ضوابط و مدارک مورد نیاز جهت صدور و تمدید مجوز تولید بذر سیب زمینی/مینی تیوبر

شرایط عمومی
-1درخواست کتبی متقاضی
-2معرفی نامه سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه (معاون تولیدات گیاهی استان نیز مورد قبول است)
تبصره :برای دریافت مجوز تولید مینی تیوبر نامه معرفی از دفتر محصوالت جالیزی و گیاهان علوفه ای
ضرورت دارد.
 -3طرح فنی تولید بذر سیب زمینی/مینی تیوبر
 -4تصویر آگهی شرکت در روزنامه رسمی کشور (اشخاص حقوقی)
-5تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور (اشخاص حقوقی)
-6تصویر صفحه اول شناسنامه ،کارت ملی و یک قطعه عکس پرسنلی (اشخاص حقیقی)
-7تصویر اسناد مالکیت یا اجاره محضری قابل قبول زمین/گلخانه و پروانه بهره برداری آب
 -8تصویر مدارک علمی ،سوابق اجرایی مربوط به مدیر فنی و کارشناس (ان) فنی
ارائه قرارداد همکاری معتبر ،فی مابین متقاضی و مدیر فنی وکارشناس (ان) فنی (فرم پیوست)
-9فرم تکمیل شده و محضری منشور تعهدات متقاضیان تولید بذر (فرم پیوست)
 -10فیش تعرفه
-11گزارش فنی واظهار نظرکارشناس مسئول ستادی یا استانی از وضعیت متقاضی(حقیقی-حقوقی)در زمینه
امکانات،تجهیزات و نیروی انسانی طبق فرمت موسسه

شرایط اختصاصی اخذ مجوز تولید ریزغده(مینی تیوبر) سیب زمینی
ب) :اختصاصی:
-1نیروی انسانی
 -1-1حداقل مدرک تحصیلی قابل قبول :کارشناسی (لیسانس)
-1-2مدرک تحصیلی قابل قبول:
زراعت و اصالح نباتات – باغبانی -گیاهپزشکی -بیوتکنولوژی کشاورزی -تولیدات گیاهی ( گرایش علوم
زراعی و باغی) -علوم و تکنولوژی بذر

تبصره:1
دارندگان مدارک تحصیلی - :دانه های روغنی - -کشاورزی عمومی-اقتصاد کشاورزی-آبیاری-
خاکشناسی-مکانیزاسیون کشاورزی-ترویج یا آموزش کشاورزی -گیاهان دارویی و معطر-مدیریت
کشاورزی -هواشناسی کشاورزی -اکولوژی کشاورزی نیاز به ارائه مدرک سابقه کار( حداقل  2سال) در
زمینه کشاورزی و گذراندن حداقل یک دوره آموزشی در زمینه زراعت و یا تولید بذر محصول مورد نظر با
ارائه گواهی رسمی می باشد.

-1-3ظرفیت و تعداد نیروی فنی:
 -هر واحد تولیدی یک نفر مسوول فنی مورد تایید

-2امکانات :
 -1-2آزمایشگاه کشت بافت مطابق ضوابط موجود( مندرج در کتابچه ضوابط فنی تولید مینی تیوبر از طریق
کشت بافت مصوب کمیته عالی سیب زمینی کشور)
 -2-2گلخانه متناسب با میزان تولید مورد تقاضا
 -3-2سردخانه ملکی/اجاره ای متناسب با حجم تولید

مدارک الزم جهت تمدید مجوز تولید بذر سیب زمینی و مینی تیوبر

-1درخواست کتبی تمدید مجوز متقاضی
-2معرفی نامه از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مربوطه
 -3فیش تعرفه
-4گزارش فنی کارشناس مسئول ستادی یا استانی در زمینه کشت کار فنی شرکت در سال زراعی گذشته و
حسن انجام کار
 -5اعالم آخرین تغییرات در وضعیت شرکت (در صورت تغییر) وارسال تصویر آگهی تغییرات اساسنامه
شرکت در روزنامه رسمی .
-6تصویر تفاهم نامه همکاری مدیر و کارشناس فنی در سال جدید.
-7درصورت تغییر مدیر و یا کارشناس فنی کلیه مدارک اعم از مدرک تحصیلی ،سوابق علمی و اجرایی
ارسال شود.
-8تصویر گواهی دوره آموزش کنترل و گواهی بذر مدیر فنی
-9فرم منشور تعهدات با امضای مدیر عامل جدید(در صورت تغییر مدیر عامل)  ،به همراه گواهی امضاء.

