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 : صدور و تمدید مجوز تولید بذر دانه های روغنی اختصاصی شرایط فنی و

 نیروی انسانی-1

 کارشناسی )لیسانس( حداقل مدرک تحصیلی قابل قبول: -1-1

 مدرک تحصیلی قابل قبول: -2-1



رایش گ گیاهی ) تولیدات-گیاهپزشکی-زراعت و اصالح نباتات-کشاورزی عمومی-تکنولوژی بذرعلوم و   

های بیماری -علفهای هرز -مدیریت تلفیقی آفات-روغنی، بیوتکنولوژی کشاورزیدانه های  -علوم زراعی(

 حشره شناسی کشاورزی-گیاهی

  :1تبصره

رویج یا ت-مکانیزاسیون کشاورزی-خاکشناسی-آبیاری-اقتصاد کشاورزی تحصیلی: مدارکدارندگان   

 وژیاکول -کشاورزیهواشناسی  -ورزیمدیریت کشا-گیاهان دارویی و معطر-نیاباغب-آموزش کشاورزی

در زمینه کشاورزی و گذراندن حداقل یک دوره  (سال 2حداقل  ارائه مدرک سابقه کار) نیاز به کشاورزی

 آموزشی در زمینه زراعت و یا تولید بذر محصول مورد نظر با ارائه گواهی رسمی می باشد. 

 

  ظرفیت و تعداد نیروی فنی:-3-1

 به نوع محصول بشرح زیر یا کارشناس فنی( با توجه  مدیرنظارت نیروی فنی ) ،حداکثر ظرفیت

 می باشد: 

 صول( : یک نفر مدیر فنی + یک نفر کارشناس فنی حتن م 1000هکتار ) 500به ازای  کلزا:

 : یک نفر مدیر فنی + یک نفر کارشناس فنیتن محصول(  1500هکتار ) 500به ازای سویا: 

 : یک نفر مدیر فنی + یک نفر کارشناس فنیتن محصول(  1000هکتار ) 500به ازای  آفتابگردان:

 : یک نفر مدیر فنی + یک نفر کارشناس فنیتن محصول(  1000هکتار ) 500به ازای  گلرنگ:

 : یک نفر مدیر فنی + یک نفر کارشناس فنیتن محصول(  500هکتار ) 250به ازای  کنجد:

 

 :2تبصره 

هکتاراضافی و برای کنجد به ازای 500آفتابگردان وگلرنگ به ازای هر –سویا -لزابرای محصوالت ک

 یک نفر کارشناس فنی مورد نیاز است. ،هکتار اضافی250هر

 : 3تبصره 



ر فنی برای یک مدی،باشد های روغنی ه دانچنانچه یک شرکت تولید کننده متقاضی تولید بذر چند محصول  

 ناس فنی مورد نیاز می باشد. شمحصول یک کارکلیه محصوالت و به ازای هر 

 

 :دستگاه بوجاری -2

دعفونی ض -گراویتی تیبل -بوجار اصلی-بوجار پیش اجزاء مورد نیاز برای یک خط بوجاری شامل: -1-2

 ین و بسته بندیتوزسیستم -کننده

 : برای سویا دستگاه خشک کن الزامی می باشد. 4تبصره

 دستگاه بوجاری بذر جهت جلوگیری از خطر آفتاب و باران و ...استقرارمسقف بودن محل  -2-2

      

   انبار: -3       

 سطح انبار مورد نیاز جهت هریک از محصوالت:          

 .متر مربع انبار الزم است 2000اقل دح ،تن بذر تولیدشده 500کلزا: به ازای                   

 .متر مربع انبار الزم است 1200حداقل  ،شده یدتن بذر تول 500سویا: به ازای                   

 متر مربع انبار الزم است. 1000حداقل  ،تن بذر تولید شده  500آفتابگردان: به ازای                   

 متر مربع انبار الزم است. 1000تن بذر تولید شده ، حداقل  500به ازای  گلرنگ:                  

 متر مربع انبار الزم است.500حداقل ،تن بذر تولید شده  250کنجد: به ازای هر                    

  آزمایشگاه:-4

 آزمایشگاه می بایست مستقل و در محل تأسیسات شرکت باشد. -1-4

 آزمایشگاه شامل: وسایل مورد نیاز حداقل -2-4

 میز تجزیه-

 رطوبت سنج-



 کیلوگرم 2 توزینبا یک رقم اعشار و  ترازوی دیجیتال-

 آون-

 لوپ رومیزی-

  بمبو: -

 میلی متری 25آفتابگردان: بمبو بزرگ            

 میلی متری  19گلرنگ: بمبو متوسط           

 میلی متری 19متوسط بمبو- میلی متری 25بمبو بزرگ سویا:            

 میلی متری  14کلزا: بمبو کوچک           

 : الک دستی-

 5/2و  5/1کلزا: کشیده و گرد                         

 7و  6گرد سایز  -4و  3سویا: کشیده سایز                         

 5/2 -5/3-5/4-5/5آفتابگردان: کشیده سایز                         

 5/1-5/2-5/3سایز گلرنگ: کشیده                        

انبار  یتمدو آدانه های روغنی می بایست یکی از تولید بذر متقاضی صدور مجوز-5

  و یا دستگاه فرآوری بذر را بصورت مالکیت در احتیار داشته باشد.
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وارسال تصویر آگهی تغییرات اساسنامه  )در صورت تغییر(شرکت تغییرات در وضعیت آخرین اعالم  -5

 رسمی . شرکت در روزنامه

 .ارشناس فنی در سال جدیدتصویر تفاهم نامه همکاری مدیر و ک-6

مدیر و یا کارشناس فنی کلیه مدارک اعم از مدرک تحصیلی، سوابق علمی و اجرایی تغییر درصورت -7

 ارسال شود. 
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 به همراه گواهی امضاء. ،فرم منشور تعهدات با امضای مدیر عامل جدید)در صورت تغییر مدیر عامل( -9

 


