
 ---- ---- - سازمان جهاد کشاورزی مديريت محترم حفظ نباتات
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  سالم علیکم
            واقع در شهرستان       جهت    موضوع معرفی کلینیک گیاهپزشکی  احتراما بازگشت به نامه شماره        مورخ   

ی، تحت نظارت این سازمان توسط آن کلینیک، بدینوسیله اعالم می نماید با عنایت به انجام امور قرنطینه گیاه
نجام نمونه برداری و بررسی های آزمایشگاهی  ابا بازدید و بررسی انجام شده توسط کارشناسان این سازمان،

بعد از قرنطینه  ،  زیاد وریسک قرنطینه ای کم ، متوسط وارداتی و صادراتی با محموله های گیاهی
در چارچوب ضوابط و مقررات این سازمان، صرفاً نهالستانها و باغات مادری، ، ورود اندامهای گیاهی وارداتی

مقتضی . موافقت می شود از تاریخ این نامهبرای مدت یکسال توسط کارشناسان آموزش دیده کلینیک مذکور و 
سئولین کلینیک فوق، نظارت کامل توسط آن است دستور فرمائید ضمن اخذ تعهدنامه های محضری مربوطه از م

بدیهی است ادامه روند انجام فعالیت کلینیک مذکور، منوط به ارزیابی  .مدیریت و کارشناسان قرنطینه صورت پذیرد
نتایج کاردرطی دوره فعالیت و ارسال به موقع مستندات به این سازمان جهت بررسی، و صدور تمدید آن توسط این 

  .سازمان می باشد

الزم به ذکر است سازمان هیچگونه تعهدی در قبال ارجاع کار به واحد ذیربط ندارد و این مجوز تنها بنا به درخواست 
  .کلینیک مذکور و پس از بازدید و بررسی های انجام گرفته، صادر شده است
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  سالم علیکم
 واقع ‐‐‐ ‐‐ ‐  موضوع معرفی کلینیک گیاهپزشکی  ‐‐ ‐‐ ‐‐‐   مورخ ‐ ‐‐‐ ‐‐ حتراما بازگشت به نامه شماره  ا

جهت انجام امور قرنطینه گیاهی تحت نظارت این سازمان توسط آن کلینیک، بدینوسیله اعالم ‐‐‐ ‐‐‐ درشهرستان 
نمونه برداری و بررسی ، با انجام توسط كارشناسان اين سازمان د با عنایت به بازدید و بررسی های انجام شده می نمای

ریسک قرنطینه ای کم و متوسط، انواع نهال  های آزمایشگاهی محموله های وارداتی و صادراتی با
چارچوب ضوابط و تولیدی در نهالستانهای دارای مجوز در حد تشخیص عوامل قارچی و نماتدی در 

از تاریخ این برای مدت یکسال  ، صرفاً توسط کارشناسان آموزش دیده کلینیک مذکور و مقررات این سازمان
مقتضی است دستور فرمائید ضمن اخذ تعهدنامه های محضری مربوطه از مسئولین کلینیک فوق، . نامه موافقت می شود

بدیهی است ادامه روند انجام فعالیت کلینیک .  صورت پذیردنظارت کامل توسط آن مدیریت و کارشناسان قرنطینه
مذکور، منوط به ارزیابی نتایج کار در طی دوره فعالیت و ارسال به موقع مستندات به این سازمان جهت بررسی، و صدور 

 .تمدید آن توسط این سازمان می باشد

د ذیربط ندارد و این مجوز تنها بنا به درخواست الزم به ذکر است سازمان هیچگونه تعهدی در قبال ارجاع کار به واح
 .کلینیک مذکور و پس از بازدید و بررسی های انجام گرفته، صادر شده است


