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 مقدمه 
اهمیت اقتصادي و نقش محوري بخش کشاورزي درتامین غذاي جامعه موید لزوم هرگونه تالش براي  
افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزي در جهت خودکفایی و استقالل اقتصادي کشور می باشد. در  

ناشی از آفات و بیماریهاي گیاهی و فرآورده هاي آن که ساالنه  این راستا جلوگیري از زیان هاي 
خسارتهاي قابل توجهی را به بخش تحمیل می کند بعنوان یکی از راهکارهاي افزایش تولید محصوالت  
کشاورزي مورد توجه مدیران و دست اندرکاران بخش کشاورزي بخصوص حفظ نباتات قرار داشته  

آوري هاي روز و جایگزینی روش هاي علمی جدید بجاي شیوه هاي  است. اگرچه توجه به دانش و فن 
سنتی مبارزه با آفات و بیماریهاي گیاهی موجب افزایش میزان تولید گردیده ولی درحال حاضر به  
دالیل مختلف از جمله عدم حمایت کافی از تولیدکنندگان و نبود استانداردهاي الزام آور در تولید  

استفاده غیرمتعارف از کود و سم شیمیایی در تعارض با تولید غذاي سالم اغلب محصوالت کشاورزي و 
 می باشد.

با توجه به محدودیت هاي بخش دولتی در تامین منابع انسانی، مالی و سایر امکانات و تجهیزات مورد  
نیاز و بهره گیري از توان بخش تخصصی غیردولتی که بتواند در چارچوب سیاستها، برنامه و نظارت  

ارت جهادکشاورزي فعالیت و بعنوان الگو بخشی از نیازها و مشکالت را برطرف نماید اجتناب ناپذیر وز
 می باشد.

قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی و پیشنهاد   2در این راستا و براساس ماده
 پزشکی شاملاجرایی مربوط به صدور مجوز و پروانه واحدهاي گیاه  سازمان حفظ نباتات وظایف 

مرکز تولید عوامل   -آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماري هاي گیاهی(کلینیک گیاهپزشکی) 
ت  شرک -شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی -(انسکتاریوم)آفات ماکروارگانیسم کنترل بیولوژیک 

 توسط سازمان نظام مهندسی انجام می شود.  آفت کشهاي نباتیتوزیع آفت کشهاي نباتی و فروشگاه 
مقرر گردید این سازمان از طریق تعامل سازنده و مستمر با سازمان حفظ نباتات و رعایت کامل  

 سیاستها و برنامه هاي ابالغی بتواند به اهداف تعیین شده دست یابد.
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 تعاریف :  -1ماده 
مصوب  بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعیمنظور قانون افزایش  قانون افزایش بهره وري: .۱

 می باشد. مجلس شوراي اسالمی 23/4/89

 منظور سازمان حفظ نباتات کشور است. سازمان حفظ نباتات: .۲

منظور سازمان نظـام مهندسـی کشـاورزي و منـابع طبیعـی  سازمان نظام مهندسی کشاورزي: .۳

 جمهوري اسالمی ایران است.

آزمایشــگاه تشــخیص آفــات و بیمــاري هــاي گیاهی(کلینیــک منظور واحــدهاي گیاهپزشــکی: .۴

شرکت دفع  -مرکز تولید عوامل ماکروارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم) -گیاهپزشکی)  
 هستند.ت توزیع آفت کشهاي نباتی و فروشگاه آفت کشهاي نباتی شرک -آفات نباتی و ضدعفونی

تاسـیس و  مجـوزبه اشخاص حقیقی یا حقوقی اطالق می گردد که درخواسـت صـدور   متقاضی: .۵

منظور ایجاد واحدهاي گیاهپزشکی موضوع ایـن دسـتورالعمل را از سـازمان ه پروانه بهره برداري ب
 نظام مهندسی کشاورزي دارد.

منظور تاسیس واحدهاي گیاهپزشکی موضوع این دستورالعمل ه  است که بي  مجوز  تاسیس: مجوز .۶
(سـازمان حفـظ  بنابر درخواست متقاضی و مطابق با سیاستها و برنامه هاي وزارت جهادکشـاورزي

 نباتات) توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزي صادر می گردد.

