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 صنعتها و تعاريف نهايي بخش واژه

 )صنايع و معادنوزارت (

 

 اجازه برداشت

اني مورد نياز ممجوزي است كه از طرف وزارت صنايع و معادن براي تأمين مصالح ساخت

ها و ذخاير محدود و جزئي و نيز انجام عمليات هاي عمراني و برداشت واريزهطرح

 .شودآزمايشگاهي صادر مي

 

 استاندارد

ها براي ها يا ويژگيركي است مبتني بر نتايج استوار علوم در برگيرنده قواعد، راهنماييمد

ها به منظور استفاده عمومي و مكرر كه با نظارت مراجع رسمي تهيه و ها يا نتايج آنفعاليت

 .اي تصويب شده استبه وسيله سازمان شناخته شده

 

 استاندارد اجباري

رود كه رابطه مستقيم با ايمني و كاالها يا خدماتي به كار مياستاندارد اجباري در مورد 

بهداشت، محيط زيست يا تجارت خاصي بوده و با تصويب شوراي عالي استاندارد بايد طبق 

 .استاندارد ملي توليد و ارائه شوند

 



٢ 

 

 استاندارد تشويقي

ئه دهنده خدمت، رود كه توليد كننده كاال يا ارااستاندارد تشويقي در مواردي به كار مي

 .باشدداوطلبانه متقاضي توليد يا ارائه خدمت با عالمت استاندارد مي

 

 بازديد فني

بازديدي از خط توليد يا اماكن علمي و فني توسط كارشناس واجد شرايط مؤسسه استاندارد 

ها و الزامات اوليه فني و و تحقيقات صنعتي كه جهت رفع مشكالت و تطابق با ويژگي

 .گيردد ملي مربوطه و تهيه گزارش مربوطه صورت مياستاندار

 

 پروانه كاربرد عالمت استاندارد

سندي است كه صالحيت و توانايي شخص اعم از حقيقي و حقوقي براي استفاده از عالمت 

 .كنداستاندارد در معرفي كاال يا خدمات را تأييد مي

 

 برداري صنعتيپروانه بهره

شين آالت، تجهيزات خط توليد و تجهيزات جانبي و مجووزي است كه پس از نصب ما

 .شودتأمين نيروي انساني و انجام توليد آزمايشي صادر مي

 

 پروانه تحقيق و توسعه

مجوزي است كه جهت دارندگان گواهي تحقيق و توسعه با حفظ شرايط الزم و طي دوره 

 .شوديآموزشي تكميلي ويژه مديران تحقيق و توسعه واحدهاي توليدي صادر م

 



٣ 

 

 )معدني/ صنعتي(پروانه پژوهش 

معدني و انجام اقدامات / مجوزي است كه پس از اخذ جواز تأسيس مركز پژوهش صنعتي 

هاي صنايع و معادن هاي مربوطه توسط سازمانمورد لزوم طبق ضوابط و دستورالعمل

 .شودهاي صنعتي و يا معدني صادر ميها در يكي از زمينهاستان

 

 ت مهندسيپروانه خدما

مجوزي است كه به دارندگان جواز تأسيس فني و مهندسي در صورت احراز حداقل امتياز و 

شود و داراي اعتبار ها ارائه ميهاي صنايع و معادن استانشرايط الزم از سوي سازمان

 .باشدمحدود مي

 

 تجديد نظر استاندارد ملي ايران

 به منظور روزآمد شدن، بهبود و افزايش اعمال تغييرات الزم در استانداردهاي ملي مصوب

 . اثربخشي استاندارد موجود

 

 تدوين استاندارد ملي ايران

فرآيندي است كه به منظور تعيين و تدوين ويژگي ها و مشخصات كاال يا خدمات براساس 

استانداردهاي بين المللي با همكاري و اجماع نظر كليه كساني كه در آن محصول و يا 

 .شود ذينفع مي باشند، انجام ميخدمت سهيم يا
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 جواز تأسيس صنعتي

مجوزي است كه متقاضي پس از انجام بررسي و مطالعات و تكميل پرسشنامه ي مربوط به 

 .كنداحداث واحد صنعتي آن دريافت مي

 

