
 فلوچارت نحوه صدور گواهي بهداشت گياهي براي محموله هاي گياهي صادراتي 
 
  

    
  

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
  
  
  

موله ارجاع انجام پروسه هاي بازديد، نمونه برداري و درصورت لزوم بررسي هاي آزمايشگاهي مح
در (مورد نظر به تشخيص كارشناس كد دار قرنطينه به كلينيك مورد تاييد قرنطينه و داراي مجوز 

صورتيكه بيش از يك كلينيك گياهپزشكي در گمرك اظهار كننده وجود داشته باشد، انجام امور مذكور 
 )بايستي به نسبت مساوي بين كلينيك هاي گياهپزشكي تقسيم گردد

 سط كارشناس كلينيك و نمونه برداري و انجام بررسي هاي آزمايشگاهي الزم بازديد محموله تو

 كارشناس كد دار قرنطينهاعالم نتيجه بررسي هاي ميداني و آزمايشگاهي انجام گرفته توسط كلينيك به 

 عدم مشاهده آلودگي
 مشاهده آلودگي 

صدور گواهي بهداشت گياهي
صادراتي توسط واحد قرنطينه گياهي 

 استانمديريت حفظ نباتات 

هدايت صاحب محموله به تشخيص كارشناس كد دار 
به شركت ضدعفوني  قرنطينه به همراه ارائه روش ضدعفوني

 رنطينه و داراي مجوزمورد تاييد ق

 قرنطينهكارشناس كد دار  انجام ضدعفوني محموله توسط شركت ضدعفوني و اعالم نتيجه كار به

مشاهده آلودگي قرنطينه اي يا 
 امكان ضدعفوني عدم امكان ضدعفوني

عدم صدور گواهي 
بهداشت گياهي براي 
 صادرات محموله

نظارت بر انجام امور در كلينيك 
داراي مجوز توسط كارشناس 

كددار قرنطينه و كارشناسان ذيربط 
 سازمان حفظ نباتات

   مستقر در گمرك اظهار كننده محموله صادراتي و ارائه كد رهگيري به ايشان مراجعه به كارشناس كددار قرنطينه

ارسال يادداشت به تشخيص كارشناس كد دار قرنطينه براي كلينيك گياهپزشكي مربوطه به 
 منظور انجام بازديد و نمونه برداري مجدد از محموله ضدعفوني شده

  مونه در آزمايشگاه مربوطه و اعالم نتيجه به كارشناس كد دار قرنطينهبررسي ن

 عدم رفع آلودگي  رفع آلودگي

عدم صدور گواهي بهداشت گياهي صادراتي توسط واحد 
 تاناسقرنطينه گياهي مديريت حفظ نباتات 

نياز به انجام عمليات
ضدعفوني مطابق با شرايط 

 ورود كشور واردكننده

عدم نياز به انجام عمليات 
ضدعفوني مطابق با شرايط 

 ورود كشور واردكننده 

هدايت صاحب محموله به تشخيص 
كارشناس كد دار قرنطينه به همراه ارائه 

به شركت ضدعفوني  روش ضدعفوني
 مورد تاييد قرنطينه و داراي مجوز

انجام ضدعفوني محموله توسط شركت
ضدعفوني و اعالم نتيجه كار به 

 قرنطينهكارشناس كد دار

و ثبت  زيرسامانه پس از فعال شدنبور جهت ورود به ز عنام كاربري و رمو اخذpms.ppo.irشركت صادركننده در زيرسامانه/ ثبت نام اوليه شخص
مراجعه به كلينيك گياهپزشكي داراي مجوز از سازمان حفظ نباتات جهت ثبت درخواست صدور درخواست صدور گواهي بهداشت گياهي در زيرسامانه يا 

  در زيرسامانه و اخذ كد رهگيري گواهي بهداشت گياهي


