
 

 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 ایگیاهان علوفهمجوز تولید بذر تمدید  یا وضوابط و مدارک موردنیاز برای صدور 

 (ای و ...، خلر، نخود علوفه)سورگوم، ارزن، یونجه، شبدر، اسپرس، ماشک

 

 ایگیاهان علوفهتمدید مجوز تولید بذر  یا و دریافتمتقاضی اختصاصی شرایط الف( 

اده از امکانات استفدار مدتت یا تفاهمنامه فراوری بذر به صورت مالکی در اختیار داشتن کارگاهشخص )حقیقی یا حقوقی( در صورت 

یاهان گدریافت مجوز تولید بذر اختصاصی واجد شرایط  ،متناسب با حجم تولید بذر)برای بذر فله و فرآوری شده(  فرآوری و انبار 

 اشتهد نیز امکانات زیر راعالوه بر تجهیزات معمول فراوری بذر ای کارگاه فراوری بذر گیاهان علوفه. شودشناخته می ایعلوفه

 باشد:

 ریز بذرهای مورد تقاضابا متناسب بوجاری دستگاه های موردنیاز و الک بوجاردستگاه پیش -لفا

 ریزبذر مورد تقاضا تودهرایج در  های هرز و سسای برای جداسازی علفاستوانههای جداکننده -ب

 ای(های علوفهبذر یونجه و لگومگیری تکمیلی سس)برای گیر سس -ج

 

 ایگیاهان علوفهمورد نیاز برای صدور مجوز تولید بذر عمومی مدارک و شرایط ب( 

 درخواست کتبی متقاضی  .1

 هایا دفاتر تخصصی آنو معاونت زراعت وزارت کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان یا نامه معرفی .2

 تصویر آگهی شرکت در روزنامه رسمی )برای اشخاص حقوقی( .3

 رسمی کشور )اشخاص حقوقی(تصویر اساسنامه شرکت و تغییرات آن در روزنامه  .4

 تصویر شناسنامه، کارت ملی همراه با یک قطعه عکس پرسنلی )اشخاص حقیقی(  .5

 )شرایط اختصاصی( الفتصویر اسناد تاییدکنندۀ بند  .6

 فرم محضری منشور تعهدات اخالقی متقاضی تولید بذر )فرم پیوست( .7

 فیش تعرفه پرداخت شده .8

 امکانات، تجهیزات و وضعیت اراضی متقاضیگزارش بازدید کارشناس مسئول استان از  .9

  و فرایند انجام کارها از کاشت تا بوجاری و پارت چینی مشخصات ارقام و سطح کشت هریکتولید بذر شامل  برنامه .10

 متعلق به مدیر و یا کارشناسان فنی ایگیاهان علوفههای آموزش تولید بذر مدارک علمی و سوابق اجرایی و دوره .11

 همکاری معتبر متقاضی تولید بذر با مدیر و یا کارشناس )ان( فنی )فرم پیوست(ارائه قرارداد  .12

 

 



 ایگیاهان علوفهمدارک موردنیاز برای تمدید مجوز تولید بذر ج( 

 درخواست کتبی متقاضی برای تمدید مجوز  .1

کشت و  وضعیت اس مسئول ازننامه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان به همراه گزارش فنی کارشمعرفی .2

 تولید شرکت در سال گذشته

 اعالم آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت )در صورت وجود تغییر( همراه با تصویر درج آگهی تغییرات در روزنامه رسمی .3

متعلق به مدیر و یا کارشناسان فنی در  ایگیاهان علوفههای آموزش تولید بذر مدارک علمی و سوابق اجرایی و دوره .4

 صورت تغییر جدید

 فرم محضری منشور تعهدات اخالقی متقاضی تولید بذر )فرم پیوست( .5

 فیش تعرفه پرداخت شده .6

در زمان درخواست تمدید مجوز برقرار  ،)بند الف( مجوز دریافتدهد شرایط اختصاصی میکه نشان  معتبریاسناد  .7

 باشد.می


