
 1:و محرومیت های پیش بینی شده منجر به تعلیق یا لغو مجوز تولید بذر مصادیق انحرافات

 و محرومیت پیش بینی شده: منجر به لغو مجوز انحرافات -الف

 مجوز جدید( عدم پذیرش تقاضا برای صدور سه سال). غیر استاندارد )مردودی و زیر بوجار( به بازار به عنوان بذرفروش بذرهای  -1

م سال عد یک) و گواهی به منظور مصرف غیر بذری بدون اخذ مجوز الزم از مراجع ذیربط. دمحصول بذری قبل از اتمام مراحل تولیفروش  -2

 پذیرش تقاضا برای صدور مجوز جدید(

 )سه سال عدم پذیرش تقاضا برای صدور مجوز جدید( .اختالط محصول مزارع غیر بذری با بذر و فروش آن تحت عنوان بذر -3

 سال عدم پذیرش تقاضا برای صدور مجوز جدید( سه) .)مجوز، لیبل و شناسه( که مورد تایید موسسه نمی باشداستفاده از اوراق گواهی  -4

 مرق ، نامیک سال عدم پذیرش تقاضا برای صدور مجوز جدید()رقم درج اطالعات غیر واقعی بر روی بسته های بذری شامل: سال تولید -5

  2)یک سال عدم پذیرش تقاضا برای صدور مجوز جدید(. طبقه بذری تقاضا برای صدور مجوز جدید()سه سال عدم پذیرش 

)دو سال عدم پذیرش تقاضا  ( گردد.5ارائه اطالعات غیر واقعی هنگام نمونه برداری از بذرهای متقاضی گواهی که منجر به تخلفات بند ) -6

 برای صدور مجوز جدید(

رش )سه سال عدم پذی .تعویض محتویات پاکت بذری بعد از نمونه برداریو  است گردیده نصب بذر انبار روی بر که موسسه پلمپ فک -7

 3تقاضا برای صدور مجوز جدید(

 )یک سال عدم پذیرش تقاضا برای صدور مجوز جدید( .واگذاری تمام یا قسمتی از فرآیند تولید به دیگری بدون طی مراحل قانونی -8

ای )یک سال عدم پذیرش تقاضا بر .موسسهقبلی  موافقتبدون ،تولید در مجوز  مندرج محل تولید یا فرآوری بذر تغییر محل جغرافیایی -9

 صدور مجوز جدید(

 سال عدم پذیرش تقاضا برای صدور مجوز جدید( دو) .بذر استاندارد به بازار قبل از نصب شناسه گواهی فروش  -10

 )یک سال عدم پذیرش تقاضا برای صدور مجوز .ید بدون کسب موافقت قبلی موسسهتغییر مدیر یا کارشناس فنی در حین فرآیند تول -11

 جدید(

 :منجر به تعلیق مجوز انحرافات -ب

 .استفاده صوری از مدارک کارشناس یا مدیر فنی  -1

 .تعلل در اجرای دستورات فنی موسسه به نحوی که مرحله رشدی مورد نظر طی شود -2

 .عدم حضور مدیر و کارشناس فنی در بازدیدهای ادواری بازرسین فنی  -3

 .استفاده از ابزار و تجهیزات غیر استاندارد در فرآیند تولید بذر -4

 .جابجایی پارت های بذری قبل از اعالم نتایج و نصب لیبل -5

                                                                                                                                      

 نام و نام خانوادگی متقاضی                                                                                                                                              

 حقوقی( -)حقیقی                                                                                                                                            

 مهر و امضاء

                                                           
در قالب  اشد کهمی ب ((متقاضیان اخذ مجوز تولید بذر، نهال و مواد رویشی قابل تکثیرمنشور تعهدات در ))شده پیش بینی تکمیلی تنبیهی ساز و کار محرومیت،  - 1

 .زمانی یک تا سه سال در نظر گرفته شده استدوره جهت منجر به لغو مجوز یا انحرافات متقاضی دارای انحراف  یعدم پذیرش تقاضا

درج اطالعات غیر واقعی سال تولید رقم و طبقه بذری  . در صورت ارتکاب همزمان دو انحرافاعمال خواهد شدمحرومیت در صورت جمع انحرافات، شدیدترین  - 2

 بر روی بسته های بذر، جمع دو محرومیت لحاظ خواهد شد.

در صورت عدم  تویات یک سال محرومیت عدم پذیرش ومحو جابجائی تعویض در مورد فک پلمپ بدون  ،بصورت مجزا 7افعال بند  ق هر یک ازورت تحقدر ص - 3

 لحاظ خواهد شد.محرومیت ، سه سال محتویات به هر طرق دیگریا جابجائی فک پلمپ و تعویض 


