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 شناسنامه
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معاونت توسعه ، كشور سازمان حفظ نباتاتج.ا.ا. ،  سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي تهيه و تدوین:
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 بررسي کنندگان :

 مرکز نوسازی و تحول اداری

 و ناظر عاليمركز رئيس  ابوالقاسم ورداسبي -

 كارگروه رئيسمركز ومعاون  علي امامي زاده -

 دبير و عضو كارگروه ،كارشناس اصالح روشها و بهبود فرآیند افتخارالسادات شجاع الدیني -

 نباتاتسازمان حفظ 

 و عضو كارگروه معاون توسعه مدیریت و منابع انساني سيد ابراهيم موسوي -

 و عضو كارگروهمعاون مبارزه با آفات  یحيي ابطالي-

 و عضو كارگروه معاون نوسازي و تحول اداري سيدحميد جعفري -

 و عضو كارگروه معاون پيش آگاهي و مهار عوامل خسارتزا محسن عصار -

 و عضو كارگروه مدیركل فناوري اطالعات و ارتباطات و تحول اداري نظر بابك صاحب-

 مدیركل امور حقوقي و عضو كارگروه افالطوني رضاو  اندرزگو علي -

 و عضو كارگروهمدیر مبارزه بيولوژیك  اميد بخش مرتضي -

 و عضو كارگروه قرنطينه مدیریت تدوین ضوابط و برنامه هاي كنترل معاون سيف اله عادلي -

 ج.ا.ا. سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبيعي

 و عضو كارگروهنماینده سازمان  ایرج ساالري-

 تصویب کنندگان:

 وزارت جهادكشاورزي  معاون توسعه مدیریت و منابع انساني محمد علي جوادي -

 كشور رئيس سازمان حفظ نباتات محمد علي باغستاني ميبدي -

 رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي احمدكبيري -
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 مقدمه
اهميت اقتصادي و نقش محوري بخش كشاورزي درتامين غذاي جامعه مويد لزوم هرگونه تالش براي 

افزايش كمي و كيفي محصوالت كشاورزي در جهت خودكفايي و استقالل اقتصادي كشور مي باشد. در 

 اين راستا جلوگيري از زيان هاي ناشي از آفات و بيماريهاي گياهي و فرآورده هاي آن كه ساالنه

خسارتهاي قابل توجهي را به بخش تحميل مي كند بعنوان يكي از راهكارهاي افزايش توليد محصوالت 

كشاورزي مورد توجه مديران و دست اندركاران بخش كشاورزي بخصوص حفظ نباتات قرار داشته 

است. اگرچه توجه به دانش و فن آوري هاي روز و جايگزيني روش هاي علمي جديد بجاي شيوه هاي 

نتي مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي موجب افزايش ميزان توليد گرديده ولي درحال حاضر به س

داليل مختلف از جمله عدم حمايت كافي از توليدكنندگان و نبود استانداردهاي الزام آور در توليد 

ذاي سالم اغلب محصوالت كشاورزي و استفاده غيرمتعارف از كود و سم شيميايي در تعارض با توليد غ

 مي باشد.

با توجه به محدوديت هاي بخش دولتي در تامين منابع انساني، مالي و ساير امكانات و تجهيزات مورد 

نياز و بهره گيري از توان بخش تخصصي غيردولتي كه بتواند در چارچوب سياستها، برنامه و نظارت 

مشكالت را برطرف نمايد اجتناب ناپذير وزارت جهادكشاورزي فعاليت و بعنوان الگو بخشي از نيازها و 

 مي باشد.

قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و پيشنهاد  2در اين راستا و براساس ماده

 اجرايي مربوط به صدور مجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي شامل سازمان حفظ نباتات وظايف

مركز توليد عوامل  -نيك گياهپزشكي(آزمايشگاه تشخيص آفات و بيماري هاي گياهي)كلي

ت شرك -شركت دفع آفات نباتي و ضدعفوني -)انسكتاريوم(آفات ماكروارگانيسم كنترل بيولوژيك 

 توسط سازمان نظام مهندسي انجام مي شود. آفت كشهاي نباتيتوزيع آفت كشهاي نباتي و فروشگاه 

سازمان حفظ نباتات و رعايت كامل  مقرر گرديد اين سازمان از طريق تعامل سازنده و مستمر با

 سياستها و برنامه هاي ابالغي بتواند به اهداف تعيين شده دست يابد.

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول

 دستورالعمل
 

 

  



5 

 تعاریف : -3ماده 

مصوب  منظور قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي قانون افزایش بهره وری: .1

 مي باشد. اسالميمجلس شوراي  22/4/98

 منظور سازمان حفظ نباتات كشور است. سازمان حفظ نباتات: .2

منظور سازمان نظاام مهندساي كشااورزي و مناابع طبيعاي       سازمان نظام مهندسی كشاورزی: .3

 جمهوري اسالمي ايران است.

آزمايشااگاه تشااخيص آفااات و بيماااري هاااي گياهي)كلينيااك منظور واحددديای اهايشزيدد ی: .4

شركت دفع  -مركز توليد عوامل ماكروارگانيسم كنترل بيولوژيك آفات )انسكتاريوم( -گياهپزشكي( 

 هستند.شركت توزيع آفت كشهاي نباتي و فروشگاه آفت كشهاي نباتي  -آفات نباتي و ضدعفوني

تاسايس و   مجاوز ي گردد كه درخواسات صادور   به اشخاص حقيقي يا حقوقي اطالق م  متقاضی: .5

منظور ايجاد واحدهاي گياهپزشكي موضوع ايان دساتورالعمل را از ساازمان    ه پروانه بهره برداري ب

 نظام مهندسي كشاورزي دارد.

منظور تاسيس واحدهاي گياهپزشكي موضوع اين دستورالعمل ه است كه بي مجوز تاسهس: مجوز .6

)ساازمان حفاظ    با سياستها و برنامه هاي وزارت جهادكشااورزي بنابر درخواست متقاضي و مطابق 

 نباتات( توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي صادر مي گردد.

ي عنادالزوم و حساب   مجوزي است كه پس از تاسيس واحدهاي گياهپزشاك  :ه بهره برداریپروان .7

مهندساي كشااورزي   توسط سازمان نظام  يضموضوع اين دستورالعمل، بنا به درخواست متقا مورد

 براي آغاز به كار صادر مي گردد.

       تاسايس ياا پرواناه     مجاوز فرايندي اسات كاه درصاورت انق ااي اعتباار       :یا پروانه مجوزتمدید  .8

بنابر درخواست متقاضي نسبت به تمدياد آن توساط ساازمان نظاام مهندساي       بهره برداري صادره

 اقدام مي شود. العملوفق مقررات و مطابق با مفاد اين دستور كشاورزي

ي كلينياك گياهپزشاكي واحاد   يا آزمايشگاه  و بهماری يای اهايی:آفات تشخهص  آزمایشگاه .9

كه آفات، بيمارگرها و علف هاي هرز محصوالت كشاورزي و فرآورده هاي آنهاا را تشاخيص و    است

بار   روش هاي مديريت آن را توصيه و در صورت درخواست متقاضي ،ضمن بررسي با صدور نسخه 

 اجراي آن نظارت مي كند.

كاه در ايان دساتورالعمل     تولهد عوامل ماكرواراانهسم كنترل بهولوژید  آفدات:  ز مرك .01

آفات را براي كنترل  ماكروارگانيسمتوليد انبوه عوامل است كه  يمركز ،انسكتاريوم ناميده مي شود

 .استخسارتزاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي عهده دار 
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كه اقدام به مديريت آفات نباتي و همچنين شركتي است  ضدعفونی: نباتی ودفع آفات يركت  .11

انبارها، كارگاه ها، اماكن، سيلوها، گلخانه ها، ضدعفوني فراورده هاي نباتي در صحرا، مزارع، باغات، 

 .دوسايل حمل و نقل و موارد مشابه مي نماي

مجوز صادره در سطوح است كه براساس ي منظور شركت  توزیع آفت كشهای نباتی: يركت .02

هااي مجااز نبااتي از كارخاناه هااي توليادي و       كشوري و استاني نسبت به تهيه و توزيع آفت كش

 هاي مجاز آفت كشهاي نباتي فعاليت مي نمايد.هاي وارد كننده تا سطح فروشندگيشركت

در بيش از كه به امر توزيع آفتكشها  استشركتي  :كشوري نباتي هايكشتوزيع آفت شركت -الف 

 فعاليت داشته باشد. يك استان مشخص، 

ن در آ كه محدوده فعاليت ي استشركت :استانيآفت كش هاي نباتي شركت توزيع كننده  -ب 

 باشد. ميمشخص استان  يكحوزه جغرافيايي 

اطالق مي شود كه آفت كش هااي مجااز و ماورد     يبه واحد فرويگاه آفت كشهای نباتی: .13

از طريق شركت هاي توزيع آفت كشها جهت عرضه و فروش به بهاره بارداران مطاابق     صرفا نياز را

 مي نمايد. تاميننسخه گياهپزشكي 

كلينيك هاي گياهپزشكي داراي  توسطاست كه  نوشته يا مدركي است  نسخه اهايشزي ی: .14

آن  صالحيت با مهر و ام اي گياهپزشك صادر و فروشندگان مجااز آفات كشاهاي نبااتي درقباال     

 .كندمي  هاكشآفت و فروش مبادرت به عرضه

 و گلخانه ها باغات ،اي اطالق مي گردد كه در صحرا، جنگل، مزارع به كليه عوامل زنده آفات: .01

به طور مستقيم و يا غيرمستقيم به محصوالت كشاورزي يا گياهان زراعي و يا اشجار صادمه زده و  

ه مرتبط با بخش كشاورزي موجب فساد يا تقليل كمي يا در انبارها، اماكن، كارگاه ها و وسايل نقلي

 و كيفي فرآورده هاي كشاورزي مي شوند. 

 08و  09، 01شرايط مندرج در بنادهاي    واجداست كه  شخصيمسئول فني   مسئول فنی: .06

، قوانين بر اجراي صحيح مسئوليت اجرا و نظارت و استاين دستورالعمل  24ن ماده و مفاد ماده اي

هااي  هاي ابالغي در واحدهاي گياهپزشكي را برعهده دارد و گزارشمقررات، ضوابط و دستورالعمل

 نمايد.ادواري و موردي را تنظيم و به سازمان نظام مهندسي كشاورزي ارائه مي

منظور دانش آموختگان مقاطع كارشناسي و باالتر در رشته هاي تخصصاي   فارغ التحصهالن: .17

 .هستندو ساير رشته هاي مرتبط با آن گياهپزشكي 

و مديريت تلفيقاي آفاات در    هاي گياهپزشكيمنظور رشته اهايشزي ی :اصلی ريته يای  .09

مقطع ليسانس و درتخصص هاي وابسته، رشاته هااي بيمااري شناساي گيااهي، حشاره شناساي        
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د و دكتاري  كشاورزي، سم شناسي، شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز در مقاطع كارشناسي ارشا 

 باشد.مي

هااي كشااورزي توليادات    منظور فارغ التحصيالن رشته  ريته يای مرتبط با اهايشزي ی: .08

 .است سال سابقه قابل قبول 2گياهي، زراعت، باغباني در مقطع ليسانس يا باالتر با حداقل 

 هدف: -2ماده 

منظور افزايش بهره وري از طريق ه ببهره گيري از ظرفيت ها و توانمندي هاي بخش غيردولتي 

 صدور نظارت مطلوب بر واحدهاي گياهپزشكي درخصوص واعمال مديريت  ، برنامه ريزي،سياستگذاري

در حوزه گياهپزشكي به استناد قانون افزايش بهره وري اجرايي وظايف  ساير و ها مجوزها و پروانه

 بخش كشاورزي و منابع طبيعي

 گذاری به سازمان نظام مهندسي کشاورزی :قابل وا اجرایيوظایف –1ماده

مشتمل بر ماوارد ييال  ماي     گياهپزشكي واحدهاي( صدور مجوزها و پروانه هاي مربوط به ايجاد 2-0

 باشد:

 ،تاسيس و پروانه بهره بارداري كلينياك هااي گياهپزشاكي     مجوزتوسعه و ابطال  الف( صدور، تمديد،

 و شركتهاي دفع آفات نباتي و ضدعفوني انسكتاريوم ها

تاسيس شركت هاي توزيع آفت كشهاي نباتي و فروشاگاههاي   مجوزصدور، تمديد، توسعه و ابطال ب(

 آفت كشهاي نباتي

پرسنل فني واحادهاي گياهپزشاكي    ( برگزاري دوره هاي آموزشي در جهت بازآموزي و نوآموزي2-2 

 مرتبط با موضوع اين دستورالعمل

واحدهاي گياهپزشكي در قالب دستورالعمل هاي صادره توسط سازمان حفاظ   عملكردظارت بر ن( 2-2

 نباتات

 دامنه شمول :–4ماده

نظام سازمان ،سازمان حفظ نباتات عبارتند از اين دستورالعمل مشمول  واحدهايسازمانها، دستگاهها و 

 واحادهاي گياهپزشاكي   و سازمان جهاد كشاورزي استان)مديريت حفاظ نباتاات(  ، مهندسي كشاورزي

 است.

 سازمان حفظ نباتات وظایف  -5ماده 

ريزي درخصوص واحدهاي گياهپزشكي و ابالغ به سازمانهاي جهادكشاورزي گذاري و برنامهسياست (0

 و نظام مهندسي كشاورزي جهت اجرا هااناست
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صدور  نظارتي مربوط بهضوابط و مقررات فني، اجرايي، ابالغ دستور العمل ها و ساير  تدوين و ،تهيه (2

و نظام مهندساي   هانبه سازمانهاي جهادكشاورزي استا واحدهاي گياهپزشكي مجوزها و پروانه ها و

 كشاورزي جهت اجرا

در انجام  و واحدهاي گياهپزشكي عملكرد سازمان نظام مهندسي كشاورزيفرايند و نظارت عاليه بر  (2

 اجرايي موضوع اين دستورالعملوظايف 

ن و سرفصل هاي مرباوط باه دوره هاا و كارگاههااي آموزشاي ماورد نيااز واحادهاي         تدوين عناوي (4

 جهت اجراگياهپزشكي و اعالم به سازمان نظام مهندسي كشاورزي 

 مرباوط باه   ها و كارگاههاي آموزشيدر برگزاري دورهكشاورزي  همكاري با سازمان نظام مهندسي (1

 واحدهاي گياهپزشكيپروانه هاي و  هاجوزمصدور 

 ن ظرفيت ايجاد و توسعه واحدهاي گياهپزشكيتعيي (6

 بررسي مستمر قوانين و مقررات حاكم بر اين دستورالعمل جهت بازنگري و اصالح  (1

 همكاري در تعيين تعرفه هاي مورد نياز در چارچوب نظام تعيين تعرفه هاي وزارت جهاد كشاورزي (9

درچاارچوب   مجوزهاا و پرواناه هاا   همكاري در طراحي و استقرار سيستم الكترونيكي نظام صادور   (8

 دولت الكترونيك توسعهضوابط و مقررات مربوط به 

 :سازمان جهاد کشاورزی استان)مدیریت حفظ نباتات(وظایف -6ماده

 همكاري در تدوين سياستها و برنامه هاي مربوط به اين دستورالعمل (1

 نظارتي اجرايي و  فني،  راتو ساير ضوابط و مقر رعايت كامل سياستها، برنامه ها و دستورالعمل ها (2

 عملكرد سازمان نظام مهندسي كشاورزي در انجام وظايف واگذار شده  فرايند و نظارت بر (3

 همكاري با سازمان حفظ نباتات در تعيين عناوين دوره ها و كارگاههاي آموزشي مورد نياز  (4

در برگزاري دوره ها و كارگاههاي آموزشي مربوط باه   كشاورزي همكاري با سازمان نظام مهندسي (5

 و واحدهاي گياهپزشكي صدور مجوزها

در چاارچوب ضاوابط و    همكاري در استقرار سيستم الكترونيكي نظام صدور مجوزهاا و پرواناه هاا    (6

 دولت الكترونيك توسعهمقررات مربوط به 

 ن حفظ نباتاتپيشنهاد ظرفيتهاي ايجاد و توسعه واحدهاي گياهپزشكي به سازما (7

اعاالم باه ساازمان    و شناسايي و احصاء مشكالت و نارسائيهاي مربوط به موضوع اين دساتورالعمل   (8

 حفظ نباتات

 :سازمان نظام مهندسي کشاورزیوظایف  -7ماده

اعالمي  رعايت سياستها، برنامه ها، دستورالعمل ها و ساير ضوابط و مقررات فني،  اجرايي و نظارتي (1

 (سازمان حفظ نباتاتوزارت جهاد كشاورزي) از طرف
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 باا ام ااء   واحدهاي گياهپزشكي و پروانه بهره برداري تاسيس مجوزصدور، تمديد، توسعه و ابطال   (2

 كشاورزي رئيس سازمان نظام مهندسي

اطالع رساني درخصوص دستورالعمل ها و استانداردهاي مصاوب و سااير ضاوابط فناي، اجراياي و        (3

نظارتي مربوط به واحدهاي گياهپزشكي در چارچوب سياستها و برنامه هاي وزارت جهادكشااورزي  

 از طريق تهيه و توزيع كتب، نشريات آموزشي، فيلم و ساير وسائل كمك آموزشي 

 مسئولين فني براساس ضوابط و مقررات  و اي گياهپزشكينظارت بر عملكرد واحده  (4

هاي سازمان حفاظ نباتاات   ها، ضوابط فني، آزمايشگاهي، اجرايي و دستورالعملتوصيه تماميابالغ   (5

 واحدهاي گياهپزشكي درسراسر كشور جهت اجرا و رعايت كامل و به سازمان نظام مهندسي

تعرفه هاي مربوط به صدور مجوزها و پروانه هاي واحدهاي گياهپزشاكي در قالاب نظاام     پيشنهاد  (6

 تعيين تعرفه هاي وزارت جهادكشاورزي

برگزاري آزمون از متقاضيان مسئول فني واحدهاي گياهپزشكي تهيه سواالت آزمونهاي تخصصي و   (7

 مطابق با آخرين يافته هاي علمي و مقررات و ضوابط مربوطه 

 واحدهاي گياهپزشكيصدور پروانه اشتغال رتبه بندي و  ،الحيتتشخيص ص (8

واحادهاي   يمجوز ها و پروانه هاا و تمديد صدور  مربوط بهها و كارگاههاي آموزشي  برگزاري دوره (9

 مطابق با سرفصل هاي پيشنهادي سازمان حفظ نباتات گياهپزشكي

 واحدهاي گياهپزشكي طراحي و استقرار بانك اطالعات آموزشي كاركنان (10

 با سازمان حفظ نباتات همكاري در تعيين ظرفيتهاي ايجاد و توسعه واحدهاي گياهپزشكي (11

 جهت انجام وظايف واگذار شده امكانات و تجهيزات مورد نياز، انساني منابعتامين  (12

 سوابق واحدهاي گياهپزشكي ها و سايرحفظ و نگهداري از پرونده (13

در چاارچوب ضاوابط و    رونيكي نظام صدور مجوزها و پروانه هاا طراحي و استقرار سيستم الكت (14

 دولت الكترونيك توسعهمقررات مربوط به 

 و موردي به سازمان حفظ نباتات دوره ايتهيه و ارسال گزارشات منظم  (15

 واحدهای گياهپزشكي:وظایف -8ماده

 وظایف عمومی:-8-1
رعايت كامل سياست ها، برنامه ها، دستورالعمل ها و ساير ضوابط و مقررات فني، اجرايي و نظارتي  (1

 مربوط

، ف ا، تجهيزات و ساير امكانات مورد نياز متناسب باا ناوع فعاليات منادرج در     تامين نيروي انساني (2

 .تورالعملدسپيوست اين اجرايي و  فني و مقرراتضوابط و ساير( 22ماده )پروانه در چارچوب 
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به مراجاع  اقدام درجهت حل آنها و يا اعالم  و محوله مشكالت مرتبط با وظايفمسايل و شناسايي  (3

 جهت پيگيريييربط 

 به بهره برداران بخش كشاورزي ارائه خدماتدر  تعيين شدهتعرفه هاي رعايت كامل  (4

 ماهانهو روزانه بصورت ي عملكردي گزارش ها تهيه ها وثبت فعاليت (5

 به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و موردي  گزارشات دوره اياعالم  (6

 سال  1هداري سوابق حداقل به مدت نگ حفظ و (7

سازمان حفاظ نباتاات و   ييربط و ارائه گزارشات، اسناد و مدارک به مامورين  پاسخگويي، همكاري  (8

 سازمان نظام مهندسي كشاورزي

 

 وظایف  اختصاصی -8-2

 كلهنه  يا ی اهايشزي ی  -الف

 از محصوالت كشاورزي مراقبت كنترل و  هايشبكه مربوط به انجام وظايف (1

 از محصوالت كشاورزيمراقبت كنترل و  در جهتتوانمندسازي بهره برداران  و آگاهي پيش (2

هاي ها، مراتع، ف اي سبز، انبارها، سيلوها و محلها، جنگلبازديد از مزارع، باغات، گلخانه (3

هاي مناسب كنترل )مهار( عوامل هاي كشاورزي و تعيين روشنگهداري محصوالت و فرآورده

غيرشيميايي و حمايت از دشمنان طبيعي اين عوامل و اولويت كنترل زاي گياهي با زنده خسارت

 رعايت مسائل زيست محيطي در قالب مديريت تلفيقي آفات.

 آور و مفيد گياهيهاي آزمايشگاهي الزم در جهت تشخيص عوامل زيانبررسي (4

و صدور نسخه گياهپزشكي و هدايت  فوق الذكرهاي فني با توجه به بندهاي مشاوره و ارائه توصيه (5

 و نظارت در اجراي اين توصيه ها.

به واحدهاي حفظ  هاي هرزها و علفكنترل آفات، بيماري مربوط بههاي تهيه و پيشنهاد طرح (6

 نباتات

در چارچوب سياستها و برنامه هاي  ممحصوالت كشاورزي سالارتقاء سالمت نظارت بر فرآيند  (7

 وزارت جهاد كشاورزي

موانع و  شناساييو  حوزه عملآفات هاي اجرايي كنترل عملكرد برنامهو خوداظهاري ارزيابي خود (8

 به سازمان حفظ نباتات مشكالت و ارائه راهكار

 ها و نحوه كاربرد آنهاكشمنظور بررسي كيفيت آفته اجراي آزمايشات كاربردي ب (9
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هاي فني و برداران در قالب دستورالعملهاي جديد گياهپزشكي به بهرهانتقال دانش و يافته (10

 در قالب تعرفه هاي ابالغياجرايي سازمان حفظ نباتات 

در قالب تعرفه  واحدهاي بهره برداري تحت پوششبراي  هاي گياهپزشكيفعاليت تهيه شناسنامه (11

 هاي ابالغي 

در  كاربرد و نگهداري تجهيزات و ادوات گياهپزشكي ،مينه انتخابدر زمشاوره به بهره برداران  (12

 قالب تعرفه هاي ابالغي

دو در  فرم هاي استاندارد ابالغي درهاي خود را ها موظفند نتابج بررسي و آزمايشآزمايشگاه (13

 جهت ارائه به مشتري و بايگاني در آزمايشگاه تنظيم نمايند. نسخه

فروشندگي پزشكي صادره را در سه نسخه جهت ارائه به مشتري، گياهها موظفند نسخ آزمايشگاه  (14

 سموم و بايگاني تنظيم نمايند.

