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 دام امور واحدهای مجوز  ارائه

 برداری  آزمایشگاه تجزیه شیر خامابطال پروانه تاسیس/بهره 49 صنعتی های صنعتی و نیمهصدور و تمدید موافقت اصولی دامپروری 1

 آزمایشگاه تجزیه شیر خامبرداری تغییر نام پروانه تاسیس/بهره 50 صنعتی های صنعتی و نیمهصدور و تمدید پروانه تاسیس دامپروری 2

 برداری/توسعه آزمایشگاه تجزیه شیر خاماصالح پروانه تاسیس/بهره 51 صنعتی های صنعتی و نیمهبرداری دامپروریصدور و تمدید پروانه بهره 3

 آزمایشگاه تجزیه خوراک دامصدور و تمدید  پروانه تاسیس   52 صنعتی های صنعتی و نیمهصدور و تمدید پروانه توسعه دامپروری 4

 برداری آزمایشگاه تجزیه خوراک دامصدور و تمدید  پروانه بهره 53 صنعتی های صنعتی و نیمهبرداری دامپروریابطال پروانه تاسیس/بهره 5

 آزمایشگاه تجزیه خوراک دامصدور و تمدید  پروانه توسعه  54 صنعتیهای صنعتی و نیمهبرداری دامپروریتغییر نام پروانه تاسیس/بهره 6

 برداری آزمایشگاه تجزیه خوراک دامابطال پروانه تاسیس/بهره 55 نعتیصهای صنعتی و نیمهبرداری دامپروریتغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره 7

 برداری آزمایشگاه تجزیه خوراک دام/بهرهتغییر نام پروانه تاسیس 56  صنعتیهای صنعتی و نیمهصدور و تمدید پروانه بهسازی و نوسازی دامپروری 8

 برداری/توسعه آزمایشگاه تجزیه خوراک داماصالح پروانه تاسیس/بهره 57 تی صنعهای صنعتی و نیمهبرداری/توسعه دامپروریاصالح پروانه تاسیس/بهره 9

10 
صدور و تمدید  پروانه تاسیس  مراکز تولید مواد ژنی )منجمد گاوی، منجمد 

 سبک )گوسفند و بز(، منجمد گاومیش، منجمد شتر(دام 
 صدور و تمدید  پروانه تاسیس  مرکز تلقیح مصنوعی  58

11 
برداری  مراکز تولید مواد ژنی )منجمد گاوی، صدور و تمدید  پروانه بهره

 منجمد دام سبک )گوسفند و بز(، منجمد گاومیش، منجمد شتر(
 مرکز تلقیح مصنوعی برداری صدور و تمدید  پروانه بهره 59

12 
صدور و تمدید  پروانه توسعه  مراکز تولید مواد ژنی )منجمد گاوی، منجمد دام 

 سبک )گوسفند و بز(، منجمد گاومیش، منجمد شتر(
 صدور و تمدید  پروانه توسعه  مرکز تلقیح مصنوعی  60

13 
گاوی، منجمد برداری  مراکز تولید مواد ژنی )منجمد ابطال پروانه تاسیس/بهره

 دام سبک )گوسفند و بز(، منجمد گاومیش، منجمد شتر(
 برداری  مرکز تلقیح مصنوعی ابطال پروانه تاسیس/بهره 61

14 
برداری  مراکز تولید مواد ژنی )منجمد گاوی، تغییر نام پروانه تاسیس/بهره

 منجمد دام سبک )گوسفند و بز(، منجمد گاومیش، منجمد شتر(
 برداری مرکز تلقیح مصنوعی روانه تاسیس/بهرهتغییر نام پ 62

15 
برداری  مراکز تولید مواد ژنی )منجمد گاوی، تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره

 منجمد دام سبک )گوسفند و بز(، منجمد گاومیش، منجمد شتر(
 صدور و تمدید پروانه بهسازی و نوسازی  مرکز تلقیح مصنوعی 63

16 
برداری/توسعه  مراکز تولید مواد ژنی )منجمد گاوی، هرهاصالح پروانه تاسیس/ب

 منجمد دام سبک )گوسفند و بز(، منجمد گاومیش، منجمد شتر(
 برداری/توسعه  مرکز تلقیح مصنوعیاصالح پروانه تاسیس/بهره 64

17 
صدور و تمدید  پروانه تاسیس  واحدهای جوجه کشی )تولید جوجه یکروزه 

 تخمگذار و گوشتی(
 صدور و تمدید  پروانه تاسیس  آزمایشگاه تجزیه عسل 65

18 
برداری  واحدهای جوجه کشی )تولید جوجه یکروزه صدور و تمدید  پروانه بهره

 تخمگذار و گوشتی(
 برداری آزمایشگاه تجزیه عسلصدور و تمدید  پروانه بهره 66

19 
یکروزه صدور و تمدید  پروانه توسعه  واحدهای جوجه کشی )تولید جوجه 

 تخمگذار و گوشتی(
 صدور و تمدید  پروانه توسعه آزمایشگاه تجزیه عسل 67

20 
برداری  واحدهای جوجه کشی )تولید جوجه یکروزه ابطال پروانه تاسیس/بهره

 تخمگذار و گوشتی(
 برداری آزمایشگاه تجزیه عسلابطال پروانه تاسیس/بهره 68

21 
واحدهای جوجه کشی )تولید جوجه  برداری تغییر نام پروانه تاسیس/بهره

 یکروزه تخمگذار و گوشتی(
 برداری آزمایشگاه تجزیه عسلتغییر نام پروانه تاسیس/بهره 69

22 
برداری  واحدهای جوجه کشی )تولید جوجه تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره

 یکروزه تخمگذار و گوشتی(
 ه تجزیه عسلبرداری/توسعه آزمایشگااصالح پروانه تاسیس/بهره 70

23 
برداری/توسعه  واحدهای جوجه کشی )تولید جوجه اصالح پروانه تاسیس/بهره

 یکروزه تخمگذار و گوشتی(
 صدور و تمدید  پروانه تاسیس  آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام  71

 برداری آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام صدور و تمدید  پروانه بهره 72 های دامپروری )دام شیری، دام پرواری(صدور و تمدید  پروانه تاسیس  مجتمع 24

25 
های دامپروری )دام شیری، دام برداری  مجتمعصدور و تمدید  پروانه بهره

 پرواری(
 صدور و تمدید  پروانه توسعه آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام  73

 برداری  آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام ابطال پروانه تاسیس/بهره 74 امپروری )دام شیری، دام پرواری(های دصدور و تمدید  پروانه توسعه  مجتمع 26
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27 
های دامپروری )دام شیری، دام برداری  مجتمعابطال پروانه تاسیس/بهره

 پرواری(
 برداری آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام تغییر نام پروانه تاسیس/بهره 75

28 
های دامپروری )دام شیری، دام برداری  مجتمعتغییر نام پروانه تاسیس/بهره

 پرواری(
 برداری/توسعه آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام اصالح پروانه تاسیس/بهره 76

29 
های دامپروری )دام شیری، برداری  مجتمعتغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره

 دام پرواری(
 (DHIهای گاو شیری )روانه تاسیس  مرکز بهبود مدیریت گلهصدور و تمدید  پ 77

30 
های دامپروری )دام شیری، صدور و تمدید پروانه بهسازی و نوسازی  مجتمع

 دام پرواری(
 (DHIهای گاو شیری )صدور و تمدید پروانه فعالیت مرکز بهبود مدیریت گله 78

31 
های دامپروری )دام شیری، مجتمعبرداری/توسعه  اصالح پروانه تاسیس/بهره

 دام پرواری(
 (DHIهای گاو شیری )صدور و تمدید  پروانه توسعه  مرکز بهبود مدیریت گله 79

 (DHIهای گاو شیری )ابطال پروانه تاسیس/فعالیت مرکز بهبود مدیریت گله 80 آوری شیرصدور و تمدید  پروانه تاسیس  مرکز جمع 32

 (DHIی )های گاو شیرتغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت مرکز بهبود مدیریت گله 81 آوری شیربرداری  مرکز جمعنه بهرهصدور و تمدید  پروا 33

 82 آوری شیرصدور و تمدید  پروانه توسعه  مرکز جمع 34
های گاو صدور و تمدید پروانه بهسازی و نوسازی مرکز بهبود مدیریت گله

 (DHIشیری )

 83 آوری شیربرداری  مرکز جمعتاسیس/بهرهابطال پروانه  35
او های گبرداری/توسعه مرکز بهبود مدیریت گلهاصالح پروانه تاسیس/بهره

 (DHIشیری )

 ای دامپروریصدور و تمدید  پروانه تاسیس  دفتر فنی و مشاوره 84 آوری شیربرداری  مرکز جمعتغییر نام پروانه تاسیس/بهره 36

 ای دامپروریصدور و تمدید پروانه فعالیت دفتر فنی و مشاوره 85 آوری شیروانه بهسازی و نوسازی  مرکز جمعصدور و تمدید پر 37

