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وزارت جهاد کشاورزي
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مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
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  اخذ مجوز تولید بذر، نهال و مواد رویشی قابل تکثیر انمنشور تعهدات متقاضی
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ده که محرومیت هاي پیش بینی ش از مصادیق انحرافات منجر به تعلیق یا لغو مجوز تولید بذر وبا علم و آگاهی کامل ضمن اینکه باشم و متقاضی دریافت مجوز تولید بذر/ نهال می

انونی ن و مقررات قکلیه قوانی نمایم اینکه این مجوز قابل انتقال به اشخاص ثالث نخواهد بود، تعهد می جزء الینفک منشور می باشد و به رویت و اطالع اینجانب رسیده است و

  مواد رویشی قابل تکثیر را رعایت نموده و نسبت به انجام و رعایت موارد زیر اهتمام کامل داشته باشم:و  مرتبط با تولید و تکثیر بذر/ نهال

.روزنامه رسمیآگهی الکیت واحد تولیدي برابر م ،اقامتگاه /نشانی، اتتغییرآخرین اعالم کتبی .1

رویشی  مواد و ذر/ نهالتولید ببر  کنترل و نظارتبا مرتبط  و استانداردهاي ملی تخصصی ،هاي فنی هاي اجرایی و دستورالعمل، آیین نامهمقررات کلیه قوانین و رعایت.2

باشم.و موظف به کسب اطالعات مرتبط می به آن آگاهی یافته 2پایگاه اینترنتی موسسهنشریه رسمی موسسه یا قابل تکثیرکه از طریق 

                                          ب از جان ينهال منوط به اعمال کنترل و نظارت ادوار ایو عرضه بذر  دیاست. تول دیتول يبرا یو امکانات متقاض یفن تیاهل دییمجوز صرفا به منزله تا نیا افتیدر     .3

  است.    یو پرداخت تعرفه نظارت طیفرم شرا میو تنظ يدیبذر/نهال تول يبرا یگواه افتیموسسه، احراز استانداردهاودر

(براي اشخاص فاقد صالحیت حرفه اي)  جهت تولید بذر /نهال و مواد رویشی قابل تکثیربهره مندي از خدمات مسئول فنی ذیصالح در قالب قرارداد مورد تأیید مؤسسه .4

در صورت تغییر مسئول فنی، اعالم مراتب در اسرع وقت.  و

ر نظر برابدوره هاي نوآموزي و بازآموزي تخصصی در زمینه تولید بذر، نهال و مواد رویشی قابل تکثیر  در کارکنان و مسئول فنیخود، شرکت  جهتتمهیدات الزم ایجاد .5

و تأیید موسسه و قبول پرداخت هزینه هاي مرتبط.

  . در اراضی مورد تایید جهت تولید قانونی و شناسه استفاده از بذر، نهال و مواد رویشی قابل تکثیر گواهی شده و داراي لیبل .6

نظارت بی قید و شرط ادواري کارشناسان و ناظرین فنی موسسه از مزارع تولید بذر و نهالستانها.  و فراهم نمودن زمینه براي انجام بازدید .7

.ایراداتاصالح و اقدام بموقع براي توجه موثر به تذکرات کارشناسان کنترل و گواهی بذر و نهال .8

انعکاس آمار تولید بذر/ نهال و مواد رویشی قابل تکثیر در اسرع وقت به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال..9

ارائه و صدور فاکتور فروش بذر/ نهال و مواد رویشی قابل تکثیر تولیدي به خریداران. .10

و الصاق یا حک گواهی یا شناسه حاوي اطالعات مرتبط (شامل نام و عالمت تولید کننده، شماره  ظروف مورد تأیید موسسه در مواد رویشی قابل تکثیر عرضه بذر/ نهال و.11

مجوز تولید، تاریخ و محل تولید، نام رقم، طبقه، مشخصات کیفی و کمی، شرایط نگهداري، شماره سري ظرف و رمزینه یا بارکد) بر روي آن.

ؤسسه مو تعیین تکلیف آن به تشخیص و تحت نظارت یا فاقد کیفیت و استاندارد مواد رویشی قابل تکثیر فاقد شناسه و گواهی و  بذر/ نهالاز عرضه و فروش خودداري .12

 .تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

.مواد رویشی قابل تکثیر و  تولید بذر/ نهال عقد قرارداد با پیمانکاران.13

 12بند  ای خود به طور مستقیممواد رویشی قابل تکثیر تولید شده توسط کنندگان پیرامون کیفیت بذر/ نهال و جبران خسارت و ضرر و زیان وارده به خریداران و مصرف .14

.دادگاه راي مسند به از طریق مصالحه یا یا تواماً

.آنارقام جدید گیاهی یا صاحب امتیاز  رعایت حقوق بهنژادگران.15

طبق اعالم واحد مالی. هاي مصوبهاي کنترل و نظارت براساس تعرفهرداخت هزینهپ.16
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موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال   ٢
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