 انس تاریوم يا -ب

 آفات عوامل كنترل بيولوژيك ، توزيع و فروش توليد (1

 راهنمايي و هدايت بهره برداران درجهت استفاده بهينه از عوامل كنترل بيولوژيك (2

موانع و مشكالت  شناساييو  انسكتاريوم هاهاي اجرايي عملكرد برنامهو خود اظهاري ارزيابي خود  (3

 به سازمان حفظ نباتات و ارائه راهكار

 ضدعفونیو  دفع آفات نباتیيركتهای -ج

با           اجراي عمليات مبارزه با عوامل خسارتزاي گياهي و ضدعفوني محموله هاي كشاورزي  (1

 آفت كشهاي مجاز   

 هاي هرز باغات و مزارع با آفت كشهاي مجاز   مبارزه با آفات، بيماريها و علفاجراي عمليات  (2

و شركتهاي دفع آفات نباتي و ضدعفوني هاي اجرايي عملكرد برنامهو خوداظهاري ارزيابي خود (3

 به سازمان حفظ نباتات موانع و مشكالت و ارائه راهكار شناسايي

نباتي و ضدعفوني ميتوانند با نوع فعاليت نسبت به متقاضيان تاسيس شركتهاي دفع آفات  :3تبصره

به  2و  0درخواست صدور مجوز تاسيس و پروانه بهره برداري جهت اجراي عمليات مندرج در رديفهاي 

 صورت جداگانه يا مشترک اقدام نمايند.
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 آفت كشهای نباتیكننده يركت يای توزیع  -د

 هاي ملي توزيع و فروش آفت كش هاو ع ويت در شبكه الكتروني مربوطه مجهز شدن به سامانه (1

 داراي مجوز از سازمان نظام مهندسيگاههاي فروش ها يانمايندگي در بينصرفا ها توزيع آفت كش (2

 .صورت پذيردكشاورزي

كشت و هاي عرضه شده به شركتمحصوالت موظفند اطالعات مربوط به  شركتهاي توزيع :2تبصره

 .را به سازمان حفظ نباتات گزارش نمايند صنعت

 يای سموم دفع آفات نباتیفرويگاه -يد

هاي گياهپزشكي از مراجع براساس نسخههاي مجاز با توجه به نياز منطقه كشتهيه و فروش آفت (1

 مجاز 

ها، تنظيم و ارائه گزارش هاي ماهانه با مستندات مربوط به تامين، ثبت فروش روزانه آفت كش (2

 ها به سازمان نظام مهندسي كشاورزيو فروش آفت كش تدارک

صدور مجوز و هماهنگي كميته مركزي »در اجراي اين نظام  منظور ايجاد هماهنگيه ب -3ماده 

صدور مجوزو پروانه هماهنگي  كميته استاني»و  در سازمان حفظ نباتات« واحدهاي گياهپزشكي پروانه

ييل تشكيل و شرح وظايف  با تركيباورزي استان در سازمان جهاد كش «واحدهاي گياهپزشكي

 ميگردد .

 

 مرکزیکميته الف: ترکيب و شرح وظایف 

 :تركهب 

 رئيس و ع و رئيس سازمان حفظ نباتات كشور -

 دبير و ع و و منابع طبيعي ج.ا.ا رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي -

 ع و  حسب موردسازمان حفظ نباتات كشور  ين رئيسمعاونيكي از  -

معاون طرح و برناماه ريازي ساازمان نظاام مهندساي كشااورزي و مناابع         -

 طبيعي ج.ا.ا

 ع و  

 ع و مدير كل امور حقوقي سازمان حفظ نباتات -

 ع و نماينده مركز نوسازي و تحول اداري -

 : وظایف 

 دستورالعملهاي مربوط به موضوع اين ها و برنامههاي اجراي سياستفراهم آوردن زمينه. 0
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 فرآينداجرايي و نظارتي  ضوابط و مقرراتها و هماهنگي و كمك به اجراي مطلوب دستورالعمل. 2

 صدور مجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

اتخاي تصميم و ارائه نظرات و راهكارهاي اجرايي جهت رفع موانع و مشكالت موجود در نظام صدور . 2

 مجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

 و رسيدگي به شكايات بررسي و تصميم گيري موارد ارجاعي درخصوص نحوه اجراي دستورالعمل. 4

تشكيل كشور حداقل هر سه ماه يك بار در محل سازمان حفظ نباتات كميته مركزي جلسات   :3تبصره

 مي گردد.

 جهت اجرا توسط رئيس سازمان حفظ نباتات ابالغ مي گردد. كميته مركزيمصوبات   :2تبصره

 

 استاني کميته هماهنگيترکيب و شرح وظایف ب:

 :تركهب 

 رئيس و ع و رئيس سازمان جهادكشاورزي استان -

 دبير و ع و استان نظام مهندسي كشاورزي شورايرئيس  -

 ع و مدير حفظ نباتات استان -

 ع و كشاورزي استانمدير امور حقوقي سازمان جهاد  -

نماينده واحدهاي گياهپزشكي حسب مورد به معرفي انجمن صنفي  -

كارفرمايي مربوطه يا درصورت عدم وجود انجمن باه معرفاي ساازمان    

 نظام مهندسي كشاورزي

 ع و

 :وظايف 

 .نمايدعمل مشابه كميته مركزي در محدوده استان  نسبت به انجام وظايف موظف است كميته استاني

نامه ها ،  كميته استاني مجاز به انجام تغيير و يا دخل و تصرف در مفاد اين نظام و ساير آيين :3تبصره

جهت طرح در  مقررات و بخشنامه ها ابالغي نبوده و مي تواند مشكالت و راهكارهاي پيشنهادي خود را

 كميته مركزي به سازمان حفظ نباتات اعالم نمايد.

ماه يك بار در محال ساازمان جهااد كشااورزي اساتان       سههر  استاني حداقلجلسات كميته  :2تبصره

 تشكيل مي گردد.

 واحدهاي گياهپزشكيو پروانه بهره برداري يس مجوز تاسمدارک مورد نياز به منظور صدور  –31ماده 

 به شرح ييل تعيين مي گردد :

 :الف : مدارک عمومی

 صاحبان ام اء مجاز درخصوص اشخاص حقوقي و كارت ملي متقاضي ياشناسنامه  تصويراصل و  -
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متقاضي يا صااحبان ام ااء مجااز درخصاوص اشاخاص       نظام وظيفه پايان خدمت يا معافيت تصوير -

 حقوقي

و موسسات عمومي متقاضاي ياا صااحبان ام ااء     دولتي  يعدم اشتغال در دستگاههاتعهد مح ري  -

 مجاز درخصوص اشخاص حقوقي

از مراجاع  اضي يا صاحبان ام ااء مجااز درخصاوص اشاخاص حقاوقي      متق سوء پيشينه گواهي عدم -

 كه موجب محكوميت محروميت از حقوق اجتماعي شده باشند ييصالح

از مراجاع  متقاضي يا صاحبان ام ااء مجااز درخصاوص اشاخاص حقاوقي       گواهي عدم سوء پيشينه -

 به باال 1مبني بر نداشتن محكوميت انتظامي از درجه  ييصالح

 

اختصاصی:ب: مدارک   

 تاسهس مجوز: 1-ب

 فرم تكميل شده درخواست توسط متقاضي-

طريق اجاره نامه رسمي باه  يا حق استفاده از برمحل مورد تقاضا ارائه مدارک مثبته مبني بر مالكيت -

 مدت اعتبار مجوز

تاسايس كلينياك هااي گياهپزشاكي و      مجاوز باراي متقاضايان   فني و اقتصاادي   ارائه طرح توجيه -

 اه انسكتاريوم

 حقوقي  شخاصبراي ا آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي يا آگهي ثبت و اساسنامهاصل و تصوير  -

 معرفي نامه مسئول فني واجد شرايط براي واحدهاي گياهپزشكي -

در مربوط به نوع فعاليت واحدهاي گياهپزشكي ماورد تقاضاا باياد    موضوع فعاليت يا فعاليتهاي  :تبصره

و در غيراينصورت مي بايست متقاضي نسبت به اصاالح اساسانامه    اساسنامه شركت درج گرديده باشد

 اقدام نمايد.

 

 پروانه بهره برداری: 2-ب

 فرم تكميل شده درخواست پروانه بهره برداري -

 تاسيس مجوزتصوير  -

 درخصوص ف ا و تجهيزات مورد نياز  كارشناسي بازديدگزارش  -

 : گرددمي  تعيين بهره برداري به شرح ييل و پروانه مجوز تاسيسمراحل مربوط به صدور   –33ماده 
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 تاسيس مجوزالف : 

 مراجعه متقاضي به سازمان نظام مهندسي كشاورزي  .0

 تكميل فرم درخواست و ارائه آن به همراه مدارک مورد نياز به سازمان نظام مهندسي كشاورزي  .2

كاد   دريافات و  سازمان نظام مهندسي كشااورزي  كارشناس ثبت درخواست و تشكيل پرونده توسط .2

 متقاضي توسطرهگيري 

كارشاناس   تايياد آن توساط   تاسيس و مجوزبا ضوابط و مقررات مربوط به مدارک تطبيق و  بررسي .4

 سازمان نظام مهندسي كشاورزي 

ساابقه  يكه متقاضي داراي درصورتاين دستورالعمل  8ارسال پرونده به كميته استاني موضوع ماده  .1

 باشدتاسيس يا پروانه بهره برداري  مجوزابطال 

بررسي و تصميم گيري در كميته استاني و اعالم نظر موافقت يا مخالفت به سازمان نظاام مهندساي    .6

 كشاورزي

آفات كشاهاي   توزيع آفت كشاهاي نبااتي و فروشاگاه    ت شركاخذ تعهد مح ري از متقاضيان ايجاد  .1

 1شماره مطابق با فرم  نباتي

 تاسيس با ام اء رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي مجوزصدور  .9

 :تحويل مجوز .8

 متقاضي مجوز بهنسخه اصلي  -

 مديريت حفظ نباتات استان دوم نسخه-

 درج در پرونده و بايگاني سوم نسخه -

، سازمان نظام مهندسي كشاورزي موظف است مراتب را حاداكثر  پاسخبودن  درصورت منفي  :3تبصره

 نمايد. به متقاضي اعالم با يكر داليل روز كاري بصورت كتبي همراه 01طي 

د متقاضيان درخواست مجوز تاسيس كلينياك هااي گياهپزشاكي و انساكتاريوم هاا موظفنا       :2تبصره 

توسط كارشناسان واجد شرايط فني و اقتصادي  حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به تهيه طرح توجيه

 د.ناقدام نماي به آن سازمان ع و سازمان نظام مهندسي كشاورزي و ارائه

سازمان نظام مهندسي كشاورزي موظف است اطالعات مربوط به كارشناساان صاالحيت دار    :1تبصره 

 را در اختيار متقاضيان قرار دهد. اقتصادي فني و براي طرح توجيه

نظير اداره اماكن نيروي انتظامي و آتش نشااني  دستگاههاي ساير مجوز و استعالم از  دريافت: 4تبصره 

 برعهده متقاضي مي باشد.در حوزه هاي شهري 
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 (نباتی و ضدعفونی يای دفع آفاتيركت و انس تاریوم يا ،كلهنه  يای اهايشزي یویژه )ب: پروانه بهره برداری

 ساخت و تجهيز واحد  پايانمراجعه متقاضي به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و اعالم  .1

 مدارک مورد نياز به سازمان نظام مهندسي كشاورزي آن به همراه  خواست و ارائهرتكميل فرم د .2

كاد  دريافات  و  سازمان نظام مهندسي كشااورزي  كارشناس ثبت درخواست و تشكيل پرونده توسط .3

 .متقاضي توسطرهگيري 

 .بازديد كارشناسي از محل و تهيه گزارش توسط كارشناس سازمان نظام مهندسي كشاورزي  .4

تطبيق مدارک با ضوابط و مقررات مربوط به پروانه بهره برداري و تاييد آن توسط كارشناس و بررسي.1

 .سازمان نظام مهندسي كشاورزي

.اخذ تعهد مح ري از متقاضيان ايجاد كلينيك گياهپزشكي، انسكتاريوم و شركت دفع آفات نبااتي و  6

  1 شمارهضدعفوني مطابق با فرم 

 صدور پروانه بهره برداري با ام اء رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي .1

 تحويل پروانه:.9

 متقاضيپروانه به  نسخه اصلي -

 ات استانمديريت حفظ نبات دوم نسخه-

 درج در پرونده و بايگاني سوم نسخه -

، سازمان نظام مهندسي كشاورزي موظف اسات مراتاب را حاداكثر    پاسخبودن  درصورت منفي تبصره :

 نمايد. به متقاضي اعالم با يكر داليل روز كاري بصورت كتبي همراه 01طي 

حداكثر يك ماه پس از ثبت تقاضا و تشاكيل   سازمان نظام مهندسي كشاورزي موظف است-32ماده

 ي اقدام نمايد.دارربپرونده نسبت به صدور مجوز تاسيس يا پروانه بهره 

 ناشي از كوتاهي متقاضي به زمان مورد نظر اضافه مي گردد.هرگونه تاخير : 3تبصره

صوص كلينيك توسط متقاضيان درخه فني و اقتصادي زمان تعيين شده براي ارائه طرح توجي: 2تبصره 

 هاي گياهپزشكي و انسكتاريوم ها به زمان صدور مجوز تاسيس اضافه مي گردد.

 مجوزرصادو  نسبت باه تعيين شده  زماندر  سازمان نظام مهندسي كشاورزييكه درصورت -31ماده 

 مديريت حفظ نباتات اساتان را به  متقاضي مي تواند مراتب اقدام ننمايد،تاسيس يا پروانه بهره برداري 

 .اعالم نمايداين دستورالعمل  8در كميته استاني موضوع  ماده  جهت طرح و بررسي

، موضوع جهت بررسي و اتخااي تصاميم و   استاني درصورت عدم امكان تصميم گيري در كميته تبصره:

و تصاميم   شاود ماي   ارجااع داده   اين دستورالعمل 8كميته مركزي موضوع ماده  بهمتقاضي پاسخ به 

 قطعي است.كميته مركزي 
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       ياا  مجاوز تاسايس  باه ابطاال    مكلاف در شارايط ييال    كشااورزي سازمان نظام مهندسي  -34ماده 

 :استپروانه بهره برداري 

 درخواست كتبي متقاضي -الف

مبناي  كشااورزي  نظام مهندساي  مديريت حفظ نباتات استان يا سازمان  مستند نظارتيگزارشات  -ب

 نامه مح ري اخذ شدهبراحراز تخلف وفق مقررات و تعهد 

مبني بر ابطال مجوز تاسيس يا پروانه بهره  مراجع ييصالح ق ائي و هياتهاي انتظامياحكام قطعي  -ج

 برداري

كشاورزي موظف است در فرايند ابطال مجوزها و پروانه هاا نسابت    سازمان نظام مهندسي -35ماده 

و نتيجاه را باه ساازمان حفاظ نباتاات       به تعيين تكليف كاال و تجهيزات مشمول اعمال نظارت، اقادام 

 گزارش نمايد.

ايان   8كميتاه اساتاني موضاوع مااده     سازمان نظام مهندسي كشاورزي درصاورت موافقات   -36ماده 

دساته از متقاضاياني كاه باه      تاسيس يا پروانه بهره برداري براي آن مجوزمجاز به صدور دستورالعمل 

 .را دارد ،هستند فعاليتهاي اين دستورالعملداليلي داراي سابقه ابطال با موضوع 

ماه پس از ابالغ اين دساتورالعمل، اساامي   2موظف است حداكثرسازمان جهادكشاورزي استان  تبصره:

افراد داراي سابقه ابطال مجوز تاسيس يا پروانه بهره برداري را به ساازمان نظاام مهندساي كشااورزي     

 اعالم نمايد.

 پرواناه بهاره بارداري    ياا  تاسايس  صدور مجوزموظف به  كشاورزي سازمان نظام مهندسي-37ماده 

 .مي باشدمطابق با فرم هاي پيوست 

     و پروانه بهاره بارداري واحادهاي گياهپزشاكي باه شارح ييال         تاسيسمجوز اعتبار ت مد -38ماده 

 :است

، انسكتاريوم ها و شركتهاي دفاع آفاات   كلينيك هابجز  واحدهاي گياهپزشكياعتبار مجوز تاسيس  (0

 است. سال و قابل تمديد بدون محدوديت 2نباتي و ضدعفوني 

و  مااه  6، انسكتاريوم ها و شركتهاي دفع آفات نبااتي و ضادعفوني   تاسيس كلينيك ها مجوزاعتبار  (2

 است.ماهه  6قابل تمديد براي يك دوره 

سال و  2ها و شركتهاي دفع آفات نباتي و ضدعفوني اعتبار پروانه بهره برداري كلينيكها، انسكتاريوم (2

 است. قابل تمديد بدون محدوديت

ياا   حقوق متعارف ناشي از مجوزيا پروانه بهره برداري  تاسيس مجوزدرصورت فوت دارنده -33ماده  

و مايل مندرج در اين دستورالعمل بوده متعلق به وراث قانوني بوده و چنانچه وراث داراي شرايط  پروانه
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تاسايس   مجوزمي توانند با رعايت  قوانين و مقررات نسبت به درخواست صدور  ،به ادامه فعاليت باشند

 اقدام نمايند.ماه بعد از فوت صاحب مجوز  6حداكثر طي بنام خود يا پروانه بهره برداري 

خواسات  كه در يدسته از متقاضيان آن موظف است براي سازمان نظام مهندسي كشاورزي -21ماده 

 تاسيس يا پرواناه بهاره بارداري    مجوزهر فعاليت، براي  گياهپزشكي را مي نمايند، فعاليتبيش از يك 

 نمايد. صادر جداگانه

در صورتيكه انتقال گيرنده واجد شارايط باوده و   مجوز تاسيس يا پروانه بهره برداري  انتقال-23ماده

ر ايان صاورت الزم اسات مراتاب باه ساازمان        مرجع صادر كننده موافق با آن باشد، بالمانع است كه د

 حفظ نباتات گزارش گردد.

تغيير نوع فعاليت واحدهاي گياهپزشكي با رعايات سياساتها و برناماه هااي وزارت جهااد      - 22ماده 

 به شرح ييل امكانپذير مي باشد:و ساير ضوابط و مقررات در فعاليتهاي تعريف شده  كشاورزي

توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي بر اساس قبلي ابطال مجوز تاسيس يا پروانه بهره برداري  -الف 

 درخواست متقاضي 

صدور مجوز تاسيس ياا پرواناه بهاره بارداري باا عناوان فعاليات جدياد مطاابق باا شارايط ايان              -ب 

 دستورالعمل

 اعالم مراتب به سازمان حفظ نباتات -ج

تاسيس يا پروانه بهره بارداري آن   مجوزتمديد به  نسبت سي كشاورزيسازمان نظام مهند  -21ماده

تطبياق  پس از  يا پروانه مي باشند مجوزدسته از متقاضياني كه بر اساس قوانين و مقررات قبلي داراي 

 .مي نمايداقدام با مقررات جاري 

متقاضي، موضوع جهت اتخاي تصميم به كميتاه اساتاني موضاوع     درصورت واجد شرايط نبودن تبصره:

 اين دستورالعمل ارجاع مي گردد. 8ماده 

 ،نمايناد  كه اقدام به تاسيس واحدهاي گياهپزشاكي ماي   كليه اشخاص حقيقي و حقوقي  -24ماده

ه نسابت با  و همچناين   ضمن رعايت كليه قوانين و مقررات از جمله قانون كار و بيمه تامين اجتمااعي 

 . نمايند و بيمه مسئوليت مدني اقدام شاغلتجهيزات و نيروي انساني  ،برقراري بيمه اماكن

واحدهاي گياهپزشكي پس از اخذ مجوز از ساازمان نظاام مهندساي در چاارچوب      توسعه  -25ماده

 .استسياستها و برنامه هاي  وزارت جهاد كشاورزي بالمانع 

موافقات   باا  در چاارچوب ضاوابط و مقاررات   ماي توانناد   صاحبان واحدهاي گياهپزشكي   -26ماده

و مراتب توسط  سازمان نظام مهندسي كشاورزي نسبت به جابجايي واحد در محدوده تعيين شده اقدام

 سازمان نظام مهندسي كشاورزي به سازمان حفظ نباتات گزارش مي گردد.
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ي تعيين از محل تعرفه ها دستورالعملاين  يو نظارت ياجراي امور اعتبارات مورد نياز جهت–27ماده 

 تامين مي گردد .شده 

در قالب نظام تعيين تعرفه هااي وزارت جهااد   تعرفه هاي مربوطه در سه ماه اول هر سال -28ماده 

 ابالغ مي گردد.  جهت اجرا  وزير جهاد كشاورزيكشاورزي تعيين و توسط 

، با تاخير همراه باشددر زمان مقت ي  جديد يتعرفه هاتصويب و ابالغ  دليلهر درصورتيكه به  تبصره:

 آخرين تعرفه هاي ابالغي مالک عمل مي باشد.

در معارض دياد   را اناواع خادمات   تعرفه هاي تعيين شده موظفند  گياهپزشكيواحدهاي - 23ماده 

حق دريافت هيچگونه وجهاي خاارج از مبلاع تعرفاه هااي       داده و در زمان ارائه خدمات قرار مراجعين

 را ندارند.ابالغي 

كشاورزي موظف است درجهت تساريع و تساهيل در انجاام كاار،      سازمان نظام مهندسي -11ماده 

اطالعات مربوط به مراحل صدور مجوز تاسيس و پروانه بهره برداري را به نحو مقت ي در اختيار عموم 

 قرار دهد.

به نظاارت بار فرايناد    ه، نسبت هاي مربوطچارچوب دستورالعملر سازمان نظام مهندسي د- 13ماده

ياا   آمدهعمل ب نظارتدر صورتيكه بر اساس نتايج  نمايد.اقدام  برداريتاسيس و پروانه بهرهمجوز  صدور

وظاايف و تعهادات موضاوع ايان     سازمان نظام مهندسي كشااورزي   ،حسب اعالم سازمان حفظ نباتات

مراتب به كميته مركزي موضوع ماده ، رعايت نكرده باشدهاي مربوطه دستورالعمل و ساير دستورالعمل

اين دستورالعمل ارجاع و درصورت احراز تخلف توسط كميته مذبور و باا توجاه باه مفااد تعهدناماه       8

ابطال مجوزها و پروانه هاي صادره، مراتب تخلف جهت رسيدگي به  ضمن مح ري ماخويه از متقاضي

 ور مكلف به رسيدگي به موضوع مي باشد.گرديده و سازمان مذبسازمان نظام مهندسي كشاورزي اعالم 

ناشاي از عملكارد ساازمان    يا ساير اشخاص يينفاع،  به متقاضي وارده  جبران هرگونه خسارت :3 تبصره

نظام مهندسي كشاورزي، برعهده متخلف يا متخلفان بوده و سازمان نظام مهندسي مكلف باه برخاورد   

 قانوني با آنان مي باشد.

فعاليت شركتهاي دفع آفات نباتي و ضدعفوني در امار صاادرات، واردات و    با توجه حساسيت :2تبصره 

ترانزيت محصوالت كشاورزي چنانچه نماينادگان ساازمان حفاظ نباتاات ياا ساازمان نظاام مهندساي         

كشاورزي در اعمال نظارت از شركتهاي مذكور به موارد تخلاف ياا قصاور برخاورد كارده و مراتاب باه        

ي اعالم شود آن سازمان موظف است بالفاصله نسبت باه تعلياق پرواناه    سازمان نظام مهندسي كشاورز

بهره برداري شركت متخلف اقدام و سپس نسبت به لغو مجوز تاسيس و پروانه بهره برداري طباق راي  

 مراجع ييصالح اقدام نمايد.
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اين دستورالعمل ضمن اعالم موضاوع درخصاوص    موضوعتخلفات واحدهاي گياهپزشكي  -12ماده 

هياتهاي انتظاامي ساازمان نظاام مهندساي      و فروش كاال خارج از شبكه به تعزيرات حكومتي،به عرضه

 مورد بررسي قرار گيرد. مقررات وضوابط  كشاورزي ارجاع تا درچارچوب

به شرح جدول ييل تعيين واحدهاي گياهپزشكي تعداد و تركيب نيروي انساني متخصص -11ه ماد

 مي گردد:

 واحدهای گياهپزشكي انسانيترکيب و تعداد نيروی 

 تخصص واحد گياهپزشكي
 يای مرتبط با آن(پزي ی و یا ی ی از ريتهمسئول فنی)كاريناس اهاه يای نباتیكشفرويگاه آفت

 )مسئول فنی )كاريناس اهايشزي ی نباتیی ياكشتوزیع آفت يركت

 آزمایشگاه تشخهص آفت
 يای اهايیو بهماری 

 )كلهنه  اهايشزي ی(

 )مسئول فنی )كاريناس اهايشزي ی .1
 ))كاريناس اهايشزي ی فنیكاريناس  .2

بدیهی است با توجه به حجم خدمات و نوع خدمات، تعداد و تركهب نهروی 
یابد كه درصورت نهاز از ريته يای اصلی و مرتبط انسانی افزایش می

 اهايشزي ی استفاده يود.
 

 يركت دفع آفات نباتی و ضدعفونی

 ))كاريناس اهايشزي یمسئول فنی  .1
 ))كاريناس اهايشزي ی فنیكاريناس  .2

بدیهی است با توجه به حجم خدمات و نوع خدمات، تعداد و تركهب نهروی 
كه درصورت نهاز از ريته يای اصلی اهايشزي ی  یابدانسانی افزایش می

 استفاده يود.

