
 
 

  مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی

 

  :اطالعات، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف

  مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی :  اطالعات مرجع صادر کننده مجوزیا پروانه فعالیت اقتصادي  - 1
  11/06/91تاریخ 

   3از  1صفحه 

  اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی :عنوان مرجع صادر کننده)الف  – 1

   9717733313کدپستی  -65پالك -خیابان محالتی -بیرجند: نشانی و کدپستی) ب -1

  4421563 نمابر -4421560- 62: شماره تلفن و نمابر) ج-1 

  E-Mail:(www.birjandzist.ir - info@birjandzist.ir( آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د-1

  4421560امور حیات وحش و آبزیان اداره کل   :نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع)هـ  -1

 آقاي بهمن مودي: کارشناس مسئول امور حیات وحش و آبزیان. خانم راضیه دري گیو و آقاي مسعود روانان :نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو در زمینه موضوع )ي-1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي - 2

  مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی :عنوان کامل مجوز ) الف  -2

  :شرایط الزم مجوزیا پروانه صادره) ب - 2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

  تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران -1

  اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور -2

  دارا بودن دانش و توانایی فنی الزم در زمینه هاي  مربوط به حیات وحش و تاکسیدرمی به تشخیص کمیته فنی -3

 در زمینه تخلفات  شکار و صیدحسن شهرت و عدم داشتن سوء پیشینه  -4

  

د /5055به استناد مصوبه شماره (مطابق دستور العمل مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی

  )شورایعالی اداري 28/1/1373ش مورخ

  :یا پروانه صادرهمدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز ) ج - 2

  مدارك و مستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

  امه کتبی متقاضیتقاضا ن -1

  ارایه اسناد تملک یا مجوز تصرف قانونی محل مورد نظر -2

  ارایه طرح توجیهی -3

  گزارش کارشناسی -1

 فیش بانکی  -2

 ارایه فرم پرسشنامه زیست محیطی  -3

 تعهد محضري  -4

  نظریه صریح کارشناسی استان -5

  :یا پروانه صادرههزینه مورد نیاز براي صدور مجوز ) د - 2

  شماره حساب  کد بانک ملی  )ریال(تیمبلغ دریاف  عنوان مراحل

  )بازدید(حق الزحمه کارشناسی
برابر اعالم سازمان حفاظت محیط زیست پس 

  از بررسی
  2170602194000  )سیبا(ملی



 
 

  :ي پروانه صادره و زمانبند/ مراحل اجراي مجوز ) ب

 

 
 

 متقاضی          توسط دائم مشروط به رعایت تعهدات: دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت -

از سوي متقاضی، از زمان ارائه  2در صورت  ارائه مدارك و مستندات و گزارش توجیهی مندرج در کد مرحله : حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی از تاریخ ثبت  -

 .ده روز خواهد بود) بدون احتساب مدت زمان اعالم نظریه سازمان حفاظت محیط زیست( ز جهت بررسی و پاسخگویی در این اداره کل مدارك کامل، مدت زمان مورد نیا

 0: تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال -

 0: تعداد درخواست -

 
 

  مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی :هر مرحله  پروانه صادره و زمان بندي/مراحل اجراي صدور مجوز - 3

  

  11/06/91تاریخ 

   3از 2صفحه 

  زمان انجام  عنوان مرحله  کد مرحله
  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  سازمان دریافت کننده  نوع خروجی  واحد ارائه کننده  نوع ورودي

  رسیاقدام و بر  1

  متقاضی  ارائه در خواست متقاضی  یک ساعت
دریافت درخواست یا استعالم 

  توسط  معاونت فنی
  معاونت فنی اداره کل

  امور حیات وحش و آبزیانواحد   بررسی نامه توسط کارشناس  معاونت فنی  دریافت در خواست متقاضی  یک روز

2  
بازدید، بررسی کارشناسی و 

  تکمیل پرونده

  هفته یک

  رسشنامه زیست محیطیتکمیل پ

  ارائه طرح توجیهی

  توسط متقاضی اخذ نظر سایر دستگاهها

  متقاضی

اعالم نظریه کارشناس مبنی بر 

استقرار یا عدم استقرار واحد 

مطابق با ضوابط و بر اساس بازدید 

  متقاضی اخذ شده ازو مدارك 

  امور حیات وحش و آبزیان کارشناس مسئول 

  ستانیمدارك تکمیل شده ا  یک ماه
اداره کل حفاظت محیط 

  زیست

حفاظت محیط  نظریه سازمان اخذ

  زیست

  سازمان حفاظت محیط زیست

  دفتر حفاظت از مناطق و امور شکار و صید

  یک روز  صدور مجوز  3

  

