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 ضوابط و مدارک مورد نیاز جهت صدور و تمدید مجوز تولید بذر 

 چغندرقند

 عمومیشرایط 

 درخواست کتبی متقاضی  -1      

 زراعت وزارت جهاد کشاورزی )دفاتر تخصصی نیز مورد قبول است( امور معاونتاز نامه  معرفی -2

 (تولیدات گیاهی استان بهبودت سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه )معاون از معرفی نامه -3

 مورد نظرطرح فنی تولید بذر محصول   -4

 شرکت در روزنامه رسمی کشور )اشخاص حقوقی(تأسیس تصویر آگهی  -5

 تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور )اشخاص حقوقی(-6

 )اشخاص حقیقی( تصویر صفحه اول شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس پرسنلی-7

 و ایستگاه فرآوری بذر و انبارهای متقاضیشرکت تصویر اسناد مالکیت یا قرارداد اجاره دفتر -8

 فنی )ان(مدیر فنی و کارشناس مربوط به تصویر مدارک علمی، سوابق اجرایی -9

 یوست(سسه )فرم پارائه قرارداد همکاری معتبر، فی مابین متقاضی و مدیر و کارشناس )ان( فنی طبق فرمت مو-10

 )فرم پیوست(فرم تکمیل شده و محضری منشور تعهدات متقاضیان تولید بذر -110

 فیش تعرفه -12

و  حقوقی( در زمینه امکانات،تجهیزات-از وضعیت متقاضی )حقیقی گزارش فنی و اظهار نظرکارشناس مسئول -13

 نیروی انسانی طبق فرمت موسسه
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 چغندرقند تمدید مجوز تولید بذرشرایط فنی و اختصاصی صدور و 

 نیروی انسانی: .1

 لیسانس(فوق )ارشد حداقل مدرک تحصیلی قابل قبول کارشناسی 1-1

 مدرک تحصیلی قابل قبول : -1-2

 تولیدات گیاهی )گرایش –گیاهپزشکی  -زارعت و اصالح نباتات –کشاورزی عمومی  -علوم و تکنولوژی بذر

های بیماری –علفهای هرز  –مدیریت تلفیقی آفات  -بیوتکنولوژی کشاورزی –دانه های روغنی  -علوم زراعی(

 اصالح نباتات . –حشره شناسی کشاورزی  -گیاهی

 : 1تبصره 

سال( در زمینه  2دارندگان مدرک تحصیلی گرایش های مختلف کشاورزی نیاز به ارائه مدرک سابقه کار )حداقل 

ر زمینه زراعت و یا تولید بذر محصول مورد نظر با ارائه گواهی کشاورزی و گذراندن حداقل یک دوره آموزشی د

 . دارندرسمی 

 ظرفیت و تعداد نیروی فنی:  1-3

 حداکثر ظرفیت، نظارت نیروی فنی )مدیر یا کارشناس فنی( با توجه به نوع محصول بشرح زیر می باشد: 

 س تن محصول( یک نفر مدیر فنی + یک کارشنا 150هکتار ) 100 چغندرقند:

 را نظارت نماید. تولید بذر چغندرهکتار  300 مدیر فنی می تواند تا تبصره:

 دستگاه بوجاری:  .2

  اجزاء مورد نیاز برای یک خط بوجاری شامل: -1-2

دعفونی ض -گراویتی تیبل –بوجار نهایی  –ایرسپراتور)جداکننده( –بوجار اولیه  -بوجاری مقدماتی -خشک کن

 سیستم توزین وبسته بندی  –دستگاه پوشش دهی  –کننده

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

 انبـار: .3

 سطح انبار مورد نیاز : 

 متر مربع انبار الزم است.  2500تن بذر تولید شده حداقل  500به ازای  

 آزمایشگاه:  .4

 اه می بایست مستقل و در محل تاسیسات شرکت باشد. آزمایشگ -1-4
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 حداقل وسایل مورد نیاز آزمایشگاه شامل: -4-2

 میز تجزیه  -

 رطوبت سنج  -

 کیلوگرم 2ترازوی دیجیتال با یک رقم اعشار و توزین  -

 آون  -

 لوپ رومیزی -

 بمبو -

 دی وایدر -

 دستگاه سرشاخه گیر -

 دستگاه پوک گیری -

 دستگاه درجه بندی بذر  -

 ژرمیناتور -

 ادوات تعیین قوه نامیه مکانیکی -

 گلخانه برای تست استقرار -
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 چغندرقندمدارک الزم جهت تمدید مجوز تولید بذر    

 تمدید مجوز متقاضیدرخواست کتبی  -1

 استان مربوطه و منابع طبیعی کشاورزی آموزش معرفی نامه از مرکز تحقیقات -2

 فیش تعرفه -3

 در زمینه کشت کار فنی شرکت در سال زراعی گذشته یگزارش فنی کارشناس مسئول استان -4

اعالم آخرین تغییرات در وضعیت شرکت )در صورت تغییر( وارسال تصویر آگهی تغییرات اساسنامه شرکت در  -5

 روزنامه رسمی .

 تصویر تفاهم نامه همکاری مدیر و کارشناس فنی در سال جدید. -6

 لیه مدارک اعم از مدرک تحصیلی، سوابق علمی و اجرایی ارسال شود. درصورت تغییر مدیر و یا کارشناس فنی ک -7

 مدیر فنیتصویر گواهی دوره آموزش کنترل و گواهی بذر  -8

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