مركز تولهد عوامل ماكرواراانهسم كنترل 
 )انس تاریوم(آفات بهولوژی  

 

 )مسئول فنی )كاريناس اهايشزي ی .1
 ))كاريناس اهايشزي ی فنیكاريناس  .2

بدیهی است با توجه به حجم خدمات و نوع خدمات، تعداد و تركهب نهروی 
كه درصورت نهاز از ريته يای اصلی یا مرتبط  یابدانسانی افزایش می

 اهايشزي ی استفاده يود.
 

 

زمان صدور مجاوز تاسايس ياا     در موظفندگياهپزشكي  ايجاد واحدهاي متقاضيان تمامي -14ماده 

 :پروانه بهره برداري نسبت به معرفي مسئول فني با شرايط ييل اقدام نمايند

 ضوابط ابالغي از سوي سازمان حفظ نباتاتقبولي در آزمون فني مرتبط براساس  -الف 

 مان نظام مهندسي كشاورزي كار از سازه و پروانه اشتغال ب معتبر داشتن ع ويت -ب 

 .مبني بر رعايت كليه دستورالعمل ها و ضوابط مربوطهمح ري  ارائه تعهدنامه -ج 

  .ح ور تمام وقت در واحد گياهپزشكي -د 

 ها شركت در دوره ها و كارگاه هاي بازآموزي و كسب امتياز الزم.

مسائوليت  براساس تعهدنامه مح اري  متقاضي داراي شرايط مسئول فني بوده و  درصورتيكه :3تبصره

 .نمي باشدمسئول فني فرد ديگري به عنوان نياز به معرفي  بپذيردانجام وظايف را 
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        وي   رافاع مسائوليتهاي   يشارايط در هار   در واحاد گياهپزشاكي   عادم ح اور مسائول فناي     :2تبصره

 مي باشد.ن

صورت )هاا( و (ب)تاسيس يا پروانه بهره برداري صرفا با رعايت شرايط بنادهاي   مجوزتمديد  :1تبصره

 مي پذيرد. 

واحدهاي گياهپزشكي مجاز به استفاده از كاركنان شاغل در دستگاههاي دولتاي و عماومي    -15ماده 

 بعنوان مسئول فني نمي باشند.

از شمول اين ماده مساتثني   و موسسات دولتي و عمومي به شرط داشتن ساير شرايط شركتها  تبصره:

 مي باشند.

آزمون فني مربوط به متقاضيان صدور پروانه مسئول فني صرفا يك نوبت و در زماان اولاين   -16ماده

 گيرد.درخواست توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي صورت مي

 مهندسي كشاورزي مسئول اجراي اين دستورالعمل مي باشد. سازمان نظام  -17ماده

چنانچه در تفسير و يا تعبير هر يك از مواد اين دستورالعمل اخاتالف نظار حاادث شاود      -18ماده 

 .مالک عمل نظر سازمان حفظ نباتات خواهد بود

توساط وزيار جهااد    تنظايم و پاس از اباالغ     تبصاره  24مااده و   28اين دساتورالعمل در  -13ماده 

 باشد.الزم االجرا ميكشاورزي 

 

 

 محمد علي جوادی احمد کبيری محمد علي باغستاني ميبدی

 رئيس سازمان

 کشور حفظ نباتات

 

 رئيس سازمان

 نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبيعي

 معاون

 توسعه مدیریت و منابع انساني
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 دومبخش 

 فرآیندها
 

 تاسيس مجوزفرآیند صدور  -

 فرآیند صدور پروانه بهره برداری -

 بهره برداریو پروانه  تاسيس مجوزفرآیند تمدید  -

 کارکنان شاغل در صدور مجوزها و پروانه ها عمومي ویژه فرایند آموزش -

 واحدهای گياهپزشكي کارکنان شاغل درتخصصي ویژه فرایند آموزش  -

 فرایند صدور پروانه مسئول فني واحد گياهپزشكي -
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واحدهای گياهپزشكي تاسيس مجوزفرآیند صدور   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 :تذکرات
  تاسهس نسبت اخذ پروانه بهره برداری نهز اقدام نمایند.  مجوزموظفند عالوه بر  ضدعفونیو  دفع آفات نباتی و يركتهای يا انس تاریوم ،الزم به یادآوری است كلهه كلهنه  يا 

 بررسی پرونده و تطبیق با ضوابط 
 سازمان نظام مهندسی كشاورزي

 

 داراي نقص 

 تکمیل فرم درخواست  و ارائه آن  به همراه مدارك مورد نیاز  

 متقاضی

 نقص  بدون

رفع اشكال و اعالم به سازمان نظام 

 مهندسي كشاورزي 
 متقاضی

 اعالم به متقاضي جهت رفع نقص 

 سازمان نظام مهندسي كشاورزي 

 الکترونیکیسامانه  /مراجعه به واحدهاي نظام مهندسی كشاورزي 

 متقاضی

 ثبت درخواست و تشکیل پرونده وارائه كد رهگیري به متقاضی 
 سازمان نظام مهندسی كشاورزي

با امضا رئيس سازمان  تاسيس مجوزصدور 

 نظام مهندسي كشاورزي
 سازمان نظام مهندسی كشاورزي 

 تاسيس: مجوز نسخ تحویل

   جهت اقدام متقاضي و اخذ رسيدنسخه اول 

  نسخه دوم به مدیریت حفظ نباتات استان 

  درج در پرونده متقاضي و بایگانينسخه سوم 

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی 

 پایان

 ارائه تعهد محضري

 شركت هاي توزیع/فرشندگیها

 پروندهبررسی 
 سازمان نظام مهندسی كشاورزي

 

 مسئول فنی معرفی 
 متقاضی

 و تصمیم گیري در كمیته استانیبررسی 
 سازمان نظام مهندسی كشاورزي

 

 شروع

سخ
پا

 
ی

منف
 

 پایان

 روز 33اعالم پاسخ مكتوب  به متقاضي با ذكر دالیل حداكثر طي 

 سازمان نظام مهندسي كشاورزي 

 پاسخ منفي

 اعالم پاسخ منفی به متقاضی
 سازمان نظام مهندسی كشاورزي

 

 پاسخ منفي

 مثبتپاسخ 

 ابطال سابقهدر صورت 

 بازدید کارشناسی 
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 فرآیند صدور پروانه بهره برداری

 ضدعفوني و دفع آفات نباتي هایشرکتو ها انسكتاریوم،ها کلينيك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 فنیبا ضوابط ام انات و تجههزات ایجاد يده  و تطبهقپرونده  بررسی

 كشاورزی  سازمان نظام مهندسی

 شروع

 ثبت درخواست و 

 كد ريگهری به متقاضی  ارائه
 كشاورزی  سازمان نظام مهندسی

 كشاورزی نظام مهندسی واحديای مراجعه به

 ال ترونه ی /سامانه

 متقاضی سایت /وب استان يهرستان/ 

 مراجعه و بازدید كاريناسی از محل 

 كشاورزی كاريناس سازمان نظام مهندسی 

 آن ت مهل فرم درخواست  و ارائه

 به يمراه مدارک مورد نهاز  

 متقاضی

 

 نقص  داراي نقص  بدون

خ
س

پا
 

ي
نف

م
 

 پايان

 روز 11اعالم پاسخ م توب  به متقاضی با ذكر دالیل حداكثر طی 

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی 

رفع اي ال و اعالم به سازمان نظام 

 مهندسی كشاورزی 

 متقاضی

 اعالم به متقاضی جهت رفع نقص 

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی 

با پروانه بهره برداري و مسئول فني صدور 

 امضا رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي
 سازمان نظام مهندسی كشاورزي 

 :پروانه بهره برداري نسخ تحویل

   جهت اقدام متقاضي و اخذ رسيدنسخه اول 

  نسخه دوم به مدیریت حفظ نباتات استان 

  درج در پرونده متقاضي و بایگانينسخه سوم 

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی 

 پایان

 ارائه تعهد محضري

 متقاضی 
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 و پروانه بهره برداری تاسيس مجوزفرآیند تمدید 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 كارشناسيبررسي پرونده و بازدید 

 سازمان نظام مهندسي كشاورزي 

 شروع

 مراجعه به واحدهاي نظام مهندسي كشاورزي و تكميل درخواست 

 سامانه الكترونيكي/  

 متقاضي

 پروانه بهره برداری مجوز تاسهس / صدور

 با امضا رئهس سازمان نظام مهندسی كشاورزی  

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی 

 

 نقص  داراي نقص  بدون

 پايان

 :مجوز تاسهس /پروانه بهره برداری نسخ تحویل
   جهت اقدام متقاضی و اخذ رسهدنسخه اول 

  نسخه دوم به مدیریت حفظ نباتات استان 

  متقاضی و بایگانیدرج در پرونده نسخه سوم 

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی 

 رفع اي ال و اعالم به

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی  

 متقاضی

 اعالم به متقاضی جهت رفع نقص 

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی 
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کارکنان شاغل در صدور مجوزها و پروانه ها عمومي ویژه فرایند آموزش  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 يناسایی و پهشنهاد عناوین دوره يای آموزيی

  

 //سازمان جهاد كشاورزی استانحفظ نباتاتسازمان 

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی 

 

 شروع

 برازاری دورهاطالع رسانی و 

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی 

 صدور اوايی نامه با امضاء رئهس سازمان

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی 

 وره يای آموزيی  و  سرفصل يای آند تعههن

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی 

 پایان

 ، زمان ، م ان و سایر الزامات برازاری دورهتعههن مدرس

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی  

 با يم اری سازمان حفظ نباتات 
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 واحدهای گياهپزشكي کارکنان شاغل در تخصصي ویژه فرایند آموزش

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 شروع

 پایان

به  آموزيیو پهشنهاد عناوین دوره يای بندی  اولویت ،نهازسنجی

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی

 /سازمان جهاد كشاورزی استانحفظ نباتاتسازمان 

 

 ، زمان ، م ان و سایر الزامات برازاری دورهتعههن مدرس

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی 

 با يم اری سازمان حفظ نباتات  

 

 برازاری دوره اطالع رسانی و

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی 

 سازمانصدور اوايی نامه با امضاء رئهس 

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی 
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 واحدهای گياهپزشكي مسئول فني صدور پروانهفرایند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 شروع

سازمان نظام مهندسی معرفی كاريناس به 

 كشاورزی 

 اهايشزي یواحد 

 

 اعالم عمومی

 سازمان نظام مهندسي كشاورزي 

 بررسی سوابق و مدارک كاريناس معرفی يده 

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی  

با  پروانه مسئول فنیصدور 

 سازمانامضاء رئهس 

 سازمان نظام مهندسی 

 كشاورزی 

 ت مهل فرم و ارائه مدارک 

 متقاضی اخذ پروانه مسئول فنی 

 نقص  نقص  بدون

 رفع نقص و اعالم به سازمان 

 مسئول فنیمتقاضی اخذ پروانه 

 

تایهد و برازاری آزمون فنی جهت احراز 

 صالحهت فنی مسئول فنی

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی 

 رد

 پایان

 پایان

 تحویل و اخذ رسيد

 سازمان نظام مهندسی كشاورزي 

 رد قبول

درج در بانک اطالعات مسئولین فنی و 

 حفظ نباتاتسازمان ارائه گزارش به 

 سازمان نظام مهندسی كشاورزي 

 اقدام برای آزمون مجدد

 متقاضی اخذ پروانه مسئول فنی

 س اهايشزي ی

 اعالم به متقاضی جهت رفع نقص 

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی 

 ارائه تعهد محضری

متقاضی اخذ پروانه مسئول 

 فنی
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 سومبخش 

 فرم ها
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 : ی مربوط به صدور مجوزها و پروانه های واحدهای گياهپزشكيفرم هاعناوین 
 تاسيس مجوزفرم درخواست صدور  (0

 پروانه بهره برداري صدور فرم درخواست  (2

 و پروانه بهره برداري  تاسيس مجوزفرم درخواست تمديد   (2

فرم گزارش فني بازديد كارشناس جهت صدور، تمديد و توسعه پروانه بهره برداري كلينيك هاي  (4

 ضدعفونيو  دفع آفات نباتي شركت و انسكتاريوم ها ،گياهپزشكي

 فرم تعهد مح ري متقاضي (1

 فرم تعهد مح ري مسئول فني (6

اشخاص آزمايشگاه تشخيص آفات و بيماري هاي گياهي)كلينيك گياهپزشكي(  تاسيس مجوزفرم  (1

 حقيقي

اشخاص آزمايشگاه تشخيص آفات و بيماري هاي گياهي)كلينيك گياهپزشكي(  تاسيس مجوزفرم  (9

 حقوقي

 اشخاص)انسكتاريوم(آفات مركز توليد عوامل ماكروارگانيسم كنترل بيولوژيك  تاسيس مجوزفرم  (8

 حقيقي

اشخاص )انسكتاريوم(آفات مركز توليد عوامل ماكروارگانيسم كنترل بيولوژيك  تاسيس مجوزفرم  (01

 حقوقي

 اشخاص  شركت دفع آفات نباتي و ضدعفوني تاسيس مجوزفرم  (00

 اشخاص  آفت كش هاي نباتي توزيع و پخش سراسري شركت تاسيس مجوزفرم  (02

 آفت كش هاي نباتي در استان توزيع و پخش سراسري شركت نمايندگي تاسيس مجوزفرم  (02

 حقيقي اشخاص

 توزيع و پخش سراسري آفت كش هاي نباتي در استان شركتنمايندگي  تاسيس مجوزفرم  (04

 حقوقي اشخاص

 حقوقياشخاص  فروشگاه آفت كش هاي نباتي تاسيس مجوزفرم  (01

 اشخاص حقيقي فروشگاه آفت كش هاي نباتي تاسيس مجوزفرم  (06

آزمايشگاه تشخيص آفات و بيماري هاي گياهي)كلينيك گياهپزشكي(  فرم پروانه بهره برداري (01

 حقيقي اشخاص

آزمايشگاه تشخيص آفات و بيماري هاي گياهي)كلينيك گياهپزشكي(  فرم پروانه بهره برداري (09

 حقوقي اشخاص
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آفات ز توليد عوامل ماكروارگانيسم كنترل بيولوژيك مرك فرم پروانه بهره برداري (08

 حقيقياشخاص )انسكتاريوم(

 )انسكتاريوم(آفات مركز توليد عوامل ماكروارگانيسم كنترل بيولوژيك  فرم پروانه بهره برداري (21

 حقوقياشخاص 

 اشخاص  شركت دفع آفات نباتي و ضدعفوني فرم پروانه بهره برداري (20

 فرم پروانه اشتغال بكار مسئول فني  (22
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 0فرم شماره 
 بسمه تعالي

 شماره : ...............

 تاريخ  : ...............       
 

 «گياهپزشكي واحديای  تاسهس مجوزصدور درخواست»

 

 .............................سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي .........

 سالم عليكم

شماره شناسنامه  بانام ................................. نام خانوادگي ......................................  اينجانب احتراما،

.................... رشته ملي ..................................... صادره از .................... ميزان تحصيالت  ............................ كد

ا شركت/ يبه نمايندگي از جانب خود   كدپستي..................................................تحصيلي ...................

سه ملي شنا)نام شركت/ تعاوني( ........................ به شماره ثبت ......................... مورخ .............تعاوني 

نسبت به  واحدهاي گياهپزشكي يو پروانه ها تقاضا دارم طبق نظام صدور مجوزها.............................

ضدعفوني دفع آفات نباتي و شركت ،   انسكتاريوم ، گياهپزشكي كلينيك مجوز تاسيسصدور 

، شركت توزيع آفت كشهاي نباتي نباتي آفت كشهاي،فروشگاهبه 

 ............................................... اقدام فرمائيد........................................................شاني..............ن

 ...........................................................................................................سكونت محل آدرس

 ............................................. تماسشماره تلفن 

 ...................................تلفن همراه ...................

 

 

 

 نام و نام خانوادگي      

 ام ا            
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 2فرم شماره 
 بسمه تعالي

 

 شماره : ...............

 ...............تاريخ  :          
 

 «ضدعفوني دفع آفات نباتي وشركت  /انسكتاريوم /درخواست پروانه بهره برداري كلينيك گياهپزشكي»

 

 

 سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي.......................

 سالم عليكم

شماره شناسنامه  با.............................. اينجانب نام ................................... نام خانوادگي ....احتراما،

صادره از ..................... ميزان  كدپستي......................................................... كدملي .........................................

ا شركت/ ي.............  به نمايندگي از جانب خود ..........تحصيالت ......................... رشته تحصيلي ...........

)نام شركت/ تعاوني( .................................. به شماره ثبت .......................... مورخ تعاوني 

 واحدهاي گياهپزشكي يو پروانه ها تقاضا دارم طبق مجوزها شناسه ملي...........................................

دفع آفات نباتي و شركت ،انسكتاريوم ، گياهپزشكي كلينيك به صدور پروانه بهره برداري نسبت

 ضدعفوني 

 فرمائيد. .....اقدام......................................................................................................نشانيبه 

 ............................................................................................................ونتآدرس محل سك

 ............................................. تماسشماره تلفن 

        تلفن همراه ...........................

  

 

 نام و نام خانوادگي      

 ام ا         
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 2فرم شماره 
 بسمه تعالي

 

 شماره : ...............

 تاريخ  : ...............        
 

 «و پروانه بهره برداری  تاسهس مجوزدرخواست تمدید »

 

 ..................................سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي.........

 سالم عليكم

/ شركت/  ................................................................... نام خانوادگياينجانب نام احتراما،

باتوجه به انق اي  شناسه ملي.....................تعاوني....................................... به شماره ثبت ............................

و  ه شماره ............. مورخ ...................... تقاضا دارم طبق نظام مجوزها/ پروانه بهره برداري بمجوز تاسيس

 / پروانه بهره برداري اقدام فرمائيد . مجوز تاسيسنسبت به تمديد  واحدهاي گياهپزشكي يپروانه ها

 

 
 :واحد گياهپزشكيآدرس 

 

 تلفن تماس :

 

           

 نام و نام خانوادگي      

 ام ا         
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 4فرم شماره 
 

 بسمه تعالي

 

 بازدید كاريناس جهت صدور، تمدید و توسعه پروانه بهره برداری

 ضدعفونیو دفع آفات نباتیيركت /س تاریومنا /كلهنه  

 

 الف ( مشخصات كارشناس بازديد كننده :
 ريته تحصهلی:              نام :                                          نام خانوادای:                 

 

 محل كار:و تلفن نظام مهندسی :                        نشانی  يماره

 

 :ضدعفوني و شركت دفع آفات نباتي/انسكتاريوم /كلينيك ب ( مشخصات 
 نام واحد :                                                                                               

 نام مدیر واحد: 

 واحد :                                                                      فنی نام مسئول 

 :فعالهتنوع 

 :مجوزتاریخ اخذ 

 نشانی :

 : كد پستی:                                                                                    نمابر تلفن :يماره 

 

 وضعهت نهروی انسانی : ج (

فوق  دكترا تعداد كاركنان

 لهسانس

فوق  لهسانس

 دیشلم

زیر  دیشلم

 دیشلم

 جمع

        

 

 امكانات سخت افزاري و نرم افزاري :د( 

 ام انات آزمایشگايی) مطابق لهست پهوست( :-1

 

 ام انات كاراايی) مطابق لهست پهوست(  : -2

 

 پایگايهای اطالعاتی و سهستم يای كامشهوتری : -3
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 ام انات كتابخانه ای )تعداد كتابها و نشریات علمی و تخصصی( :-4

 

 

 :محل اسقرار به يمراه كروكی نظریه كاريناس( دي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام خانوادای و امضاءنام و 

 كشاورزی كاريناس فنی نظام مهندسی

 تاریخ :
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 1فرم شماره 
 

 تعهد محضری متقاضی
 

ت .. صادره از/ ثباينجانب .......................  شركت................ فرزند................. شماره شناسنامه/ شماره ثبت شركت..................

.......................... متولد/ تارخ ثبت .................... آدرس و شماره تماس..................................در   
و به موجب اين سند تعهد مي نمايم كه كليه قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي صادره از طرف سازمان حفظ نباتات 

را رعايت نمايم. و هرگونه  ومسئوليت خود  واحد گياهپزشكي تحت تصديدر خصوص سازمان نظام مهندسي كشاورزي 

اع اء هيئت مديره، صاحبان ام اء و سهامداران، نشاني، شماره تلفن و.... را ظرف مدت يك ماه   ،تغييرات دراساسنامه

ات و گزارشات و ارايه مستند كليه مقررات  برسانم. و موظف به پذيرش نظام مهندسي كشاورزيبه اطالع سازمان 

به نمايندگان مديريت  مسئوليت خود  و تخصصي و آمار و اطالعات مربوط به عمليات واحد گياهپزشكي تحت تصدي

 حفظ نباتات استان ها و سازمان حفظ نباتات بوده و اقدام به ارسال گزارش عملكرد ماهيانه و ساليانه نمايم.

شده و مطابق دستورالعمل هاي ابالغي از سوي سازمان حفظ و همچنين تعهد مي نمايم در راستاي وظايف تعيين 

فعاليت نمايم و چنانچه در اثر قصور، بي احتياطي و عدم توجه به دستورالعمل  نظام مهندسي كشاورزيسازمان و نباتات 

و ساير اقدامات  ومسئوليت خود هاي سازمان و اجراي ناقص يا اشتباه در عمليات واحد گياهپزشكي تحت تصدي

خصصي  توسط اين شركت و يا اينجانب، هر گونه قصور و مشكلي حادث گردد، مسئوليت مادي و معنوي خسارت ت

پيش آمده را پذيرفته و ملزم به جبران خسارت وارده مي باشم. و سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسي و يا 

نجانب حق هر گونه ياو به حالت تعليق درآورند يا  ابطالساير مراجع ييصالح حق دارند پروانه اينجانب/ اين شركت را 

و اعتراض بعدي را از خود از هر حيث و جهت سلب و ساقط مي نمايم. و يمه سازمان حفظ نباتات را نسبت به  دعاا

 . مي نمايم ااقدامات خود از هر حيث و جهت مبر

 

 

 

 ام اء متقاضي    
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 6فرم شماره 
 مسئول فنیتعهد محضری 

 

...... متولد.................... .......................  فرزند................. شماره شناسنامه................  كد  ملي .....................صادره از........اينجانب 

 ..............................آدرس و شماره تماس.................................................................................

 

در تايخ ييل حاضر در دفتر گرديد آقا/ خانم ........................ و پس از ح ور اظهار و اقرار صريح نمود مبني بر اينكه چون 

كامل از قوانين و مقررات اينجانب بعنوان مسئول فني شركت/ واحد ................................ معرفي گرديده ام با علم و اطالع 

مربوطه از جمله قانون حفظ نباتات و آيين نامه اجرايي آن و ساير مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه به موجب اين 

ين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه مي باشد، رعايت كليه شروط و واندستورالعمل متعهد و ملزم به رعايت كليه ق

فني مي باشم، رعايت كامل ضوابط فني و تخصصي مربوطه ، رعايت كليه موارد ايمني و  تعهدات ظهر پروانه مسئول

بهداشتي و مجهز شدن به سامانه ارتباطي و ع ويت در شبكه ملي توزيع و فروش آفتكشها، نظارت و كنترل توزيع 

رستي، سازماندهي و نظارت بر انجام فعاليت هاي جاري و وظايف پرسنل تحت سرپسموم و آفتكشها در سطح كشور، 

حفظ اسناد و مدارک، ح ور تمام وقت در شركت، رعايت معيارها و موازين معتبر فني در بررسيهاي كارشناسي و 

همچنين در تدوين و تنظيم گزارش كارشناسي، رعايت شئون و اخالق حرفه اي، قبول مسئوليت كارشناسي فقط در 

سرپرستي كليه امور فني واحد، كنترل و نظارت برحسن اجراي  صالحيت مندرج در پروانه كارشناسي خود،محدوده 

مصوب قانوني وزارت جادكشاورزي، تنظيم گزارش هاي ادواري و اتفاقي جهت مقام مافوق ضوابط، مقررات و تعرفه هاي 

/ حفظ  سازمانو دارنده پروانه بهره برداري طبق مقررات، همكاري با بازرسان اعزامي سازمان نظام مهندسي كشاورزي 

 . و در اختيار قرار دادن اطالعات مورد نياز در چارچوب مقررات ابالغينباتات 

، سازمان حفظ نباتات/ سازمان نظام مهندسي كشاورزي  و يا به هر يك از تعهدات عمل ننمايمدرصورتيكه اينجانب 

نجانب حق هرگونه ادعا و اعتراض ساير مراجع ييربط و ييصالح به تشخيص خود مي توانند پروانه صادره را ابطال و اي

 بعدي را از خود سلب و ساقط مي نمايم.

