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 سبزمبن منطقه آزاد اروند

  :هدف- 1
ارائِ رٍضی ًظبم هٌذ جْت رسیذگی ثِ درخَاست هتمبضیبى ارائِ خذهبت ثبسرگبًی ٍ ًظبرت ثز ایي فؼبلیت ّب در 

 . هحذٍدُ هٌطمِ آساد ارًٍذ هی ثبضذ

:  محدوده كبربرد-  2

فؼبلیت ّبی ثبسرگبًی  در هحذٍدُ هٌطمِ آساد ارًٍذ 

  :مراجع- 3
لَاًیي ٍ همزرات هٌبطك آساد -  3-1

لبًَى تجبرت ایزاى  - 3-2

لَاًیي اتبق ثبسرگبًی غٌبیغ ٍ هؼبدى ایزاى  -  3-3

 لبًَى ٍ همزرات غبدرات ٍ ٍاردات کبال-  3-4

 ISO 9001:2008الشاهبت سیستن هذیزیت کیفیت - 3-5

 1383 سبل یکتبثچِ لبًَى ٍ همزرات غذٍر کبرت ثبسرگبى- 3-6

 (اثالغی سبالًِ ٍسارت ثبسرگبًی) کتبة لبًَى ٍ همزرات غبدرات ٍ ٍاردات -3-7

:  واژگبن و تعبريف- 4

4-1 -QMS: هخفف Quality Management System هجتٌی ثز استبًذارد ّبی ٍ ثِ هؼٌبی سیستن هذیزیت کیفیت 

ISO 9001:2008هی ثبضذ  .

سبسهبى هٌطمِ آساد ارًٍذ  :سبزمبن -4-2

. ّز ًَع اس تطکیالت اداری اػن اس ادارات ، هذیزیت یب هؼبًٍت: واحد- 4-3

ًظیز تَسیغ کبال،هَاد غذایی ) اػن اس غبدرات کبال ، ٍاردات کبال ٍ ارایِ خذهبت ثبسرگبًی:فعبليت هبی ببزرگبني -4-4

ٍ...) 

 هجَسی است کِ ثِ اضخبظ حمیمی ٍ حمَلی هتمبضی  سزهبیِ گذاری در ثخص ثبسرگبًی :مجوز فعبليت ببزرگبني -4-5

.  جْت فؼبلیت غبدرات ٍ ٍاردات کبال ٍ خذهبت در هحذٍدُ هٌطمِ اػطب هی ضَد 

هجَسی کِ ثِ اضخبظ حمیمی ٍ حمَلی هتمبضی سزهبیِ گذاری در ثخص ثبسرگبًی جْت فؼبلیت : كبرت ببزرگبني-4-6

در اهز غبدرات ٍ ٍاردات کبال ٍ خذهبت در هحذٍدُ هٌطمِ آساد ارًٍذ ٍ سزسهیي اغلی ٍ ًیش جْت ضٌبسٌبهِ دارکزدى 

.   ثبسرگبًبى فؼبل در هٌطمِ غبدر هی گزدد 

  :مسئوليت و اختيبرات- 5
. اجزای ایي رٍش ثز ػْذُ هذیزیت تَسؼِ تجبرت است- 5-1

. هی ثبضذ ٍ تَسؼِ کست ٍکبرّب ی گذاریِسزهب هؼبًٍتًظبرت ثز اجزای غحیح ایي رٍش ثزػْذُ - 5-2
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دستورالعمل  /ضرح روش- 6
صدور مجوز بهره برداری -6-1

: مدارک الزم جهت صدور مجوز بهره برداری ببزرگبني برای افراد حقوقي ضبمل موارد ذيل مي ببضد

 اسبسٌبهِ -

 آگْی رٍسًبهِ تبسیس -

 (ثِ جش ضزکتْبی ثب هسئَلیت هحذٍد)آگْی تغییزات  -

 اجبرُ ًبهِ یب سٌذ هبلکیت دفتز ضزکت -

ارائِ تػَیز ضٌبسٌبهِ،کبرت هلی،کبرت پبیبى خذهت ٍ هذرن تحػیلی هذیز ػبهل  -

 تحَیل هذارن تَسط هتمبضی  -1

 ثزرسی هذارن در غَرت تبییذ غذٍر ًبهِ ػَارؼ -2

تؼزفِ ػَارؼ پذیزُ طجك هػَثِ ّیئت هذیزُ تؼییي هی گزدد : 1توجه

 پزداخت ػَارؼ تَسط هتمبضی -3

 غذٍر تبییذیِ پزداخت تَسط اهَر هبلی -4

 غذٍر هجَس ثْزُ ثزداری تَسط کبرضٌبس هزثَطِ  -5

تبییذ اٍلیِ هجَس تَسط  هذیزیت تَسؼِ تجبرت ٍ تبییذ ًْبیی تَسط هؼبًٍت سزهبیِ گذاری ٍ تَسؼِ کست ٍ  -6