  اخذ تعهد محضري از متقاضی

و ارائه  دریافت حق الزحمه کارشناسی

  فیش

  متقاضی  صدور مجوز  متقاضی



  حفاظت محیط زیستاخذ نظر سازمان 

 

  :پروانه/ نمودار اجراي مراحل صدور مجوز) ج

 

  مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی :مجوزیا پروانه صادره نمودار اجراي مراحل صدور  - 4

  

  11/06/91تاریخ 

   3از 3صفحه 

  صدور مجوز  بازدید، بررسی کارشناسی و تکمیل پرونده  اقدام و بررسی  سازمان                             مرحله/ واحد 

  

  

  متقاضی

  

  

   

  یخراسان جنوب اداره کل حفاظت محیط زیست

  معاون فنی

  امور حیات وحش و آبزیان

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  سازمان حفاظت محیط زیست

  دفتر حفاظت از مناطق و امور شکار و صید

  

  

 

  ارائه درخواست متقاضی

، بازدید تعیین وقت بازدید اخذ دستور مدیریت

و ارایه پرسشنامه  میدانی

 زیست محیطی به متقاضی

 عدم تطابق با ضوابط

 آغاز کار

تعهد محضري و پرداخت حق 

 ارائه فیش الزحمه کارشناسی و

 اعالم به متقاضی

 بایگانی

 ارجاع به معاون فنی

  مطابق با ضوابط

ابالغ مجوز به اداره 

 استان کل

ت وحش و امور حیا ارجاع به بخش

بررسی اولیه نامه توسط   آبزیان

 کارشناس

  *ارائه طرح توجیهی

  اخذ نظریه سایر دستگاهها

 تکمیل پرسشنامه زیست محیطی

 وسط متقاضیت

  ارائه نظریه کارشناسی

اخذ نظر کارشناس مسئول و 

 معاون فنی

 پایان کار

صدور مجوز توسط 

 سازمان حفاظت محیط
 زیست 



 

  

  

  

*  

 یـک  معرفـی  ، باشـد  داشـته  حقـوقی  شخصـیت  تقاضـی م صـورتیکه  در و تاکسـیدرمی  کار تجربه ، علمی سوابق ، م وظیفه نظا وضعیت فردي، سوابق و مشخصات کامل ذکر -لفا

 . میباشد الزم متقاضی براي رسمی روزنامه در مندرج موسسه یا شرکت تغییرات آخرین و نامه اساس ارائه ، شرایط واجد ستا تاکسیدرمی

 . تاکسیدرمی کارگاه نظرجهت مورد محل قانونی تصرف یا تملک مدارك مثبته مدارك و اسناد – ب

 کارگاهها، اینگونه براي الزم ایمنی خدمات و بهداشتی سرویسهاي سرما، گرما، نور، تهویه، وضعیت تعیین ،)غیرمسکونی و مسکونی(اماکن سایر به نسبت کارگاه وفاصله موقعیت– ج

 حیوانی زائد وادم و کار در استفاده مورد)زگا مایع، جامد،(شیمیایی آالینده مواد دفع و خروج جهت مناسب و الزم هاي بینی پیش ارائه

  است ضروري غیره و بهداشت وزارت نظیر ذیربط مراجع از کار در ایمنی و بهداشتی موقعیتهاي لحاظ به شده بینی پیش مجوزهاي کلیه کسب

  ... و پرنده ، پستاندار: شود می تاکسیدرمی که حیواناتی اقسام و کارگاه در شاغل تاکسیدرمیست افراد تخصص نوع بیان -د

 .شد خواهند تاکسیدرمی که هایی نهنمو تأمین محل و نحوه -ه

 از را فنـی  صالحیت گواهی و نماید شرکت میگردد برگزار طبیعی تاریخ موزه دفتر نظر زیر تاکسیدرمی کارگاه تخصصی بخشهاي توسط ،که عملی آزمون در است الزم متقاضی - و

 . نماید دفتراخذ این

 . مربوطه استان زیست محیط حفاظت کل اداره گواهی به محیطی زیست نقوانی از تخلف سابقه گونه هر عدم - ز

  .باشد شده صادر سازمان حفاظت محیط زیست سوي از که صید و شکار یخالف عدم گواهی -ك