 

 

 تاريخ................ 

  ام اء مسئول فني    
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 شماره : 

 تاريخ :

 ماه 6مدت اعتبار:
 

 

شماره ............................... با قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به خانم/آقای 2به استناد ماده 

آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی در استان تأسیس شود نسبت به  اجازه داده می............................ ملی

به مساحت کد/صندوق....................................... شهرستان ......................... بخش .........................در پالك ثبتی ...............

 . ت مقررات و ضوابط مربوطه و شرایط مندرج در ظهر این مجوز اقدام نمایدکل..........متر مربع با رعای
 

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 ج.ا.اومنابع طبيعی 

 

 سازمان نظام مهندسی
 کشاورزی و منابع طبيعی 

 تأسيس آزمايشگاه تشخيص آفات و بيماريهای گياهی مجوز

 )کلينيک گياهپزشکی( 
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 تعهدات:              
 .مي باشدنامه مح ري  و تعهدفعاليت نوع تجاري مرتبط با ت ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررا تاسيسمجوز  هدارند (0

 رفتار مي گردد. مجوز هبا دارند مقرراتفعاليت نمايد در غير اينصورت برابر وظايف تعيين شده متعهد مي گردد در راستاي  مجوز هدارند (2

 برسد. مجوزبه اطالع مرجع صادر كننده حداكثر پس از يك ماه بايد واحد گياهپزشكي .... و ، شماره تلفننشانيدر هرگونه تغييرات   (2

 .مي باشد  مجوزمتعلق به دارنده  ،حق انتفاع از مزاياي قانوني (4

و تابع ضوابط و  مجوز هدارندبه عهده  ايجاد واحدهاي گياهپزشكي و ساير الزامات اوليهمواد  ،زمين، ماشين آالت، تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي (1

در  تعهدي براي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و ساير دستگاههاي دولتي و مجوزصادره هيچگونه مي باشدمقررات مربوطه 

 .ايجاد نمي كند ارتباط با موارد مذكور

 در بازرسي از واحد گياهپزشكي مي باشد. ان نظام مهندسينمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و سازم و همكاري با موظف به پذيرشمجوز دارنده اين  (6

را جهت صدور درخواست خود واحد گياهپزشكي مجاز به بهره برداري از آن نمي باشند و مي بايست و تجهيز اتمام عمليات ساخت  ه اين مجوز پس ازدارند (1

 نمايند. اعالم سازمان نظام مهندسي كشاورزيبه  پروانه بهره برداري

 مهيو مقررات از جمله قانون كار و ب نيقوان تمامي تيضمن رعا ندينما يم ياهپزشكيگ يواحدها سيكه اقدام به تاس يو حقوق يقيشخاص حقا تمامي (9

 .ندياقدام نما يمدن تيمسئول مهيشاغل و ب يانسان يرويو ن زاتياماكن، تجه مهيب ينسبت به برقرار ياجتماع نيتام

پروانه بهره برداري مي شود كه انبار، ساختمان، تاسيسات و تجهيزات مطابق قوانين و  مقررات، ضوابط و دستورالعمل اين مجوز درصورتي منتج به صدور  (8

 هاي ابالغي تامين و مورد تاييد از سوي صادر كننده مجوز باشد.

 هرگونه دخل و تصرف در شرايط و ضوابط مندرج در مجوز پيگرد قانوني دارد. (01

 از آن در اثبات مالكيت ساختمان و تاسيسات مندرج در مجوز موثر نمي باشد.اين مجوز و امتياز ناشي  (00

ماهه ي ديگر با  6ماه از تاريخ صدور نسبت به راه اندازي آزمايشگاه اقدام نمايد. اين مهلت براي يك دوره  6دارنده اين مجوز موظف است حداكثر ظرف  (02

 غير اين صورت امتياز صادره باطل خواهد شد.تشخيص سازمان نظام مهندسي قابل تمديد خواهد بود. در 

 تشخيص آفات و بيماريهاي گياهي صادر شده و ارزش ديگري ندارد. اين مجوز صرفاً به منظور تأسيس آزمايشگاه(02
 امضاء متعهدنام و نام خانوادای / 
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 شماره : 

 تاريخ :

 ماه 6مدت اعتبار: 
 

 

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به  2ماده به استناد 

اجازه  ....................... ثبت شرکتهای استان...................... شمارهدارای ............................................. /مؤسسهشرکت

در استان  بیماریهای گیاهیآزمایشگاه تشخیص آفات و تأسیس نسبت به شود  داده می

در پالك ثبتی ...............کد/صندوق پستی...............به ........................ شهرستان ......................... بخش .........................

 روانه اقدام نماید .ظهر این پ با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و شرایط مندرج درمساحت کل..........متر مربع 
 

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 ج.ا.اومنابع طبيعی 

 

 سازمان نظام مهندسی
 طبيعی کشاورزی و منابع 

 تأسيس آزمايشگاه تشخيص آفات و بيماريهای گياهی مجوز

 )کلينيک گياهپزشکی( 
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 تعهدات:              
 .مي باشدنامه مح ري  و تعهدفعاليت نوع تجاري مرتبط با ت ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررا اين مجوز هدارند (0

 رفتار مي گردد. مجوز هبا دارند مقرراتفعاليت نمايد در غير اينصورت برابر وظايف تعيين شده متعهد مي گردد در راستاي  مجوز هدارند (2

 برسد. مجوزبه اطالع مرجع صادر كننده حداكثر پس از يك ماه بايد واحد گياهپزشكي .... و ، شماره تلفننشانيدر هرگونه تغييرات   (2

 .مي باشد  مجوزمتعلق به دارنده  ،حق انتفاع از مزاياي قانوني (4

و تابع  مجوز هدارندبه عهده  ايجاد واحدهاي گياهپزشكي و ساير الزامات اوليهمواد  ،زمين ، ماشين آالت ، تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي (1

تعهدي براي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و ساير  مجوزصادره هيچگونهو  مي باشدضوابط و مقررات مربوطه 

 .ايجاد نمي كند در ارتباط با موارد مذكور دستگاههاي دولتي

كي در بازرسي از واحد گياهپزش نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي و همكاري با موظف به پذيرشمجوز دارنده اين  (6

 مي باشد.

درخواست خود واحد گياهپزشكي مجاز به بهره برداري از آن نمي باشند و مي بايست و تجهيز اتمام عمليات ساخت  ه اين مجوز پس ازدارند (1

 نمايند. اعالم سازمان نظام مهندسي كشاورزيبه  را جهت صدور پروانه بهره برداري

و مقررات از جمله قانون  نيقوان تمامي تيضمن رعا ندينما يم ياهپزشكيگ يواحدها سيكه اقدام به تاس يو حقوق يقياشخاص حق تمامي (9

 .ندياقدام نما يمدن تيمسئول مهيشاغل و ب يانسان يرويو ن زاتياماكن، تجه مهيب ينسبت به برقرار ياجتماع نيتام مهيكار و ب

ساختمان، تاسيسات و تجهيزات مطابق قوانين و  مقررات، ضوابط و اين مجوز درصورتي منتج به صدور پروانه بهره برداري مي شود كه انبار،  (8

 دستورالعمل هاي ابالغي تامين و مورد تاييد از سوي صادر كننده مجوز باشد.

 هرگونه دخل و تصرف در شرايط و ضوابط مندرج در مجوز پيگرد قانوني دارد. (01

 سات مندرج در مجوز موثر نمي باشد.اين مجوز و امتياز ناشي از آن در اثبات مالكيت ساختمان و تاسي (00

ماهه  6ماه از تاريخ صدور نسبت به راه اندازي آزمايشگاه اقدام نمايد. اين مهلت براي يك دوره  6دارنده اين مجوز موظف است حداكثر ظرف  (02

 شد. ي ديگر با تشخيص سازمان نظام مهندسي قابل تمديد خواهد بود. در غير اين صورت امتياز صادره باطل خواهد

 تشخيص آفات و بيماريهاي گياهي صادر شده و ارزش ديگري ندارد. اين مجوز صرفاً به منظور تأسيس آزمايشگاه(02

 امضاء متعهد/ نام و نام خانوادای 
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 شماره : 

 تاريخ :

 ماه 6مدت اعتبار:
 

 

شماره ............................... با قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به خانم/آقای 2ماده  به استناد

در  کنترل بيولوژيک آفاتماکرو ارگانيسم توليد عوامل  مرکزتأسیس شود نسبت به  اجازه داده می............................ ملی

کد/صندوق پستی پالك ثبتی ............... استان ........................ شهرستان ......................... بخش .........................در

به مساحت کل..........متر مربع با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و شرایط مندرج در ظهر این مجوز ..........................

 اقدام نماید .
 

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 ومنابع طبيعی ج.ا.ا

 

 سازمان نظام مهندسی
 کشاورزی و منابع طبيعی 

 کنترل بيولوژيک آفاتماکرو ارگانيسم توليد عوامل  مرکزتأسيس  مجوز

 )انسکتاريوم(



47 
 

 تعهدات:          
 .مي باشدنامه مح ري  و تعهدفعاليت نوع تجاري مرتبط با ت ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررا تاسيسمجوز  هدارند (0

 رفتار مي گردد. مجوز هبا دارند مقرراتفعاليت نمايد در غير اينصورت برابر وظايف تعيين شده متعهد مي گردد در راستاي  مجوز هدارند (2

 برسد. مجوزبه اطالع مرجع صادر كننده حداكثر پس از يك ماه بايد واحد گياهپزشكي .... و ، شماره تلفننشانيدر هرگونه تغييرات   (2

 .مي باشد  مجوزمتعلق به دارنده  ،تفاع از مزاياي قانونيحق ان (4

و تابع ضوابط و  مجوز هدارندبه عهده  ايجاد واحدهاي گياهپزشكي و ساير الزامات اوليهمواد  ،زمين، ماشين آالت، تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي (1

در  كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و ساير دستگاههاي دولتيتعهدي براي وزارت جهاد  و مجوزصادره هيچگونه مي باشدمقررات مربوطه 

 .ايجاد نمي كند ارتباط با موارد مذكور

 در بازرسي از واحد گياهپزشكي مي باشد. نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي و همكاري با موظف به پذيرشمجوز دارنده اين  (6

را جهت درخواست خود واحد گياهپزشكي مجاز به بهره برداري از آن نمي باشند و مي بايست و تجهيز عمليات ساخت اتمام  ه اين مجوز پس ازدارند (1

 نمايند. اعالمبه سازمان نظام مهندسي كشاورزي  صدور پروانه بهره برداري

 مهيو مقررات از جمله قانون كار و ب نيقوان تمامي تيضمن رعا ندينما يم ياهپزشكيگ يواحدها سيكه اقدام به تاس يو حقوق يقياشخاص حقتمامي  (9

 .ندياقدام نما يمدن تيمسئول مهيشاغل و ب يانسان يرويو ن زاتياماكن، تجه مهيب ينسبت به برقرار ياجتماع نيتام

ررات، ضوابط و دستورالعمل اين مجوز درصورتي منتج به صدور پروانه بهره برداري مي شود كه انبار، ساختمان، تاسيسات و تجهيزات مطابق قوانين و مق (8

 هاي ابالغي تامين و مورد تاييد از سوي صادر كننده مجوز باشد.

 هرگونه دخل و تصرف در شرايط و ضوابط مندرج در مجوز پيگرد قانوني دارد. (01

 اين مجوز و امتياز ناشي از آن در اثبات مالكيت ساختمان و تاسيسات مندرج در مجوز موثر نمي باشد. (00

ماهه ي ديگر با  6اقدام نمايد. اين مهلت براي يك دوره  دور نسبت به راه اندازي مركزماه از تاريخ ص 6مجوز موظف است حداكثر ظرف دارنده اين  (02

 تشخيص سازمان نظام مهندسي قابل تمديد خواهد بود. در غير اين صورت امتياز صادره باطل خواهد شد.

 صادر شده و ارزش ديگري ندارد.   كنترل بيولوژيك آفاتماكرو ارگانيسم توليد عوامل مركز اين مجوز صرفاً به منظور تأسيس  (02

 امضاء متعهد /نام و نام خانوادای 
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 شماره : 

 تاريخ :

 ماه 6مدت اعتبار:
  

. ..............قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به شرکت/مؤسسه 2به استناد بند ماده 

              تأسیسشود نسبت به  شرکتهای استان......................  اجازه داده میشماره....................... ثبت دارای 

در استان ........................ شهرستان .........................  آفاتمرکز توليد عوامل ماکرو ارگانيسم کنترل بيولوژيک 

به مساحت کل..........متر مربع با کد/صندوق پستی................................بخش .........................در پالك ثبتی ............

 .رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و شرایط مندرج در ظهر این مجوز اقدام نماید 
 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 ج.ا.اومنابع طبيعی 

 

 سازمان نظام مهندسی
 کشاورزی و منابع طبيعی 

 کنترل بيولوژيک آفاتماکرو ارگانيسم توليد عوامل  تأسيس مرکزمجوز 

 )انسکتاريوم(  
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 تعهدات:      
 .مي باشدنامه مح ري  و تعهدفعاليت نوع تجاري مرتبط با ت ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررا تاسيسمجوز  هدارند (0

 رفتار مي گردد. مجوز هبا دارند مقرراتفعاليت نمايد در غير اينصورت برابر وظايف تعيين شده متعهد مي گردد در راستاي  مجوز هدارند (2

 برسد. مجوزبه اطالع مرجع صادر كننده حداكثر پس از يك ماه بايد واحد گياهپزشكي .... و ، شماره تلفننشانيدر هرگونه تغييرات   (2

 .مي باشد  مجوزمتعلق به دارنده  ،يحق انتفاع از مزاياي قانون (4

و تابع ضوابط و  مجوز هدارندبه عهده  ايجاد واحدهاي گياهپزشكي و ساير الزامات اوليهمواد  ،زمين، ماشين آالت ، تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي (1

 مهندسي كشاورزي و ساير دستگاههاي دولتيتعهدي براي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان نظام  و مجوزصادره هيچگونه مي باشدمقررات مربوطه 

 .ايجاد نمي كند در ارتباط با موارد مذكور

 در بازرسي از واحد گياهپزشكي مي باشد. نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي و همكاري با موظف به پذيرشمجوز دارنده  (6

را درخواست خود گياهپزشكي مجاز به بهره برداري از آن نمي باشند و مي بايست واحد و تجهيز اتمام عمليات ساخت  ه اين مجوز پس ازدارند (1

 نمايند. اعالم سازمان نظام مهندسي كشاورزيبه  جهت صدور پروانه بهره برداري

و مقررات از جمله قانون كار و  نيقوان تمامي تيضمن رعا ندينما يم ياهپزشكيگ يواحدها سيكه اقدام به تاس يو حقوق يقياشخاص حق تمامي (9

 .ندياقدام نما يمدن تيمسئول مهيشاغل و ب يانسان يرويو ن زاتياماكن، تجه مهيب ينسبت به برقرار ياجتماع نيتام مهيب

ضوابط و اين مجوز درصورتي منتج به صدور پروانه بهره برداري مي شود كه انبار، ساختمان، تاسيسات و تجهيزات مطابق قوانين و  مقررات،  (8

 دستورالعمل هاي ابالغي تامين و مورد تاييد از سوي صادر كننده مجوز باشد.

 هرگونه دخل و تصرف در شرايط و ضوابط مندرج در مجوز پيگرد قانوني دارد. (01

 اين مجوز و امتياز ناشي از آن در اثبات مالكيت ساختمان و تاسيسات مندرج در مجوز موثر نمي باشد. (00

ماهه ي  6ماه از تاريخ صدور نسبت به راه اندازي آزمايشگاه اقدام نمايد. اين مهلت براي يك دوره  6ظف است حداكثر ظرف دارنده اين مجوز مو (02

 ديگر با تشخيص سازمان نظام مهندسي قابل تمديد خواهد بود. در غير اين صورت امتياز صادره باطل خواهد شد.

 توليد عوامل كنترل بيولوژيك آفات صادر شده و ارزش ديگري ندارد.       مركزاين مجوز صرفاً به منظور تأسيس  (02

 امضاء متعهد /نام و نام خانوادای 
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 شماره : 

 تاريخ :

 ماه6مدت اعتبار: 
 

 

منابع طبیعی، به قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و  2ماده به استناد 

                  شماره....................... ثبت شرکتهای استان......................  دارای ............................................. شرکت/مؤسسه

....... شهرستان در استان .................شرکت دفع آفات نباتی و ضد عفونی  تأسیس شود نسبت به  اجازه داده می

به مساحت کل..........متر کد/صندوق پستی............................... ......................... بخش .........................در پالك ثبتی ...............

 مربع با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و شرایط مندرج در ظهر این مجوز اقدام نماید .
 

 

 ن نظام مهندسی کشاورزیسازما

 ج.ا.اومنابع طبيعی 

 

 سازمان نظام مهندسی
 کشاورزی و منابع طبيعی 

 مجوز تأسيس شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی  
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 تعهدات:       
 .مي باشدنامه مح ري  و تعهدفعاليت نوع تجاري مرتبط با ت ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررا تاسيس مجوز هدارند (0

 رفتار مي گردد. مجوز هبا دارند مقرراتفعاليت نمايد در غير اينصورت برابر وظايف تعيين شده متعهد مي گردد در راستاي  مجوز هدارند (2

 برسد. مجوزبه اطالع مرجع صادر كننده حداكثر پس از يك ماه بايد واحد گياهپزشكي .... و ، شماره تلفننشانيدر هرگونه تغييرات   (2

 .ي باشد م مجوزمتعلق به دارنده  ،حق انتفاع از مزاياي قانوني (4

و تابع ضوابط و  مجوز هدارندبه عهده  ايجاد واحدهاي گياهپزشكي و ساير الزامات اوليهمواد  ،زمين، ماشين آالت، تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي (1

 دستگاههاي دولتيتعهدي براي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و ساير  و مجوزصادره هيچگونه مي باشدمقررات مربوطه 

 .ايجاد نمي كند در ارتباط با موارد مذكور

 در بازرسي از واحد گياهپزشكي مي باشد. نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي و همكاري با موظف به پذيرشمجوز دارنده  (6

را درخواست خود برداري از آن نمي باشند و مي بايست  واحد گياهپزشكي مجاز به بهرهو تجهيز اتمام عمليات ساخت  ه اين مجوز پس ازدارند (1

 نمايند. اعالمبه سازمان نظام مهندسي كشاورزي  جهت صدور پروانه بهره برداري

و مقررات از جمله قانون كار و  نيقوان تمامي تيضمن رعا ندينما يم ياهپزشكيگ يواحدها سيكه اقدام به تاس يو حقوق يقياشخاص حق تمامي (9

 .ندياقدام نما يمدن تيمسئول مهيشاغل و ب يانسان يرويو ن زاتياماكن، تجه مهيب ينسبت به برقرار ياجتماع نيتام مهيب

اين مجوز درصورتي منتج به صدور پروانه بهره برداري مي شود كه انبار، ساختمان، تاسيسات و تجهيزات مطابق قوانين و  مقررات، ضوابط و  (8

 رد تاييد از سوي صادر كننده مجوز باشد.دستورالعمل هاي ابالغي تامين و مو

 هرگونه دخل و تصرف در شرايط و ضوابط مندرج در مجوز پيگرد قانوني دارد. (01

 اين مجوز و امتياز ناشي از آن در اثبات مالكيت ساختمان و تاسيسات مندرج در مجوز موثر نمي باشد. (00

ماهه ي ديگر  6بت به راه اندازي شركت اقدام نمايد. اين مهلت براي يك دورهماه از تاريخ صدور نس 6دارنده اين مجوز موظف است حداكثر ظرف  (02

 با تشخيص سازمان نظام مهندسي استان قابل تمديد خواهد بود. در غير اين صورت امتياز صادره باطل خواهد شد.

 ندارد.صادر شده و ارزش ديگري  صرفاً به منظور تأسيس شركت دفع آفات نباتي و ضد عفوني اين مجوز (02

 امضاء متعهد /نام و نام خانوادای 
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 شماره :

 : تاريخ 

 سال 3مدت اعتبار:
 

 

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی

 ومنابع طبهعی ج.ا.ا

 

 " سراسری آفتكش های نباتيشرکت توزیع و پخش  مجوز تاسيس"

  

به موجب این پروانه به                  قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی،  2 ماده به استناد

توزیع و پخش آفتکش های شود نسبت به  شرکتها اجازه داده می شرکت ....................... با شماره ثبت ........................

  .................................................. به آدرس...............................خانم/آقایبه مسئولیت فنی نباتی در کشور 

 .پروانه اقدام نمایداین ظهر و شرایط با رعایت مقررات و ضوابط ............................... کد/صندوق پستی

 
 سراسری منوط به حضور مسئول فني واجد شرایط میباشد.و پخش تذکر: فعالیت شرکت توزیع 

 
 رئيس سازمان

 نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبيعی ج.ا.ا
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 تعهدات:        
 .مي باشدنامه مح ري  و تعهدفعاليت نوع تجاري مرتبط با ت ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررا تاسيسمجوز  هدارند (0

 رفتار مي گردد. مجوز هبا دارند مقرراتفعاليت نمايد در غير اينصورت برابر وظايف تعيين شده متعهد مي گردد در راستاي  مجوز هدارند (2

 برسد. مجوزبه اطالع مرجع صادر كننده حداكثر پس از يك ماه بايد محل شركت .... و ، شماره تلفننشانيدر هرگونه تغييرات   (2

 روانه رفتار مي گردد.تغيير محل انبار و يا نگهداري آفتكشهاي نباتي در غير از انبار تعيين شده براي نگهداري آفتكشها جرم و برابر مقررات با دارنده پ (4

 . است مجوزمتعلق به دارنده  ،حق انتفاع از مزاياي قانوني (1

 مهيو مقررات از جمله قانون كار و ب نيقوان هيكل تيضمن رعا ندينما يمو پخش سراسري  شركت توزيع سيكه اقدام به تاس ياشخاص حقوق هيكل (6

 .ندياقدام نما يمدن تيمسئول مهيشاغل و ب يانسان يرويو ن زاتياماكن، تجه مهيب ينسبت به برقرار ياجتماع نيتام

و تابع ضوابط و مقررات مجوز  هدارندبه عهده  ايجاد شركت توزيع و ساير الزامات اوليهمواد  ،زمين، ماشين آالت، تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي (1

در ارتباط  سازمان نظام مهندسي كشاورزي و ساير دستگاههاي دولتيتعهدي براي وزارت جهاد كشاورزي،  و مجوزصادره هيچگونه مي باشدمربوطه 

 .ايجاد نمي كند با موارد مذكور

نمايندگي و فروشندگي هاي مجاز حمل نموده و توزيع و پخش آن به غير از نمايندگي و يا به مقصد صرفا موظف است نهاده ها را  دارنده مجوز (9

 ني دارد.فروشندگان مجاز جرم تلقي شده و پيگرد قانو

در بازرسي از شركت و انبار نگهداري آفت  نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي و همكاري با موظف به پذيرشمجوز دارنده اين  (8

 كش هاي نباتي است.

