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صذير مجًز تغییر ريش حفبری  َذف

  تؼبریف

 اشخبص حقیقی ي حقًقی  خذمت گیروذگبن

ادارٌ َب ي امًر َبی مىبثغ آة شُرستبوُب  خذمت دَىذگبن

  مذارک ي اطالػبت مًرد ویبز مًرد ویبز

 صذير مجًز تغییر ريش حفبری فرمُبی مًرد استفبدٌ

  مسئًلیت ي اختیبرات

  قًاویه ي مقررات

 مذت زمبن اوجبم کبر
 2در ريش ضرثٍ ای ثٍ ريتبری حذاقل _ ريز10حذاکثر _ ريز5در ريش ريتبری ثٍ ضرثٍ ای حذاقل 

 ريز 3حذاکثر _ريز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ػجذاالحذ ثبشقرٌ: تصًیت کىىذٌ  صفت اهلل َمتی: تبییذ کىىذٌ  حسه آررم دل: تُیٍ کىىذٌ 

  :تبریخ ايلیه صذير 
 

سرپرست دفتر ثُجًد  : سمت
 مذیریت ي مىبثغ اوسبوی

کبرشىبس حفبظت ي ثُرٌ ثرداری : سمت
  از آثُبی زیرزمیىی

 مذیر دفتر حفبظت ي ثُرٌ ثرداری: سمت
 

 14/04/91: تبریخ  14/04/91: تبریخ  14/04/91:تبریخ 
 :تبریخ صذير وسخٍ ثبزوگری شذٌ
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 شرح مراحل انجبم کبر 

 پريوذٌ متقبضی .متقبضی ثرای تغییر ريش حفبری از ضرثٍ ای ثٍ ريتبری فرم درخًاست تغییر ريش حفبری را تکمیل میىمبیذ

ثب تًجٍ ثٍ گسارش کبرشىبسی اػالم مًافقت یب ػذم مًافقت ثب درخًاست . تًسط کبرشىبس مىبثغ آة ثررسی ي گسارش الزم تُیٍ می گردد

  .متقبضی ثب امضب مذیر امًر ثٍ متقبضی اػالم میگردد

گسارش کبرشىبسی ثٍ کمیسیًن . اگر متقبضی خًاَبن تغییر ريش حفبری از ريتبری ثٍ ضرثٍ ای  ي یب دستی ثٍ ضرثٍ ای ثبشذ

مًافقت یب ػذم مًافقت کمیسیًن شُرستبن ثب تغییر ريش حفبری ثب امضبء مذیر امًر یب رئیس ادارٌ ثٍ . صذير پرياوٍ َب ارسبل میگردد

. متقبضی اػالم میگردد

 

 (ريتبری ثٍ ضرثٍ ای)مراحل ي مذت زمبن صذير مجًز تغییر ريش حفبری

مسئول انجبم مرحله 
مدت زمبن 

 (روز)حداقل

مدت زمبن 

 (روز)حداکثر

 1 1متصذی تشکیل پريوذٌ /متقبضیتکمیل فرم درخًاست  

 1 1کبرشىبس مىبثغ آة ثررسی پريوذٌ ي تُیٍ گسارش کبرشىبسی 

 1 1متصذی تشکیل پريوذٌ ارسبل ثٍ کمیسیًن 

 5 2کمیسیًن اظُبر وظر کمیسیًن 

 1 1مذیر امًر یب رئیس ادارٌ اػالم وتیجٍ ثٍ متقبضی 

 
 (ضرثٍ ای ثٍ ريتبری)مراحل ي مذت زمبن صذير مجًز تغییر ريش حفبری

مسئول انجبم مرحله 
مدت زمبن 

 (روز)حداقل

مدت زمبن 

 (روز)حداکثر

 1 1متصذی تشکیل پريوذٌ /متقبضیتکمیل فرم درخًاست  

 1 1کبرشىبس مىبثغ آة ثررسی پريوذٌ ي تُیٍ گسارش کبرشىبسی 

 1 1مذیر امًر یب رئیس ادارٌ اػالم وتیجٍ ثٍ متقبضی 
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 شروع

 متقبضی

 ارائٍ درخًاست تغییر ريش حفبری

 رئیس اداره یب مدیر امور

 
 ارجبع ثٍ متصذی تشکیل پريوذٌ

 متصدی تشکیل پرونده

 تکمیل فرم درخًاست تغییر ريش حفبری 

 کبرشنبس منببع آة

 ثررسی پريوذٌ ي تُیٍ گسارش کبرشىبسی

 ضرثٍ ای ثٍ ريتبری 

 وًع تغییر ريش حفبری 
 ريتبری ثٍ ضرثٍ ای

 

 دستی ثٍ ضرثٍ ای  

 رئیس اداره یب مدیر امور

اػالم مًافقت یب ػذم مًافقت ثب تغییر ريش حفبری 
 ثٍ متقبضی

 پبیبن

 متصدی تشکیل پرونده

 ارسبل پريوذٌ ثٍ کمیسیًن صذير پرياوٍ َب 

 کمیسیون صدور پروانه هب

 صذير رای کمیسیًن 


