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 2پيوست         

  
موارد مندرج در تعهدنامه محضري مسئول فني آزمايشگاه گياهپزشكي متقاضي انجام آزمايشات در حوزه 

  )متن زير در سربرگ دفاتر اسناد رسمي تكميل شود(ه گياهي قرنطين
ــاي ــي                      /آق ــد مل ــه شــماره شناســنامه                        ك ــد                 ب ــد               متول ــانم                          فرزن خ

                                                        بــا مــدرك تحــصيلي صــادره از               ســاكنكدپــستي                         
  دكتري از دانشگاه                        مسئوليت فني آزمايشگاه گياهپزشكي                      /كارشناسي ارشد/كارشناسي

     را به عهده داشته و متعهد به اجراي كامل كليـه مـوارد ذيـل مـي     واقع در                                                                         
  :گردم

  
سـوي  نظارت كامل بر اجراي كليه مقررات، ضوابط، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آيين نامه ها و توصـيه هـاي  صـادره از                         -1

  .سازمان حفظ نباتات، بر عهده اينجانب مي باشد
راي مسئولين فني آزمايشگاه هاي گياهپزشكي كه توسط سازمان حفظ نباتـات            كليه وظايف و مسئوليت هاي  تدوين شده ب         -2

  .به اينجانب ابالغ گرديده و اقرار به دريافت و مطالعه كليه آنها مي نمايم را بطور كامل اجرا نمايم
قيـق و كامـل     كليه مراحل نمونه برداري، آزمايش و اعالم نتايج محموله هاي گياهي و هر گونه مـوارد ارجـاعي را بطـور د                      -3

 .انجام و در هيچ مورد از انجام آنها امتناع نمي نمايم
 . مسئول فني به مديريت حفظ نباتات استان ارسال مي نمايم به عنوانكليه گزارش هاي فني را با تائيد و امضاي اينجانب -4
ن حفـظ نباتـات دريافـت و        متعهد مي شوم همواره كليه دستورالعمل ها و توصيه نامه ها و ضوابط جديد را از سايت سـازما                   -5

 .مطالعه نمايم
همچنين متعهد مي گردم چنانچه در اثر بي احتياطي و يا عدم رعايت نظامات دولتي و صنفي و يا عدم رعايت دستورالعمل هـا و                         

ـ           ) كه اقرار به ابالغ آنها به اينجانب مي نمايم        (توصيه هاي سازمان حفظ نباتات       ا هـر   هر گونه خسارت اعم از مـادي و معنـوي ي
گونه مشكلي براي هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد گردد، مسئوليت آنها را پذيرفته و متعهد و ملـزم بـه جبـران كامـل                           

  .خسارات وارده هستم
  

 براي بار اول مجاز به تعليق        هر كدام   در صورت عدم رعايت موارد فوق، سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسي كشاورزي             
د بود و اينجانـب  ن بار، مجاز به ابطال دائم  پروانه خواه3د بود و در صورت تكرار بيش از   ن سال خواه  3 ماه تا    6نجانب از   پروانه اي 

  .حق هر گونه اعتراض يا ادعايي را در اين خصوص  از خود ساقط نمودم
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