 هرگونه دخل و تصرف در شرايط و ضوابط مندرج در مجوز پيگرد قانوني دارد. (01

 اثبات مالكيت ساختمان و تاسيسات مندرج در مجوز موثر نيست. اين مجوز و امتياز ناشي از آن در (00

 صرفاً به منظور تأسيس شركت توزيع و پخش سراسري آفتكش هاي نباتي صادر شده و ارزش ديگري ندارد. اين مجوز( 02

 

 ام و نام خانوادای / امضاء متعهدن                                                                                                                              
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 شماره :

 : تاريخ 

 سال 3مدت اعتبار: 
 

 

 رزیسازمان نظام مهندسی كشاو

 ومنابع طبهعی ج.ا.ا

 
 " سراسری آفتكشهای نباتي در استاننمایندگي شرکت توزیع مجوزتأسيس "

 

به موجب این پروانه به                 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی،  2 ماده به استناد

توزیع سراسری               شرکتآقای / خانم ....................... با شماره ملی ........................ به نمایندگی از 

توزیع و پخش آفتکش شود نسبت به  شرکتها اجازه داده می ...................شماره ثبت  آفتکشهای نباتی................به

 به آدرس.. ...............شهرستان  ................استان در ............................... خانم/آقایبه مسئولیت فنی  های نباتی

به مساحت کل..........متر مربع ............................... کد/صندوق پستی.................................................. نمایندگی

 .پروانه اقدام نمایداین ظهر و شرایط با رعایت مقررات و ضوابط 
 

 منوط به حضور مسئول فني واجد شرایط میباشد.سراسری و پخش  شرکت توزیع نمایندگي تذکر: فعالیت 

 
 رئيس سازمان

 نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبيعی ج.ا.ا
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 تعهدات:    
 .باشدمي و تعهد نامه مح ري فعاليت نوع تجاري مرتبط با ت ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررا تاسيس مجوز هدارند (0

 رفتار مي گردد. مجوز هبا دارند مقرراتفعاليت نمايد در غير اينصورت برابر وظايف تعيين شده متعهد مي گردد در راستاي  مجوز هدارند (2

 برسد. مجوزبه اطالع مرجع صادر كننده حداكثر پس از يك ماه بايد محل نمايندگي توزيع .... و ، شماره تلفننشانيدر هرگونه تغييرات   (2

 . مجوز استمتعلق به دارنده  ،انتفاع از مزاياي قانونيحق  (4

 نيتام مهيو مقررات از جمله قانون كار و ب نيقوان تمامي تيضمن رعا ندينما يمنمايندگي توزيع  سيكه اقدام به تاس يو حقوق يقياشخاص حق تمامي (1

 .ندياقدام نما يمدن تيمسئول مهيشاغل و ب يانسان يرويو ن زاتياماكن، تجه مهيب ينسبت به برقرار ياجتماع

مي و تابع ضوابط و مقررات مربوطه  مجوز هدارندبه عهده  ايجاد نمايندگي و ساير الزامات اوليهمواد  ،زمين، ماشين آالت، تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي (6

 در ارتباط با موارد مذكور ساير دستگاههاي دولتيتعهدي براي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و  و مجوزصادره هيچگونه باشد

 .ايجاد نمي كند

به مقصد فروشندگي هاي مجاز حمل نموده و توزيع و پخش آن به غير از فروشندگان مجاز جرم تلقي شده و صرفا موظف است نهاده ها را  مجوز هدارند (1

 پيگرد قانوني دارد.

 در بازرسي از فروشندگي و انبار نمايندگي است. يندگان وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسينما و همكاري با موظف به پذيرشمجوز دارنده اين  (9

 هرگونه دخل و تصرف در شرايط و ضوابط مندرج در مجوز پيگرد قانوني دارد. (8

 اين مجوز و امتياز ناشي از آن در اثبات مالكيت ساختمان و تأسيسات مندرج در مجوز موثر نيست. (01

 صادر شده و ارزش ديگري ندارد.توزيع سراسري آفتكش هاي نباتي شركت نمايندگي صرفاً به منظور تأسيس  اين مجوز (00

 
 نام و نام خانوادگی/امضاء متعهد
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 شماره :

 : تاريخ 

 سال 3مدت اعتبار:
 

 

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی

 ومنابع طبهعی ج.ا.ا

 

 " نباتيسراسری آفتكش های نمایندگي شرکت توزیع و پخش  مجوز تاسيس"

 
 

به موجب این پروانه به شرکت قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی،  2 ماده به استناد

               توزیع و پخش سراسری................به شرکت....................... با شماره ثبت ........................به نمایندگی از 

به مسئولیت فنی توزیع و پخش آفتکش های نباتی شود نسبت به  شرکتها اجازه داده می ...................ثبت شماره 

 به آدرس................. شهرستان ................استان در ............................... خانم/آقای

با به مساحت کل..........متر مربع ............................... کد/صندوق پستی.................................................. نمایندگی

 .پروانه اقدام نمایداین ظهر و شرایط ت مقررات و ضوابط رعای
 

 سراسری منوط به حضور مسئول فني واجد شرایط میباشد.و پخش شرکت توزیع نمایندگي تذکر: فعالیت 

 
 رئيس سازمان

 نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبيعی ج.ا.ا
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 تعهدات:
 .مي باشدو تعهد نامه مح ري فعاليت نوع تجاري مرتبط با ت ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررا تاسيس مجوز هدارند (0

 رفتار مي گردد. مجوز هبا دارند مقرراتفعاليت نمايد در غير اينصورت برابر وظايف تعيين شده متعهد مي گردد در راستاي  مجوز هدارند (2

 برسد. مجوزبه اطالع مرجع صادر كننده حداكثر پس از يك ماه بايد محل نمايندگي توزيع .... و ، شماره تلفننشانيدر هرگونه تغييرات   (2

 .مي باشد مجوز متعلق به دارنده  ،انونيحق انتفاع از مزاياي ق (4

و مقررات از جمله قانون كار و  نيقوان تمامي تيضمن رعا ندينما يمنمايندگي توزيع  سيكه اقدام به تاس يو حقوق يقياشخاص حق تمامي (1

 .ندياقدام نما يمدن تيمسئول مهيشاغل و ب يانسان يرويو ن زاتياماكن، تجه مهيب ينسبت به برقرار ياجتماع نيتام مهيب

و تابع ضوابط و  مجوز هدارندبه عهده  ايجاد نمايندگي و ساير الزامات اوليهمواد  ،زمين، ماشين آالت، تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي (6

دستگاههاي تعهدي براي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و ساير  و مجوزصادره هيچگونه مي باشدمقررات مربوطه 

 .ايجاد نمي كند در ارتباط با موارد مذكور دولتي

به مقصد فروشندگي هاي مجاز حمل نموده و توزيع و پخش آن به غير از فروشندگان مجاز جرم صرفا موظف است نهاده ها را  مجوز هدارند (1

 تلقي شده و پيگرد قانوني دارد.

در بازرسي از فروشندگي و انبار  ن وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسينمايندگا و همكاري با موظف به پذيرشمجوز دارنده اين  (9

 نمايندگي مي باشد.

 هرگونه دخل و تصرف در شرايط و ضوابط مندرج در مجوز پيگرد قانوني دارد. (8

 اين مجوز و امتياز ناشي از آن در اثبات مالكيت ساختمان و تاسيسات مندرج در مجوز موثر نمي باشد. (01

 صادر شده و ارزش ديگري ندارد.توزيع سراسري آفتكش هاي نباتي شركت نمايندگي صرفاً به منظور تأسيس  مجوزاين  (00

 
 نام و نام خانوادگی/امضاء متعهد
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قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به  2ماده  به استناد

  اجازه داده  ...... شرکت/مؤسسه............................................. دارنده شماره....................... ثبت شرکتهای استان................

در استان تأسیس  فروشگاه آفت کش نباتی به مسئولیت فنی خانم/آقای............................... نسبت به شود  می

در پالك ثبتی ...............کد/صندوق پستی.......................به ........................ شهرستان ......................... بخش .........................

 . ظهر این پروانه اقدام نماید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و شرایط مندرج درمساحت کل..........متر مربع 
 

 تذکر: فعالیت فروشگاه آفت کش نباتی منوط به حضور مسئول فنی واجد شرایط می باشد.

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 ج.ا.اومنابع طبيعی 

 

 

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی

 ومنابع طبهعی ج.ا.ا

 

 شماره :

 : تاريخ 

 سال 3مدت اعتبار:
 

 " مجوز تأسيس فروشگاه آفت کش نباتي"
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 تعهدات:
 .مي باشدو تعهد نامه مح ري فعاليت نوع تجاري مرتبط با ت ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررا تاسيس مجوز هدارند (0

 رفتار مي گردد. مجوز هبا دارند مقرراتفعاليت نمايد در غير اينصورت برابر وظايف تعيين شده متعهد مي گردد در راستاي  مجوز هدارند (2

 برسد. مجوزبه اطالع مرجع صادر كننده حداكثر پس از يك ماه بايد واحد گياهپزشكي .... و ، شماره تلفننشانيدر هرگونه تغييرات   (2

 .مي باشد  مجوزمتعلق به دارنده  ،حق انتفاع از مزاياي قانوني (4

و تابع  مجوز هدارندبه عهده  يجاد واحدهاي گياهپزشكيا و ساير الزامات اوليهمواد  ،زمين ، ماشين آالت، تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي (1

تعهدي براي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و ساير  و مجوزصادره هيچگونه مي باشدضوابط و مقررات مربوطه 

 .ايجاد نمي كند در ارتباط با موارد مذكور دستگاههاي دولتي

و مقررات از جمله قانون  نيقوان تمامي تيضمن رعا ندينما يم ياهپزشكيگ يواحدها سيكه اقدام به تاس يو حقوق يقياشخاص حق تمامي (6

 .ندياقدام نما يمدن تيمسئول مهيشاغل و ب يانسان يرويو ن زاتياماكن، تجه مهيب ينسبت به برقرار ياجتماع نيتام مهيكار و ب

در بازرسي از واحد گياهپزشكي  نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي و همكاري با موظف به پذيرشمجوز دارنده اين  (1

 مي باشد.

اين مجوز درصورتي صادر مي شود كه انبار، ساختمان، تاسيسات و تجهيزات مطابق قوانين و  مقررات، ضوابط و دستورالعمل هاي ابالغي  (9

 تامين و مورد تاييد از سوي صادر كننده مجوز باشد.

 هرگونه دخل و تصرف در شرايط و ضوابط مندرج در مجوز پيگرد قانوني دارد. (8

 اين مجوز و امتياز ناشي از آن در اثبات مالكيت ساختمان و تاسيسات مندرج در مجوز موثر نيست. (01

 صادر شده و ارزش ديگري ندارد. آفت كش نباتي فروشگاهصرفاً به منظور تأسيس  اين مجوز (00

 

 امضاء متعهد /نام و نام خانوادای 
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آقای/ خانم    عی، به قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبی 2ماده  به استناد

 تأسیس نسبت به شود  اجازه داده می به شماره ملی ............................................. ............................................. 
در استان ........................ شهرستان فروشگاه آفت کش نباتی به مسئولیت فنی خانم/آقای............................... 

..متر مربع در پالك ثبتی ...............کد/صندوق پستی......................به مساحت کل................................. بخش .........................

 ظهر این پروانه اقدام نماید . با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و شرایط مندرج در
 

 تذکر: فعالیت فروشگاه آفت کش نباتی منوط به حضور مسئول فنی واجد شرایط می باشد.

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 ج.ا.اومنابع طبيعی 

 

 

 سازمان نظام مهندسی كشاورزی

 ومنابع طبهعی ج.ا.ا

 

 " مجوز تأسيس فروشگاه آفت کش نباتي"

 

 شماره :

 : تاريخ 

 سال 3مدت اعتبار:
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 تعهدات:

 .مي باشدو تعهد نامه مح ري فعاليت نوع تجاري مرتبط با ت ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررا تاسيس مجوز هدارند (0

 رفتار مي گردد. مجوز هبا دارند مقرراتفعاليت نمايد در غير اينصورت برابر وظايف تعيين شده متعهد مي گردد در راستاي  مجوز هدارند (2

 برسد. مجوزبه اطالع مرجع صادر كننده حداكثر پس از يك ماه بايد واحد گياهپزشكي .... و ، شماره تلفننشانيدر هرگونه تغييرات   (2

 .مي باشد مجوزمتعلق به دارنده  ،حق انتفاع از مزاياي قانوني (4

و مقررات از جمله قانون  نيقوان تمامي تيضمن رعا ندينما يم ياهپزشكيگ يواحدها سيكه اقدام به تاس يو حقوق يقياشخاص حق تمامي (1

 .ندياقدام نما يمدن تيمسئول مهيشاغل و ب يانسان يرويو ن زاتياماكن، تجه مهيب ينسبت به برقرار ياجتماع نيتام مهيكار و ب

و تابع  مجوز هدارندبه عهده  ايجاد واحدهاي گياهپزشكي و ساير الزامات اوليهمواد  ،زمين ، ماشين آالت ، اعتبارات و تسهيالت بانكيتامين  (6

تعهدي براي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و ساير  صادره هيچگونه و مجوز مي باشدضوابط و مقررات مربوطه 

 .ايجاد نمي كند ر ارتباط با موارد مذكورد دستگاههاي دولتي

در بازرسي از واحد گياهپزشكي  نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي و همكاري با موظف به پذيرشمجوز دارنده اين  (1

 مي باشد.

 هرگونه دخل و تصرف در شرايط و ضوابط مندرج در مجوز پيگرد قانوني دارد. (9

 شي از آن در اثبات مالكيت ساختمان و تاسيسات مندرج در مجوز موثر نمي باشد.اين مجوز و امتياز نا (8

 صادر شده و ارزش ديگري ندارد. باتينآفت كش  صرفاً به منظور تأسيس فروشگاه اين مجوز(01

 امضاء متعهد /نام و نام خانوادای 
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 شماره : 

 تاريخ :

 سال 3مدت اعتبار:
 

 

به شماره .........................  قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به آقای/خانم: 2ماده  به استناد

به  آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهای گیاهینسبت به بهره برداری از ملی: ....................  اجازه داده میشود 

در استان ........................ شهرستان ......................... بخش .........................در ............................... خانم/آقایمسئولیت فنی 

تر مربع با رعایت مقررات و ضوابط به مساحت کل....................مك/صندوق پستی..............................پالك ثبتی ...............

 مندرج در ظهر این مجوز اقدام نماید .
 تذکر: فعالیت آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی منوط به حضور مسئول فنی واجد شرایط می باشد.

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 ج.ا.اومنابع طبيعی 

 

 سازمان نظام مهندسی
 کشاورزی و منابع طبيعی 

 پروانه بهره برداری آزمايشگاه تشخيص آفات و بيماريهای گياهی

 )کلينيک گياهپزشکی(

 » 
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 تعهدات:

 

 .مي باشدو تعهد نامه مح ري فعاليت نوع تجاري مرتبط با ت ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررابهره برداري پروانه  هدارند(  0

 رفتار مي گردد. مجوز هبا دارند مقرراتفعاليت نمايد در غير اينصورت برابر وظايف تعيين شده متعهد مي گردد در راستاي  مجوز هدارند (2

 برسد. مجوزبه اطالع مرجع صادر كننده حداكثر پس از يك ماه بايد واحد گياهپزشكي .... و ، شماره تلفننشانيدر هرگونه تغييرات   (2

 .مي باشد  مجوزمتعلق به دارنده  ،حق انتفاع از مزاياي قانوني (4

 مهيو مقررات از جمله قانون كار و ب نيقوان تمامي تيضمن رعا ندينما يم ياهپزشكيگ يواحدها سيكه اقدام به تاس يو حقوق يقيشخاص حقا تمامي (1

 .ندياقدام نما يمدن تيمسئول مهيشاغل و ب يانسان يرويو ن زاتياماكن، تجه مهيب ينسبت به برقرار ياجتماع نيتام

و تابع ضوابط و  مجوز هدارندبه عهده  ايجاد واحدهاي گياهپزشكي و ساير الزامات اوليهمواد  ،زمين ، ماشين آالت ، تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي (6

در  تعهدي براي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و ساير دستگاههاي دولتي و مجوزصادره هيچگونه مي باشدمقررات مربوطه 

 .ايجاد نمي كند ارتباط با موارد مذكور

 در بازرسي از واحد گياهپزشكي مي باشد. نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي و همكاري با موظف به پذيرشپروانه دارنده اين  (1

 هرگونه دخل و تصرف در شرايط و ضوابط مندرج در پروانه پيگرد قانوني دارد. (9

آالت، تاسيسات و ... كلينيك گياهپزشكي به منظور انجام فعاليتهاي مندرج در آن بوده و انتقال آن به اين پروانه جزء الينفك ساختمان، ماشين  (8

 تنهايي موضوعيت نداشته و فاقد اعتبار مي باشد.

 د.صرفاً براي بهره برداري و فعاليت در زمينه آزمايشگاه تشخيص آفات و بيماريهاي گياهي صادر شده و ارزش ديگري ندار اين پروانه (01

 

 ام و نام خانوادای / امضاء متعهدن
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 شماره : 

 تاريخ :

 سال 3مدت اعتبار:
 

 

شماره  دارای.........................  قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به شرکت 2ماده  به استناد

                                               نسبت به بهره برداری از شود  ثبت .................... شرکتهای استان اجازه داده می

در استان ........................ ............................... خانم/آقایبه مسئولیت فنی  بیماریهای گیاهیآزمایشگاه تشخیص آفات و 

به مساحت کد/صندوق پستی.............................شهرستان ......................... بخش .........................در پالك ثبتی ...............

 مجوز اقدام نماید .....متر مربع با رعایت مقررات و ضوابط مندرج در ظهر این کل......

 تذکر: فعالیت آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی منوط به حضور مسئول فنی واجد شرایط می باشد.
 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 ج.ا.اومنابع طبيعی 

 

 سازمان نظام مهندسی
 کشاورزی و منابع طبيعی 

 پروانه بهره برداری آزمايشگاه تشخيص آفات و بيماريهای گياهی

 )کلينيک گياهپزشکی(

 » 
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 تعهدات:

 

 .مي باشدو تعهد نامه مح ري فعاليت نوع تجاري مرتبط با ت ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررابهره برداري پروانه  هدارند(  0

 رفتار مي گردد. مجوز متعهد مي گردد در راستاي وظايف تعيين شده فعاليت نمايد در غير اينصورت برابر مقررات با دارنده مجوز دارنده (2

 به اطالع مرجع صادر كننده مجوز برسد.حداكثر پس از يك ماه بايد واحد گياهپزشكي و....  لفنهرگونه تغييرات در نشاني، شماره ت  (2

 .مي باشد  مجوزمتعلق به دارنده  ،حق انتفاع از مزاياي قانوني (4

و مقررات از جمله قانون كار و  نيقوان تمامي تيضمن رعا ندينما يم ياهپزشكيگ يواحدها سيكه اقدام به تاس يو حقوق يقياشخاص حق تمامي (1

 .ندياقدام نما يمدن تيمسئول مهيشاغل و ب يانسان يرويو ن زاتياماكن، تجه مهيب ينسبت به برقرار ياجتماع نيتام مهيب

و تابع ضوابط و  مجوز هدارندبه عهده  ايجاد واحدهاي گياهپزشكي و ساير الزامات اوليهمواد  ،زمين ، ماشين آالت ، تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي (6

 تعهدي براي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و ساير دستگاههاي دولتي و مجوزصادره هيچگونه مي باشدمقررات مربوطه 

 .ايجاد نمي كند در ارتباط با موارد مذكور

در بازرسي از واحد گياهپزشكي مي  نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي و همكاري با موظف به پذيرشپروانه دارنده اين  (1

 باشد.

 هرگونه دخل و تصرف در شرايط و ضوابط مندرج در پروانه پيگرد قانوني دارد. (9

مندرج در آن بوده و انتقال آن به  اين پروانه جزء الينفك ساختمان، ماشين آالت، تاسيسات و ... كلينيك گياهپزشكي به منظور انجام فعاليتهاي (8

 تنهايي موضوعيت نداشته و فاقد اعتبار مي باشد.

 صرفاً براي بهره برداري و فعاليت در زمينه آزمايشگاه تشخيص آفات و بيماريهاي گياهي صادر شده و ارزش ديگري ندارد. اين پروانه (01

 

 ام و نام خانوادای / امضاء متعهدن
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 شماره : 

 تاريخ :

 سال 3مدت اعتبار:
 

 

به شماره ملی: ......................... قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به آقای/خانم: 2ماده  به استناد

به  کنترل بيولوژيک آفاتماکرو ارگانيسم توليد عوامل  مرکزنسبت به بهره برداری ازشود  اجازه داده می.....................

.........................در در استان ........................ شهرستان ......................... بخش ............................... خانم/آقایمسئولیت فنی 

به مساحت کل....................متر مربع با رعایت مقررات و ضوابط کد/صندوق پستی......................پالك ثبتی ...............

 رج در ظهر این مجوز اقدام نماید.مند
 منوط به حضور مسئول فنی واجد شرایط می باشد. تتولید عوامل ماکرو ارگانیسم  کنترل بیولوژیک آفاتذکر: فعالیت آزمایشگاه 

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 ج.ا.اومنابع طبيعی 

 

 سازمان نظام مهندسی
 کشاورزی و منابع طبيعی 

 وليد عوامل ماکرو ارگانيسم کنترل بيولوژيک آفاتت مرکزبهره برداری  پروانه

 )انسکتاريوم(
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 تعهدات:   

 

 .مي باشدو تعهدنامه مح ري فعاليت نوع تجاري مرتبط با ت مقرراملزم به رعايت كليه قوانين و بهره برداري پروانه  هدارند(  0

 رفتار مي گردد. مجوز هبا دارند مقرراتفعاليت نمايد در غير اينصورت برابر وظايف تعيين شده متعهد مي گردد در راستاي  مجوز هدارند (00

 برسد. مجوزبه اطالع مرجع صادر كننده حداكثر پس از يك ماه بايد واحد گياهپزشكي .... و ، شماره تلفننشانيدر هرگونه تغييرات   (02

 .مي باشد  مجوزمتعلق به دارنده  ،حق انتفاع از مزاياي قانوني (02

و مقررات از جمله قانون كار و  نيقوان تمامي تيضمن رعا ندينما يم ياهپزشكيگ يواحدها سيكه اقدام به تاس يو حقوق يقياشخاص حق تمامي (04

 .ندياقدام نما يمدن تيمسئول مهيشاغل و ب يانسان يرويو ن زاتياماكن، تجه مهيب ينسبت به برقرار ياجتماع نيتام مهيب

و تابع ضوابط و  مجوز هدارندبه عهده  ايجاد واحدهاي گياهپزشكي و ساير الزامات اوليهمواد  ،زمين، ماشين آالت، تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي (01

در  تعهدي براي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و ساير دستگاههاي دولتي و مجوزصادره هيچگونه مي باشدمقررات مربوطه 

 .ايجاد نمي كند ارتباط با موارد مذكور

اهپزشكي مي در بازرسي از واحد گي نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي و همكاري با موظف به پذيرشپروانه دارنده اين  (06

 باشد.

 هرگونه دخل و تصرف در شرايط و ضوابط مندرج در پروانه پيگرد قانوني دارد. (01

به منظور انجام فعاليتهاي مندرج در آن بوده و انتقال آن به تنهايي  انسكتاريوماين پروانه جزء الينفك ساختمان، ماشين آالت، تاسيسات و ...  (09

 موضوعيت نداشته و فاقد اعتبار مي باشد.

 صادر شده و ارزش ديگري ندارد. توليد عوامل ماكرو ارگانيسم كنترل بيولوژيك آفاتصرفاً براي بهره برداري و فعاليت در زمينه  اين پروانه (08

 

 ام و نام خانوادای / امضاء متعهدن
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 سازمان نظام مهندسی
 کشاورزی و منابع طبيعی 

 شماره : 

 تاريخ :

 سال 3مدت اعتبار:
 

 بيولوژيک آفاتمرکز توليد عوامل ماکروارگانيسم کنترل پروانه بهره برداری 

 )انسکتاريوم(

دارنده شماره .....................قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به شرکت 2ماده  به استناد

                                                   نسبت به بهره برداری ازاجازه داده میشود ثبت .................... شرکتهای استان 

در استان ............................... خانم/آقایبه مسئولیت فنی  کنترل بيولوژيک آفات ماکروارگانيسم توليد عوامل مرکز

به کد/صندوق پستی................................................. شهرستان ......................... بخش .........................در پالك ثبتی ...............

 رج در ظهر این مجوز اقدام نماید.بط مندمساحت کل....................متر مربع با رعایت مقررات و ضوا
 منوط به حضور مسئول فنی واجد شرایط می باشد. مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفاتتذکر: فعالیت 

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 ومنابع طبيعی ج.ا.ا
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 .مي باشدو تعهد نامه مح ري فعاليت نوع تجاري مرتبط با ت ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررابهره برداري پروانه  هدارند(  0

 رفتار مي گردد. مجوز متعهد مي گردد در راستاي وظايف تعيين شده فعاليت نمايد در غير اينصورت برابر مقررات با دارنده مجوز دارنده (2

 به اطالع مرجع صادر كننده مجوز برسد.حداكثر پس از يك ماه بايد واحد گياهپزشكي و....  هرگونه تغييرات در نشاني، شماره تلفن  (2

 .مي باشد  مجوزمتعلق به دارنده  ،يحق انتفاع از مزاياي قانون (4

و مقررات از جمله قانون كار  نيقوان تمامي تيضمن رعا ندينما يم ياهپزشكيگ يواحدها سيكه اقدام به تاس يو حقوق يقياشخاص حق تمامي (1

 .ندياقدام نما يمدن تيمسئول مهيشاغل و ب يانسان يرويو ن زاتياماكن، تجه مهيب ينسبت به برقرار ياجتماع نيتام مهيو ب

و تابع  مجوز هدارندبه عهده  ايجاد واحدهاي گياهپزشكي و ساير الزامات اوليهمواد  ،زمين، ماشين آالت ، تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي (6

ساير تعهدي براي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و  و مجوزصادره هيچگونه مي باشدضوابط و مقررات مربوطه 

 .ايجاد نمي كند در ارتباط با موارد مذكور دستگاههاي دولتي

در بازرسي از واحد گياهپزشكي مي  نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي و همكاري با موظف به پذيرشپروانه دارنده اين  (1

 باشد.

