
 
 واحذ های گلخانه ای گواهی پیشرفت فیسیکی جهت تمذیذ پروانه تاسیس

 پالن فشعی:پالن ثثتی:                             تخص:          سٍستا:  ًام هتماضی:                          ضْشستاى:

  طرح:( پس از بازدیذ موقعیت کنونی )اجرا شذه  utmنقاط 

.............................. ٍ ........... ...(4 ........................ ٍ .......... ..........(3  .................... ٍ ....................(2  .................... ٍ ....................(1 

 خیش     تلی                            گلخاًِ دس هحل تعییي ضذُ احذاث ضذُ است؟ -پالى اٍلیِ سٍیت گشدیذ-1
 خیش     تلی                                        تا سعایت ضوال جغشافیایی احذاث ضذُ است؟ گلخاًِ-2
 خیش   تلی                               تاهیي آب تِ هیضاى هَسد ًیاص گلخاًِ، تاهیي ضذُ است؟-3
 خیش     تلی                                        هٌثع رخیشُ آب صهیٌی )یا استخش( ٍ )یا َّایی( احذاث گشدیذُ است؟     -4
 خیش       تلی                    ٍ هطاتك پشٍاًِ تاسیس هی تاضذ؟     هّیذسٍپًَی خاوی    ًَع وطت: -5
 خیش                تلی                تشق سشاسشی تشای ٍاحذ تَلیذی تاهیي ضذُ است؟                                     -6
 خیش  تلی                                 تشق اضطشاسی )طًشاتَس( ًصة گشدیذُ است؟-7
 خیش    تلی                              یَى ٍ ًصة پایِ ّا هٌاسة است؟تتَى سیضی، فًَذاس-8
 خیش    تلی                                         تواهاً پیچ ٍ هْشُ ای هی تاضذ؟اتصاالت فالذ جَضىاسی ٍ -9

 خیش      تلی                          ًَع سیستن گشهایطی:................................... هطاتك پشٍاًِ تأسیس است؟-11
 خیش    تلی                            ًَع سیستن سشهایطی:....................................... هطاتك پشٍاًِ تأسیس است؟    -11

 تَضیحات:................
 خیش       تلی                            پَضص دیَاسُ ّا اص ًَع ................................ ٍ هٌاسة است؟-12
 خیش      تلی                           ............ ٍ طثك پشٍاًِ تأسیس است؟پَضص سمف اص ًَع ..............................-13
 ًفت   ًفت گاص)گاصٍییل(   تشق     گاص      ًَع سَخت تاهیي ضذُ: -14
 اهىاًات ٍ تجْیضات ًصة ضذُ:-15

 ًصة ضذُسیستن آتیاسی واهل   لَلِ وطی آتگشم واهل است       تَسی ضذ حطشُ ًصة ضذُ       
  سایِ تاى هٌاسة است   هِ پاش داسد                سیستن تغزیِ ًصة ضذُ است      
 پذ )پَضال( ًصة ضذُ است -في )پٌىِ(   داسد co2سیستن تضسیك        
 ضیة تٌذی آتشٍّای سمف هٌاسة است  ضیة تٌذی، صّىطی ّا هٌاسة است      

 اتعاد گلخاًِ: -16
 هتش هتش، استفاع تاج         هتش، استفاع ستَى ّا  ، عشض دّاًِهتش  طَل ّا: 
 هتشهشتع               هجوَع هتشاط سالٌْا  هتش، تعذاد سالي ّا       استفاع ول 
 استخش رخیشُ آب تاساى هٌاسة است   ول گلخاًِ یىپاسچِ احذاث ضذُ است 

 تٌاّا:-17
 هتشهشتع..................ق سَست ٍ تستِ تٌذیاطا               ،هتشهشتع..................واسگشی، هتشهشتع..................ًگْثاًی      ،هتشهشتع..................هذیشیت

 هتشهشتع .................. :ی احذاث ضذُسایش تٌاّا              ، هتشهشتع..................  اًثاس، هتشع هشتع..................اطاق تغزیِ     ،هتشهشتع..................هَتَسخاًِ
 هتشهشتع  هجوَع هتشاط تٌاّای احذاث ضذُ: 

 سایش هَاسد: 
.............................................................................................................................................................................................................................................
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 درصد می باشد.  :اظهارات فوق الذکزمجموع درصد پیشزفت فیزیکی طبق 
 
 هْش ٍ اهضاء       تاسیخ تاصدیذ:       ًام ٍ ًام خاًَادگی هٌْذس ًاظش:  