 کبر ّب

 تحَیل  هجَس ثِ ارثبة رجَع -7

صدور كبرت ببزرگبني - 6-2
 

 درخَاست کبرت ثبسرگبًی تَسط هتمبضی ٍ ارائِ هذارن   -1

 سبسهبىتَسؼِ تجبرت  ثزرسی ٍ تأییذ آى تَسط هذیزیت  -2

هؼزفی هتمبضی جْت ثجت ضزکت یب دفتز ثبسرگبًی  -3

 ثجت ضزکت تَسط هتمبضی  -4

 (هجَس فؼبلیت در هٌطمِ آساد)غذٍر هجَس ثْزُ ثزداری ثبسرگبًی  -5

  هؼزفی هتمبضی ثِ اتبق ثبسرگبًی آثبداى ٍ خزهطْز جْت غذٍر کبرت ثبسرگبًی -6

ثِ  (سبهبًِ کبرت ثبسرگبًی َّضوٌذ) تطکیل پزًٍذُ ٍ اًجبم استؼالم تَسط اتبق ثبسرگبًی ٍ ارجبع آى اس طزیك  -7

سبسهبى هٌطمِ آساد ارًٍذ 

  ثزرسی ٍ تبییذ  تَسط هذیزیت تَسؼِ تجبرت ٍ ارجبع ثِ اتبق ثبسرگبًی جْت غذٍر کبرت ثبسرگبًی  -8

غذٍر ٍ تحَیل کبرت ثبسرگبًی ثِ هتمبضی - 6-9
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: فلوچبرت
 

یًبگرسبث  تربک رٍذغ

یًبگرسبث قبتا
) زْطهزخ بی ىادبثآ (

یضبمتهتربجت ِؼسَت تیزیذهتکزض تجث

 تربکرٍذغ تساَخرد
 یًبگرسبث

 زتفد بی تکزض تجث 
یًبگرسبث

 كیزط سا  ُذًٍزپ لبسرا
 ًِبهبس

نراذه ِئارا

تکزض تجث ِهبً یفزؼه

    

 یًبگرسبث قبتا ِث یفزؼه
زْطهزخ ٍ ىادبثآ

 تاذٌتسه ٍ نراذه یسرزث
ذییأت ٍ

یرادزث ُزْث سَجه رٍذغ

 تربک لیَحت ٍ   رٍذغ
یًبگرسبث

ىبیبپ

 
 

كبرت ورود كبال - 6-3

 مدارک مورد نيبز جهت صدور كبرت ورود كبال -

 درخَاست کتجی ٍ تکویل فزم ضٌبسبیی اًجبر -

 (توبم غفحبت)کپی کبرت هلی ٍ ضٌبسٌبهِ  -

 کبرت ضْزًٍذی ٍ رسیذ ثجت ًبم  -

 (کپی ثزاثزثب اغل)پزٍاًِ کست  -

 ( سبسهبى هٌطمِ آساد ارًٍذ96کپی هجَس فؼبلیت ثْزُ ثزداری غٌفی سبل -

 هؼذل حسبة جبری سِ هبُ -

 (کپی ثزاثز ثب اغل)سٌذ هلکی یب اجبرُ ًبهِ اًجبر  -

. ایي کبرت ثزای ٍرٍد کبال تَسط افزادی کِ دارای جَاس کست فزٍضگبُ ّستٌذ هی ثبضذ: 1توجه

 ثِ هذیزیت ثْجَد هحیط کست کبر ٍ تَسؼِ رلبثت (ارائِ درخَاست ثِ ّوزاُ  هذارن هزثَطِ  تَسط هتمبضی -1
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 ثزرسی پزًٍذُ ٍ هذارن  -2

  ثِ حسبة سبسهبى ٍ ارائِ ی فیص ٍاریش ثِ هذیزیت12000000ٍاریش هجلغ  -3

 غذٍر کبرت تَسط کبرضٌبس هزثَطِ ٍ ارسبل ثِ هذیزیت جْت تبییذ ٍ اهضبء ًْبیی  -4

ارسبل کبرت تَسط هتمبضی ثِ هذیزیت تَسؼِ تجبرت جْت اًجبم کذیٌگ ثِ هٌظَر ایجبد پزٍفبیل ضخػی جْت  -5

ٍاردات کبال 

: نظبرت بر فعبليت هبی ببزرگبني در منطقه- 7

هی ثبیذ ثِ هٌظَر اطویٌبى اس رػبیت لَاًیي ٍ همزرات ثبسرگبًی ًسجت ثِ ثبسدیذ ٍ ثبسرسی ّبی تَسؼِ تجبرت  یزیتهذ- 

