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  اٍل قسوت

  است الشاهی تزیس ساهاًِ در ٍاحذ ثثت در سیز هَارد رػایت

 ّیچ تِ دارد ٍجَد ٍاحذ اگز کٌین هی جستجَ هلی کذ یا اپیذهیَلَصیک کذ یا ٍ پستی کذ یا ًام تا اتتذا کٌتزل تزای پس تاضذ ًطذُ ثثت ساهاًِ در قثالً ٍاحذ-1

 هیطَد فؼال غیز زًطیٌِق در فؼال ٍاحذ حالتی چٌیي صَرت در چَى ًکٌیذ ثثت جذیذ ٍاحذ ٍجِ

 ًواییذ تکویل را اطالعات ٍ کزدُ ٍیزایص را ٍاحذ  دارد ٍجَد  ٍاحذ صَرتیکِ در کٌیذ  تَجِ

 کٌین رساًی اطالع تا ًکٌیذ ٍیزایص را یکتا ضٌاسِ دارای هَجَد ّای ٍاحذ سال پایاى تا فؼالً

 

 دٍم قسوت

 ًواییذ پزّیش هَارد ایي در دخالت ّزگًَِ اس ٍ دّیذ ارجاع صواصط ساهاهِ تِ را دارد ٍجَد کِ هطکلی ّز "هزغذاریْا" هاًٌذ است طیَر ٍاحذ اگز-1

 کذ ّواى تا ٍ ًواییذ خَدداری جذاً جذیذ اپیذهیَلَصیک کذ صذٍر اس ّستٌذ رٍستا یّا طزح هحذٍدُ در یا ٍ رٍستا داخل در کِ ّایی ٍاحذ خصَظ در-2

  است هَجَد دام دارای کِ ٍاحذی هٌظَر کٌیذ ثثت را ٍاحذ رٍستا اپیذهیَلَصیک

 ًوایٌذ اطالعات ثثت آًْا کِ دّیذ ارجاع استاى جْاد ادرات تِ را رٍستا در هَجَد ّای ٍاحذ هیطَد پیطٌْاد

 .کزد خَاّیذ تزخَرد هطکل تِ ًفت ضزکت تا چَى ًکٌیذ ثثت سَخت سْویِ تْاًِ تِ را دام فاقذ ٍاحذ ٍجِ ّیچ تِ-3

 .کٌیذ ثثت رٍستا پستی کذ تا ًذارًذ پستی کذ اگز کٌیذ ثثت رٍستا اپیذهیَلَصیک کذ تا ٍ هتقاضی پستی کذ تا را دارًذ پستی کذ اگز رٍستایی ّای ٍاحذ -4

 کذ تَدى تکزاری هطکل تا ایٌصَرت  در کِ کٌٌذ هی ثثت ّوکاراى گَضتی یا ٍ ضیزی داهذاری تؼٌَاى را رٍستا در هَجَد ّای ٍاحذ ضذُ هطاّذُ هتاسفاًِ-5

 کٌیذ تعزیف رٍستایی ٍاحذ تعٌَاى را رٍستا  در هَجَد ّای ٍاحذ لطفاً هیطًَذ هَاجِ
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 سَم قسوت

 ثثت تِ ًسثت( اپیذهیَلَصیک کذ هلی کذ ٍاحذ ًام پستی کذ اساس تز جستجَ)  ًذاضت ٍجَد تزیس ساهاًِ در ٍجِ ّیچ تِ ٍاحذ جستجَ قسوت در اگز -1

 .ًواییذ اقذام ًیست طیَر تا هزتثط صَرتیکِ در جذیذ ٍاحذ

 ّای ٍاحذ ایي ضًَذ صٍیزای دارًذ ساتقِ ٍاگز ضًَذ ثثت ًذارًذ ساتقِ اگز تزیس ساهاًِ در تایذ سًذُ طیَر تجش داهپشضکی پَضص تحت ّای ٍاحذ کلیِ -2

 سزدخاًِ ،کَتی هایِ هزاکش ،درهاًی هزاکش ، کلیٌکْا، ّا دارٍخاًِ ،پزٍری آتشی ، داهی ّای ٍاحذ ،کطتارگاّْا تٌذی تستِ هزاکش، ّا اًثار اس ػثارتٌذ