 ای دامپروریابطال پروانه تاسیس/فعالیت دفتر فنی و مشاوره 86 آوری شیربرداری/توسعه مرکز جمعاصالح پروانه تاسیس/بهره 38

 ای دامپروریتغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت دفتر فنی و مشاوره 87 عرضه دامصدور و تمدید  پروانه تاسیس  میدان  39

 صدور و تمدید  پروانه تاسیس  شرکت تخصصی دامپروری 88 برداری  میدان عرضه دامصدور و تمدید  پروانه بهره 40

 شرکت تخصصی دامپروریصدور و تمدید پروانه فعالیت  89 صدور و تمدید  پروانه توسعه  میدان عرضه دام 41

 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی دامپروری 90 برداری میدان عرضه دامابطال پروانه تاسیس/بهره 42

 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی دامپروری 91 برداری  میدان عرضه دامتغییر نام پروانه تاسیس/بهره 43

 صدور و تمدید  پروانه تاسیس  شرکت خدمات اصالح نژاد 92 بهسازی و نوسازی  میدان عرضه دامصدور و تمدید پروانه  44

 صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکت خدمات اصالح نژاد 93 برداری/توسعه  میدان عرضه داماصالح پروانه تاسیس/بهره 45

 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات اصالح نژاد 94 صدور و تمدید  پروانه تاسیس  آزمایشگاه تجزیه شیر خام 46

 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات اصالح نژاد 95 برداری  آزمایشگاه تجزیه شیر خامصدور و تمدید  پروانه بهره 47

   صدور و تمدید  پروانه توسعه آزمایشگاه تجزیه شیر خام 48

 دامی هایفرآورده تولید زنجیره ارائه

 تولید شیر صدور مجوزتشکیل زنجیره 5 تولید گوشت قرمز صدور مجوزتشکیل زنجیره 1

 تولید عسل صدور مجوزتشکیل زنجیره 6 تولید گوشت مرغ صدور مجوزتشکیل زنجیره 2

 تولید پیله ابریشم صدور مجوزتشکیل زنجیره 7 تولید گوشت سایر ماکیان صدور مجوزتشکیل زنجیره 3

   تولید تخم مرغ صدور مجوزتشکیل زنجیره 4
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 باغبانی واحدهای مجوز ارائه

 برداری واحد تولید بستر کشتتغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره 27 ای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکیصدور و تمدید پروانه تاسیس واحد گلخانه 1

 برداری/توسعه واحد تولید بستر کشتاصالح پروانه تاسیس/بهره 28 ای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکیگلخانهبرداری واحد صدور و تمدید پروانه بهره 2

 ای کوچک مقیاسصدور و تمدید پروانه تاسیس واحدهای گلخانه 29 ای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکیصدور و تمدید پروانه توسعه واحد گلخانه 3

 ای کوچک مقیاسبرداری واحدهای گلخانهصدور و تمدید پروانه بهره 30 ای و واحد تولید و پرورش قارچ خوراکیبرداری واحد گلخانهسیس/بهرهابطال پروانه تا 4

5 
ای و واحد تولید و پرورش قارچ برداری واحد گلخانهتغییر نام پروانه تاسیس/بهره

 خوراکی
 مقیاس ای کوچکگلخانهواحدهای صدور و تمدید پروانه توسعه  31

6 
 ای و واحد تولید و پرورش قارچبرداری واحد گلخانهتغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره

 خوراکی
 ای کوچک مقیاسبرداری واحدهای گلخانهابطال پروانه تاسیس/بهره 32

7 
ای و واحد تولید و پرورش قارچ برداری/توسعه واحد گلخانهاصالح پروانه تاسیس/بهره

 خوراکی
 ای کوچک مقیاسبرداری واحدهای گلخانهتغییر نام پروانه تاسیس/بهره 33

 ای کوچک مقیاسصدور و تمدید پروانه بهسازی و نوسازی واحدهای گلخانه 34 ای و مجتمع قارچ خوراکیصدور و تمدید پروانه تاسیس مجتمع گلخانه 8

 ای کوچک مقیاسبرداری/توسعه واحدهای گلخانهاصالح پروانه تاسیس/بهره 35 ی و مجتمع قارچ خوراکیابرداری مجتمع گلخانهصدور و تمدید پروانه بهره 9

 صدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی باغبانی 36 ای و مجتمع قارچ خوراکیصدور و تمدید پروانه توسعه مجتمع گلخانه 10

 صدور و تمدید پروانه فعالیت  شرکت تخصصی باغبانی 37 و مجتمع قارچ خوراکیای برداری مجتمع گلخانهابطال پروانه تاسیس/بهره 11

 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی باغبانی 38 ای و مجتمع قارچ خوراکیبرداری مجتمع گلخانهتغییر نام پروانه تاسیس/بهره 12

 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی باغبانی 39 مجتمع قارچ خوراکیای و برداری مجتمع گلخانهتغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره 13

 تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی باغبانی 40 ای و مجتمع قارچ خوراکیبرداری/توسعه مجتمع گلخانهاصالح پروانه تاسیس/بهره 14

 شرکت تخصصی توسعه کشاورزی شهریصدور و تمدید پروانه تاسیس  41 رچ خوراکیای و شهرک قاصدور و تمدید پروانه تاسیس شهرک گلخانه 15

 صدور و تمدید پروانه فعالیت  شرکت تخصصی توسعه کشاورزی شهری 42 ای و شهرک قارچ خوراکیبرداری شهرک گلخانهصدور و تمدید پروانه بهره 16

 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی توسعه کشاورزی شهری 43 خوراکی ای و شهرک قارچصدور و تمدید پروانه توسعه شهرک گلخانه 17

 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی توسعه کشاورزی شهری 44 ای و شهرک قارچ خوراکیبرداری شهرک گلخانهابطال پروانه تاسیس/بهره 18

 ریشرکت تخصصی توسعه کشاورزی شهتغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت  45 هرک قارچ خوراکیای و شبرداری شهرک گلخانهتغییر نام پروانه تاسیس/بهره 19

 46 ای و شهرک قارچ خوراکیبرداری شهرک گلخانهتغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره 20
جهیزات کننده سازه و تشرکت تولیدکننده و تامینصدور و تمدید پروانه تاسیس 

 ایگلخانه

 47 ای و شهرک قارچ خوراکیبرداری/توسعه شهرک گلخانهپروانه تاسیس/بهرهاصالح  21
جهیزات کننده سازه و تصدور و تمدید پروانه فعالیت  شرکت تولیدکننده و تامین

 ایگلخانه

 48 صدور و تمدید پروانه تاسیس واحد تولید بستر کشت 22
تجهیزات  نده سازه وکنابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تولیدکننده و تامین

 ایگلخانه

 49 برداری واحد تولید بستر کشتصدور و تمدید پروانه بهره 23
سازه و  کنندهتغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تولیدکننده و تامین

 ایتجهیزات گلخانه

 50 صدور و تمدید پروانه توسعه واحد تولید بستر کشت 24
کننده سازه و شرکت تولیدکننده و تامینتغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت 

 ایتجهیزات گلخانه

 دارصدور مجوز احداث باغات دیم در اراضی شیب 51 برداری واحد تولید بستر کشتابطال پروانه تاسیس/بهره 25

   برداری واحد تولید بستر کشتتغییر نام پروانه تاسیس/بهره 26

 کشاورزی مکانیزاسیون و زراعت واحدهای مجوز ارائه

 صدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی 7 صدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی زراعت 1

 کشاورزیصدور و تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی مکانیزاسیون  8 صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی زراعت 2

 ابطال پروانه تاسیس /فعالیت شرکت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی 9 ابطال پروانه تاسیس /فعالیت شرکت تخصصی زراعت 3

 تغییر نام پروانه تاسیس /فعالیت  شرکت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی 10 تغییر نام پروانه تاسیس /فعالیت  شرکت تخصصی زراعت 4

 تغییر فعالیت پروانه تاسیس /فعالیت  شرکت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی 11 تاسیس /فعالیت  شرکت تخصصی زراعتتغییر فعالیت پروانه  5

   برداری کارخانجات پنبه پاک کنیصدور پروانه بهره 6
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 خاک و آب واحدهای مجوز ارائه

 برداری آزمایشگاه تجزیه خاک، آب ، گیاه و کودتاسیس/بهره تغییر نام پروانه 12 صدور و تمدید پروانه تاسیس آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی 1

 صدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت خدمات مشاوره فنی مدیریت خاک و آب 13 برداری آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصیصدور و تمدید پروانه بهره 2

 تمدید پروانه فعالیت شرکت خدمات مشاوره فنی مدیریت خاک و آبصدور و  14 برداری آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصیابطال پروانه تاسیس/بهره 3

 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات مشاوره فنی مدیریت خاک و آب 15 برداری آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصیتغییر نام پروانه تاسیس/بهره 4

 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات مشاوره فنی مدیریت خاک و آب 16 ایصدور و تمدید پروانه تاسیس آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی ـ توصیه 5

