
  

  موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

  مجوز تولید بذر کینواتمدید  یا وضوابط و مدارك موردنیاز براي صدور 

  تمدید مجوز تولید بذر کینوا  یا و دریافتمتقاضی اختصاصی شرایط الف) 

براي بذر ( ت یا قرارداد رسمی اجاره و یا تفاهمنامه استفاده از امکانات فرآوري و انبار مالکیدر اختیار داشتن کارخانه فراوري بذر به صورت  -

متناسب با حجم تولید بذرفله و فرآوري شده) 

  تولید بذر کینوا براي صدور مجوزمورد نیاز عمومی مدارك و شرایط ب) 

درخواست کتبی متقاضی .1

هادفاتر تخصصی آن نامه معاونت زراعت وزارت کشاورزي یامعرفی.2

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

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

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

(شرایط اختصاصی) الفتصویر اسناد تاییدکنندة بند .6

محضري منشور تعهدات اخالقی متقاضی تولید بذر  فرم.7

فیش تعرفه پرداخت شده.8

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

ول نیست)قبطرح فنی تولید بذر شامل برنامه و فرایند انجام کارها از کاشت تا بوجاري و پارت چینی (طرح توجیه اقتصادي مورد .10

هاي آموزش تولید بذر کینوا متعلق به مدیر و یا کارشناسان فنیمدارك علمی و سوابق اجرایی و دوره.11

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

  مدارك موردنیاز براي تمدید مجوز تولید بذر کینواج) 

درخواست کتبی متقاضی براي تمدید مجوز .1

د اس مسئول از وضعیت کشت و تولیننامه مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان به همراه گزارش فنی کارشمعرفی.2

شرکت در سال گذشته

زنامه رسمیاعالم آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت (در صورت وجود تغییر) همراه با تصویر درج آگهی تغییرات در رو.3

هاي آموزش تولید بذر کینوا متعلق به مدیر و یا کارشناسان فنی در صورت تغییر جدیدمدارك علمی و سوابق اجرایی و دوره.4

فرم محضري منشور تعهدات اخالقی متقاضی تولید بذر .5

فیش تعرفه پرداخت شده.6

  باشد.برقرار میهمچنان در زمان درخواست تمدید مجوز  ،مجوز دریافتدهد شرایط اختصاصی میکه نشان  معتبرياسناد .7