ی عنـدالزوم و حسـب واحدهاي گیاهپزشـکمجوزي است که پس از تاسیس  :ه بهره برداريپروان .۷

توسط سازمان نظام مهندسـی کشـاورزي  یضموضوع این دستورالعمل، بنا به درخواست متقا مورد
 براي آغاز به کار صادر می گردد.

       تاسـیس یـا پروانـه  مجـوزفرایندي اسـت کـه درصـورت انقضـاي اعتبـار  :یا پروانه مجوزتمدید  .۸

رخواست متقاضی نسبت به تمدیـد آن توسـط سـازمان نظـام مهندسـی بنابر د بهره برداري صادره
 اقدام می شود. وفق مقررات و مطابق با مفاد این دستورالعمل کشاورزي

ي کلینیـک گیاهپزشـکی واحـد یا آزمایشگاه  و بیماري هاي گیاهی:آفات تشخیص  آزمایشگاه  .۹

ده هاي آنهـا را تشـخیص و که آفات، بیمارگرها و علف هاي هرز محصوالت کشاورزي و فرآور است
روش هاي مدیریت آن را توصیه و در صورت درخواست متقاضی بـر  ،ضمن بررسی با صدور نسخه 

 اجراي آن نظارت می کند.

کـه در ایـن دسـتورالعمل  تولید عوامل ماکروارگانیسم کنترل بیولوژیـک آفـات:ز مرک .۱۰
آفات را براي کنترل  ماکروارگانیسمتولید انبوه عوامل است که  يمرکز ،انسکتاریوم نامیده می شود

 .استخسارتزاي بخش کشاورزي و منابع طبیعی عهده دار 



۶ 

که اقـدام بـه مـدیریت آفـات نبـاتی و شرکتی است  ضدعفونی: دفع آفات نباتی وشرکت  .۱۱

هـا، انبارهـا، کارگـاه گلخانـه هـا، همچنین ضدعفونی فراورده هاي نباتی در صحرا، مزارع، باغـات، 
 .د اماکن، سیلوها، وسایل حمل و نقل و موارد مشابه می نمای

است که براساس مجوز صادره در سطوح ی منظور شرکت  توزیع آفت کشهاي نباتی:  شرکت .۱۲

هـاي مجـاز نبـاتی از کارخانـه هـاي تولیـدي و کشوري و استانی نسبت به تهیه و توزیع آفت کش
 مجاز آفت کشهاي نباتی فعالیت می نماید.هاي هاي وارد کننده تا سطح فروشندگیشرکت

در بیش از  که به امر توزیع آفتکشها  استشرکتی  : کشوري  نباتی هايکشتوزیع آفت  شرکت  -الف 
 فعالیت داشته باشد.  یک استان مشخص، 

ن در  آ که محدوده فعالیت ی استشرکت :استانیآفت کش هاي نباتی شرکت توزیع کننده  -ب 
 باشد. می مشخص استان  یک حوزه جغرافیایی 

اطالق می شود که آفت کش هـاي مجـاز و مـورد  يبه واحد  فروشگاه آفت کشهاي نباتی: .۱۳
از طریق شرکت هاي توزیع آفت کشها جهت عرضه و فروش به بهـره بـرداران مطـابق  صرفا نیاز را

 می نماید. تامیننسخه گیاهپزشکی 

کلینیک هاي گیاهپزشکی داراي  توسط است که  نوشته یا مدرکی است  نسخه گیاهپزشکی: .۱۴

آن  صالحیت با مهر و امضاي گیاهپزشک صادر و فروشندگان مجـاز آفـت کشـهاي نبـاتی درقبـال
 .کند می  هاکشآفت و فروش  مبادرت به عرضه

 و گلخانه ها باغات ،اي اطالق می گردد که در صحرا، جنگل، مزارع به کلیه عوامل زنده آفات: .۱۵

ستقیم به محصوالت کشاورزي یا گیاهان زراعی و یا اشجار صـدمه زده و به طور مستقیم و یا غیرم
یا در انبارها، اماکن، کارگاه ها و وسایل نقلیه مرتبط با بخش کشاورزي موجب فساد یا تقلیل کمی 

 و کیفی فرآورده هاي کشاورزي می شوند. 