 دارد.هرگونه دخل و تصرف در شرايط و ضوابط مندرج در پروانه پيگرد قانوني  (9

به منظور انجام فعاليتهاي مندرج در آن بوده و انتقال آن به تنهايي  انسكتاريوماين پروانه جزء الينفك ساختمان، ماشين آالت، تاسيسات و ...  (8

 موضوعيت نداشته و فاقد اعتبار مي باشد.

 صادر شده و ارزش ديگري ندارد. كنترل بيولوژيك آفاتتوليد عوامل ماكرو ارگانيسم صرفاً براي بهره برداري و فعاليت در زمينه  اين پروانه (01

 

 ام و نام خانوادای / امضاء متعهدن
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 شماره : 

 تاريخ :

 سال 3مدت اعتبار:
 

 

شماره  دارای.............  قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به شرکت 2ماده  به استناد

                                          نسبت به بهره برداری ازثبت .................... شرکتهای استان اجازه داده میشود 

............ در استان ........................................... خانم/آقایبه مسئولیت فنی و ضد عفونی   شرکت دفع آفات نباتی

به کد/صندوق پستی.................................بخش .........................در پالك ثبتی ...............رستان ....................... شه

 با رعایت مقررات و ضوابط مندرج در ظهر این مجوز اقدام نماید .مساحت کل..........متر مربع 
 منوط به حضور مسئول فنی واجد شرایط می باشد. دفع آفات نباتی و ضدعفونیشرکت تذکر: فعالیت 

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 ج.ا.اومنابع طبيعی 

 

 سازمان نظام مهندسی
 کشاورزی و منابع طبيعی 

 و ضد عفونی  پروانه بهره برداری شرکت دفع آفات نباتی
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 .مي باشدو تعهد نامه مح ري فعاليت نوع تجاري مرتبط با ت ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررابهره برداري پروانه  هدارند(  0

 رفتار مي گردد. مجوز متعهد مي گردد در راستاي وظايف تعيين شده فعاليت نمايد در غير اينصورت برابر مقررات با دارنده مجوز دارنده (2

 ع صادر كننده مجوز برسد.به اطالع مرجحداكثر پس از يك ماه بايد واحد گياهپزشكي و....  هرگونه تغييرات در نشاني، شماره تلفن  (2

 .مي باشد  مجوزمتعلق به دارنده  ،حق انتفاع از مزاياي قانوني (4

و مقررات از جمله قانون  نيقوان تمامي تيضمن رعا ندينما يم ياهپزشكيگ يواحدها سيكه اقدام به تاس يو حقوق يقياشخاص حق تمامي (1

 .ندياقدام نما يمدن تيمسئول مهيشاغل و ب يانسان يرويو ن زاتياماكن، تجه مهيب ينسبت به برقرار ياجتماع نيتام مهيكار و ب

و تابع  مجوز هدارندبه عهده  ايجاد واحدهاي گياهپزشكي و ساير الزامات اوليهمواد  ،زمين، ماشين آالت ، تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي (6

براي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و ساير تعهدي  و مجوزصادره هيچگونه مي باشدضوابط و مقررات مربوطه 

 .ايجاد نمي كند در ارتباط با موارد مذكور دستگاههاي دولتي

در بازرسي از واحد گياهپزشكي  نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي و همكاري با موظف به پذيرشپروانه دارنده اين  (1

 مي باشد.

 و تصرف در شرايط و ضوابط مندرج در پروانه پيگرد قانوني دارد. هرگونه دخل (9

به منظور انجام فعاليتهاي مندرج در آن  شركت دفع آفات نباتي و ضد عفونياين پروانه جزء الينفك ساختمان، ماشين آالت، تاسيسات و ...  (8

 بوده و انتقال آن به تنهايي موضوعيت نداشته و فاقد اعتبار مي باشد.

 صادر شده و ارزش ديگري ندارد. دفع آفات نباتي و ضد عفونيصرفاً براي بهره برداري و فعاليت در زمينه  پروانهاين  (01

 

 ام و نام خانوادای / امضاء متعهدن
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 "پروانه اشتغال بكار مسئول فني " 

 

 شماره :

 تاريخ : 

 سال 1مدت اعتبار: 
 

........................ :............................................................ وزیر جهاد کشاورزی به آقا/ خانم مجوز شماره 43به استناد ماده 

دررشته:  ..................... : دارای مدرک تحصیلی .............................: شماره ملیبا .................. متولد:.............فرزند:

اجازه داده می شود مسئولیت فنی  ..........................:کشاورزی شماره نظام مهندسی با........................ 

، به   ........................به شماره پروانه بهره برداری:   .............................................

را با رعایت مقررات و ضوابط کد/صندوق پستی............................................................. .................................آدرس:

 عهده گیرد.ه مربوطه و شرایط مندرج در ظهر این پروانه ب

 
 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی
 ج.ا.اومنابع طبيعی 

 

 مهندسیسازمان نظام 
 کشاورزی و منابع طبيعی 

محل الصاق 

 عکس

4×3 
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 تعهدات:        

 .ميباشد مربوطه اي وحرفه فني ضوابط رعايت به ملزماين دستورالعمل  ومقررات قوانين بررعايت عالوه فني مسئول (0

 وقت فعاليت  نموده و اجازه اشتغال در جاي ديگر را ندارد.مسئول فني  بصورت تمام  (2

 آنها ممهورنمودن و وام اء ضوابط طبقآزمايشات، تجهيزات و مواد شيميايي و غير شيميايي كيفي وكمي  كنترل (2

و  بندي بسته به مربوط ضوابطو رعايت  تدارک ونحوه مصرف وتاريخ فيزيكي ظاهري،كيفيت ،شكلنهاده ها نگهداري برشرايط ظارتنو امور فني  اعمال (4

 هانهاده  ارسال

 ابالغيو پاسخگويي در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتني بر قوانين، مقررات   شركت افرادغيرمجازدرامورفني ازدخالت جلوگيري (1

 مشخصاتاتيكت  نصب با سفيد ازروپوش استفاده (6

 ندسيجهاد كشاورزي و سازمان نظام مه نمايندگان بازرسي با همكاري (1

 وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي به وارد مغاير با مقررات و قوانين ابالغي واحد گياه پزشكيم گزارش اعالم (9
روز عدم ح ور مسئول فني در محل خدمت براي مدت فقط يك روز با اخذ موافقت كتبي سازمان نظام مهندسي بدون معرفي جايگزين و براي بيش از يك  (8

 با معرفي فرد جايگزين واجد شرايط مسئول فني و موافقت سازمان نظام مهندسي بالمانع است. 

 قط براي يك دوره قابل تمديد ميباشد.سقف مدت فعاليت مسئول فني جايگزين سه ماه و ف (01

ارسال آمار كلي فعاليتهاي و  نوبه اييو تهيه گزارش  شركتارائه خدمات، نحوه فعاليت مشخصات كاال و نظارت بر جمع آوري اطالعات و آمار مربوط به   (00

 طريق الكترونيكي به سازمان نظام مهندسياز  شركت

 وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسيشركت در جلسات هماهنگي تشكيل شده از طرف  (02

سازمان به واحد گياه پزشكي جهت تعيين تكليف قانوني نسبت به معرفي فرد واجد شرايط جهت صدور پروانه مسئول فني  ،در صورت لغو پروانه مسئول فني (02

 براي اداره شركت منصوب و به كار گماشته خواهد شد . جايگزينمسئول فني  و صدور پروانه،  تا تعيين تكليف نهايي اقدام مينمايد. نظام مهندسي

 ارائه نمايد. خود را براي مدت اعتبار پروانه مسئول فني موظف است در زمان دريافت پروانه اشتغال ، بيمه نامه مسئوليت حرفه اي  (04

اعالم نمايد و ظرف مدت يك ماه موسس  نظام مهندسيسازمان در صورتيكه مسئول فني شركت نخواهد به كار ادامه دهد بايستي مراتب را يك ماه قبل به  (01

 شركت مسئول فني ديگري را معرفي نمايد كه پس از بررسي صالحيت او پروانه صادر خواهد شد .

 

 امضاء متعهدنام و نام خانوادای/                                                                                          
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 چهارمبخش 
 

 شرح وظایف مسئولين فني

 واحدهای گياهپزشكي
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 اهايشزي ی كلهنه مسئول فنی 

 

 تشخيص عوامل زيان آور و مفيد گياهي. نظارت و كنترل آزمايشگاهي .0

بازديد از مزارع، باغات، گلخانه ها، جنگلها و مراتع، انبارها، سيلوها و نظارت و كنترل روشهاي  .2

روشهاي مناسب كنترل ) مهار  تاييدمحلهاي نگهداري محصوالت و فرآورده هاي كشاورزي و 

( عوامل زنده خسارتزاي گياهي با محوريت غير شيميائي و حمايت از دشمنان طبيعي اين 

 در قالب مديريت تلفيقي آفات. عوامل و رعايت مسائل زيست محيطي

مشاوره و ارائه توصيه هاي فني و صدور نسخه گياهپزشكي و هدايت و نظارت بر اجراي اين  .2

 توصيه ها.

 جامع كنترل آفات، بيماريها و علفهاي هرز.روشهاي پيشنهاد  .4

 اعمال نظارتهاي فني و تائيد پروسه توليد محصوالت كشاورزي سالم. .1

هاي اجرائي كنترل آفات حوزه عمل و مشخص نمودن موانع و مشكالت  ارزيابي عملكرد برنامه .6

 مربوطه و ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع موانع و مشكالت اجرائي.

 اجراي آزمايشات كاربردي بمنظور بررسي كيفيت آفت كشها و نحوه كاربرد آنها. .1

انتقال دانش و يافته هاي جديد گياهپزشكي در قالب دستورالعمل هاي فني و اجرايي سازمان  .9

 به بهره برداران.و سازمان نظام مهندسي كشاورزي حفظ نباتات 

 تهيه شناسنامه گياهپزشكي براي واحدهاي بهره برداري.نظارت و كنترل بر .8

 زات و ادوات گياهپزشكياظهارنظر فني در زمينه انتخاب، كاربرد و نگهداري تجهي .01

 آزمايشگاهثبت روزانه كليه فعاليت هاي  .00

 در جهت رفع مشكالت فني روزمرهآزمايشگاه ارتباط مستمر با پرسنل  .02

 هاي جاري و وظايف پرسنل تحت سرپرستي.نظارت بر انجام فعاليت .02

و همچنين در تدوين و تنظيم  يدر بررسيهاي كارشناس فنيمعيارها و موازين معتبر  رعايت .04

 گزارش كارشناسي.

 رعايت شئون و اخالق حرفه اي  .01

 قبول مسئوليت كارشناسي فقط در محدوده صالحيت مندرج در پروانه كارشناسي خود  .06

 آزمايشگاهسرپرستي كليه امور فني  .01
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كنترل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط ، مقررات و تعرفه هاي مصوب قانوني وزارت جهاد  .09

 ورزيكشا

 كنترل عملكرد كيفي كاركنان فني .08

 ح ور تمام وقت در آزمايشگاه .21

مراجع ييربط و يا وارد كردن اطالعات در به  هاي ماهانه و ادواري جهت ارسال تنظيم گزارش .20

 هاي تعيين شده از سوي نظام مهندسي.ها و دستورالعملهاي اطالعاتي، طبق فرمبانك

و دراختيار قرار كشاورزي  ي حفظ نباتات و نظام مهندسيسازمانها همكاري با بازرسان اعزامي .22

 ابالغيدادن اطالعات مورد نياز در چهارچوب مقررات 

 

 :ضد عفونیدفع آفات نباتی و  مسئول فنی يركت

اجراي عمليات مبارزه با عوامل خسارتزاي گياهي و ضد عفوني محموله هاي نظارت بر  .0

 دستورالعمل هاي مربوطه.كشاورزي مطابق ضوابط و مقررات و 

 شركتثبت روزانه كليه فعاليت هاي  .2

و مديريت تاييد گزارش عملكرد ماهيانه شركت و تحويل به سازمان نظام مهندسي كشاورزي  .2

 حفظ نباتات

 ارتباط مستمر با پرسنل واحد توليدي در جهت رفع مشكالت فني روزمره .4

 سرپرستي. هاي جاري و وظايف پرسنل تحتنظارت بر انجام فعاليت .1

 وظايف ارجاعي در مهلت مقرر انجام  .6

و همچنين در تدوين و تنظيم  اسيدر بررسيهاي كارشن فنيمعيارها و موازين معتبر  رعايت .1

 گزارش كارشناسي.

 رعايت شئون و اخالق حرفه اي  .9

 قبول مسئوليت كارشناسي فقط در محدوده صالحيت مندرج در پروانه كارشناسي خود  .8

 سرپرستي كليه امور فني واحد  .01

كنترل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط ، مقررات و تعرفه هاي مصوب قانوني وزارت جهاد  .00

 كشاورزي

 ح ور تمام وقت در شركت .02

 كنترل عملكرد كيفي كاركنان فني .02

 برداري طبق مقررات هاي ادواري و اتفاقي جهت مقام مافوق و دارنده پروانه بهرهتنظيم گزارش .04

مراجع ييربط و يا وارد كردن اطالعات در به  هاي ماهانه و ادواري جهت ارسال م گزارشتنظي .01

و  هاي تعيين شده از سوي نظام مهندسيها و دستورالعملهاي اطالعاتي، طبق فرمبانك

 مديريت حفظ نباتات
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و دراختيار قرار كشاورزي  سازمانهاي حفظ نباتات و نظام مهندسي همكاري با بازرسان اعزامي .06

 ابالغيدادن اطالعات مورد نياز در چهارچوب مقررات 

 

 كنترل بهولوژی  آفات:اراانهسم واحدتولهد عوامل ماكرومسئول فنی 

توليد عوامل كنترل بيولوژيك آفات مطابق مقررات، ضوابط و استانداردهاي نظارت و كنترل  .0

 مربوطه 

 واحد توليديثبت روزانه كليه فعاليت هاي  .2

 تاييد گزارش عملكرد ماهيانه واحدتوليدي و تحويل به سازمان نظام مهندسي كشاورزي .2

 بهره برداري بهينه از واحد توليدي .4

 ارتباط مستمر با پرسنل واحد در جهت رفع مشكالت فني روزمره .1

 هاي جاري و وظايف پرسنل تحت سرپرستي.نظارت بر انجام فعاليت .6

 وظايف ارجاعي در مهلت مقرر انجام  .1

 ح ور تمام وقت در واحد توليدي .9

و همچنين در تدوين و تنظيم  يدر بررسيهاي كارشناس فنيمعيارها و موازين معتبر  رعايت .8

 گزارش كارشناسي.

 رعايت شئون و اخالق حرفه اي  .01

 قبول مسئوليت كارشناسي فقط در محدوده صالحيت مندرج در پروانه كارشناسي خود  .00

 سرپرستي كليه امور فني و اداري واحد  .02

كنترل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط ، مقررات و تعرفه هاي مصوب قانوني وزارت جهاد  .02

 كشاورزي

 كنترل عملكرد كيفي كاركنان فني .04

 رشد فناوري و بكارگيري فنون و روشهاي نوين .01

 برداري طبق مقررات هرههاي ادواري و اتفاقي جهت مقام مافوق و دارنده پروانه بتنظيم گزارش .06

مراجع ييربط و يا وارد كردن اطالعات در به  هاي ماهانه و ادواري جهت ارسال تنظيم گزارش .01

 هاي تعيين شده از سوي نظام مهندسي.ها و دستورالعملهاي اطالعاتي، طبق فرمبانك

و دراختيار قرار كشاورزي  سازمانهاي حفظ نباتات و نظام مهندسي همكاري با بازرسان اعزامي .09

 ابالغيدادن اطالعات مورد نياز در چهارچوب مقررات 
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 .نباتیآفت كش يای فرويندای مسئول فنی 

تهيه و تدارک آفتكش هاي مجاز با توجه به نياز منطقه و فروش آنها صرفاً بر اساس نظارت بر  .0

 هاي مربوطه.نسخه هاي گياهپزشكي از مراجع مجاز با رعايت كليه مقررات و دستورالعمل 

رعايت كليه موارد ايمني و بهداشتي و مجهز شدن به سامانه ارتباطي و ع ويت در نظارت  بر  .2

 شبكه ملي توزيع و فروش آفت كش ها.

 وظايف ارجاعي در مهلت مقرر انجام  .2

و همچنين در تدوين و تنظيم  يدر بررسيهاي كارشناس فنيمعيارها و موازين معتبر رعايت  .4

 گزارش كارشناسي.

 رعايت شئون و اخالق حرفه اي  .1

 قبول مسئوليت كارشناسي فقط در محدوده صالحيت مندرج در پروانه كارشناسي خود  .6

 سرپرستي كليه امور فني واحد  .1

كنترل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط ، مقررات و تعرفه هاي مصوب قانوني وزارت جهاد  .9

 كشاورزي

 كنترل عملكرد كيفي كاركنان فني .8

 قت درفروشگاهح ور تمام و .01

برداري طبق مقررات هاي ادواري و اتفاقي جهت مقام مافوق و دارنده پروانه بهرهتنظيم گزارش .00

 واحد 

مراجع ييربط و يا وارد كردن اطالعات در به  هاي ماهانه و ادواري جهت ارسال تنظيم گزارش .02

 م مهندسي.هاي تعيين شده از سوي نظاها و دستورالعملهاي اطالعاتي، طبق فرمبانك

و دراختيار قرار كشاورزي  سازمانهاي حفظ نباتات و نظام مهندسيهمكاري با بازرسان اعزامي  .02

 ابالغيدادن اطالعات مورد نياز در چهارچوب مقررات 

ثبت فروش روزانه آفتكش ها، تنظيم و ارائه گزارش هاي ماهانه با مستندات مربوط به تامين ،  .04

 .تكش ها به سازمان نظام مهندسي تدارک و فروش آف

 كنترل دقيق تاريخ انق اء و صحت توليد سموم و آفت كشها .01
 

 يركت توزیع :مسئول فنی 

كه به سامانه ارتباطي و ع ويت در شب رعايت كليه موارد ايمني و بهداشتي و مجهز شدن .0

 ملي توزيع و فروش آفتكشها

 نظارت و كنترل توزيع سموم و آفتكشها در سطح كشور .2

 نظارت بر واردات، تهيه و توليد آفتكش هاي مجاز جهت توزيع در كشور .2
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 ارتباط مستمر با پرسنل واحد توليدي در جهت رفع مشكالت فني روزمره .4

 هاي جاري و وظايف پرسنل تحت سرپرستي.نظارت بر انجام فعاليت .1

 سازماندهي و حفظ اسناد و مدارک فني .6

 وظايف ارجاعي در مهلت مقرر انجام  .1

 تمام وقت در شركت ح ور .9

و همچنين در تدوين و  يدر بررسيهاي كارشناس فنيمعيارها و موازين معتبر مرعايت  .8

 تنظيم گزارش كارشناسي.

 رعايت شئون و اخالق حرفه اي  .01

 قبول مسئوليت كارشناسي فقط در محدوده صالحيت مندرج در پروانه كارشناسي خود  .00

 سرپرستي كليه امور فني واحد  .02

نظارت بر حسن اجراي ضوابط ، مقررات و تعرفه هاي مصوب قانوني وزارت جهاد كنترل و  .02

 كشاورزي

 كنترل عملكرد كيفي كاركنان فني .04

برداري طبق هاي ادواري و اتفاقي جهت مقام مافوق و دارنده پروانه بهرهتنظيم گزارش .01

 مقررات

وارد كردن اطالعات مراجع ييربط و يا به  هاي ماهانه و ادواري جهت ارسال تنظيم گزارش .06

 هاي تعيين شده از سوي نظام مهندسي.ها و دستورالعملهاي اطالعاتي، طبق فرمدر بانك

و دراختيار قرار دادن اطالعات مورد نياز  سازمان نظام مهندسي همكاري با بازرسان اعزامي .01

 ابالغيدر چهارچوب مقررات 

  



78 

 

 

 

 

 پيوستها

 

 ضوابط فني،امكانات وتجهيزات

 واحدهای گياهپزشكي 
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 1پهوست يماره   

 کلينك های گياهپزشكيليست و ابزار و تجهيزات 

 يخچال مناسب -1

 بيتوكوالر -2

 ميكروسكوپ -3

 تورحشره گيري -4

 لوپ -5

كادر تعيين تراكم و ادوات و لوازم مورد نياز شبكه هاي مراقبت مانند )تله، فرمول لوپ، ارتفاع  -6

 سنح، دماسنج و...(

 شيشه ي كشنده -7

 حشرات 1/1و  2/1،  0/1اناله سوزن  -8

 كامپيوتر مناسب -9

 شيشه آالت آزمايشگاهي در حد نياز -10

 شيشه ساعتي ، پتري دبش، الم و المل  -11

 امتياز تلفن حداقل يك خط  -12

 موارد مورد نياز كشت آزمايشگاهي  -13

 شيشه هاي نگهداري نمونه  -14

 چراغ الكلي  -15

 سند تشريح -16

 ميز يا سكوي آزمايشگاهي  -17

و لوازم و امكانات مورد نيااز ايان بخاش، متناساب باا ناوع پاروژه )تحقيقااتي ،         فهرست تكميلي اقالم 

آموزشي، اجرايي و ..( توسط سازمان حفظ نباتات تهيه و در اختيار سازمان نظام مهنسي جهت ابالغ به 

 آزمايشگاه ها اعالم خواهد شد.
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 2پهوست يماره 

 ضدعفوني بازگاز متيل بروماید و فسفينليست ابزار و تجهيزات ضروری و ایمني برای انجام 

 مشخصات نام ابزار /تجههزات ردیف

 پوشش پالستيكي 0

اين ورقه ها بايد از اليه هاي پلي اتيلن با تراكم پايين با 

، چنداليه و نفويپديري كمتر GSM 411ضخامت حداقل 

گرم در متر مربع در روز براي متيل برومايد  12/1از 

 411هر متر مربع از پوشش حداقل  0ساخته شده باشند. 

 گرم وزن داشته باشد

 011-11ترازوي مسطح با ظرفيت  2
 1/1و با حساسيت  091-11ترازوي ديجيتالي با ظرفيت 

 كيلوگرم

2 
گاز متيل برومايد و دتكتور  يابنشت 

 هالوژنه

دتكتور نشت هالوژن بايد  ppm– 411با دامنه رديابي از 

شامل يك مخزن سوخت، يك شير براي تنظيم جريان 

سوخت يك فتيله )شعله( و يك صفحه با مخروط مسي 

 براي نشان دادن تغيير رنگ شعله در تماس با مس باشد.

 مايددستگاه تبخيركننده گاز متيل برو 4

دستگاه تبخيركننده شامل يك سيلندر استيل ضدرنگ 

است كه داخل آن يك لوله مسي تاييده شده براي عبور 

گاز وجود دارد و داراي يك دماسنج براي نشان دادن 

 دماي داخل دستگاه باشد.

  تجهيزات مونيتورينگ گاز فسفين ديجيتال 1

6 
 Uتجهيزات تست فشار فشارسنج لوله اي 

 شكل يا گيج فشار(
 پاسكالي 21پاسكال با تقسيمات  1 -211براي خواندن 

 پاسكال 211از نوع پرتابل و براي باالبردن فشار تا  هوا )جاروبرقي بزرگ( ركمپرسو 1

 زمان سنج )كرونومتر( 9
درجه سانتي  0درجه سانتي گراد با تقسيمات  61-1

 گرادي، كاليبره شده
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 مشخصات /تجههزاتنام ابزار  ردیف

8 
درجاه ساانتي    0درجه ساانتيگراد باا تقسايمات     1-11 دماسنح از نوع ترموالكترونيك

 گرادي، كاليبره شده

 متر مكعب در دقيقه 11فن مجوزي با توان حداقل  پنكه براي سيركوالسيون گاز 01

00 
ماسااك ضاادگاز )تنفسااي( مجهااز بااه فيلتاار   

 فيليتين و متيل برومايد

صااورت بااا ديااد كاماال و مقاااوم بااه مااواد ماسااك تمااام 

 شيميايي

02 
دستگاه تنفس خودبخودي مجهاز باه كپساول    

 اكسيژن

 ماسك تمام صورت

02 

كيسه هاي شني ساخته شده از كربااس هاايي و عارض     كيسه هاي شني براي درزگيري

درصد آنها با شن پر شاده   61-11سانتيمتر كه تنها  01

 باشد كه روي كف خوابانده شوند.