 17 یابرداری آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی ـ توصیهصدور و تمدید پروانه بهره 6
تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت  شرکت خدمات مشاوره فنی مدیریت خاک 

 و آب

 صدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی امور آبیاری کشاورزی 18 اییشگاه خاکشناسی تشخیصی ـ توصیهبرداری آزماابطال پروانه تاسیس/بهره 7

 صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی امور آبیاری کشاورزی 19 ایبرداری آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی ـ توصیهتغییر نام پروانه تاسیس/بهره 8

 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی امور آبیاری کشاورزی 20 تاسیس آزمایشگاه تجزیه خاک، آب ، گیاه و کودصدور و تمدید پروانه  9

 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی امور آبیاری کشاورزی 21 برداری آزمایشگاه تجزیه خاک، آب ، گیاه و کودصدور و تمدید پروانه بهره 10

 تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی امور آبیاری کشاورزی 22 برداری آزمایشگاه تجزیه خاک، آب ، گیاه و کودتاسیس/بهره ابطال پروانه 11

 آبیاری نوین هایسامانه شاغلین فعالیت و صالحیت مجوز ارائه

 2 های نوین آبیاری صدور مجوز فعالیت مشاوران، مجریان و ناظرین سامانه 1
های بندی مشاوران، مجریان و ناظرین سامانهصدور مجوز صالحیت و رتبه

 نوین آبیاری

 آبیاری تجهیزات و لوازم عرضه مجوز ارائه

 صدور مجوز عرضه لوازم و تجهیزات وارداتی آبیاری 2 صدور مجوز عرضه لوازم و تجهیزات تولیدی آبیاری 1

 کشاورزی صنایع و بازرگانی واحدهای مجوز ارائه

 برداری/توسعه  بارانداز داخلی کشاورزیاصالح پروانه تاسیس/بهره 29 صدور و تمدید پروانه تاسیس  واحد صنایع تبدیلی کشاورزی 1

 صدور و تمدید پروانه تاسیس  بارانداز صادراتی کشاورزی 30 برداری واحد صنایع تبدیلی کشاورزیصدور و تمدید پروانه بهره 2

 برداری بارانداز صادراتی کشاورزیصدور و تمدید پروانه بهره 31 تمدید پروانه توسعه واحد صنایع تبدیلی کشاورزیصدور و  3

 صدور و تمدید پروانه توسعه  بارانداز صادراتی کشاورزی 32 برداری واحد صنایع تبدیلی کشاورزیابطال پروانه تاسیس/بهره 4

 برداری بارانداز صادراتی کشاورزیابطال پروانه تاسیس/بهره 33 ی واحد صنایع تبدیلی کشاورزیبردارتغییر نام پروانه تاسیس/بهره 5

 برداری بارانداز صادراتی کشاورزیتغییر نام پروانه تاسیس/بهره 34 برداری واحد صنایع تبدیلی کشاورزیتغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره 6

 صدور و تمدید پروانه بهسازی و نوسازی بارانداز صادراتی کشاورزی 35 واحد صنایع تبدیلی کشاورزیصدور و تمدید پروانه بهسازی و نوسازی  7

 برداری/توسعه  بارانداز صادراتی کشاورزیاصالح پروانه تاسیس/بهره 36 برداری/توسعه  واحد صنایع تبدیلی کشاورزیاصالح پروانه تاسیس/بهره 8

 صدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت خدمات بازرگانی بخش کشاورزی 37 پایانه داخلی کشاورزیصدور و تمدید پروانه تاسیس   9

 صدور و تمدید  پروانه فعالیت شرکت خدمات بازرگانی بخش کشاورزی 38 برداری پایانه داخلی کشاورزیصدور و تمدید پروانه بهره 10

 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات بازرگانی بخش کشاورزی 39 صدور و تمدید پروانه توسعه  پایانه داخلی کشاورزی 11

 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات بازرگانی بخش کشاورزی 40 برداری پایانه داخلی کشاورزیابطال پروانه تاسیس/بهره 12

 تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات بازرگانی بخش کشاورزی  41 برداری پایانه داخلی کشاورزیتغییر نام پروانه تاسیس/بهره 13

 42 صدور و تمدید پروانه بهسازی و نوسازی پایانه داخلی کشاورزی 14
صدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی 

 کشاورزی

 43 رزیبرداری/توسعه  پایانه داخلی کشاواصالح پروانه تاسیس/بهره 15
صدور و تمدید  پروانه فعالیت شرکت تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی 

 کشاورزی

 44 صدور و تمدید پروانه تاسیس  پایانه صادراتی کشاورزی  16
ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی 

 کشاورزی
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 45 برداری پایانه صادراتی کشاورزی صدور و تمدید پروانه بهره 17
تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی 

 کشاورزی

 46 صدور و تمدید پروانه توسعه  پایانه صادراتی کشاورزی  18
تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی 

 کشاورزی

 ها و تجهیزات کشاورزیصدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت عرضه نهاده 47 برداری پایانه صادراتی کشاورزی ابطال پروانه تاسیس/بهره 19

 کشاورزیها و تجهیزات صدور و تمدید  پروانه فعالیت شرکت عرضه نهاده 48 برداری پایانه صادراتی کشاورزی تغییر نام پروانه تاسیس/بهره 20

 ها و تجهیزات کشاورزیابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت عرضه نهاده 49 صدور و تمدید پروانه بهسازی و نوسازی پایانه صادراتی کشاورزی 21

 تجهیزات کشاورزیها و تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت عرضه نهاده 50 برداری/توسعه  پایانه صادراتی کشاورزیاصالح پروانه تاسیس/بهره 22

 شاورزیها و تجهیزات کتغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت عرضه نهاده 51 صدور و تمدید پروانه تاسیس  بارانداز داخلی  کشاورزی  23

 اورزیتکمیلی کش صدور و تمدید پروانه تاسیس کلینیک صنایع تبدیلی و 52 برداری بارانداز داخلی  کشاورزی صدور و تمدید پروانه بهره 24

 صدور و تمدید  پروانه فعالیت کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی 53 صدور و تمدید پروانه توسعه  بارانداز داخلی  کشاورزی  25

 شاورزیتکمیلی کابطال پروانه تاسیس/فعالیت کلینیک صنایع تبدیلی و  54 برداری بارانداز داخلی  کشاورزی ابطال پروانه تاسیس/بهره 26

 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی 55 برداری بارانداز داخلی  کشاورزی تغییر نام پروانه تاسیس/بهره 27

 میلی کشاورزیصنایع تبدیلی و تکتغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت کلینیک  56 صدور و تمدید پروانه بهسازی و نوسازی بارانداز داخلی کشاورزی 28

 کشاورزی واردات و صادرات مجوز ارائه

 3 های کشاورزی ها، محصوالت و فرآوردهصدور مجوز صادرات نهاده 1
آالت، ادوات، تجهیزات و صنایع تبدیلی و صدور مجوز معافیت گمرکی ماشین 

 غذایی کشاورزی 

 های کشاورزی صدور مجوز معافیت تعرفه واردات محصوالت و فرآورده 4 های کشاورزی ها، محصوالت و فرآوردهصدور مجوز واردات نهاده 2

 کشاورزی اقتصادی  واحدهای مجوز ارائه

 چندمنظوره کشاورزیصدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی  16 صدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت مالی و اعتباری کشاورزی 1

 صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره کشاورزی 17 صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکت مالی و اعتباری کشاورزی 2

 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره کشاورزی 18 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت مالی و اعتباری کشاورزی 3

 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره کشاورزی 19 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت مالی و اعتباری کشاورزی 4

 تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره کشاورزی 20 تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت مالی و اعتباری کشاورزی 5

 صدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت اقتصادی و بازرگانی کشاورزی 21 و تمدید پروانه تاسیس شرکت بیمه کشاورزی صدور 6

 صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکت اقتصادی و بازرگانی کشاورزی 22 صدور و تمدید پروانه فعالیت شرشرکت بیمه کشاورزی 7

 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت اقتصادی و بازرگانی کشاورزی 23 رزیابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت بیمه کشاو 8

 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت اقتصادی و بازرگانی کشاورزی 24 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت بیمه کشاورزی 9

 پروانه تاسیس/فعالیت شرکت اقتصادی و بازرگانی کشاورزیتغییر فعالیت  25 تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت بیمه کشاورزی 10

 صدور و تمدید پروانه تاسیس مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 26 صدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت تامین نیروی کار 11

 شاورزی غیردولتیصدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز خدمات ک 27 صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکت تامین نیروی کار 12

 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 28 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تامین نیروی کار 13

 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 29 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تامین نیروی کار 14

 تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 30 فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تامین نیروی کارتغییر  15

 سبز فضای و زیست محیط تخصصی شرکت مجوز ارائه

 بزتخصصی محیط زیست و فضای ستغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت  4 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبز 1

 تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبز 5 صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبز 2

   ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبز 3
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 دام به وابسته صنایع و دامی اماکن بهداشتی  هایپروانه ارائه

 صدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کشتارگاه 74 نعتیصهای صنعتی و نیمهصدور و تمدید پروانه بهداشتی موافقت اصولی دامپروری 1

 برداری کشتارگاهبهرهصدور و تمدید پروانه بهداشتی  75 صنعتیهای صنعتی و نیمهصدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس دامپروری 2

 صدور و تمدید پروانه بهداشتی توسعه کشتارگاه 76 یصنعتهای صنعتی و نیمهبرداری دامپروریصدور و تمدید پروانه بهداشتی بهره 3

 کشتارگاهبرداری ابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 77 صنعتیهای صنعتی و نیمهصدور و تمدید پروانه بهداشتی توسعه دامپروری 4

 برداری کشتارگاهتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 78 تیصنعهای صنعتی و نیمهبرداری دامپروریابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 5

 ری کشتارگاهبرداتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره 79 صنعتیهای صنعتی و نیمهبرداری دامپروریتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 6

 صدور و تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کشتارگاه 80 نعتیصهای صنعتی و نیمهبرداری دامپروریتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره 7

8 
های صنعتی و صدور و تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی دامپروری

 صنعتینیمه
 برداری/توسعه کشتارگاهتاسیس/بهرهاصالح پروانه بهداشتی  81

9 
های صنعتی و برداری/توسعه دامپروریاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره
 صنعتینیمه

 صدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس سردخانه مواد پروتئینی 82

 رداری سردخانه مواد پروتئینیبصدور و تمدید پروانه بهداشتی بهره 83 صدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس باغ وحش 10

 صدور و تمدید پروانه بهداشتی توسعه سردخانه مواد پروتئینی 84 برداری باغ وحشصدور و تمدید پروانه بهداشتی بهره 11

 برداری سردخانه مواد پروتئینیابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 85 صدور و تمدید پروانه بهداشتی توسعه باغ وحش 12

 برداری سردخانه مواد پروتئینیتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 86 برداری باغ وحشابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 13

 برداری سردخانه مواد پروتئینیتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره 87 برداری باغ وحشتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 14

 صدور و تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی سردخانه مواد پروتئینی 88 برداری باغ وحشنه بهداشتی بهرهتغییر فعالیت پروا 15

 برداری/توسعه سردخانه مواد پروتئینیاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 89 صدور و تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی باغ وحش 16

 90 برداری/توسعه باغ وحشتاسیس/بهرهاصالح پروانه بهداشتی  17
ها، صدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارگاه تبدیل ضایعات دام، نهاده

 های خام دامیخوراک و فرآورده

 91 صدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس میادین و مراکز عرضه دام طیور و آبزیان 18
ها، اه تبدیل ضایعات دام، نهادهبرداری کارگصدور و تمدید پروانه بهداشتی بهره

 های خام دامیخوراک و فرآورده

 92 برداری میادین و مراکز عرضه دام طیور و آبزیانصدور و تمدید پروانه بهداشتی بهره 19
ها، صدور و تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارگاه تبدیل ضایعات دام، نهاده

 های خام دامیخوراک و فرآورده

 93 تمدید پروانه بهداشتی توسعه میادین و مراکز عرضه دام طیور و آبزیانصدور و  20
ها، برداری کارگاه تبدیل ضایعات دام، نهادهابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 های خام دامیخوراک و فرآورده

 94 برداری میادین و مراکز عرضه دام طیور و آبزیانابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 21
برداری کارگاه تبدیل ضایعات دام، تغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 های خام دامیها، خوراک و فرآوردهنهاده

22 
برداری میادین و مراکز عرضه دام طیور و تغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 آبزیان
95 

ها، ، نهادهدامبرداری کارگاه تبدیل ضایعات تغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره
 های خام دامیخوراک و فرآورده

 96 برداری میادین و مراکز عرضه دام طیور و آبزیانتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره 23
صدور و تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارگاه تبدیل ضایعات دام، 

 های خام دامیها، خوراک و فرآوردهنهاده

24 
وانه بهداشتی بهسازی و نوسازی میادین و مراکز عرضه دام طیور و صدور و تمدید پر

 آبزیان
97 

برداری/توسعه کارگاه تبدیل ضایعات دام، اصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره
 های خام دامیها، خوراک و فرآوردهنهاده

25 
 و برداری/توسعه میادین و مراکز عرضه دام طیوراصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 آبزیان
98 

های ردهبندی فرآوصدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارگاه فرآوری و بسته
 خام دامی

 99 صدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس مرکز عرضه حیوانات خانگی 26
بندی برداری کارگاه فرآوری و بستهصدور و تمدید پروانه بهداشتی بهره

 های خام دامیفرآورده

 100 برداری مرکز عرضه حیوانات خانگیتمدید پروانه بهداشتی بهره صدور و 27
های بندی فرآوردهصدور و تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارگاه فرآوری و بسته

 خام دامی

 101 صدور و تمدید پروانه بهداشتی توسعه مرکز عرضه حیوانات خانگی 28
 بندیرآوری و بستهبرداری کارگاه فابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 های خام دامیفرآورده
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 102 برداری مرکز عرضه حیوانات خانگیابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 29
بندی برداری کارگاه فرآوری و بستهتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 های خام دامیفرآورده

 103 حیوانات خانگی برداری مرکز عرضهتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 30
ی بندبرداری کارگاه فرآوری و بستهتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره

 های خام دامیفرآورده

 104 برداری مرکز عرضه حیوانات خانگیتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره 31
بندی صدور و تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارگاه فرآوری و بسته

 های خام دامیفرآورده

 105 صدور و تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی مرکز عرضه حیوانات خانگی 32
بندی برداری/توسعه کارگاه فرآوری و بستهاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره
 های خام دامیفرآورده

 صدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارگاه پرشویی 106 یخانگبرداری/توسعه مرکز عرضه حیوانات اصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 33

 برداری کارگاه پرشوییصدور و تمدید پروانه بهداشتی بهره 107 صدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارخانجات خوراک دام 34

 پروانه بهداشتی توسعه کارگاه پرشوییصدور و تمدید  108 برداری کارخانجات خوراک دامصدور و تمدید پروانه بهداشتی بهره 35

 برداری کارگاه پرشوییابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 109 صدور و تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارخانجات خوراک دام 36

 برداری کارگاه پرشوییتاسیس/بهرهتغییر نام پروانه بهداشتی  110 برداری کارخانجات خوراک دامابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 37

 برداری کارگاه پرشوییتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره 111 برداری کارخانجات خوراک دامتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 38

 بهسازی و نوسازی کارگاه پرشوییصدور و تمدید پروانه بهداشتی  112 برداری کارخانجات خوراک دامتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره 39

 برداری/توسعه کارگاه پرشوییاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 113 صدور و تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارخانجات خوراک دام 40

 شوییبهداشتی تاسیس کارگاه پشمصدور و تمدید پروانه  114 برداری/توسعه کارخانجات خوراک داماصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 41

 شوییبرداری کارگاه پشمصدور و تمدید پروانه بهداشتی بهره 115 کشیصدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارخانه جوجه 42

 وییشصدور و تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارگاه پشم 116 کشیبرداری کارخانه جوجهصدور و تمدید پروانه بهداشتی بهره 43

 شوییبرداری کارگاه پشمابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 117 کشیصدور و تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارخانه جوجه 44

 شوییبرداری کارگاه پشمتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 118 کشیبرداری کارخانه جوجهابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 45

 شوییبرداری کارگاه پشمتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره 119 کشیبرداری کارخانه جوجهپروانه بهداشتی تاسیس/بهرهتغییر نام  46

 شوییصدور و تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارگاه پشم 120 کشیبرداری کارخانه جوجهتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره 47

 شوییبرداری/توسعه کارگاه پشماصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 121 کشیپروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارخانه جوجهصدور و تمدید  48

 های خام دامیصدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس مرکز پخش فرآورده 122 کشیبرداری/توسعه کارخانه جوجهاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 49

 های خام دامیبرداری مرکز پخش فرآوردهصدور و تمدید پروانه بهداشتی بهره 123 کنیو تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارخانه کودخشکصدور  50

 های خام دامیصدور و تمدید پروانه بهداشتی توسعه مرکز پخش فرآورده 124 کنیبرداری کارخانه کودخشکصدور و تمدید پروانه بهداشتی بهره 51

 های خام دامیبرداری مرکز پخش فرآوردهابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 125 کنیصدور و تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارخانه کودخشک 52

 126 کنیبرداری کارخانه کودخشکابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 53
ام خ هایبرداری مرکز پخش فرآوردهتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 دامی

 های خام دامیبرداری مرکز پخش فرآوردهتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره 127 کنیبرداری کارخانه کودخشکتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 54

 128 کنیبرداری کارخانه کودخشکتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره 55
ام های خنوسازی مرکز پخش فرآوردهصدور و تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و 
 دامی

