
 مراحل انجام كار صدور پروانه هاي توليدكنندگان سموم

 

 
 ميز خدمت ( مستندات يك سم جديد، منطبق با ضوابط نظارت مستمر) به مدارك و متقاضي درخواست نامه ارائه .1

 طرح در كميته فني سموم .2

 ارجاع درخواست به هيأت نظارت بر سموم كشور به منظور اعالم موافقت با انجام روند ثبت .3

 بازديد ا زخط فرموالسيون و نمونه برداري از نمونه سم تدارك شده .4

 ارجاع موضوع و نمونه سم به آزمايشگاههاي مورد تاييد  جهت انجام آزمايشات فني .5

 بررسي مدارك و تشكيل پرونده توسط كارشناس (سه روز كاري) .6

 اعالم نواقص پرونده به شركت متقاضي (يك روز) .7

 در صورت كامل بودن مدارك، تعيين وقت براي آزمون كتبي و مصاحبه تعيين صالحيت مسئول فني (دو هفته كاري) .8

 برگزاري جلسه آزمون كتبي و مصاحبه براي بررسي صالحيت شخص معرفي شده (يك روز) .9

فني بر اساس نتايج آزمون به ترتيب توسط روساي گروه ها و معاون آفت  مسئول صالحيت تنظيم و تاييد صورتجلسه تاييد .10
 كش هاي شيميايي (سه روز كاري)

در صورت عدم Uاعالم نتيجه آزمون پس از بررسي رؤساي گروه هاي صدور پروانه ها به شركت متقاضي (يك هفته كاري)  .11
  U به بعد تكرار خواهد شد.1 امتياز) مراحل 100 امتياز از 70كسب حداقل امتياز الزم (

 بازديد از انبار (دو هفته كاري)  .12

در صورت نياز به بازديد مجدد Uاعالم موارد فني الزم بر اساس گزارش بازديد در صورت لزوم به شركت (سه روز كاري)   .13
  U به بعد تكرار خواهد شد.6مراحل 

 ارسال پرونده شركت به انضمام نتيجه آزمون كتبي و گزارش بازديد در صورت تاييد به هيأت نظارت بر سموم (يك روز) .14

 طرح و بررسي درخواست در هيأت نظارت بر سموم (دو هفته) .15

 انجام مقدمات صدور پروانه در صورت كامل بودن مدارك و موافقت هيأت (يك روز) .16

 (يك روز) پروانه پيش نويس صدور .17

 (حداقل يك روز)بررسي و تاييد به ترتيب توسط معاون آفت كش هاي شيميايي، مدير كل دفتر، معاون كنترل آفات  .18

  (حداقل يك روز)تاييد و امضا توسط رييس سازمان. .19

 ارسال به دبيرخانه براي مهر (يك روز) .20

 تهيه پيش نويس نامه تحويل پروانه (يك روز) .21

 (حداقل يك روز)توسط معاون آفت كش هاي شيميايي، مديركل دفتر و معاون كنترل آفات بررسي و تاييد نامه  .22

 (يك روز)ارسال به دبيرخانه براي اعالم به متقاضي  .23

  (يك روز)تحويل پروانه به متقاضي. .24
 