 جواز تأسيس فني و مهندسي 

 و معدني ي خدمات فني و مهندسي به واحدهاي صنعتيمجوزي است كه به متقاضيان ارائه

ها هاي صنايع و معادن استاندر صورت احراز حداقل امتياز و شرايط الزم از سوي سازمان

 . شود و داراي اعتبار يك سال استارائه مي

 

 )معدني/ صنعتي(جواز تأسيس مركز پژوهش 

مجوزي است كه به متقاضيان ايجاد مراكز تحقيقات صنعتي و معدني در صورت احراز 

هاي صنعتي ها در يكي از زمينههاي صنايع و معادن استانزم، توسط سازمانحداقل امتياز ال

 .شودو يا معدني صادر مي

 

 خوشه صنعتي

شود كه در يك منطقه جغرافيايي و در ب و كار اطالق ميساي از واحدهاي كبه مجموعه

 و هاي يكديگر، به توليديك گرايش صنعتي متمركز شده و با همكاري و تكميل فعاليت

 .پردازندعرضه تعدادي كاال و خدمات مي

 

 سوخت مصرفي كارگاه
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مقدار سوخت مصرفي اعم از جامد، مايع و يا گاز است كه هر كدام بر اساس واحدهاي 

گيري مربـوطه در طي يك دوره معين و يا برحسب مقدار ماده توليد شده مصرف انـدازه

 .شودمي
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 شهرك صنعتي

اي از واحدهاي صنعتي  مساحت معين، براي استقرار مجموعهشهركي است داراي محدوده و

رساني، و پژوهشي و فناوري و خدمات پشتيباني از قبيل طراحي مهندسي، آموزشي، اطالع

اي از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري با توجه به نوع اي، بازرگاني كه تمام يا پارهمشاوره

  .شوديجاد ميها در آن او وسعت شهرك و تركيب فعاليت

 

 شهرك صنعتي تخصصي

هاي هم شهرك صنعتي است كه در زمينه توليد يا خدمات صنعتي خاص و يا فعاليت

 .شودخانواده يا مكمل و واحدهاي پژوهشي و فناوري و خدمات پشتيباني ايجاد مي

 

 برداريشهرك صنعتي در حال بهره

ن در حدي است كه تمام يا شهرك صنعتي مصوبي كه خدمات زيربنايي فراهم شده در آ

 .گذاري صنعتي استقسمتي از وسعت آن در مرحله تخصيص زمين به متقاضيان سرمايه

 

 شهرك صنعتي مصوب

  . شهرك صنعتي كه به تصويب هيأت وزيران رسيده است

 

 شهرك فناوري

، .)..مشاوره، تحقيق و توسعه، بازاريابي و (افزاري اي از خدمات نرمشهركي است كه مجموعه

آزمايشگاه مرجع و مراكز رشد در آن ايجاد شده و به و احدهاي توليدي و صنعتي خدمات 

 . نمايدارائه مي



٧ 

 

 صنايع كوچك

 نفر نيروي انساني 50شود كه تعداد شاغالن آن كمتر از به واحدهاي صنعتي اطالق مي

  .باشد

 

 طرح توسعه در دست اجرا

عه خط توليد واحد در حال كار صادر شده و طرحي است كه مجوز آن براي تكميل و يا توس

  .مراحل ساخت آن در دست اقدام است

 

 ظرفيت اسمي كارگاه

آالت، تجيهزات و نيروي انساني كارگاه در نوبت كاري مقدار محصول ساالنه است كه ماشين

 .مشخص براي توليد آن طراحي شده است است

 

 ده در شهرك و ناحيه صنعتيققرارداد منع

ها و نواحي صنعتي با اشخاص حقيقي يا حقوقي كه ده در شهركقاردادهاي منعمجموع قر

  .شودقراردادهاي صنعتي، خدماتي و كارگاهي را شامل مي

 

 كارت شناسايي فعاليت صنعتي

اند،  فعال بوده30/6/1364هايي كه قبل از تاريخ مجوزي است كه براي تداوم فعاليت كارگاه