 129 کنیصدور و تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارخانه کودخشک 56
ی خام هابرداری/توسعه مرکز پخش فرآوردهاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 دامی

 130 کنیبرداری/توسعه کارخانه کودخشکاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 57
صدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس مرکز نگهداری، پخش و عرضه خوراک 

 دام

 131 صدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارخانه فرآوری پوست 58
برداری مرکز نگهداری، پخش و عرضه صدور و تمدید پروانه بهداشتی بهره

 خوراک دام

 132 کارخانه فرآوری پوستبرداری صدور و تمدید پروانه بهداشتی بهره 59
صدور و تمدید پروانه بهداشتی توسعه مرکز نگهداری، پخش و عرضه خوراک 

 دام

 133 صدور و تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارخانه فرآوری پوست 60
برداری مرکز نگهداری، پخش و عرضه ابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 خوراک دام
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 134 برداری کارخانه فرآوری پوستسیس/بهرهابطال پروانه بهداشتی تا 61
برداری مرکز نگهداری، پخش و عرضه تغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 خوراک دام

 135 برداری کارخانه فرآوری پوستتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 62
برداری مرکز نگهداری، پخش و عرضه تغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره

 خوراک دام

 136 برداری کارخانه فرآوری پوستتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره 63
صدور و تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی مرکز نگهداری، پخش و 

 عرضه خوراک دام

 137 صدور و تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارخانه فرآوری پوست 64
برداری/توسعه مرکز نگهداری، پخش و بهرهاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/

 عرضه خوراک دام

 صدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس مرکز زنجیره پرورش ماهیان خاویاری 138 برداری/توسعه کارخانه فرآوری پوستاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 65

 139 صدور و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارخانه کرک و مو کشی دام 66
برداری مرکز زنجیره پرورش ماهیان صدور و تمدید پروانه بهداشتی بهره

 خاویاری

 صدور و تمدید پروانه بهداشتی توسعه مرکز زنجیره پرورش ماهیان خاویاری 140 برداری کارخانه کرک و مو کشی دامصدور و تمدید پروانه بهداشتی بهره 67

 141 ارخانه کرک و مو کشی دامصدور و تمدید پروانه بهداشتی توسعه ک 68
برداری مرکز زنجیره پرورش ماهیان ابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 خاویاری

 142 برداری کارخانه کرک و مو کشی دامابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 69
برداری مرکز زنجیره پرورش ماهیان تغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 خاویاری

 برداری مرکز زنجیره پرورش ماهیان خاویاریتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره 143 برداری کارخانه کرک و مو کشی دامتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 70

 144 برداری کارخانه کرک و مو کشی دامتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره 71
وسازی مرکز زنجیره پرورش ماهیان صدور و تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و ن

 خاویاری

 145 صدور و تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارخانه کرک و مو کشی دام 72
برداری/توسعه مرکز زنجیره پرورش ماهیان اصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 خاویاری

 های روستایی و غیرصنعتیصدور و تمدید گواهی بهداشتی دامداری 146 ممو کشی دا برداری/توسعه کارخانه کرک واصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره 73

 دامپزشکی هایکارگاه و کارخانجات پروانه ارائه

1 
ویی های دارصدور و تمدید پروانه تاسیس کارخانجات تولید دارویی مواد اولیه و گروه

 دامپزشکی
6 

های تولید لوازم و تجهیزات کارگاهصدور و تمدید پروانه تاسیس کارخانجات و 
 آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد مصرفی دامپزشکی

2 
 هایبرداری کارخانجات تولید دارویی مواد اولیه و گروهصدور و تمدید پروانه بهره

 دارویی دامپزشکی
7 

های تولید لوازم و برداری کارخانجات و کارگاهصدور و تمدید پروانه بهره
 آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد مصرفی دامپزشکیتجهیزات 

3 
 هایبرداری کارخانجات تولید دارویی مواد اولیه و گروهابطال پروانه تاسیس/بهره

 دارویی دامپزشکی
8 

های تولید لوازم و برداری کارخانجات و کارگاهابطال پروانه تاسیس/بهره
 زشکیتجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد مصرفی دامپ

4 
های برداری کارخانجات تولید دارویی مواد اولیه و گروهتغییر نام پروانه تاسیس/بهره

 دارویی دامپزشکی
9 

های تولید لوازم و برداری کارخانجات و کارگاهتغییر نام پروانه تاسیس/بهره
 تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد مصرفی دامپزشکی

5 
برداری کارخانجات تولید دارویی مواد اولیه و تاسیس/بهرهاصالح پروانه بهداشتی 

 های دارویی دامپزشکیگروه
10 

وازم های تولید لبرداری کارخانجات و کارگاهاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره
 و تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد مصرفی دامپزشکی
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 کیدامپزش خدمات هایشرکت و مراکز پروانه ارائه

 صدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی چندمنظوره دامپزشکی 36 کوبی دامپزشکیصدور و تمدید پروانه تاسیس مرکز مایه 1

 صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره دامپزشکی 37 کوبی دامپزشکیصدور و تمدید پروانه فعالیت مرکز مایه 2

 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره دامپزشکی 38 کوبی دامپزشکیتاسیس/فعالیت مرکز مایهابطال پروانه  3

 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره دامپزشکی 39 کوبی دامپزشکیتغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت مرکز مایه 4

 40 وبی دامپزشکیکاصالح پروانه تاسیس/فعالیت مرکز مایه 5
صدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت خدمات مشاوره )فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی( 

 دامپزشکی

 41 صدور و تمدید پروانه تاسیس درمانگاه دامپزشکی 6
صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکت خدمات مشاوره )فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی(  

 دامپزشکی

 42 درمانگاه دامپزشکیصدور و تمدید پروانه فعالیت  7
ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات مشاوره )فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی(  

 دامپزشکی

 43 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت درمانگاه دامپزشکی 8
تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات مشاوره )فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی(  

 دامپزشکی

 صدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی )دام، طیور،آبزیان( 44 تاسیس/فعالیت درمانگاه دامپزشکیتغییر نام پروانه  9

 صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی )دام، طیور،آبزیان( 45 اصالح پروانه تاسیس/فعالیت درمانگاه دامپزشکی 10

 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی )دام، طیور،آبزیان( 46 تاسیس آزمایشگاه تشخیص دامپزشکیصدور و تمدید پروانه  11

 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی )دام، طیور،آبزیان( 47 صدور و تمدید پروانه فعالیت آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی 12

 48 انه تاسیس/فعالیت آزمایشگاه تشخیص دامپزشکیابطال پرو 13
صدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی )صنایع تبدیلی 

 های خام دامی(فرآورده

 49 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی 14
دیلی )صنایع تبصدور و تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی 

 های خام دامی(فرآورده

 50 اصالح پروانه تاسیس/فعالیت آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی 15
ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی )صنایع تبدیلی 

 های خام دامی(فرآورده

 51 صدور و تمدید پروانه تاسیس داروخانه دامپزشکی 16
تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی )صنایع تبدیلی تغییر نام پروانه 

 های خام دامی(فرآورده

 52 صدور و تمدید پروانه فعالیت داروخانه دامپزشکی 17
صدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی آموزشی و ترویجی بهداشت دام و 

 های خام دامیفرآورده

 53 دامپزشکیابطال پروانه تاسیس/فعالیت داروخانه  18
م های خاصدور و تمدید پروانه فعالیت شرکت آموزشی و ترویجی بهداشت دام و فرآورده

 دامی

 54 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت داروخانه دامپزشکی 19
ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی آموزشی و ترویجی بهداشت دام و 

 های خام دامیفرآورده

 55 یس/فعالیت داروخانه دامپزشکیاصالح پروانه تاس 21
تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی آموزشی و ترویجی بهداشت دام و 

 های خام دامیفرآورده

 56 صدور و تمدید پروانه تاسیس مجتمع درمانی دامپزشکی 21
ابل های قصدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت ضدعفونی تجهیزات محصوالت و فرآورده

 استفاده در خوراک دام )داکت ضدعفونی دامپزشکی(

 57 صدور و تمدید پروانه فعالیت مجتمع درمانی دامپزشکی 22
ابل های قصدور و تمدید پروانه فعالیت شرکت ضدعفونی تجهیزات محصوالت و فرآورده

 استفاده در خوراک دام )داکت ضدعفونی دامپزشکی(

 58 درمانی دامپزشکی ابطال پروانه تاسیس/فعالیت مجتمع 23
فاده های قابل استابطال پروانه تاسیس/فعالیت ضدعفونی تجهیزات محصوالت و فرآورده

 در خوراک دام )داکت ضدعفونی دامپزشکی(

 59 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت مجتمع درمانی دامپزشکی 24
های ردهآوتغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت ضدعفونی تجهیزات محصوالت و فر

 قابل استفاده در خوراک دام )داکت ضدعفونی دامپزشکی(

 60 اصالح پروانه تاسیس/فعالیت مجتمع درمانی دامپزشکی 25
صدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت توزیع و پخش دارو، لوازم و تجهیزات و مواد 