 19و  18، 17شرایط مندرج در بنـدهاي   واجد است که  شخصیمسئول فنی   مسئول فنی: .۱۶
، قوانین بر اجراي صحیح مسئولیت اجرا و نظارت و استاین دستورالعمل  34ن ماده و مفاد ماده ای

هـاي هاي ابالغی در واحدهاي گیاهپزشکی را برعهده دارد و گزارش مقررات، ضوابط و دستورالعمل
 نماید.ادواري و موردي را تنظیم و به سازمان نظام مهندسی کشاورزي ارائه می

منظور دانش آموختگان مقاطع کارشناسی و باالتر در رشته هاي تخصصـی  فارغ التحصیالن: .۱۷
 .هستند گیاهپزشکی و سایر رشته هاي مرتبط با آن 

و مدیریت تلفیقـی آفـات در  هاي گیاهپزشکیمنظور رشته گیاهپزشکی :اصلی رشته هاي  .۱۸

ناسـی گیـاهی، حشـره شناسـی مقطع لیسانس و درتخصص هاي وابسته، رشـته هـاي بیمـاري ش 



۷ 

کشاورزي، سم شناسی، شناسایی و مبارزه با علف هاي هرز در مقاطع کارشناسی ارشـد و دکتـري 
 باشد.می

هـاي کشـاورزي تولیـدات منظور فارغ التحصیالن رشته  رشته هاي مرتبط با گیاهپزشکی: .۱۹
 .است ه قابل قبولسال سابق 3گیاهی، زراعت، باغبانی در مقطع لیسانس یا باالتر با حداقل 

 هدف: -2ماده 

منظور افزایش بهره وري از طریق  ه ب بهره گیري از ظرفیت ها و توانمندي هاي بخش غیردولتی 
  صدور  نظارت مطلوب بر واحدهاي گیاهپزشکی درخصوص  و اعمال مدیریت  ، برنامه ریزي، سیاستگذاري

گیاهپزشکی به استناد قانون افزایش بهره وري  در حوزه اجرایی وظایف  سایر و  ها  مجوزها و پروانه 
 بخش کشاورزي و منابع طبیعی

 قابل واگذاري به سازمان نظام مهندسی کشاورزي : اجراییوظایف –3ماده

مشتمل بر مـوارد ذیـل  مـی  گیاهپزشکی واحدهاي) صدور مجوزها و پروانه هاي مربوط به ایجاد 3-1
 باشد:

 ،تاسیس و پروانه بهره بـرداري کلینیـک هـاي گیاهپزشـکی مجوزتوسعه و ابطال  الف) صدور، تمدید،
 و شرکتهاي دفع آفات نباتی و ضدعفونی انسکتاریوم ها

تاسیس شرکت هاي توزیع آفت کشهاي نباتی و فروشـگاههاي  مجوزصدور، تمدید، توسعه و ابطال ب)
 آفت کشهاي نباتی

پرسنل فنی واحـدهاي گیاهپزشـکی  زآموزي و نوآموزي) برگزاري دوره هاي آموزشی در جهت با3-2 
 مرتبط با موضوع این دستورالعمل

واحدهاي گیاهپزشکی در قالب دستورالعمل هاي صادره توسط سازمان حفـظ  عملکردنظارت بر ) 3-3
 نباتات

 دامنه شمول :–4ماده

نظام سازمان ،سازمان حفظ نباتات عبارتند از این دستورالعمل مشمول  واحدهايسازمانها، دستگاهها و 
 واحـدهاي گیاهپزشـکی و سازمان جهاد کشاورزي استان(مدیریت حفـظ نباتـات)، مهندسی کشاورزي

 است.