 .صادر شده است
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 ونكاليبراسي

آيد تا درصد گيري به عمل ميها و وسايل اندازهكنترلي كه توسط تجهيزات خاص از دستگاه

 .ها از حد استاندارد مربوطه خارج نشده باشدخطاي آن

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 گواهي تحقيق و توسعه

هاي مجوز موقتي است كه براساس درخواست واحدهاي توليدي صنعتي و معدني كه فعاليت

اند، در صورت پژوهشي داشته و بخش تحقيق و توسعه مستقل در واحد خود ايجاد نموده

شود و مدت اعتبار آن ها صادر مياحراز شرايط الزم ، از سوي سازمان صنايع و معادن استان

  . سال است2

 

 گواهي فعاليت صنعتي

 كيلومتري 50 كيلومتري تهران و 120مجوزي است براي واحدهاي مستقر در محدوده 

 احداث و فعال بوده و تداوم توليد انبوه يك يا چند 31/6/1364اصفهان كه بعداز تاريخ 

 .اندمحصول را اثبات نموده

 

 گواهي نامه صادراتي

سندي است كه براي صدور كاالي مشمول مقررات استاندارد اجباري پس از بازرسي و با 

  .شودموله اظهار شده صادر ميهاي محهاي الزم و انطباق ويژگيانجام آزمون
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 مجوز وارداتي

اي است كه براي اجازه ورود كاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري پس از گواهينامه

يا ضوابط فني توسط مؤسسه ) ها(هاي كاال با استاندارد بازرسي و ارزيابي انطباق ويژگي

 .شوداستاندارد و تحقيقات صنعتي صادر مي

 

  و خدمات نرم افزاري(IT)ي اطالعات مجتمع فناور

 ايجاد (IT)مجتمعي است در داخل شهرهاي مسكوني كه با هدف توسعه فناوري اطالعات 

 . شودمي

 

 و كارمركز خدمات فناوري و كسب 

هاي فناوري كه براي ارائه خدمات هاي صنعتي و شهركمـركـزي است در داخل شهرك

 توليدي و صنعتي با اولويت واحدهاي مستقر در اي به واحـدهايافزاري و مشاورهنرم

 .شودهاي صنعتي ايجاد ميشهرك

 

 موجودي انبار

عبارت است از مواد اوليه، ملزومات، كاالي در جريان ساخت و يا توليد شده طي يك دوره 

مقدار كاالي . كه مورد استفاده قرار نگرفته و يا به واحد ديگري تحويل داده نشده است

 . شوندبراساس اوزان مربوطه سنجيده ميباقيمانده 

 

 ناحيه صنعتي

  .باشد هكتار مي100اي است با امكانات مشابه شهرك صنعتي و مساحت آن كمتر از ناحيه



١٠ 

 

 

 ناحيه صنعتي روستايي

هاي  هكتار كه در چارچوب طرح50ناحيه صنعتي است داراي محدوده و ماسحت كمتر از 

شود و شامل  شهرسازي و معماري كشور ايجاد مياي موجود مصوب شوراي عاليناحيه

اي از واحدهاي صنعتي با اولويت صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و خدمات مجموعه

 . پشتيباني است

 

 ناحيه صنعتي مصوب

-ناحيه صنعتي كه به تصويب هيأت وزيران و هيأت مديره سازمان صنايع كوچك و شهرك

 . هاي صنعتي رسيده باشد

 

 برداري رسيده در شهرك و ناحيه صنعتي بهرهواحد به

برداري از ها و نواحي صنعتي كه به توليد رسيده و بهرهتعداد واحدهاي مستقر در شهرك

 . ها آغاز شده استآن
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 استخراج اسمي معدن

برداري معدن ذكر  از مقدار مواد معدني قابل استخراج در سال كه در پروانه بهرهعبارت است

 .شده است

 

 استخراج واقعي معدن

 .برداري از معدن استخراج شده استمقدار مواد معدني است كه عمالً طي سال توسط بهره

 

 هاي اطالعاتي علوم زمينبانك

هاي علوم زمين كه از طريق پايگاه مجموعه كامل، سامان يافته، در دسترس و به روز از داده

 .گيردهاي علوم زمين در اختيار همگان قرار ميداده

 

 هاي ژئو فيزيك هواييبرداشت داده

هاي مغناطيسي، هاي ژئو فيزيك هوايي با هدف ثبت و شناسايي ويژگيبرداشت داده

الكترومغناطيسي و رادومتري سطح زمين به منظور شناخت ذخاير معدني فلزي و غيرفلزي، 

اي آذرين ههاي نيمه عميق و عميق سنگسنگ، تودههاي پيآبهاي زيرزميني، شكستگي

 . شودانجام مي... و
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 هاي فراطيفي هواييبرداشت داده