 مصرفی دامپزشکی

 61 صدور و تمدید پروانه تاسیس بیمارستان دامپزشکی 26
صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکت توزیع و پخش دارو، لوازم و تجهیزات و مواد مصرفی 

 دامپزشکی
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 62 صدور و تمدید پروانه فعالیت بیمارستان دامپزشکی 27
ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت توزیع و پخش دارو، لوازم و تجهیزات و مواد مصرفی 

 دامپزشکی

 63 ت بیمارستان دامپزشکیابطال پروانه تاسیس/فعالی 28
تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت توزیع و پخش دارو، لوازم و تجهیزات و مواد 

 مصرفی دامپزشکی

 صدور و تمدید پروانه تاسیس شرکت تامین نیروی کار دامپزشکی 64 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت بیمارستان دامپزشکی 29

 صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکت تامین نیروی کار دامپزشکی 65 بیمارستان دامپزشکی اصالح پروانه تاسیس/فعالیت 30

 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تامین نیروی کار دامپزشکی 66 صدور و تمدید پروانه تاسیس مرکز قرنطینه آبزیان 31

 پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تامین نیروی کار دامپزشکیتغییر نام  67 صدور و تمدید پروانه فعالیت مرکز قرنطینه آبزیان 32

 های بهداشتیصدور و تمدید پروانه شرکت خدمات ممیزی غیررسمی سامانه 68 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت مرکز قرنطینه آبزیان 33

 های بهداشتیررسمی سامانهابطال پروانه شرکت خدمات ممیزی غی 69 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت مرکز قرنطینه آبزیان 34

   اصالح پروانه تاسیس/فعالیت مرکز قرنطینه آبزیان 35

 دامپزشکی نظارت تحت کاالهای بهداشتی گواهی ارائه

 شکیدامپزصدور و تمدید پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کاالهای تحت نظارت  6 صدور مجوز بهداشتی واردات کاالهای تحت نظارت دامپزشکی 1

 ابطال پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کاالهای تحت نظارت دامپزشکی  7 صدور گواهی بهداشتی صادرات کاالهای تحت نظارت دامپزشکی 2

 تغییر نام پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کاالهای تحت نظارت دامپزشکی  8 صدور گواهی بهداشتی  ترخیص کاالهای تحت نظارت دامپزشکی 3

 تغییر کاربری پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کاالهای تحت نظارت دامپزشکی 9 صدور گواهی بهداشتی ترانزیت خارجی کاالهای تحت نظارت دامپزشکی 4

   کاالهای تحت نظارت دامپزشکیصدور گواهی بهداشتی ترانزیت داخلی  5

 دامپزشکی نظارت تحت کاالهای تولید و ساخت پروانه ارائه

 6 صدور و تمدید پروانه ساخت  مواد غذایی متراکم و مکمل غذایی دام 1
ابطال پروانه ساخت  لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد مصرفی 

 دامپزشکی

 های خام دامیصدور و تمدید پروانه تولید فرآورده 7 غذایی متراکم و مکمل غذایی دامابطال پروانه ساخت  مواد  2

 های خام دامیابطال پروانه تولید فرآورده 8 های دارویی دامپزشکیساخت گروه صدور و تمدید پروانه  3

 های خام دامی ویژهفرآوردهصدور و تمدید مجوز تولید  9 های دارویی دامپزشکیابطال پروانه ساخت گروه 4

5 
صدور و تمدید پروانه ساخت  لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی و 

 مواد مصرفی دامپزشکی
 های خام دامی ویژهابطال مجوز تولید فرآورده 10

 دامپزشکی اماکن بهداشتی هایگواهی ارائه

 های بهداشتیتمدید گواهی سامانهصدور و  5 (HACCPصدور و تمدید گواهی اجرای سامانه ) 1

 های بهداشتیابطال گواهی سامانه 6 (HACCPابطال گواهی اجرای سامانه ) 2

 ,..(IR,ECصدور و تمدید  کد صادراتی )  7 بندی بهداشتی  صدور و تمدید گواهی رتبه 3

 ,..(IR,ECابطال کد صادراتی  )  8 بندی بهداشتی  ابطال گواهی رتبه 4

 دامپزشکی کاالهای فروش و ثبت گواهی ارائه

 کننده و سموم دامپزشکیصدور و تمدید گواهی ثبت مواد ضدعفونی 7 صدور و تمدید گواهی فروش داروهای دامپزشکی 1

 کننده و سموم دامپزشکیابطال گواهی ثبت مواد ضدعفونی 8 ابطال گواهی فروش داروهای دامپزشکی 2

 صدور و تمدید گواهی فروش لوازم و تجهیزات و مواد مصرفی دامپزشکی 9 داروهای دامپزشکیصدور و تمدید گواهی ثبت  3

 ابطال گواهی فروش لوازم و تجهیزات و مواد مصرفی دامپزشکی 10 ابطال گواهی ثبت داروهای دامپزشکی 4

 های غذایی دامغذایی متراکم و مکملصدور و تمدید گواهی ثبت مواد  11 صدور و تمدید گواهی ثبت مواد بیولوژیک دامپزشکی 5

 های غذایی دامابطال گواهی ثبت مواد غذایی متراکم و مکمل 12 ابطال گواهی ثبت مواد بیولوژیک دامپزشکی 6
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 دامپزشکی اشتغال پروانه ارائه

 دارو و مواد مصرفی دامپزشکیصدور و تمدید پروانه اشتغال به فروش   5 صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار درمان دامپزشکی 1

 ابطال پروانه اشتغال به فروش  دارو و مواد مصرفی دامپزشکی 6 ابطال پروانه اشتغال به کار درمان دامپزشکی 2

 7 کوبی دامپزشکیصدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مایه 3
ستیاران دصدور و تمدید پروانه  اشتغال به عنوان مسئول فنی، مسئول فنی بهداشتی و 

 بهداشتی دامپزشکی

 8 کوبی دامپزشکیابطال پروانه اشتغال به کار مایه 4
ابطال پروانه  اشتغال  به عنوان مسئول فنی، مسئول فنی بهداشتی و دستیاران بهداشتی 

 دامپزشکی

 آبزیان پرورش و تکثیر مجوز ارائه

1 
نیمه طبیعی های داخلی طبیعی و صدور مجوز  پرورش آبزیان در منابع آب

 ها و ...(بندان)آب
 صدور مجوز مولدسازی و اصالح نژاد آبزیان 4

 صدور مجوز پرورش ماهی در دریا )قفس( 5 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی 2

   صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی 3

 صیادی و صید مجوز ارائه

1 
های ساحلی، تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی )آبصدور مجوز 

 های فراساحلی(آب
 صدور مجوز صید تفریحی )دریایی( )سواحل، بنادر و جزایر( 4

 طبیعی(های داخلی طبیعی و نیمهصدور مجوز صید در منابع آب 5 های فراساحلی(های ساحلی، آبصدور پروانه صید  )آب 2

   های فراساحلی( های ساحلی، آبصدور مجوز سفر صیادی )آب 3

 آبزیان واردات و صادرات مجوز ارائه

 (CITESصدور مجوز صادرات محصوالت ماهیان خاویاری ) 3 (IUUصدور مجوز صادرات آبزیان و محصوالت آبزیان )گواهی صید غیر 1

2 
ماهی، ماهی زنده، تخم صدور مجوز واردات آبزیان و محصوالت آبزیان )بچه 

 زده، مولد، زینتی و ...(چشم
 (CITESصدور مجوز واردات محصوالت ماهیان خاویاری ) 4

 آبزیان فروش و نگهداری مجوز ارائه

 های پروتئینی آبزیان صدور مجوز نگهداری و عرضه ذیل زون 4 صدور مجوز نگهداری و عمده فروشی آبزیان  1

 فروشی ماهی زنده صدور مجوز نگهداری و خرده 5 صدور مجوز نگهداری و خرده فروشی آبزیان  2

 صدور مجوز نگهداری و دپو ماهی زنده  6 های تخصصی آبزیان صدور مجوز نگهداری و فروش در بازارها و پایانه 3

 شیالتی واحدهای مجوز ارائه

 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی 38 صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروریصدور و تمدید موافقت اصولی واحدهای  1

 صدور و تمدید  مجوز تاسیس شرکت خدمات مهندسی بندری 39 صدور و تمدید مجوز تاسیس واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 2

 صدور و تمدید  مجوز فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری 40 صنعتی آبزی پروریبرداری واحد صنعتی و نیمه صدور و تمدید مجوز بهره 3

 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری 41 صدور و تمدید مجوز توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری،  4

 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری 42 برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروریابطال مجوز تاسیس/ بهره 5

6 
برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی تغییر نام  مجوز تاسیس/ بهره

 پروری
43 

 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری

7 
زی ببرداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آتغییر فعالیت  مجوز تاسیس/ بهره

 پروری
44 

 صدور و تمدید  مجوز تاسیس شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان
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8 
صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی 

