
  صدور مجوز انتقال :نام خدمت 

  :تعريف خدمت 

چنانچه تغيير مكان در محدوده ي يك استان باشد پروانه بهره برداري قبلي دريافـت و ابطـال شـده و پروانـه                       
  .بهره برداري جديد صادر مي گردد 

در خـارج از    هر گونه مجوز تغيير مكان در محدوده ي استان براي دارندگان پروانه بهره برداري               ) : 1(تبصره
  .شهرك هاي صنعتي منوط به ارائه تأييديه اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران مي باشد 

 تغيير مكان دارندگان كارت شناسايي و گواهي فعاليت صنعتي در محدوده ي اسـتان صـرفا در                   :) 2(تبصره
   .شهرك هاي صنعتي مجاز مورد تأييد مي باشد 

 كيلومتري تهـران    120  ن از استاني به استان ديگر باشد به جز در محدوده ي           چنانچه تغيير مكا  : ) 3(تبصره
پروانه بهره برداري قبلي توسط سازمان صنايع و معادن مبداء دريافت و ابطال شده و طبـق مفـاد دسـتوالعمل                     

   .توسط صنايع و معادن مقصد صادر مي گردد  پروانه بهره برداري جديد 1383/ 3/4مورخ   1/4018 

  : ر دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت ساي

  اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران وشهرستانهاي تابعه •
 معاونت دارو ودرمان دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ايران، شهيد بهشتي و تهران •
 معاونت غذا و دارو دانشگاه شهيد بهشتي و تهران •
 )حسب مورد(تي استان تهران اداره كل استاندارد و تحقيقات صنع •
 )حسب مورد(شركت شهرك هاي صنعتي تهران  •
 )حسب مورد(اداره كل دامپزشكي استان تهران  •
 )حسب مورد(اداره كل نظارت برامور دارو و مواد مخدر  •
 )حسب مورد (  دفتر چاپ ونشر وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي •

 : قوانين و مقررات مرتبط با خدمت 

   3/4/1383 مورخ 1/4018دستورالعمل  •

 :مدارك مورد نياز براي خدمت 

   ارائه سند مالكيت محل جديد و يا اجاره ششدانگ محل جديد بنام دارنده پروانه صنعتي •
 فيش برق و ليست بيمه: مدارك استمرار فعاليت شامل  •
 درخواست صدور پروانه بهره برداري •
 تكميل پرسشنامه صدور پروانه بهره برداري •



پيشرفت فيزيكي از  كيت يا قرارداد واگذاري زمين ، گواهي پايان كار يا اعالم ميزانسند مال فتوكپي •
 سوي شهرك هاي صنعتي به نام دارنده پروانه

كارت شناسايي ، گواهي فعاليت صنعتي و يا ( چنانچه پروانه بهره برداري جايگزين پروانه هاي قبلي : تبصره 
 .پروانه قبلي الزامي است پروانه بهره برداري مي باشد ، ارائه اصل 

  . براي صدور پروانه جايگزين الزامي است) يا شناسه صنعتي ( اخذ كد رهگيري  •
براي دارندگان كارت  ir.gov.mim.amar.www ثبت مستمر آمار توليدات در سايت •

عتي جهت رسيدگي به هر در خواستي ضروري شناسايي ، پروانه بهره برداري ، گواهي فعاليت صن
 . است

 :توضيحات 

  : زمان ميانگين براي سرويس 

در صورت كامل بودن مدارك الزم مدت زمان الزم از تاريخ وصول كليه پاسخ هاي مثبت استعالم هاي بعمل 
  . خواهد بود يك هفتهآمده پس از بازديد كارشناس 

  ......:......هزينه هاي مربوط به انجام خدمت 

  :نحوه دسترسي به خدمت 

  ارائه درخواست و مدارك تهيه شده در دبيرخانه سازمان ويا هر يك از ادارات شهرستاني تابعه

  ورود اطالعات فرم

  :  كد فرم  ونام فرم

   SM-FO-16                                 گزارش و بررسي انتقال واحدهاي صنعتي .1
 SM-FO-07                                    راي مجوزفرم شناسايي واحدهاي صنعتي دا .2
 SM-FO-08                                پرسشنامه مخصوص صدور پروانه بهره برداري .3
  SM-FO-18          فرم اطالعات تكميلي سرمايه ثابت و اشتغال پروانه پهره برداري .4
فعاليت صنعتي و  كارت شناسايي ، گواهي( بلي پروانه بهره برداري جايگزين پروانه هاي ق چنانچه .5

 . نيز الزامي است  SM-FO-25  يا پروانه بهره برداري مي باشد ، تكميل فرم شماره

 
 


