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ثبت و پیگیری 

درخواست مجوز 

تاسیس شهرک 

کشاورزی توسط 

–متقاضی 

درج اطالعات 

شناسنامه ای و محل 

یسکونت توسط متقاض



ثبت درخواست 
جدید توسط 

متقاضی

پیگری درخواست 
توسط متقاضی 



، اطالعات در کارتابل سازمان نظام "ثبت و ذخیره"پس از ثبت اطالعات این صفحه و زدن دکمه 

استان قابل رویت و جستجو می باشد و ادامه فرآیند تکمیلمهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  

.مدارک از استان پیگیری گردد



در این مرحله میتوانید اطالعات 

مربوط به شهرک کشاورزی را 

.درج نمایید

توسط استان نیز مرحله این 

قابل انجام است



پس از ثبت و ذخیره اطالعات 

شهرک، کد رهگیری به منظور 

پیگیری درخواست نمایش داده 

میشود که برای ورود و پیگیری 

.از سامانه کاربرد دارد



، اگر با پیغام کد ملی تکراری مواجه شدید
ت یعنی اطالعات متقاضی قبال ثبت شده اس

و از طریق کارتابل استان باقی مراحل 
.قابل انجام است



محل ورود همکاران سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و مدیران شعب شهرک 

های کشاورزی استانها





از منو جستجو میتوانید درخواست های شهرک کشاورزی را جستجو و 

جزییات آنرا مشاهده فرمایید





متقاضی حقیقی یا حقوقی که اطالعات شناسایی را در 

مراحل قبل به عنوان بهره بردار ثبت کره است، جستجو 

نموده و درخواست شهرک وی را ثبت می نماییم



نوع شهرک مورد تقاضا را انتخاب و 

و بقیه فیلدها را تکمیل نموده ، ثبت

ذخیره را می زنیم تادرخواست وارد 

.گردد"تکمیل اطالعات"مرحبه 





متقاضی مدنظر را انتخاب کرده و اطالعات، در مرحله تکمیل 

عملیات درخواست را میزنیم



تمامی مدارک و تب ها تکمیل گردندمدارک، در مرحله تکمیل 



یا توجه به نوع شهرک 

خصوص یا )درخواستی 

مدارک و مستندات ( واگذازی

گرددآپلود 



یا توجه به نوع شهرک 

خصوص یا )درخواستی 

مدارک و مستندات ( واگذاری

گرددآپلود 



براساس مشخصات شهرک نیز 

و ، تکمیلمستندات ارایه شده 

.ذخیره گردد

درج محصوالت پیشنهادی



به تعداد مورد نیاز امکان درج نقاط و 

بر روی نقشه وجود مشاهده پهنه شهرک 

.دارد





مشاهد هدرخواستها توسط کارشناس 

استان و انتخاب درخواست بریا بررسی 

مدارک و مستندات تکمیل شده در مرحله 

.قبل



پرونده متقاضیمشاهده 



بردار و مشاهده گزارش از اطالعات بهره 

درخواست 



مراحل گردش درخواستمشاهده 



(در صورت لزوم)لیست استعالمات  مشاهده 



درج استعالمات در صورت لزوم



مشاهده، اصالح مشخصات تکمیل 

شده شهرک در مراحل قبل توسط 

کارشناس استان



مشاهده، اصالح مشخصات تکمیل 

شده شهرک در مراحل قبل توسط 

کارشناس استان



مشاهده و درج و در صورت لزوم 

utmاصالح نقاط 



پس از درج نقاط، امکان مشاهده 

پهنه شهرک بر روی نقشه و سپس

تایید آن



مشاهده پرونده و مستندات



ل مشاهده و بررسی مستندات تکمیل شده در مراحل قب

توسط کارشناس استان 



:مرحله آخر در کارتابل کارشناس استان

تایید و یا عدم تایید درخواست



پس از تایید درخواست در مرحله 

کارشناس استان، درخواست به 

ودکارتابل  رییس استان منتقل میش



استان ، در کارتابل رییس استان همانند کارتابل کارشناس

درخواست ها قابل مشاهده است و با انتخاب درخواست و

زدن عملیات درخواست وارد منو مدارک و مستندات  

درخواست شده و درخواست برای رییس استان قابل 

.مشاهده، بررسی و تایید یا عدم تایید می باشد





پس از تایید درخواست توسط ریاست محترم سازمان

استان، درخواست به مرحله صدور مجوز منتقل شده و 

.مجوز برای متقاضی صادر می گردد



در مرحله چاپ مجوز درخواست هایی که توسط ریاست 

محترم سازمان استان تایید شده اند و آماده چاپ می 

باشند قابل مشاهده است

با انتخاب درخواست و زدن صدور مجوز، 

دمجوز برای متقاضی صادر و چاپ می گرد



مشاهده گردش مدرک به همراه تاریخ عملیات



در داخل مرحله چاپ مجوز پس از حصول اطمینان از 

صدور مجوز، صدور پروانه را میزنیم



در این مرحله، روی مجوز و پشت آن قابل رویت و سپس

.چاپ می باشد



روی مجوز صادر 

شده در مرحله 

قبل

تمامی مجوزهای 

صادره دارای 

QR کد می

باشند 



ر پشت مجوز صاد

شده در مرحله 

قبل



است پس از چاپ مجوز اقدام به ثبت نتیجه نمایید تا درخو

.از داخل این کارتابل خارج گردد







از حسن توجه شما 
سپاسگذارم