 پروری
45 

 صدور و تمدید  مجوز فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان

9 
 نیمه صنعتی آبزیبرداری/توسعه واحد صنعتی و اصالح مجوز تاسیس/بهره

 پروری
46 

 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان

 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان 47 صدور و تمدید  مجوز تاسیس مرکز نگهداری و فروش آبزیان 10

 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان 48 فروش آبزیانبرداری مرکز نگهداری و صدور و تمدید  مجوز بهره 11

 صدور و تمدید  مجوز تاسیس شرکت تخصصی شیالت و آبزیان 49 صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان 12

 ور و تمدید  مجوز فعالیت شرکت تخصصی شیالت و آبزیانصد 50 برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیانابطال مجوز تاسیس / بهره 13

 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی شیالت و آبزیان 51 برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیانتغییر نام مجوز تاسیس / بهره 14

 مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی شیالت و آبزیانتغییر نام  52 برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیانتغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره 15

 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی شیالت و آبزیان 53 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز نگهداری و فروش آبزیان 16

 54 برداری/توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیاناصالح مجوز تاسیس/بهره 17
مجوز تاسیس شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، صدور و تمدید  

 های آبزیانزیستگاه

 55 صدور و تمدید  مجوز تاسیس سامانه توزیع آبزیان 18
صدور و تمدید  مجوز فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، 

 های آبزیانزیستگاه

 56 آبزیان برداری سامانه توزیعصدور و تمدید  مجوز بهره 19
ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، 

 های آبزیانزیستگاه

 57 صدور و تمدید مجوز توسعه سامانه توزیع آبزیان 20
تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، 

 های آبزیانزیستگاه

 58 برداری سامانه توزیع آبزیانتاسیس / بهرهابطال مجوز  21
تغییر فعالیت مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، 

 های آبزیانزیستگاه

 ترویجی آبزی پروریای، فنی و صدور و تمدید  مجوز تاسیس شرکت خدمات مشاوره 59 برداری سامانه توزیع آبزیانتغییر نام مجوز تاسیس / بهره 22

 ای، فنی و ترویجی آبزی پروریصدور و تمدید  مجوز فعالیت شرکت خدمات مشاوره 60 برداری سامانه توزیع آبزیانتغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره 23

 ای، فنی و ترویجی آبزی پروریورهابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مشا 61 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی سامانه توزیع آبزیان 24

 ای، فنی و ترویجی آبزی پروریتغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مشاوره 62 برداری/توسعه سامانه توزیع آبزیاناصالح مجوز تاسیس/بهره 25

 63 صدور و تمدید  مجوز تاسیس مرکز مولدسازی و اصالح نژاد آبزیان 26
 ای، فنی و ترویجی آبزیتاسیس / فعالیت شرکت خدمات مشاورهتغییر فعالیت مجوز 

 پروری

 صدور و تمدید  مجوز تاسیس شرکت تخصصی چندمنظوره شیالتی 64 برداری مرکز مولدسازی و اصالح نژاد آبزیانصدور و تمدید  مجوز بهره 27

 و تمدید  مجوز فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیالتیصدور  65 صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز مولدسازی و اصالح نژاد آبزیان 28

 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیالتی 66 برداری مرکز مولدسازی و اصالح نژاد آبزیانابطال مجوز تاسیس / بهره 29

 نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیالتی تغییر 67 برداری مرکز مولدسازی و اصالح نژاد آبزیانتغییر نام مجوز تاسیس / بهره 30

31 
برداری مرکز مولدسازی و اصالح نژاد تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره

 آبزیان
68 

 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیالتی

 صدور و تمدید  مجوز تاسیس شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیالتی 69 نژاد آبزیانصدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز مولدسازی و اصالح  32

33 
برداری/توسعه مرکز مولدسازی و اصالح نژاد اصالح مجوز تاسیس/بهره

 آبزیان
70 

 صدور و تمدید  مجوز فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیالتی

 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیالتی 71 صید و صیادیصدور و تمدید  مجوز تاسیس شرکت تخصصی  34

 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیالتی 72 صدور و تمدید  مجوز فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی 35

 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیالتی 73 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی 36

   تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی 37

 1385صدور مجوز انتقال قطعی اسناد اراضی واگذار شده پیش از سال 
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 طبیعی منابع از برداریبهره مجوز ارائه

 مرتعداری 7 برداری محصوالت فرعی جنگل و مرتعبهرهصدور مجوز  1

 تولید و توزیع نهال جنگلی و مرتعی 8 صدور مجوز و حمایت از توسعه زراعت چوب در اراضی ملی 2

 گردی )اکوتوریسم(طبیعت 9 کاری و توسعه فضای سبزجنگل 3

 )چرای دام( صدور و تمدید پروانه مرتعداری 10 های جنگلیایجاد و نگهداری پارک 4

 صدور مجوز تهیه و حمل زغال 11 زداییبیابان 5

 های پاک صدورمجوز بکارگیری  و توسعه انرژی 12 داریجنگل 6

 طبیعی منابع محموالت و محصوالت حمل مجوز ارائه

 اراضی مستثنیاتهای جنگلی در مجوز قطع و حمل گونه 2 صدور مجوز حمل محصوالت فرعی جنگل و مرتع و محموالت چوبی 1

 آبخیزداری و مراتع ها،جنگل تخصصی شرکت مجوزهای ارائه

 ها، مراتع و آبخیزداریتغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی جنگل 4 ها، مراتع و آبخیزداریصدور و تمدید  مجوز تاسیس شرکت تخصصی جنگل 1

 داریها، مراتع و آبخیزتغییر فعالیت مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی جنگل 5 مراتع و آبخیزداریها، صدور و تمدید  مجوز فعالیت شرکت تخصصی جنگل 2

   ها، مراتع و آبخیزداریابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی جنگل 3

 نباتات حفظ هایواحد مجوز ارائه

1 
ی گیاههای صدور  و تمدید مجوز تاسیس آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری

 های گیاه پزشکی()کلینیک
20 

 های گیاهی شیمیایی وکشصدور  و تمدید مجوز تاسیس شرکت توزیع و پخش آفت
 غیرشیمیایی

2 
های برداری آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریصدور  و تمدید  مجوز بهره

 های گیاه پزشکی(گیاهی )کلینیک
21 

های گیاهی شیمیایی و کشآفتابطال مجوز  تاسیس شرکت توزیع و پخش 
 غیرشیمیایی

3 
 های گیاهیصدور  و تمدید  مجوز توسعه آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری

 های گیاه پزشکی()کلینیک
22 

های گیاهی شیمیایی و کشتغییر نام مجوز  تاسیس شرکت توزیع و پخش آفت
 غیرشیمیایی

4 
های تشخیص آفات و بیماریبرداری آزمایشگاه ابطال مجوز  تاسیس /بهره

 های گیاه پزشکی(گیاهی )کلینیک
 ای گیاهیصدور  و تمدید مجوز تاسیس واحدهای قرنطینه 23

5 
های برداری  آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریتغییر نام مجوز  تاسیس /بهره

 های گیاه پزشکی(گیاهی )کلینیک
 ای گیاهیصدور  و تمدید  مجوز فعالیت واحدهای قرنطینه 24

6 
برداری/توسعه  آزمایشگاه تشخیص آفات و اصالح مجوز  تاسیس/بهره

 های گیاه پزشکی(های گیاهی )کلینیکبیماری
 ای گیاهیصدور  و تمدید  مجوز توسعه واحدهای قرنطینه 25

7 
صدور  و تمدید مجوز تاسیس مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل 

 )انسکتاریوم گیاه پزشکی(بیولوژیک آفات 
 ای گیاهیابطال مجوز  تاسیس /فعالیت  واحدهای قرنطینه 26

8 
برداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل صدور  و تمدید  مجوز بهره

 بیولوژیک آفات )انسکتاریوم گیاه پزشکی(
 ای گیاهیتغییر نام مجوز  تاسیس /فعالیت  واحدهای قرنطینه 27

9 
و تمدید  مجوز توسعه مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل   صدور

 بیولوژیک آفات )انسکتاریوم گیاه پزشکی(
 ای گیاهیاصالح مجوز  تاسیس /فعالیت  واحدهای قرنطینه 28

10 
برداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل ابطال مجوز  تاسیس /بهره

 پزشکی( بیولوژیک آفات )انسکتاریوم گیاه
29 

میایی و های گیاهی شیکشبندی آفتصدور  و تمدید مجوز تاسیس شرکت تغییر بسته
 غیرشیمیایی

11 
برداری  مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل تغییر نام مجوز  تاسیس /بهره

 بیولوژیک آفات )انسکتاریوم گیاه پزشکی(
30 

میایی و های گیاهی شیکشبندی آفتصدور  و تمدید  مجوز فعالیت شرکت تغییر بسته
 غیرشیمیایی

12 
برداری/توسعه  مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم اصالح مجوز  تاسیس/بهره