 از نوع جيبي ماشين حساب 04

 متر از نوع روني 21بطول  نوار اندازه گيري )متر( 01

06 

 6شيلنگ هااي ناايلوني قابال انعطااف باا قطار داخلاي         لوله هاي پالستيكي تقويت شده توزيع گاز

 2ميليمتاار بااه ضااخامت  02ميليمتاار و قطاار خااارجي 

 ميليمتر

 برداري از نوع نايلونيخطوط نمونه  تيوب هاي نمونه برداري گاز 01

09 
اتصاااالت )سااه راهااي ر چهااارراهي و اتصااال   

 كپسول گاز(شيلنگ،

 

 سانتيمتر 1به عرض  pvcنوار  نوار جسب/دردگير 08

 تيوپ هاي دتكتور گاز متيل برومايد با يك پمپ گاز تيوپ هاي دتكتور گاز با پمپ 21

 برومايدو دستكش چرمي براي گاز يا متيل  دستكش برزنتي 20

 انبردست ، آچار فرانسه، پيچ گوشتي و... جعبه ابزار 22
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 مشخصات نام ابزار /تجههزات ردیف

  جعبه كمك هاي اوليه 22

24 
و باومي   pvcدرزگير چسابي )چساب  ماايع    

 نقاشي سموچك و بزرگ

 

21 
بااراي نگهداشااتن  0طناااب هاااي پالسااتيكي 

 پوشش پالستيكي در ف اي آزاد

 

26 

پاش براي انجاام سامپاش محايط     دستگاه مه

انبار پس از انجام فرميگاسيون در زيار چاادر و   

 ضدعفوني انبارهاي خاكي

 

  رطوبت سنج 21

29 
مواد مورد نياز براي ضادعفوني بغيار از متيال    

 برومايد از قبيل باگ النكت ، استريپ و غيره
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 3پهوست يماره 

 در باغات  و مزارعآفات ليست ابزار و تجهيزات ضروری و ایمني برای انجام عمليات دفع 

 مشخصات نام ابزار /تجههزات ردیف

0 
سمپاش فرماوني يكصادليتري سامپاش    

 )رتبه اي موتوري(

 بهمراه لوازم جانبي و متناسب با تعداد اكيپ هاي سمپاشي

 متناسب با تعداد اكيپ هاي سمپاشيبهمراه لوازم جانبي و  سمپاش توربيني 2

 بهمراه لوازم جانبي و متناسب با تعداد اكيپ هاي سمپاشي سمپاش اتومايزر موتوري پشتي 2

4 
سمپاش مناسب براي مبارزه باا علفهااي   

 هرز

 از جمله سمپاش هاي پشت تراكتوري بوم دار

 به مقدار كافي براي نصب در محل هاي سمپاشي انواع عالئم خطر 1

6 
 –لباااس  –عينااك  –چكمااه  –دسااتكش  -كاااله –ماسااك  وسايل و ابزار ايمني

 غيرقابل نفوي سراسري

 به مقدار كافي وسايل كمكهاي او ليه و كپسول اكسيژن 1

 بهمراه پادزهرهاي الزم –درشت و خوانا  نمونه بر حسب آفتكشهاي مصرفي 9

8 
حادثااه هاااي  بمقاادار كااافي بااراي شستشااو در صااورت بااروز تانكر كوچك آب

 سمپاشي
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 4پهوست يماره 

 ضدعفوني نباتي و آفات دفع مشخصات و شرایط انبار و دفاتر شرکتهای 

می بایست مال هت یا اجاره نامه رسمی معتبدر   دفع آفات نباتی و ضدعفونیدفاتر يركتهای 

 دايته بايند.

 انبار سم –الف 

 ايد داخل ساختمان مسكوني باشد.نبانبار سم  -1

 بايد جدا از محل نگهداري هر نوع مواد ديگر خصوصا مواد غذايي باشد.انبار سم  -2

 انبار سم بايد با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه سقف بوده و ديوارهاي آن نيز عايق باشد. -3

 انبار سم بايد با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه سلف بوده و ديوارهاي آن نيز عايق باشد.  -4

 ابل شستشو و نفوي ناپذير باشد.كف انبار بايد صاف ق -5

 مورد انبار كافي بوده و معرض تايش مستقيم نور خورشيد نباشد. -6

انبار سم بايد متناسب با نوع مقدار و سميت آفت كشها و شرايط نگهداري آنها تقسيم بندي و  -7

 آفتكشها در قفسه هاي مناسب چيده شود.

 انبار سم بايد خشك و خشك و قابل تهويه باشد. -8

 باشد و يا دماسنج كنترل شود. 21-22و حداكثر  2-1حرارت انبار حداقل درجه  -9

 درصد باشد. 41رطوبت انبار بايد زير   -10

درب انبار سم بايد داراي قفل بوده و روي آن عالمت خطر مناسب باا ناايلوني باراي آگااهي       -11

 دادن و رعايت احتياط نصب شود.

بار تامين لوازم آتاش نشااني مناساب باا     در صورت نگاهداري آفت كشهاي قابل احتراق در ان  -12

 مقدار سم و حجم انبار ضروري است.

وسايل مخصوص آماده كرد سم ، مثل سطل سم و بهم زن و همچنين سمپاش ها بايد ساالم و    -13

بدون عيب بوده و در انبار سم يا محال مخلاوط قفال دار ديگاري نگاهاداري شاود و هيچگوناه        

 استفاده ديگر از آن بعمل نيايد.

تاريخ انق اء آفتكشها و تاريخ ورود آنها باه انباار و   داشتن آمار ميزان آفتكشها ، نوع آفتكشها . -14

 نمونه اي از برچسب آفتكشها ضروري است.
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ورود و خروج هر قلم سم بايد با نظارت مسئول انبار انجاام گيارد و در دفااتر مربوطاه ثبات        -15

 گردد.

 ب : وسایل حفاظتی

ار كافي براي جلب توجه اشخاص متناسب با نوع سم جهت نصب در اماكن داشتن عالئم خطر بمقد -0

 و مزارع و باغات سمپاشي شده

داشتن وسايل و مواد كمكهاي اوليه و پادزهر به ميزان كافي، و مطابق بر جسب آفتكشهاي موجاود   -2

 در محل 

 –چكمه بلند  – دستكش –داشتن وسايل ايمني شامل لباس كار مناسب و غيرقابل نفوي سراسري  -2

 كاله و عينك ماسك مخصوص و بدون نقص مناسب كار

داشتن وسايل الزم جهت مشخص نمودن تجمع گاز سمي )مثل چراغ( يا صفحات مشخص كنناده   -4

 و غيره

قوطيها و شيشه هاي خالي شده از سم بايد به طريقي منهدم شوند كه امكان استفاده مجدد از آنها  -1

تن اين قبيل وسايل در زباله ممنوع است و مسئولين شركت ها باياد ملازم باه    وجود نداشته باشد ريخ

 رعايت آن گردند.

 محل كار بايد مجهز به آب سالم و دستشويي و صابون و ساير مواد پاک كننده باشد. -6

كارگران سمپاش بايد داراي كارت بهداشتي با تاريخ معتبر بوده و با توجاه باه مخااطرات ناشاي از      -1

مااه يكباار معايناات كلينيكاي و      6آفتكشها از ظر بيماريهاي ناشي از كار با آفتكشها نيز جداگانه و هر 

 پاراكلينيكي شوند.
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 5پهوست يماره 

 نباتي و ضدعفونيآفات ضوابط فعاليت شرکتها و موسسات خصوصي دفع  

كليه عمليات ضادعفوني باا   با توجه به اجراي برنامه پروتكل مونترل و نحوه تخصيص متيل برومايد ،-0

 گاز متيل برومايد الزمست به اطالع قبلي مديريت حفظ نباتات استان باشد.

تاييد گواهي انجام عمليات ضدعفوني با گاز متيل برومايد از ماديريت حفاظ نباتاات اساتان )محال      -2

 انجام عمليات( ضروري مي باشد.

جام عمليات  ضدعفوني براساس دستورالعمل توزيع دريافت گاز متيل برومايد از استان مبدا براي ان -2

 گاز متيل برومايد

خودداري از مصرف غيرضروري گااز متيال بروماياد باراي انجاام عملياات ضادعفوني محصاوالت          -4

 و استفاده از جايگزين هاي معرفي شده از سوي سازمان حفظ نباتات كشاورزي انباري

اي انجام عمليات ضادعفوني محصاوال ت كشااورزي    در صورت ضرورت مصرف گاز متيل برومايد بر -1

براساس ضوابط شرايط ابالغي سازمان حفاظ نباتاات   و سازمان حفظ نباتات با هماهنگي انباري بايستي

 انجام گردد.

خودداري از مصرف فسفين به شكل قرص و استفاده از فرموالسيون مجاز آنها نظير )باك، بالنكات،   -6

 درضدعفوني محصوالت كشاورزي صادراتي و انباريپليت، استريپ و ...( 

مصرف گاز متيل برومايد براي انجام عمليات ضادعفوني محصاوالت كشااورزي صاادراتي صارفا در       -1

روز تا انجام صادرات و اعالم كتبي مشخصات ضدعفوني انجام شده به اساتان صاادر كنناده     20فاصله 

 اهي صادره به گزارش ماهيانه شركت.گواهي بهداشت نباتي و ضميمه نمودن برگ دوم گو

انجام عمليات ضدعفوني محصوالت كشاورزي وارداتي ، صادراتي و ترانزيتي و همچنين در مصارف   -9

گاز متيل برومايد هماهنگي كامل با مديريت حفظ نباتات استان جهت اعمال نظارتهاي فناي ضاروري   

مستمر به مديريت حفظ نباتات و سازمان  است و گزارش عمليات انجام شده مي بايست بموانع و بطور

 گزارش گردد. كشاورزي نظام مهندسي

بطاور كلاي    2101از ابتاداي ساال    مصرف گاز متيل برومايد براي انجام عمليات ضدعفوني خااک  -8

 ممنوع مي باشد.

عمومي و قرنطينه اي مستلزم همااهنگي قبلاي باا ساازمان حفاظ      آفات اجراي عمليات مبارزه با  -01

 ات مي باشد.نبات

 اجراي عمليات سمپاشي هوايي مستلزم هماهنگي قبلي با سازمان حفظ نباتات مي باشد. -00
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رعايت دقيق موارد فوق الذكر براي ادامه فعاليت شركت الزامي بوده و در صورت هرگونه قصاور و   -02

 يا تخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
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 6پهوست يماره 

 نياز در انسكتاریوم ها جهت صدور پروانه بهره برداریتجهيزات عمومي مورد 

 

 توضهحات حداقل تعداد الزم تجههزات ردیف

 ظرفيت براساس مقدار توليد 0 انكوباتور 0

 ظرفيت براساس مقدار توليد 0 سردخانه 2

  0 بينوكولر 2

  0 استرپوميكروسكوپ 4

 اندازه براساس ظرفيت توليد 0 رطوبت ساز 1

  0 سنجرطوبت  6

  0 دماسنج ماكزيمم مينيمم 1

  0 هيترمغناطيسي 9

  0 يخچال 8

  0 فريزر 01

 تعداد براساس ظرفهت تولهد و يرایط محهطی - كولرگازي 00

 تعداد براساس ظرفهت تولهد و يرایط انس تاریوم - فن تهويه 02

 تعداد براساس ظرفهت تولهد و يرایط محهطی - بخاري 02

  0 اسپيراتور 04

  0 سمپاش پشتي 01

  0 اون 06

  0 هود 01

  0 مانومتر دي اكسيد كربن 09

  0 كپسول دي اكسيدكربن 08

  0 پنكه روميزي 21

  0 جاروبرقي 20

 برحسب نياز - ميز كار 22

 برحسب نياز - صندلي 22

 براساس نوع عامل - انواع ظروف و لوازم آزمايشگاهي 24

 توضهحات تعداد الزمحداقل  تجههزات ردیف



89 

  0 ترازوي ديجيتال 21

  0 مخزن برقي 26

  0 اسباب برقي 21

  0 جنراتور برق 29

  0 دسيكاتور 28

  0 اتوكالو 21

  0 جراغ الكلي 20

  0 كلمن بزرگ 22

 برحسب نياز  دستگاه تقطير 22

  0 تور حشره گيري 24

  0 ماسك منوردار 21

  0 ماشين منگنه 26

  0 تلفن خط 21

  0 دستگاه فكس 29

  0 كامپيوتر و لوازم جانبي 28

 تعداد براساس ظرفيت و نوع عامل توليدي - قفسه آهني گالوانيزه 41

  0 ست تشريح 40

 به تعداد الزم - ماسك فيلتردار ساده 42

 به تعداد الزم - انواع سوزن تشريح 42

 عامل توليديتعداد براساس ظرفيت و نوع  - كابين پرورش 44

 تعداد براساس ظرفيت و نوع عامل توليدي - ظروف پرورش 41

 تعداد براساس ظرفيت و نوع عامل توليدي - كاور 46

 تعداد براساس ظرفيت و نوع عامل توليدي - قاب كاور 41

 برحسب نياز - ژرميناتور 49

 7پهوست يماره 

 های نباتي آفتكشسراسری شرکتهای توزیع و ضوابط و مقررات تجهيزات عمومي 

 كاميون، كاميونت و وانت معمولي و ليفتراک هاي غيردودزا متناسب با حجم و نوع عمليات 2تعداد  -1
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شركتهاي توزيع آفت كش ها موظف به درج شاماره پرواناه، كاد فعاليات و رعايات رناگ و سااير         -2

 مندرجات مورد نظر در كاميون و ... مي باشد.

 عداد الزمپرسنل شاغل در انبار به ت -3

باا توجاه باه    انبار بايد داراي سيستم گرمايش و سرمايش مناسب رطوبت سانج و دماسانج كاافي     -4

و امكان ثبت دستي در فرم مخصوص نصب شده يا ثبت الكترونيك دما و شرايط آب هوايي منطقه 

 رطوبت در طول زمان باشد.

پالتهاي مناسب بوده و چيادمان  انبار بايد امكانات نگهداري و جابجايي مناسب شامل قفسه بندي ،  -5

 و ف ا براي نظافت و حركت و جابجايي ميسر باشد.

سيستم ايمني انبار بايد داراي امكان اعالم و اطفاي حريق بوده و در اماكن مناسب عالئم هشداري  -6

 مناسب نصب شده باشد.

 برابر ضوابط و استاندارد  آفت كشكاالها و نگهداري  -7

 روج كاالامكان كنترل دقيق ورود و خ -8

وجود ف اي مناسب براي تفكيك محموله هاي سفارش شده به نحويكه امكان اختالط محموله هاا   -9

 وجود نداشته باشد.

وجود ف اي مجزا و داراي حفاظ براي آفت كشهاي غيرقابل توزيع از قبيل آفتكشاهاي تااريخ    -10

 اتعگذشته و ضاي

اطالعاات خرياد، فاروش، موجاودي ،     دفتر كار و امكانات اداري و دفتري مناسب جهت تبات   -11

 انق اء عودت يا امكان درج شماره سري ساخت، تاريخ انق اء و امكانات آموزش و اطالع رساني.

 تجهيز انبار به نرم افزار انبارداري و فروش -12

 رعايت مقررات آيين نامه اي حمل و نقل مواد خطرناک -13

ده و يا وارد كننده نهااده هاا ي   ارائه نمايندگي عامليت پخش محصوالت واحد هاي توليد كنن -14

واحد توليدي و يا شركت وارد  2اندازي واحد مورد درخواست.) حداقل كشاورزي در كشور براي راه

 كننده(

 مهمور به مهر شركت.شركت توزيع كروكي محل انبار  -15

 ع ويت در سامانه معامالت آنالين شبكه ملي توزيع و فروش آفت كش هاي كشاورزي -16
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ا نمايند گي فعال با رعايت كليه مقررات اين بند و دستورالعملهاي مرباوط باه   ايجاد شعبه و ي -17

 توزيع نهاده ها در حداقل يك سوم استانهاي كشور.

شعب و يا نمايند گيهاي شركتهاي توزياع در اساتانها پاس از تاامين شارايط و ضاوابط ايان         -18

 مايند.دستورالعمل پروانه خود را از سازمان نظام مهندسي كشور دريافت مين

 تصوير پروانه شعبه و يا نمايند گي جهت نظارت به سازمان نظام مهندسي ارسال ميگردد. -19

شركتهاي توزيع سراسري مجاز به تأمين نهاده هاي كشاورزي صارفا از شاركتهاي توليادي و     -20

 وارداتي مجاز در كشور ميباشند. 

وش محصاوالت خاود   شركتهاي توليدي و وارداتي نهاده هاي كشاورزي، مجاز به عرضاه و فار   -21

 صرفا به شعب، نمايندگيها و فروشندگيهاي توزيع و عرضه نهاده هاي كشاورزي مي باشند.

شعب، نمايندگيها و يا فروشندگيهاي نهاده هاي كشاورزي مجاز به خرياد مساتقيم از غيار از     -22

 باشند. شركت هاي توزيع نمي

ي مجازي ميباشاند كاه داراي   شركتهاي توزيع فقط مجاز به توزيع نهاده در بين فروشندگيها -23

 باشند. مجوز از سازمان نظام مهندسي

) باا  كااميون، كاميونات و وانات معماولي،     تصوير سند مالكيت برابر اصل و اجاره نامه رسمي  -24

 (.حداقل اعتبار دوسال

مطاابق باا    ميبايست داراي پوشش غير قابل نفوي حرارت آفت كشهاي نباتيخودروهاي حمل  -25

 مندرج در اين دستورالعمل مي باشند.ضوابط و معيار هاي 

 

 انبارهای آفت کش های نباتي  شرکتهای توزیع ضوابط و مقررات

 موقعهت انبار: -1

 :بزرگ انبارو يرایط محل احداث موقعهت  -1-1

الف( محل احداث انبار آفتكشها بايد در مكان هايي انتخاب شوند كه با اماكن مسكوني و عمومي 

 مجاور نباشند. 

 در زون شيميايي احداث شوند. بايست  ميب(انبارها در شهرک هاي صنعتي  
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و يا به منظور استحصال آب مورد  ج( احداث انبار نبايد در زمين هايي كه در مسير سيالب قرار گرفته

 استفاده قرار مي گيرند، انجام گيرد.

متر از يكديگر  01واصل حداقل د( سالن هاي انبار بايد جهت بارگيري و حمل و نقل وسايل نقليه با ف

 بنا شوند.

( حداقل فاصله انبارهاي آفتكشها از تاسيسات، مناطق مسكوني، رودخانه ها و.... مي بايست تابع ه

 مقررات سازمان محيط زيست باشد. 

 موقعهت و يرایط انباركوچ :  -2 - 1

الف( محل احداث انبار آفتكشها كوچك بايد در مكان هايي انتخاب شوند كه فاصله آن از تاسيسات، 

 مناطق مسكوني و عمومي تابع مقررات سازمان محيط زيست )استان( باشد. 

دريافت مجوز توسط متقاضي از مراجع ييصالح براي گواهي ايمني و خدمات آتش نشاني و ب(

استانداردهاي ايمني و آتش نشاني و محيط زيستي و تحويل آن به دبير خانه صدور بهداشت برابر 

مجوز در سازمان نظام مهندسي الزامي است. مسئوليت عدم هما هنگي با مراجع ييصالح بعهده 

 متقاضي است.

و يا به منظور استحصال  احداث انبار كوچك نبايد در زمين هايي كه در مسير سيالب قرار گرفتهج(

 .ب مورد استفاده قرار مي گيرند، انجام گيردآ

 مصالح ساختمانی: -2

در ساخت انبار از بكاربردن مصالح قابل اشتعال و يا مصالحي كه در گسترش آتش سوزي تاثيرگذار   

 هستند، خودداري شود.

الف( بتون، آجر فشرده و بلوک هاي سيماني بهترين مصالحي هستند كه مي توانند در برابر آتش 

 قاومت نمايند.م

ب(براي عايق بندي ساختمان انبار نبايد از مواد قابل اشتعال و محترقه مانند صفحات فايبرگالس 

 يا پشم شيشه استفاده كرد.

 ج(كف انبار جهت سهولت در نظافت بايد داراي سطحي نفويناپذير و كامال مسطح باشد.

داخل پوشش مقاوم به حرارت و كانال د(كابل هاي الكتريكي و لوله هاي خرطومي مي بايست از 

 هاي مناسب عبور داده شوند.
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ي( نصب سيستم اعالم خودكار حريق و سيستم آبپاش در انبار نگهداري مواد اوليه و آفتكشها 

 ضروري است.

ه( در صورت عدم وجود سيستم هاي آبپاش يا كف، تعبيه حوضچه يا استخر نگهداري آب با 

 ا آتش سوزي احتمالي الزامي مي باشد.گنجايش الزم براي مقابله ب

و( ايجاد استخر آبگير براي انبارهاي سم الزامي مي باشد. آب هاي آلوده و پساب انبار نبايد با آب 

هاي زيرزميني و يا سيستم فاضالب عمومي منطقه اختالط يابد. آب و پساب آلوده مي بايست از 

جهت انجام عمليات تصفيه شيميايي ختم طريق فاضالب سطحي به محوطه اي با ساختمان بتني 

 شود.گنجايش استخر به ميزان آب و مواد ضدحريق و ظرفيت سموم مايع انبار احداث مي گردد.

 تهویه: -3

تهويه دما و رطوبت در محل انبار باعث  ايجاد شرايط مطلوب جهت نگهداري آفتكشها مي شود.  

 جريان طبيعي هوا اقدام نمود.لذا با توجه به شكل زير مي توان نسبت به ايجاد 

 الف( دريچه هاي تهويه در قسمت باال و پايين ديوار سالن )نزديك سقف و كف( قرار داده شوند.

 ب( دريچه هاي زيرين بايد باالتر از جدول كشي اطراف سالن قرار گيرند.

ت شوند ها به منظور جلوگيري از ورود پرندگان و حشرات مويي بايد به خوبي محافظج( دريچه

 )مثال از طريق توركشي(.

 دما و رطوبت:  -4

 2-21درجه حرارت انبار بايد با دماسنج كنترل شود دماي مناسب انبار بايد در محدوده دماي  

 درصد  نگهداشته شود. 41درجه سانتيگراد باشد و رطوبت انبار بايد  زير

 

 سهستم ارمایشی: -5

بخار و يا آب گرم استفاده شود و حتما منبع گرما خارج الف( بهتر است براي سيستم گرمايشي از 

 از محيط انبار تعبيه شود.

ب( رادياتورهاي آب گرم و يا كانال هاي بخار بايد به نحوي قرار بگيرند كه كاالهاي انبارشده، به 

 طور مستقيم با آنها در تماس نباشند.

وسايل گرمايي شعله آزاد در داخل انبار تبصره: استفاده از منابع حرارتي قابل حمل نفتي و گازي و 

 به دليل احتمال وقوع آتش سوزي ممنوع مي باشد.

 سهستم روينایی:  -6

بايستي دريچه هاي روشنايي مناسب در الف( به منظور استفاده از نور طبيعي در ساعات روز مي

 سقف تعبيه گردد.

ر است از طريق مسير هوايي سيم ب( در صورت استفاده از سيستم روشنايي مصنوعي در انبار بهت

 كشي شود و حداقل يك متر باالتر از قسمت فوقاني كاالهاي انبارشده قرار گيرد 

 پنجره يا:-7
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در صورتي كه انبار به انواع تجهيزات تهويه و روشنايي مجهز مي باشد، بهتر است كه هيچگونه  

ايد در ارتفاع مناسب و در سايه پنجره اي در انبار نصب نگردد. در صورت لزوم، پنجره ها را ب

 مسدود نمود. …تعبيه نمود و براي جلوگيرياز ورود پرندگان و جوندگان و 

 دريای خروج اضطراری: -8

شود به غير از درهاي اصلي جهت موارد خاص، درهاي خروج اضطراري به فاصله توصيه مي 

اضطراري به آساني از داخل به متر از يكديگر داخل سالن ها تعبيه شوند و جهت خروج  21

 بيرون باز شوند.

 نگهداری)تف ه  و جداسازی( محصوالت:  -9

 الف( تفكيك به منظور ايمني و سهولت دسترسي به آفتكشها صورت ميگيرد.

