
و منابع طبیعی کشاورزي  مراکز تحقیقاتبراي صدور و تمدید مجوز تولید نهال  مدارك

  و موسسات تحقیقاتی

  

مدارك صدور مجوز

  درخواست کتبی براي صدور مجوز تولید نهال با ذکر نام محصوالت مورد تقاضا. -1

 (جایگزین اسناد مالکیت زمین وتحقیقاتی جهت معرفی زمین و منابع تامین آبنامه مرکز تحقیقات یا موسسه  -2

  .منابع تامین آب می باشد)

  امکانات موجود جهت صدور مجوز تولید.برگی بررسی وضعیت زمین/ گلخانه و 4تکمیل اصل فرم  -3

نهالستان هکتار سطح کل اراضی و سطح زیر کشت  1/2کروکی و سطح زیر کشت مشخص (حداقل  -4

  مترمربع گلخانه باشد.) 1500هکتار در فضاي باز و در فضاي بسته حداقل  7/0حداقل 

تصویر حکم کارگزینی، کارت ملی، مدارك علمی(حداقل کارشناسی) و سوابق اجرایی مربوط به مسئول  -5

  فنی( مدرك تحصیلی مدیر فنی ترجیحاً باغبانی یا تولیدات گیاهی باشد.)

آزمون خاك از نظر آفات (نماتد) و بیماریهاي مهم خاکزي با تاریخ، امضاء و مهر آزمایشگاه ارائه نتایج  -6

  مرجع.

  ارائه نتایج خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آزمون خاك و آب با تاریخ، امضاء و مهر آزمایشگاه مرجع. -7

  تکمیل و امضا منشور تعهدات توسط رئیس مرکز تحقیقات (فرم پیوست). -8

  رداخت تعرفه.فیش پ -9

  

  مدارك تمدید مجوز

  در خواست کتبی تمدید مجوز.-1

ساله بودن مدت مجوز در هر  3تکمیل فرم ارزیابی عملکرد در دوره تولید سنوات گذشته(با توجه به  -2

  فرم براي هر سال تکمیل گردد.) 1دوره، ضروري است که 

  نات موجود جهت صدور مجوز تولید.امکابرگی بررسی وضعیت زمین/ گلخانه و 4تکمیل اصل فرم  -3

  تصویر حکم کارگزینی مسئول فنی در سال جدید.  -4

ارائه نتایج آزمون خاك از نظر آفات (نماتد) و بیماریهاي مهم خاکزي با تاریخ، امضاء و مهر آزمایشگاه  -5

  مرجع.

  هر آزمایشگاه مرجع.ارائه نتایج خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آزمون خاك و آب با تاریخ، امضاء و م -6

در صورت تغییر مدیر فنی نهالستان کلیه مدارك اعم از تصویر کارت ملی، مدرك تحصیلی و سوابق  -7

  اجرایی ارسال شود.

  فیش پرداخت تعرفه. -8