 کنترل بیولوژیک آفات )انسکتاریوم گیاه پزشکی(
31 

یمیایی و های گیاهی شکشبندی آفتابطال مجوز  تاسیس /فعالیت  شرکت تغییر بسته
 غیرشیمیایی

13 
ور  و تمدید مجوز تاسیس شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصوالت صد

 گیاهی
32 

یاهی های گکشبندی آفتتغییر نام مجوز  تاسیس /فعالیت  شرکت تغییر بسته
 شیمیایی و غیرشیمیایی
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14 
صدور  و تمدید  مجوز فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصوالت 

 گیاهی
33 

های گیاهی داخلی صدور  و تمدید  مجوز تاسیس کارخانه تولید سموم و هورمون 
 )فرموالسیون سموم و هورمون(

15 
ابطال مجوز  تاسیس /فعالیت  شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصوالت 

 گیاهی
34 

های گیاهی داخلی برداری کارخانه تولید سموم و هورمونصدور  و تمدید مجوز بهره
 السیون سموم و هورمون()فرمو

16 
تغییر نام مجوز  تاسیس /فعالیت  شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی 

 محصوالت گیاهی
35 

های گیاهی داخلی صدور  و تمدید مجوز توسعه کارخانه تولید سموم و هورمون 
 )فرموالسیون سموم و هورمون(

 36 های گیاهیکشصدور  و تمدید مجوز تاسیس فروشگاه آفت 17
های گیاهی داخلی برداری کارخانه تولید سموم و هورمونابطال مجوز  تاسیس /بهره

 )فرموالسیون سموم و هورمون(

 37 های گیاهیکشابطال مجوز تاسیس فروشگاه آفت 18
های گیاهی برداری کارخانه تولید سموم و هورمونتغییر نام مجوز   تاسیس /بهره

 مون(داخلی )فرموالسیون سموم و هور

 38 های گیاهیکشتغییر نام مجوز تاسیس فروشگاه آفت 19
های گیاهی داخلی برداری کارخانه تولید سموم و هورموناصالح مجوز   تاسیس /بهره

 )فرموالسیون سموم و هورمون(

 گیاهی هایمحوله بهداشتی و قرنطینه مجوز ارائه

 های کشاورزی  )گیاهی(صدور گواهی بهداشتی گیاهی برای صادرات محموله 3 های کشاورزی )گیاهی(ای برای ترانزیت محمولهصدور مجوز قرنطینه  1

 های تکثیری گیاهیصدور گواهی بهداشتی گیاهی برای جابجایی نهال و اندام  4 های کشاورزی )گیاهی(ای برای واردات محمولهصدور مجوز قرنطینه  2

 نباتات حفظ هاینهاده  واردات و صادرات تائیدیه ارائه

 صدور تائیدیه واردات عامل بیولوژیک  4 های غیرشیمیاییکشصدور تائیدیه واردات عوامل کنترل بیولوژیک و آفت  1

 5 آماده مصرف صدور تائیدیه واردات سموم 2
های آماده مصرف و کشها، آفتکشصدور تائیدیه صادرات وسایل و مواد اولیه آفت 

 های نباتیهورمون

   های گیاهیصدور تائیدیه واردات هورمون  3

 گیاهی هایمحموله و هاکشآفت گمرکی ترخیص مجوز ارائه

 های گیاهی از گمرکصدور مجوز خروج محموله 2 غیرشیمیاییهای شیمیایی و کشصدور مجوز ترخیص گمرکی آفت 1

 گیاهی هایکشآفت اولیه مواد تولید و سنتز مجوز ارائه

 های گیاهیکشهای آفتصدور مجوز تولید روغن 2 های گیاهی شیمیایی و غیرشیمیایی کشصدور مجوز سنتز مواد اولیه آفت 1

 (13021194000) هاباغ و زراعی اراضی کاربری حفظ

1 
قانون حفظ کاربری اراضی  1ماده  4نامه اجرای فعالیت تبصره  صدور موافقت

 هازراعی و باغ
 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی 1معاف ماده  1تمدید توسعه مجوز تبصره  12

2 
قانون حفظ کاربری اراضی  1ماده  4نامه اجرای فعالیت تبصره  تمدید موافقت

 هاو باغ زراعی
 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی 1معاف ماده  1تغییر طرح مجوز تبصره  13

3 
قانون حفظ کاربری اراضی  1ماده  4نامه اجرای فعالیت تبصره  توسعه موافقت

 هازراعی و باغ
14 

قانون حفظ کاربری  1معاف ماده  1تغییر نام )جایگزین مجری طرح( مجوز تبصره 
 زراعی و باغیاراضی 

4 
قانون حفظ کاربری  1ماده  4نامه اجرای فعالیت تبصره  تمدید توسعه موافقت

 هااراضی زراعی و باغ
 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی 1ماده  1اعالم مخالفت با تبصره  15

5 
قانون حفظ کاربری  1ماده  4نامه اجرای فعالیت تبصره  تغییر طرح موافقت

 هازراعی و باغاراضی 
 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی 1مشمول ماده  1صدور مجوز تبصره  16

6 
 1ماده  4نامه اجرای فعالیت تبصره  تغییر نام )جایگزین مجری طرح( موافقت

 هاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ
 زراعی و باغیقانون حفظ کاربری اراضی  1مشمول ماده  1تمدید مجوز تبصره  17
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7 
اعالم تشخیص غیر زراعی و باغی اراضی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و 

 هاباغ
 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی 1مشمول ماده  1توسعه مجوز تبصره  18

8 
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و  1ماده  4مخالفت با اجرای فعالیت تبصره  

 هاباغ
 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی 1مشمول ماده  1جوز تبصره تمدید توسعه م 19

 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی 1مشمول ماده  1تغییر طرح مجوز تبصره  20 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی 1معاف ماده  1صدور مجوز تبصره  9

10 
 اراضی زراعی و باغی قانون حفظ کاربری 1معاف ماده  1تمدید مجوز تبصره 

21 
قانون حفظ کاربری  1مشمول ماده  1تغییر نام )جایگزین مجری طرح( مجوز تبصره 

 اراضی زراعی و باغی

   قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی 1معاف ماده  1توسعه مجوز تبصره  11

 روستایی تعاون واحدهای مجوز ارائه

 های کشاورزی شهرستانی / استانی/ ملیصدور مجوز تشکیل اتحادیه 9 صنعت کشاورزیهای کشت و صدور مجوز تشکیل شرکت 1

 های کشاورزی شهرستانی / استانی/ ملیانحالل مجوز اتحادیه 10 های کشت و صنعت کشاورزیانحالل مجوز شرکت 2

 کشاورزی شهرستانصدور پروانه تاسیس نظام صنفی  11 های سهامی زراعی کشاورزیصدور مجوز تشکیل شرکت 3

 صدور پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استان 12 های سهامی زراعی کشاورزیانحالل مجوز شرکت 4

 های روستایی و کشاورزی زنان  صدور مجوز تاسیس تعاونی 13 های تعاونی تولید روستایی کشاورزیصدور مجوز تشکیل شرکت 5

 های روستایی و کشاورزی زنانصدور مجوز ادغام تعاونی 14 روستایی کشاورزیهای تعاونی تولید انحالل مجوز شرکت 6

7 

پروران، ماهیان های تعاونی کشاورزی )آبزیصدور مجوز تشکیل شرکت
سردآبی، صیادان، آبخیزداری و منابع طبیعی، گیاهان دارویی، گیاهان زینتی، 

غداران گوشتی، گذار، مرباغداران، زنبورداران، دامداران، مرغداران تخم
 کاران و ...(زمینیداران، سیبگلخانه

 های روستایی و کشاورزی زنانصدور مجوز انحالل تعاونی 15

8 

پروران، ماهیان سردآبی، های تعاونی کشاورزی )آبزیانحالل مجوز شرکت
صیادان، آبخیزداری و منابع طبیعی، گیاهان دارویی، گیاهان زینتی، باغداران، 

داران، گذار، مرغداران گوشتی، گلخانهدامداران، مرغداران تخم زنبورداران،
 کاران و ...(زمینیسیب

16 

 ابطال مجوز واحد اعتباری 

 کشاورزی خبرگان تشکل فعالیت مجوز ارائه

 صدور مجوز فعالیت مجمع ملی خبرگان کشاورزی 3 صدور مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی 1

   کانون خبرگان کشاورزیصدور مجوز فعالیت  2

 کشاورزی هایتشکل به تائیدیه ارائه

 صدور تائیدیه تاسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان به هیات موسس 3 شاورزیصنفی ک -های تخصصیها و انجمنصدور تأییدیه فنی تشکیل تشکل 1

   ( کشاورزیNGOهای غیردولتی)صدور صالحیت فنی تشکیل سازمان 2

 چای امور خدمات ارائه

 های چای پاسخ به استعالم شرب و غیرقابل شرب نمونه 3 صدور تاییدیه احداث کارخانجات چای 1

2 
های چای صادراتی و پاسخ به استعالم تطبیق و رعایت استاندارد در محوله 

 وارداتی
 

 