 ..... ٍ ّا

 تا اهکاى صَرت در لذا دّیذ قزار استاى جْاد تؼْذُ ػوذتاً رٍستایی ٍ داهپزٍری ّای ٍاحذ اطالػات ثثت ضَد سؼی ّوکاراى کار تاالی حجن تِ تَجِ تا -

 ًواییذ ثثت ساتقِ ًذاضتي صَرت در راساً را ٍاحذ سایز ٍ دّیذ ارجاع پَضص تحت هزاکش ٍ استاى جْاد دام اهَر هؼاًٍت تِ را هتقاضیاى....  ٍ اطالػیِ ٍ هصاحثِ

 قسوت چْارم

 :کٌیذ عول تایذ سیز رٍش تِ ّست قزًطیٌِ ساهاًِ در پسَرد ٍ یَسر دارای ٍاحذ ٍ کزدُ تغییز ٍاحذی پستی کذ اگز -1

  خیز یا ّست پستی کذ تا پسَرد ٍ یَسر دارای قزًطیٌِ ساهاًِ در ٍاحذ کِ کٌیذ کٌتزل

 در را جذیذ پستی کذ کٌیذ درخَاست ٍ گزفتِ تواس صالحی دکتز آقای قزًطیٌِ دفتز تا است فعلی پستی کذ تا هغایز پستی کذ دارای ٍاحذ اگز

 کٌٌذ جایگشیي قثلی کذپستی جای تِ قزًطیٌِ ساهاًِ

 اقذام تزیس ساهاًِ در جذیذ پستی کذ درج ٍ ٍاحذ ٍیزایص تِ ًسثت جذیذ پستی کذ جایگشیٌی اس اطویٌاى اس پس ضْزستاى داهپشضکی ادارُ

 ًوایذ

 ًوایٌذ اقذام قزًطیٌِ ساهاًِ در پستی کذ فزاخَاًی تِ ًسثت کل ادارُ ٍ دادُ اطالع کل ادارُ تِ تزیس در پستی کذ تغییز پس

  پٌجن قسوت

 ّای ٍاحذ تزای کٌذ ثثت را ٍاحذ اطالعات GIS ساهاًِ در تایذ هتقاضی لذا تگیزد اپیذهیَلَصیک کذ تایذ ٍاحذ اتتذا جذیذ ٍاحذ ثثت جْت

 ّای هجوَػِ،  داهپزٍری ّای هجتوغ،  رٍستا ّای داهذاری تزای هثالً کٌیذ صادر اپیذهیَلَصیک کذ هقزرات اساس تز پزٍری آتشی ٍ طیَر ٍ داهذاری

 تستِ کَتی هایِ هزاکش ّا دارٍخاًِ ٍ ّا کلیٌیک هثل داهذاری غیز ّای ٍاحذ سایز تزای اها ًطَد صادر اکیذاً جذیذ کذ ضْز در َدهَج ّای داهذاری داهذاری

 ًواییذ صادر اپیذهیَلَصیک کذ ٍاحذ ّز تزای... ٍ ّا تٌذی

 ساهاًِ ّا داهذاری تزای ٍ سواسط ساهاًِ طیَر تزای ٍ پزٍری شیآت ٍ داهی  غیز ّای ٍاحذ تزای تزیس ساهاًِ در، اپیذهیَلَصیک کذ صذٍر اس پس

 کٌذ هی پسَرد ٍ یَسر ایجاد قزًطیٌِ ساهاًِ در تالفاصلِ ضذُ صادر یکتا ضٌاسِ ضَد صادر یکتا ضٌاسِ دریافت ٍ ٍاحذ ثثت تِ اقذام هطتزکاً تزیس ٍ جْاد
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  ضطن قسوت

  کٌین کَتی پالک را دام چگًَِ

 تا جْاد ساهاًِ در ٍ 364353 ضوارُ پیص تا تزیس ساهاًِ در ضذُ تَلیذ ضوارُ ٍ کزدُ تَلیذ رقوی 15 سزیال ضوارُ ّزدٍ داهپشضکی ساهاًِ ٍ جْاد ساهاًِ

 تاضذ هی 364353-364352-364351 ضوارُ پیص

 ضوارُ پیص کٌٌذ هی پالک کٌٌذُ تَلیذ ساهاًِ در دام اطالػات ثثت تِ اقذام دام گَش رٍی پالک ًصة ٍ ّا داهذاری تِ هزاجؼِ اس پس پالکَب ّای ضزکت