 ب( جداسازي بمنظور جدا كردن سموم علف كش از ساير آفتكشها صورت ميگرد.

 نگهداری كاال در محهط بسته:   -11

بلوک بندي و قفسه بندي است كه استفاده از سيستم قفسه بندي به جهت مزاياي  بر دو نوع

 بيشتر توصيه مي شود.

الف( بلوک بندي: به دليل  پيشگيري از ايجاد مشكالت به هنگام خاموش كردن آتش در اين سيستم، 

 موارد ييل توصيه مي شود:

 ود گردد.پالت محد 4و 2، 9طول، عرض و ارتفاع بلوک ها به ترتيب به  (0

چيدمان محصوالت  به گونه اي باشد كه فشردگي نداشته باشد و امكان دسترسي آسان جهت  (2

 حمل و نقل و جابجايي آفتكشها امكانپذير باشد.

 مكان قرارگرفتن بلوک ها نشانه گذاري و شماره هر بلوک در كف انبار مشخص شود. (2

نحو مناسبتري استفاده مي شود و استفاده از ب( قفسه بندي: در اين روش از ف ا و ارتفاع انبار به 

 ليفتراک هاي مخصوص براي چيدن بار ضروري است. در ييل به مزاياي اين سيستم اشاره مي شود:

 پايداري و دوام بيشتر بار به دليل آسيب ديدگي كمتر اليه هاي زيرين (0

 كنترل بهتر انبار و سهولت در چيدن بسته ها (2

 ظردسترسي بهتر به پالت مورد ن (2

 موثر بودن سيستم آبپاش نصب شده و امكان نصب آن در ميان قفسه ها (4

 بهدايت وایمنی فردی: -11

 مطابق  با قانون طب كار از وزارت كار و امور اجتماعي مي باشد

 الف( تعبيه سيستم بهداشتي و استحمام و جعبه كمك هاي اوليه در محيط انبار الزامي است. 
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رقابل نفوي مقاوم در برابر مواد شيميايي)ضد اسيد( و حاللها، ب( استفاده از دستكش هاي غي

چكمه هاي الستيكي، پيش بند پالستيكي، عينك يا ماسك صورت و ماسك دهان توصيه مي 

 شود..

 جمع آوری و دفع ضایعات: -12

الف( مواد پودري گرانوله با استفاده از جاروبرقي صنعتي دوفيلتره جمع آوري شود و در صورت 

 ده از جارو و بيلچه با پخش شن مرطوب روي مواد ريخته شده، گردو غبار كاهش مي يابد.استفا

ب( در صورتيكه ماده نشتي مايع باشد بهتر است با پخش مواد جايب رطوبت نظير شن و ماسه يا 

 ساير مواد جايب رطوبت از جريان آن جلوگيري شود.سپس با مقدار اندكي آب شستشو يابد.

تجهيزات ييل را جهت مواقع اضطراري در يك پالت يا گاري مناسب تهيه و ج( بهتر است 

 نگهداري نمود.

يك بشكه محتوي شن و ماسه يا ساير موا دجايب رطوبت، پنج كيسه پالستيكي بزرگ و 

هاي حاوي مستحكم، جارو، بيلچه و زمين شوي الستيكي، دو عدد بشكه با درپوش مناسب وكيسه

 انع در مواقع ضروريشن و ماسه جهت ايجاد م

د( امحاء پسماند ضايعات مواد شيميايي بايد تحت نظارت مراجع يي صالح و با مشورت و 

 هماهنگي كارشناسان مربوطه صورت گيرد

ه( ظروف آفتكشها نبايد مجددا مورد استفاده قرار گيرد. به منظور پيشگيري از استفاده مجدد و 

د قبل از دفع كامال تخليه، آبكشي و سپس مچاله و غيرمجاز از ظروف آفتكشها، اين ظروف باي

 سوراخ گردند.

 ( سایر موارد ایمنی:13

هاي غير از انبارداري بايد خارج از محيط سالن انبار انجام گيرد الف( بايد امور اداري و ساير فعاليت

 و دفاتر آنها دور از سالن بنا گردند.

مختلف مانند عالمت هاي خطر  هايبرچسبو (PDSب( اطالعات مربوط به محصوالت شيميايي)

 و هشدار دهنده در دسترس قرار گيرند.

 

 حمل و نقل آفت کشهای نباتي ضوابط و مقررات

 وسهله حمل و نقل: -1

بسته بندي كاميون، كاميونت و وانت معمولي، متناسب با حجم و نوع وسيله نقليه از جمله الف( 

 كاال

وسيله تبصره: شركت هاي توزيع آفتكشها موظف به درج شماره پروانه، كدفعاليت و رعايت رنگ در 

 مي باشند. نقليه

 ب(اطالعات زير بايد بصورت خوانا بر روي وسيله نقليه درج گردد:

 نام شركت يا موسسه -0

 ظرفيت و وزن خالي وسيله نقليه-2
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 حداكثر وزن وسيله نقليه به همراه محموله-2

 تاريخ و مدت اعتبار بازرسي-4

 شماره ثبت وسيله نقليه-1

 شماره سريال اعالم شده توسط شركت توليدكننده وسيله نقليه-6

 ج(ساختار و مشخصات فني و ظاهري خودرو مناسب با حمل كاالي مورد نظر باشد.

اسالمي چ(وضعيت وسيله نقليه از نظر معاينه فني بر طبق ضوابط راهنمايي و رانندگي جمهوري 

 ايران باشد.

ح(كابين راننده از قسمت حمل كننده جدا و محافظت شده باشد تا راننده از تاثير احتمالي دود و 

 گردو غبار ناشي از سوانح احتمالي در امان بماند.

خ(وسيله نقليه بايد در سطح قائم عقب داراي عالئم هشدار و خطر وبه شكل مثلث نارنجي رنگ به 

ميلي  01سانتي متر با خط مشكي حاشيه اي به ضخامت  21تي متر و ارتفاعسان 41طول قاعده 

 متر باشد

 برنامه ریزی و طراحی مسهر حركت: -2

، به طوري كه محدوديت هاي GPSالف( تهيه جدول كنترل و مديريت حمل و نقل و نصب 

ان حمل ونقل سرعت و ساعات رانندگي و ساير قوانين راهنمايي و رانندگي برطبق آئين نامه سازم

 و پايانه هاي كشور و راهنمايي و رانندگي كه ييال به برخي موارد آن اشاره مي شود، لحاظ گردد.

ب( در صورت متعدد بودن مسير حركت، مسيري انتخاب شود كه حداقل مشكالت و خطرات را 

 داشته باشد.

مسيرهاي غيرايمن كه با ج( در تعيين مسير حركت بايد از تونل ها و پل هاي ايمن عبور كرد و از 

تكانهاي شديد باعث جابجايي محموله مي شوند، ويا از كنار درياچه و سدها در صورت وجود راه 

 ديگر جلوگيري شود.

چ( در تعيين مسير حركت وسيله نقليه حتي المقدور از نقاط كم جمعيت و جاده هاي كمربندي 

 شهرها عبور داده شود.

روز مجاز به تردد در جاده هاي كشور خواهد بود و بايد قبل از ح( وسيله نقليه فقط در ساعات 

 پايان روز در پاركينگ مناسب توقف و تا آغاز روز بعد از حركت خودداري كند..

 خ( حمل و نقل آفتكشها با توجه به مقررات حمل و نقل جاده اي صورت گيرد.

 بازرسی يای قبل از باراهری: -3

 باراهری:بازرسی بسته يا قبل از -1-3

الف( بسته هايي كه صدمه ديده يا محتويات آنها فاسد شده اند و يا عالئم نشتي در آنها مشاهده 

 مي شود، نبايد بارگيري شوند.

 ب( در زمان بارگيري كليه بسته ها ي صدمه ديده جايگزين شوند.

وانباركردن قابل ج( برچسب ها و عالئم بسته ها خوانا باشند، بطوريكه به راحتي در حين بارگيري 

 مشاهده باشند.



97 

 چ( پالت ها بايد سالم بوده، اثري از سستي، كم دوامي و آسيب ديدگي د رآنها وجود نداشته باشد.

 
 

 بازرسی وسایل حمل و نقل قبل از باراهری: -2-3

، قبل از هر بارگيري وسيله نقليه ميبايست از نظر معاينه فني بازرسي داراي 0طبق قسمت چ بند 

 اعتبار باشد.

الف(موتور، بدنه، چرخ ها، الستيك ها، و چراغ ها وسيله نقليه بايد كامال سالم و از هرگونه 

 فرسودگي مبرا باشد.

ب(نماي بيروني، سقف و كف وسيله نقليه بايد سالم و فاقد سوراخ و شكاف و كامال عايق شده 

 باشد.

ده بايدكامال سالم باشد و به خوبي ج( درهاي وسيله نقليه و به خصوص درهاي قسمت حمل كنن

 باز و بسته و قفل شوند.

 چ( برچسب هشدارهاي ايمني بار موردنظر بر روي وسيله نقليه چسبانده شود.

ح( محل بارگيري وسيله نقليه بايد تميز، خشك و عاري از هرگونه زوايد و برآمدگي هايي مانند 

 ميخ و تراشه تيز باشد.

وسيله نقليه جهت حمل و نقل مواد غذايي مورد استفاده قرار گيرد، خ( اگر احتمال آن هست كه 

 مي بايست وسيله نقليه ديگري جايگزين گردد.

 باراهری و ن ات مربوطه:-3-3

الف( ضروري است سموم شيميايي در حين انباركردن و حمل و نقل با روكش مناسب پوشانده 

 شوند. شوند تا از باران و تابش مستقيم نور خورشيد محافظت

ب( وسيله نقليه، پالت ها و بسته هاي چيده شده بر روي پالت ها  در حين بارگيري ضروري است، 

 خشك باشند. 

 ج( از ابزار و لوازمي مانند چنگك كه موجب صدمه زدن به بسته ها مي شود، استفاده نشود.

 شد.چ( پالت هاي مورد استفاده مي بايست عاري از ميخ ها و تراشه هاي اضافي با

ح( هنگامي كه ليفتراک وارد وسيله نقليه مي شود، كف وسيله نقليه و همچنين پل مابين وسيله 

 نقليه و كف انبار بايد وزن ليفتراک را به خوبي تحمل كند.

خ( هرگز نبايد بشكه هاي بزرگ يا بسته هاي سنگين به وسيله هل دادن و انداختن، از پشت 

 كاميون تخليه شوند.

 مناسب و ایمنی بار:بارچهنی -4-3

 موارد ييل مي بايست در بارگيري و بارچيني مورد توجه قرار گيرد:

 الف( وزن بار بايد به طور يكنواخت توزيع شود.

 ب( بارهاي سنگين هرگز نبايد بر روي بارهاي سبك چيده شوند.

 ج( مايعات نبايد بر روي بارهاي خشك چيده شوند.
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مختلف در بسته هاي مشابه حمل مي شوند، بسته هاي كم  چ( در جايي كه دو نوع از محصوالت

 خطر باالتر بارگيري شود.

ح( جهت ثابت و محكم كردن جايگاه بسته هاي بي ثبات مانند بشكه هاي بدون حفاظ، از چوب و 

 صفحات سخت استفاده شود.

 خ( بسته ها طوري چيده شوند كه برچسب دستوري آنها مستقيما در معرض ديد باشد.

 بسته هاي حاوي مايعات قبل از ساير بسته ها بارگيري شوند.د( 

 ي( جهت پيشگيري از تكان خوردن بار، بايد آنها را در جاي خود محكم كرد.

ر( بسته هاي نزديك در مي بايست در جاي خود محكم شوند تا در حين بازكردن در از ريزش آنها 

 جلوگيري شود.

 تف ه  و جداسازی بار:-5-3

 فات نباتي بايد كامال محافظت شده و جدا از ساير بارها حمل شوند.سموم دفع آ

الف( سموم دفع آفات هرگز نبايد به همراه بارهايي از قبيل مواد غذايي، غذاي دام و طيور و يا ساير 

 موادي كه مصرف انساني دارند از قبيل دارو، لباس و ...حمل شوند.

 راه سموم دفع آفات حمل شوند.ب( حيوانات و يا مسافران هرگز نبايد به هم

 تجههزات ایمنی:-6-3

 وجود موارد ييل در وسيله نقليه الزامي است:

 الف( وسايل اطفاي حريق بر اساس قوانين سازمان آتش نشاني.

ب( لباس محافظ كه عبارت است از: دستكش هاي الستيكي، عينك محافظ چشم، پيش بند 

 هاي الستيكي.پالستيكي و چكمه

 مك هاي اوليه و لوازم شستشو و نظافت.ج( جعبه ك

 دستورالعمل مواقع اورژانسی:-7-3

 در صورت بروز نشتي يا ريزش بار در حين حمل بار:

 الف( موتور وسيله نقليه خاموش شود.

 ب( در كنار وسيله نقليه و در خالف جهت باد بايستيد.

 جعه شود.ج( درخصوص انواع كمك هاي اوليه به برچسب ها ي روي بسته ها مرا

 چ( مواد مايع ريخته شده توسط خاک و شن پوشانده شود. 

ح(مايعات ريخته شده در سطح وسيع تر را با ايجاد تپه هاي كوچك خاكي در اطراف آلودگي مهار 

 كرده و از جريان آن جلوگيري كنيد. 

و منابع  خ( بسته هاي آسيب ديده را از ساير بسته ها جدا كرده و در محلي دور از پوشش گياهي

 آب محصورشود.

د( مواد نشتي به داخل چشمه ها، كانالهاي آب، چاه ها و رودخانه ها نفوي نكند و اگر آلوده شد 

 فورا به مسووالن محلي گزارش شود.

 مهار آتش سوزی:-8-3



99 

 در صورت بروز آتش سوزي سريعا مراكز خدمات فوريتي را خبر كنيد و موارد ييل رعايت شود:

 استنشاق بخار و دود ناشي از آتش سوزي خودداري شود.الف( از 

ب( جهت مهار آتش سوزي آفتكشها ، بايد ازآتش خاموش كن هاي پودري يا كف با صالحديد 

 ماموران مراكز خدمات فوريتي استفاده شود.

ج( جهت پيشگيري از گسترش آلودگي، پساب ناشي از مهار آتش سوزي بوسيله خاک و شن 

 .محدود شود

 پارک و توقف وسایل نقلهه:-9-3

 پارک و توقف وسايل نقليه در طول جاده ها فقط تحت شرايط زير امكانپذير است:

عدد و متناسب با تعداد چرخ هاي وسايل نقليه د رحين توقف 2الف( نصب گوه به تعداد حداقل 

 الزامي است.

 ب( موتور وسيله نقليه بايد در حين توقف خاموش باشد.

 سربااليي ها و سرازيري ها )نقاط با شيب زياد( خودداري شود. ج( از توقف در

چ( در مواقع توقف اضطراري بايد وسيله نقليه حتي المقدور منتهي اليه سمت راست جاده در 

 محوطه باز دور از پل ها و تونل ها و تاسيسات رفاهي بين راه متوقف شود.

ه در وسيله نقليه يا اطراف آن باقي مانده و از ح( در توقف بين راه و توقف هاي اضطراري بايد رانند

 آن مراقبت نمايد. 

 سوخت اهری وسهله نقلهه:-11-3

 رانندگان وسيله نقليه در هنگام سوخت گيري بايد موارد زير را رعايت كنند:

 الف( سوخت گيري حتي االمكان در پمپ هاي دور از شهرها و مراكز جمعيتي صورت گيرد.

ديگري در جلو يا عقب وسيله نقليه حامل سم مشغول سوخت گيري يا در انتظار ب( وسيله نقليه 

 نوبت نباشد.

 ج( موتور وسيله نقليه در حين سوخت گيري خاموش باشد.

 چ( راننده نبايد دور از وسيله نقليه باشد.

 ح( دستورالعمل جايگاههاي سوختگيري براي موارد خطرناک كامال رعايت شود.

 در كليه حاالت توقف حركت، سوختگيري، بارگيري و... ممنوع ميباشد.استعمال دخانيات 

 سایر موارد:-11-3

 الف(رانندگان بايد بطور مناسب و كافي تحت آموزش قرار گيرند.

ب(توصيه مي شود هنگام پارک كردن، كاميون در مكان امن و در معرض ديد، پارک شده و درهاي 

 آن كامال قفل شود.

ز دستورات نوشته شده در خصوص نحوه عمل در هنگام بروز سوانح مطلع ج( رانندگان بايد ا

 گردند.

چ( رانندگان بايد همواره حين عمليات حمل و نقل اسناد مربوط به خصوصيات و نحوه حمل 

 آفتكشها را در اختيار داشته باشند تا هنگام درخواست مقامات يي صالح ارائه نمايند.
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ي اظهارنامه اي متصدي حمل و نقل را از خطرناک بودن ح( فرستنده آفتكشها مكلف است ط

 محموله و اقدامات احتياطي كه بايد در حين حمل و نقل به عمل آيد، مطلع نمايد.

خ( وسيله نقليه نبايد وسيله نقليه ديگري را يدک كشي نموده و يا توسط وسيله نقليه ديگري 

ماموران صالحيت دار راهنمايي و رانندگي يدک كشي شود. عنداللزوم با  اطالع  و تحت نظارت 

 صورت گيرد.

د( استعمال دخانيات يا استفاده از هرگونه وسيله روشنايي يا اتش زا در داخل وسيله نقليه يا در 

 متري آن ممنوع مي باشد. 11فاصله 

سال  26ي( رانندگان وسايل نقليه بايد داراي گواهينامه معتبر متناسب با نوع وسيله نقليه و حداقل 

 سال سن داشته باشند. 11و حداكثر 
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 8يماره  پهوست

 آفت کش نباتي ضوابط و قوانين و مقررات فروشگاه های 
 .مسئول فني فروشگاه موظف است در اوقات فعاليت فروشگاه ح ور مستمر داشته باشد -0

نسبت به تمديد آن فروشگاه موظف است يك ماه قبل از انق اء تاريخ اعتبار پروانه فروشندگي  -2

 اقدام نمايد.

مي بايست دفتر ثبت سموم و همچنين فاكتورهاي رسمي كد براي  هاآفت كشفروشگاه هاي مجاز  -2

روشگاه نگهداري فصادر مي شوند، بايد در محل مشخصي در ها  آفت كش تداركات و همچنين فروش

و سازمان نظام مهندسي  سازمان حفظ نباتاتشوند و در زمان مراجعه و درخواست كارشناسان 

 ارائه نمايند. كشاورزي

هاي الزم را طبق  و موارد احتياطهاآفت كش، توصيه هاي مصرف هاآفت كشندگان مجاز فروش -4

به خريداران، ضمن  هاآفت كشتجويز كلينيك هاي گياهپزشكي انجام دهند و در برابر فروش 

 توضيحات كامل موارد احتياطي، از خريداران بخواهند دفتر ثبت را ام اء نمايند.

خود را در معرض ديد عموم قرار دهند تا هم « پروانه فروشندگي»موظفند ، هاآفت كشفروشندگان  -1

افراد  و هم و سازمان نظام مهندسي كشاورزي براي كارشناسان نظارت فني سازمان حفظ نباتات

 خريدار قابل رويت و مشاهده باشد.

 

 آفت کش نباتيضوابط و قوانين و مقررات تدارکات 

شركت هاي توزيع مورد نياز را از  يهاآفت كشصرفا كليه فروشندگيهاي مجاز موظف هستند  -3

مي باشند را تهيه  نظام مهندسي كشاورزيمجاز كه داراي پروانه بهره برداري از سازمان  سراسري

 نمايند.

تحويلي را به دقت كنترل و در صورت نشتي،  هاآفت كشهمه فروشندگيها مي بايست ظروف  -2

سنواتي، برچسب آن داراي نواقص اطالعات از قبيل )شماره پارت، بچ، تاريخ توليد و انق اء، نداشتن 

بودن آن از تحويل گرفتن آن اطالعات فني براي مصرف و نداشتن اطالعات احتياط ايمني( معيوب 

 ظرف خودداري نمايند.

موظف هستند ضمن اعالن كتبي مقدار، نام، تاريخ، شركت  هاآفت كشهمه فروشندگيهاي مجاز  -2

 به سازمان حفظ نباتات )مديريت هاي حفظ نباتات استانها( در يكهاكشآفت سازنده و منبع تداركات 

 رک شده( را همراه با مدارک كنترل.خريداري شده )تدا آفت كشدفتر مشخص تمام 

 كيفيت و مقدار آنها ثبت و در هنگام مراجعه و درخواست كارشناسان سازمان حفظ نباتات و -4

 يا سازمان تعزيرات حكومتي ارائه نمايند. سازمان نظام مهندسي كشاورزي

توزيع سراسري نباتي توسط فروشندگيها، منحصراً از نمايندگيها، شركتهاي  هاي آفت كشتدارک  -1

مي باشند انجام  سازمان نظام مهندسي كشاورزياز  تاسيسكه داراي مجوز  آفت كش هاي نباتي

 گيرد.
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 نباتي آفت کشهایضوابط و مقررات مكان فروشندگي 

 نباتي(، كاشي كاري يا سنگ شده باشد. آفتكشهايدر داخل فروشگاه، ديواره ها )قسمت مربوط به  -3

 قفسه بندي منظم در فروشگاه انجام گيرد. -2

، كامپيوتر و اينترنت در هاآفت كشجعبه كمك هاي اوليه، كپسول آتش نشاني، دفتر ثبت تهويه، -2

 فروشگاه موجود باشد.

 د.درصد باش 61-11درجه سانتي گراد و درصد رطوبت  21-21دماي انبار و فروشگاه  -4

 نصب تابلوي مشخص كه نام فروشنده، فروشگاه و .. در آن درج شده باشد. -1

از نگهداري و عرضه مواد غذايي به هر شكل ممكن )كنسرو، كمپوت و ....( در فروشگاه اكيداً  -6

 خودداري گردد.

تفكيك آفت كش ها و درج عالئم هشدار دهنده براي مشتريان در محل نگهداري آفت كش ها و  -1

 رعايت ضوابط مندرج در دستورالعملهاي فروشندگي آفت كش ها.

نگهداري آفت كش هاي مايع و جامد تابع شرايط و ضوابط مندرج در برچسب كاالها و نهاده عرضه  -9

 شده در فروشگاه ميباشد.

 

 نباتي آفت کشو مقررات فروش ضوابط 

ه كلينيك هاي گياهپزشكي به را براساس نسخ آفت كشمي بايست  هاآفت كشفروشندگان مجاز  -0

 فروش برسانند.

قانون و آئين نامه حفظ نباتات نام و آدرس  12تمام فروشندگيهاي مجاز موظف هستند طبق ماده  -2

فروخته شده، نام كلينيك صادر كننده نسخه فني و  هايآفت كشكامل خريداران، نام مقدار و تاريخ 

 ام ا بگيرند. آدرس محل مصرف را در دفتر ثبت و از خريدار

قانون و آئين نامه حفظ نباتات حق ايجاد تغيير  10و  11طبق ماده  هاآفت كشفروشندگان مجاز  -2

در مشخصات برچسب، نوع ظروف، فرم و شكل ظرف و مقدار بسته بندي ظرف تدارک شده از سوي 

ظروف را بدون تغيير به شركتها و كارخانجات توليدكننده ، فرموله كننده و يا واردكنندگان را ندارند و 

 معرض فروش بگذارند.

نباتي و خانگي بايد فقط در بسته بندي هاي آفت كشقانون و آئين نامه حفظ نباتات،  10طبق ماده  -4

 هاي مجاز كه داراي برچسب تصويب شده مي باشند، به مصرف كننده فروخته شوند.

فروشندگان مجاز در صورتي كه در فروشگاه آنان قانون و آئين نامه حفظ نباتات،  49طبق ماده  -1

 مواد غذايي به فروش برانند پروانه آنها لغو خواهد گرديد.

سازمان نظام  و نباتي از طريق مامورين سازمان حفظ نباتات هايآفت كشفروشگاههاي مجاز  -6

ي و احتياطي د شد تا چنانچه از لحاظ تهويه و ساير شرايط بهداشتنبازديد خواه مهندسي كشاورزي

قانون و آئين نامه حفظ نباتات پروانه آنها لغو خواهد  48د طبق ماده ننامناسب تشخيص داده شو

 گرديد.
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تاريخ منق ي و غيرمجاز تحت هر شرايطي ممنوع بوده و دارندگان  هايآفت كشنگهداري و فروش  -1

اعالم تا نسبت به معدوم كردن آنها با  مديريت حفظ نباتات استانهاموظفند مورد را به  هاآفت كش

 هماهنگي سازمان حفظ نباتات و رعايت زيست محيطي اقدام كنند.


