
 

 نوع اقذام عنوان تخلف ردیف

 مرحله دوم مرحله اول

 ياگزاسی مُش کاسشىاسی تٍ غیش  1

 

 - ت اوتظامیَیا

 ػذم اوجام تاصدیذ دس مُلت مقشس  2

 

 اوتظامیَیات  کتثیتزکش 

 ػذم اسائٍ گضاسش تاصدیذ دس مُلت مقشس 3

 

 اوتظامیَیات  تزکش کتثی

 اوجام تاصدیذ تذين اسجاء کاس اص سًی ساصمان وظام مُىذسی  4

 

 - اوتظامیَیات 

 اوتخاب مساحت محل اجشای عشح مغایش تا آخشیه وصاب اساضی  5

 

 - اوتظامیَیات 

 دسج شذٌ دس گضاسش ي مساحت قیذ شذٌ دس گضاسش تاصدیذ   utmمغایشت مساحت  6

 

 

 - َیات اوتظامی
 - َیات اوتظامی utmصمان پیادٌ ساصی utmتٍ محل اجشای عشح چٍ دس صمان تشداشتوسثت  utmوقاطاوحشاف  7

 ػذم پیادٌ ساصی ي اجشای صحیح وقشٍ اجشائی اسائٍ شذٌ اص سًی مشايس  8

 

 - اوتظامیَیات 

 - اوتظامیَیات  اسائٍ گضاسش خالف ياقغ دس َش یک اص مشاحل صذيس یا تمذیذ کلیٍ مجًصَا 9

دس صًست مًافقت متقاضی تا استفادٌ )ایاب ي رَاب خاسج اص ػشف مؼمًل دسیافت َضیىٍ  10

 (کاسشىاسی اص يسیلٍ وقلیٍ شخصی خًد

 - َیات اوتظامی

 اجثاس دس استفادٌ اص يسیلٍ شخصی کاسشىاس جُت مشاجؼٍ تٍ محل عشح 11

 

 - َیات اوتظامی

 - اوتظامیَیات  ..دسیافت َشگًوٍ مثلغ يیا کاال ي غیشٌ دس قالة َذیٍ ي  12

ػذم تکمیل تمامی قسمت َای فشم َای تاصدیذ اص قثیل متشاطَا، ظشفیت َا، مشخصات شخصی  13

 ...متقاضی، تاسیخ تاصدیذ، امضاء یا مُش کاسشىاسی ي

 

 اوتظامیَیات  تزکش کتثی 

 اوجام تاصدیذ تذين َماَىگی ي حضًس متقاضی  14

 

 اوتظامیَیات  تزکش کتثی 
تاصدیذ َای ديسٌ ای مشحلٍ تاسیس ي یا گضاسش تخلف دس ساخت ي ساص دس عًل ػذم گضاسش  15

 مذت قشاسداد وظاست تٍ صًست مکتًب تٍ ساصمان ي متقاضی

 

 اوتظامی َیات تزکش کتثی 

 اوجام تاصدیذ تًسظ فشدی تٍ غیش اص کاسشىاس اسجاع شذٌ اص سًی وظام مُىذسی 16

 

 - اوتظامیَیات 

 - اوتظامیَیات  کاسشىاسی تذين اوجام تاصدیذاسائٍ گضاسش  17
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