گيري زايي از طريق ثبت و اندازههاي فراطيفي هوايي با هدف شناخت آثار كانهبرداشت داده

هاي سطحي زمين در نوارهاي بسيار باريك طول موجي امواج بازتاب طيفي پديده

 .شودز انجام ميي مرئي و مادون قرمالكترومغناطيس در محدده

 

 پروانه اكتشاف

مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشافي مواد معدني براي مدت معيني و در محدوده 

 .شودمشخصي، از طرف وزارت صنايع و معادن صادر مي

 

 برداري معدنپروانه بهره

ي برداري از معدن براي مدت معينمجوزي است كه توسط وزارت صنايع و معادن براي بهره

 .شوددر محدوده مشخصي صادر مي

 

 شناسي بنياديپژوهش زمين

شناسي و شناخت بهتر پوسته زمين هاي زمينانجام مطالعات جهت افزايش دانش و دانسته

 .است

 

 پژوهش كاربردي و فناوري علوم زمين

تواند در برطرف كردن نيازها، پژوهشي است در زمينه علوم زمين كه نتايج حاصل از آن مي

 . شناسي و اكتشاف مواد معدني به كار آيد مسائل پيچيده و يا مشكالت زمينحل
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 ذخيره قطعي معدن

اي است كه با تكميل عمليات اكتشافي در مرحله تفصيلي، قطعيت آن ثابت شده و در ذخيره

 .شودگواهي كشف ذكر مي

 

 گواهي كشف

يات اكتشاف و كشف كانه به ايست كه توسط وزارت صنايع و معادن پس از اتمام عملتأييديه

 . شودنام دارنده پروانه اكتشاف صادر مي

 

 )پايه(شناسي سيستماتيك نقشه زمين

ها و عوارض مختلف شناسي، ويژگيهاي زميناين نقشه با هدف نمايش و معرفي پديده

والي، سن، ساختارها و ـشناسايي و تعيين تركيب، گسترش، ت(سطحي و عمقي زمين 

 . شود تهيه مي1:250000 و 1:100000ر مقايس د) هاارتباط

 

 شناسي كاربردينقشه زمين

شناسي، زمين شناسي مهندسي و اكتشافي اين نقشه با هدف تهيه اطالعات كاربردي زمين

 . شود و به صورت يك بسته اطالعاتي تهيه مي1:25000 و 1:50000در مقياس 

 

 نقشه ژئوشيميايي

ي توزيع و تمركز عناصر مختلف در يك محـدوده تهيـه اين نقشه با هـدف نمايش نحوه

 .باشدهاي سيستماتيك و كاربردي ژئوشيميايي ميشود و شامل دو سري نقشهمي
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 نقشه ژئوشيميايي سيستماتيك

 تقريباً به صورت پوشش سراسري تهيه 1:100000نقشه ژئوشيميايي است كه در مقياس 

 . شودمي

 

 نقشه ژئو شيميايي كاربردي

 و بزرگـتر و با چـگالي بيـشتر 1:25000هاي قشه ژئو شيميـايي است كه در مقايـسن

هاي هاي عناصر مختلف، به منظور شناسايي محدودهي ناهنجاريبرداري در محدودهنمونه

 . شودتمركز مواد معدني تهيه مي

 

 هزينه علميات اكتشاف

پايان عمليات اكتشاف قيد شده و هاي مربوط به عمليات اكتشاف كه در گزارش كليه هزينه

جويي، اكتشاف مقدماتي و شود و شامل شناسايي و پيمنجر به صدور گواهي كشف مي

گذاري، تهيه تفصيلي، هزينه تهيه طرح اكتشافي، انجام عمليات حفاري اكتشافي و ميله

يايي و هاي توپوگرافي، زمين شناسي، ژئوشيمي، ژئوفيزيك و انجام كليه آزمايشات شيمنقشه

هاي دسترسي و هزينه مجوزهاي مربوطه و تهيه گزارش فيزيكي، همچنين احداث جاده

 .باشدنهايي اكتشاف مي