دٍرُ ای ٍ هَردی در سطح هٌطمِ الذام ٍ در غَرت هطبّذُ ّز گًَِ تخلف ًسجت ثِ ثجت ٍ گشارش هَارد ثب ّوبٌّگی 

 ًسجت ثِ ثزخَرد ثب تخلف هطبّذُ ضذُ ثز اسبس لَاًیي ٍ همزرات هزثَطِ ٍ تَسؼِ کست ٍکبرّبهؼبًٍت سزهبیِ گذاری 

. در ایي خػَظ هطبثك رٍش اجزایی پبیص ٍ اًذاسُ گیزی خذهبت ٍ کٌتزل خذهبت ًبهٌطجك ػول هی گزدد. الذام ًوبیذ

  هی ثبیذ ًسجت ثِ اًجبم الذاهت اغالحی جْت ثزطزف سبسی ػلل ریطِ  غبدرات، اهَر گوزکی ٍ تزاًشیتهذیزیت- 

ای تخلفبت گشارش ضذُ ٍ جلَگیزی اس ٍلَع هجذد آًْب الذام ًوبیذ، در ایي خػَظ هطبثك رٍش اجزایی الذام 

. پیطگیزاًِ ػول هی گزدد/اغالحی

: پبيص و اندازه گيری فرآيند- 8

هی ثبیذ ضوي تؼزیف ضبخع ٍ هؼیبرّبی السم ًسجت ثِ پبیص ٍ اًذاسُ گیزی اهَر ثبسرگبًی در  تَسؼِ تجبرت هذیزیت- 

در ایي خػَظ هطبثك رٍش اجزایی . سطح هٌطمِ ثِ غَرت فػلی الذام ٍ ًتیجِ را ثِ هذیزیت طزح ٍ ثزًبهِ  ارایِ ًوبیذ

. پبیص ٍ اًذاسُ گیزی فزآیٌذّب ػول هی گزدد

 تَسؼِ چٌبًچِ ًتبیج ثذست آهذُ اس پبیص ٍ اًذاسُ گیزی فزآیٌذ اهَر ثبسرگبًی رضبیت ثخص ًجبضٌذ، هذیزیت :1توجه

 هی ثبیذ ًسجت ثِ تؼزیف ٍ اجزای الذاهبت اغالحی تب تبهیي رضبیت هٌذی السم تجبرت 

: جمع آوری وتحليل داده هب- 9

هی ثبیذ ًسجت ثِ جوغ آٍری دادُ ّب ٍ ارایِ آًْب ثِ هذیزیت طزح ٍ ثزًبهِ الذام ٍ پس اس ارایِ تَسؼِ تجبرت هذیزیت 

ّوچٌیي ضوي اػالم ًتبیج ثِ هؼبًٍت سزهبیِ گذاری ٍ تَسؼِ .گشارش ًسجت ثِ تحلیل گشارش ٍ هَارد هزثَطِ الذام ًوبیذ

در ایي .کست ٍ کبرّب هَظف هی ثبضذ کِ طزح ّبی جذیذ جْت رًٍك ثبسار ٍ تزغیت ٍ تطَیك ثبسرگبًبى ارائِ دّذ

. خػَظ هطبثك رٍش اجزایی جوغ آٍری ٍ تحلیل دادُ ّب ػول هی گزدد

: تعريف اهداف و پروژه هب- 10

هی ثبیذ در سهستبى ّز سبل ثزای سبل ثؼذ ثز اسبس خط هطی ٍ اّذاف سبسهبى ٍ ًتبیج حبغل اس تَسؼِ تجبرت هذیزیت 

در ایي خػَظ هطبثك .تحلیل دادُ ّب، ًسجت ثِ تؼزیف اّذاف ٍ پزٍصُ ّبی تحمك اّذاف در ثخص ثبسرگبًی الذام ًوبیذ

 .رٍش اجزایی طزح ریشی ٍ تحمك اّذاف ػول هی گزدد

 .الذام ًوبیذ
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:   پيوست هب- 11 

مدارک مرتبط - 12

هجَس فؼبلیت - 12-1

کبرت ثبسرگبًی - 12-2

. رٍش اجزایی پبیص ٍ اًذاسُ گیزی ٍ کٌتزل خذهبت ًبهٌطجك- 12-3

رٍش اجزایی پبیص ٍ اًذاسُ گیزی فزایٌذ - 12-4

پیطگیزاًِ /رٍش اجزایی الذام اغالحی- 12-5

رٍش اجزایی ارسیبثی ػولکزد سزهبیِ گذاراى - 12-6

رٍش اجزایی جوغ آٍری ٍ تحلیل دادُ ّب - 12-7

 رٍش اجزایی طزح ریشی ٍ تحمك اّذاف- 12-8

مدت نگهداری كد  عنوان    رديف 
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