
 ساخت و ساز در خارج از محدوده شهرها و محدوده روستاها اتفرایند صدور مجوز                     
 

         
 صدور موافقت اصولی  يا جواز تأسیس                            جواز تأسیسيا  صدور موافقت اصولی      

                                            :توسط دستگاه اجرايی ذيربط:                                     يربطتوسط دستگاه اجرايی ذ        

 سازمان جهاد کشاورزی استان                                -1                   سازمان جهاد کشاورزی استان                        -1
 استان  سازمان صنعت و معدن و تجارت -2                                         دن و تجارتسازمان صنعت و مع - 2

 اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان -3                          اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان -3

 اداره کل حمل نقل و پايانه استان  -4                                      اداره کل حمل نقل و پايانه استان  - 4          

 
 ارجاع درخواست به مديريت امور اراضی استان 

 
 

 انجام استعالمات الزم از دستگاه های اجرايی                   اراضی ملی خارج از محدوده            اراضی دولتی داخل حريم   

 )محیط زيست ، آب منطقه ای و ....(                                             و حريم شهرها                                                                    

                                                                                                  

 

 طرح موضوع در کارگروه امور زيربنايی و شهرسازی            کل     ارجاع درخواست به مديريت جهاد   ارجاع درخواست به اداره 

 کشاورزی شهرستان های تابعه             راه و شهرسازی استان  

                                         

 

 1طرح موضوع در کمیسیون تبصره         دستگاههای اجرايی ذيربطاخذ استعالمات الزم از    انجام استعالمات الزم           

   ماده قانون حفظ کاربری                                      )محیط زيست ، آب منطقه ای از دستگاههای اجرايی ذيربط               

 اراضی کشاورزی و باغ ها                        (و شهرسازی و شرکتهای خدمات رسان و... راه                 )محیط زيست ، آب منطقه ای  

                                          (و شهرسازی و شرکتهای خدمات رسان و... راه 

در خواست اشخاص 

 حقیقی و حقوقی
 

 اراضی تحت مالکیت اشخاص

 )مستثنیات(
 ) در استان بیشتر اراضی کشاورزی و باغات ( 

 

اراضی ملی و دولتی 

 )منابع ملی (



 

 

 اعالم موافقت رئیس سازمان                                   طرح موضوع در                    طرح موضوع در                              

 جهاد کشاورزی استان                کارگروه امور زيربنايی و شهرسازی استان       کارگروه امور زيربنايی و شهرسازی استان

 

 

 صدور جواز تأسیس               : واگذاری زمین از طريق مراجع ذيصالح      واگذاری زمین توسط اداره کل راه و شهرسازی
 صادر کننده موافقت اصولیتوسط دستگاه       برای اجرای فعالیت های بخش کشاورزی 31کمیسیون ماده 

 برای اجرای فعالیت های غیر کشاورزی 32میسیون ماده ک                                                    
 ذيربط اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری شهر

 

 

 اخذ پروانه ساختمانی            واگذاری زمین توسط مديريت امور اراضی استان                شروع به اجرا        
 توسط بخشداری ذيربط                                                                                                                      

                                                                                                         

 صدور جواز تأسیس توسط دستگاه صادر کننده موافقت اصولی                                 
 

 

 

  شروع به اجرا                         ذيربط نه ساختمانی از بخشداریاخذ پروا                                                            

 

 

 شروع به اجرا                                                                               

 

 

 صدور پروانه بهره برداری              صدور پروانه بهره برداری                                                              


