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 1 پيوست
  

موارد مندرج در تعهدنامه محضري آزمايشگاه گياهپزشكي متقاضي انجام آزمايشات در حوزه قرنطينه گياهي 
  )متن زير در سربرگ دفاتر اسناد رسمي تكميل شود(

  اينجانبان
                   كـد ملـي                                  خـانم                          فرزنـد               متولـد                 بـه شـماره شناسـنامه                                 / آقاي -1

                                              مدير عامل شركت               به شماره شناسه مليصادره از                كدپستي                              
  
زنـد               متولـد                 بـه شـماره شناسـنامه                        كـد ملـي                                  خـانم                          فر                       / آقاي -2

                                               به شماره شناسه مليصادره از                         رئيس هيئت مديره  شركتكدپستي                            
  

 دارنده پروانه بهره برداري به شماره               و تاريخ              آزمايشگاه گياهپزشكي متعهد و ملزم به اجراي تمامي مـوارد                                             
  :ذيل مي گردم

  
ولـه   نتايج بررسي هـاي  محم      اعالم كليه مراحل نمونه برداري، آزمايش، پردازش، تحليل و توصيف و             انجام مسئوليت -1

هر گونـه آثـار ناشـي از اعـالم          مسئوليت  هاي گياهي و هر گونه موارد ارجاعي را بطور كامل پذيرفته و ملزم به قبول                
  .نتايج آزمايش هاي انجام شده هستم

 . فني به مديريت حفظ نباتات استان ارسال نمايم با تائيد و امضاء مسئولكليه گزارشات فني صادره را  -2
ي آزمايشگاه و نيز تغيير مسئول فني را بالفاصله بدون تاخير، به مديريت حفـظ نباتـات اسـتان                   هر گونه تغيير در نشان     -3

 . اعالم نمايم
 

همچنين متعهد مي گردم چنانچه در اثر بي احتياطي و يا عدم رعايت دستورالعمل ها و توصيه هاي سازمان حفظ 
  نموده و متعهد مي شوم در آينده نيز همواره مل آنها نباتات كه به موجب اين تعهدنامه اقرار به دريافت و مطالعه كا

، و يا در اثر عدم دقت در آزمايش  را از سايت سازمان حفظ نباتات دريافت و مطالعه نمايم جديددستورالعمل ها و توصيه نامه هاي
يا حقوقي ايجاد گردد هاي ارجاعي، هر نوع خسارت اعم از مالي يا معنوي يا هر گونه مشكلي براي هر شخص اعم از حقيقي 

از ( را پذيرفته و متعهد و ملزم به جبران كامل خسارات وارده  آن و عواقب احتمالي مادي و معنوي واردهمسئوليت كليه خسارات
  .هستم) هر نوع

 مجاز مي باشند  هر كدامدر صورت عدم رعايت موارد فوق، سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسي كشاورزي
مراجع مزبور مي  بار 3 در صورت تكرار بيش از نموده و سال  تعليق 3 ماه تا 6 بهره برداري اينجانب را براي بار اول از كه پروانه

  .توانند پروانه بهره برداري اينجانب را باطل نمايند
سي  تخلفات و خسارات ذكر شده در اين تعهدنامه، سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندتشخيص قصور،مرجع 

  كشاورزي بوده و اينجانب متعهد به پذيرش نظر مراجع مزبور بوده و حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط 
  .مي نمايم

  مدير عامل          رييس هيات مديره 