  هیطَد داهذاری اطالػات ثثت جْاد ساهاًِ در هاتقی ٍ تزیس ساهاًِ در 364353
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  ًوایذ ثثت ساهاًِ در را پالک اطالػات است َظفه کَب پالک ٍ داضت خَاّذ پالک ثثت اهکاى تاضذ داضتِ یکتا ضٌاسِ کِ داهذاری ّز کٌیذ تَجِ

 

 هیطَد هثادلِ ساهاهِ دٍ تیي پالک اطالعات یکثار دٍساعت ّز پالک اطالػات ثثت اس پس

 داضت ًخَاّذ ٍجَد کطتار ٍ تارگیزی اهکاى داهذار ًام تِ ساهاًِ در اطالعات ثثت عذم ٍ پالک ًصة صَرت در کٌیذ دقت

 هی جستجَ ٍ کٌتزل اهکاى تاضذ ضذُ ثثت داهذاری در پالک اطالػات چٌاًچِ پالک درج تا ٍ هزاجؼِ هیتَاًیذ کذ تار کزدى چک قسوت در تزیس ساهاًِ در

 تاضذ

 قسوت ّفتن 

 است گزدیذُ اػوال جذیذ رٍش ّا هحوَلِ تارگیزی جْت

 سًذُ دام حول گَاّی صذٍر تِ ًسثت ضذُ ٍارد قزًطیٌِ ساهاًِ در کِ تزتیة تذیي گزدیذُ ایجاد جذیذی اهکاى سًذُ دام تزای حول گَاّی صذٍر سهاى در -1

  ًوایین هی اقذام

 ًواییذ داًلَد را هذکَر فایل تایذ کِ ضذُ دادُ قزار ساهاًِ در  اکسل فایل یک سًذُ مدا حول گَاّی صذٍر سهاى در-2
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  ًواییذ درج اکسل در تایذ را دام ّای پالک فایل داًلَد اس پس -3

 ًذارد تارگیزی اهکاى تاضذ ًطذُ ثثت داهی ٍاحذ  ًام تِ قثال تزیس ساهاًِ در پالکی چٌاًچِ کٌیذ تَجِ

 گزدد هی صادر حول گَاّی ٍ درج حول گَاّی در هجاس ّای پال لیست تالفاصلِ کٌیذ آپلَد را ٍکسل فایل پالک درج اس پس -4

 ًواییذ تحَیل خَدرٍ راًٌذُ تِ پالک لیست ّوزاُ تِ صادرُ گَاّی

 ضَد هی ثثت هقصذ تؼٌَاى ،هقصذ داهذاری در ّا دام تخلیِتاییذ  اس پس تاضذ دیگزی داهذاری ،هحوَلِ هقصذ چٌاًچِ -5

 ضذُ تزیس ساهاًِ ٍارد تزیس پسَرد ٍ یَسر سپس یا ،کطتارگاُ فٌی هسٍَل تَسط در ساهاًِ قزًطیٌِ تخلیِ تاییذ اس پس تاضذدام   کطتارگاُ هقصذ ٍاحذ اگز-6

 کٌٌذ هی اقذام تزیس ِساهاً در کطتاری ّای پالک ثثت تِ ًسثت ٍ
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  ّطتن قسوت

 در کِ اتالغی دستَرللؼول هطاتق ٍ هیطَد آٍری جوغ ّا پالک کلیِ تزیس ساهاًِ در ارگاُکطت یفٌ هسٍَل تَسط  ضذُ کطتار ّای دام پالک ثثت اس پس

 هیطَد داهپشضکی ادارُ تحَیل ٍ ضذُ صَرتجلسِ دارد ٍجَد قزًطیٌِ ساهاًِ

 ًوایٌذ ثثت را ضذُ صادر ّا دام پالک ٍ ضذُ ساهاًِ ٍارد تَاًذ هی ضْزستاى داهپشضکی ادارُ تاضذ داضتِ ٍجَد صادراتی ّای دام درخصَظ -1

  ّستٌذ ثثت قاتل ضْزستاى داپشضکی ادارُ پسَرد ٍ کارتزی ًام طزیق اس ضذُ هعذٍم ٍ ضذُ تلف ّای دام -

 

 ًوایٌذ ثثت جایگشیي پالک را ضذُ گن ّای پالک دارًذ اجاسُ پالکَب ّای ضزکت -
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