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 شرایط و تعهدات فعالیت واحدهای کشت بافتی دارای مجوز تولید 

 spcri.irتولید کننده با رعایت منشور تعهدات تولید نهال، موظف به رعایت موارد بارگزاری شده در وب سایت موسسه به آدرس  -1

 و نیز ضوابط منتشره در فصلنامه ثبت و گواهی بذر و نهال که در بر دارنده نکات زیر است خواهد بود.

  و نهالستان قانون، آیین نامه اجرایی و استانداردهای تولید نهال 

 بخشنامه های صادره از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تولید و تکثیر پایه/ نهال 

 دستورالعمل کنترل و نظارت بر تولید پایه و برخی ارقام تجاری باغی به روش  کشت بافت 

 گردد:تولید کننده متعهد می -2

  اختیار دستگاه نظارت قرار دهد.اطالعات، مستندات و آدرس محل تأمین مواد اولیه تکثیری خود را در 

 های رشد، گلخانه های سازگاری و انطباق را فراهم امکان کنترل و نظارت بر مجموعه تولیدی خود شامل آزمایشگاه، اتاق

 نماید.

 .کارشناس/ مدیر فنی خود را در هنگام بازدیدها با کارشناس کنترل و گواهی موسسه همراه نماید 

 ظارت را رعایت نماید.اصول فنی مد نظر دستگاه ن 

  در هر مرحله از تولید با دریافت اعالم کتبی دستگاه نظارت، سریعاً اقدامات اصالحی را انجام داده و در صورت وجود

 آلودگی و ناهنجاری های مورفولوژیکی مواد گیاهی را حذف و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب نماید.

 د را بر اساس قبض تعرفه پرداخت نماید.هزینه کنترل و نظارت هر مرحله بازدی 

 .آمارتولیدات خود را به نماینده موسسه در استان تسلیم نماید 

 .تولیدات خود را در قالب فاکتور فروش رسمی بفروش برسانم 

 های درون شیشه از واحدهای بدون مجوز خودداری نماید. از دریافت گیاهچه 

 مسئولیت کیفیت تولیدات خودرا می پذیرم. -3

ز آنجائیکه امکان بررسی تک تک نهال های تولید شده وجود ندارد و موسسه تولیدات کشت بافتی را بر اساس نمونه برداری ا -4

تصادفی کنترل می نماید، چنانچه در زمان فروش و یا بعد از آن خریدار با مشکلی مواجه شود، در صورت اثبات قصور تولید 

 ن وارده خواهد بود.کننده،  ایشان موظف به جبران ضرر و زیا

باشد و در ها، مصوب هیأت امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مبنای محاسبه هزینه کنترل و نظارت میتعرفه -5

 های جدید محاسبه و از تولید کننده دریافت خواهد شد.صورت هرگونه تغییر مبلغ دریافتی براساس تعرفه

کنترل و نظارت اینجانب/ این شرکت........................................................... با مطالعه شرایط فوق و قبول تمامی موارد، درخواست 

بر پایه / نهال تولیدی خود را داشته و متعهد میگردم هزینه های کنترل و نظارت را بر اساس تعرفه های مصوب هیئت امناء طبق 

 ض صادره در وجه موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال واریز نمایم.            قب

 مهر و امضاء متقاضی          
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