 سازمان حفظ نباتات وظایف  -5ماده 

ریزي درخصوص واحدهاي گیاهپزشکی و ابالغ به سازمانهاي جهادکشاورزي گذاري و برنامهسیاست )1
 و نظام مهندسی کشاورزي جهت اجرا هااناست



۸ 

صدور  ضوابط و مقررات فنی، اجرایی، نظارتی مربوط بهابالغ دستور العمل ها و سایر   تدوین و  ،تهیه )2
و نظام مهندسـی  هانبه سازمانهاي جهادکشاورزي استا واحدهاي گیاهپزشکی مجوزها و پروانه ها و
 کشاورزي جهت اجرا

در انجام  و واحدهاي گیاهپزشکی  سازمان نظام مهندسی کشاورزي  عملکردفرایند و  نظارت عالیه بر  )3
 اجرایی موضوع این دستورالعملوظایف 

تدوین عناوین و سرفصل هاي مربـوط بـه دوره هـا و کارگاههـاي آموزشـی مـورد نیـاز واحـدهاي  )4
 جهت اجراگیاهپزشکی و اعالم به سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 مربـوط بـه ها و کارگاههاي آموزشیدر برگزاري دورهکشاورزي  همکاري با سازمان نظام مهندسی )5
 واحدهاي گیاهپزشکیپروانه هاي و  هاجوزمصدور 

 تعیین ظرفیت ایجاد و توسعه واحدهاي گیاهپزشکی )6
 بررسی مستمر قوانین و مقررات حاکم بر این دستورالعمل جهت بازنگري و اصالح  )7

 چارچوب نظام تعیین تعرفه هاي وزارت جهاد کشاورزيهمکاري در تعیین تعرفه هاي مورد نیاز در   )8

درچـارچوب  همکاري در طراحی و استقرار سیستم الکترونیکی نظام صـدور مجوزهـا و پروانـه هـا )9
 دولت الکترونیک توسعهضوابط و مقررات مربوط به 

 :سازمان جهاد کشاورزي استان(مدیریت حفظ نباتات)وظایف -6ماده

 برنامه هاي مربوط به این دستورالعمل همکاري در تدوین سیاستها و )۱
 نظارتی اجرایی و  فنی،  و سایر ضوابط و مقررات رعایت کامل سیاستها، برنامه ها و دستورالعمل ها )۲
 عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزي در انجام وظایف واگذار شده  فرایند و نظارت بر )۳
 همکاري با سازمان حفظ نباتات در تعیین عناوین دوره ها و کارگاههاي آموزشی مورد نیاز  )۴
در برگزاري دوره ها و کارگاههاي آموزشی مربوط بـه  کشاورزي همکاري با سازمان نظام مهندسی )۵

 شکیو واحدهاي گیاهپز صدور مجوزها

در چـارچوب ضـوابط و  همکاري در استقرار سیستم الکترونیکی نظام صدور مجوزهـا و پروانـه هـا )۶
 دولت الکترونیک توسعهمقررات مربوط به 

 پیشنهاد ظرفیتهاي ایجاد و توسعه واحدهاي گیاهپزشکی به سازمان حفظ نباتات )۷
اعـالم بـه سـازمان و مل شناسایی و احصاء مشکالت و نارسائیهاي مربوط به موضوع این دسـتورالع )۸

 حفظ نباتات

 :سازمان نظام مهندسی کشاورزيوظایف  -7ماده

اعالمی  رعایت سیاستها، برنامه ها، دستورالعمل ها و سایر ضوابط و مقررات فنی،  اجرایی و نظارتی )۱
 )سازمان حفظ نباتاتوزارت جهاد کشاورزي( از طرف



۹ 

 بـا امضـاء واحدهاي گیاهپزشکی و پروانه بهره برداري تاسیس مجوزصدور، تمدید، توسعه و ابطال   )۲
 کشاورزي رئیس سازمان نظام مهندسی

اطالع رسانی درخصوص دستورالعمل ها و استانداردهاي مصـوب و سـایر ضـوابط فنـی، اجرایـی و   )۳
امه هاي وزارت جهادکشـاورزي نظارتی مربوط به واحدهاي گیاهپزشکی در چارچوب سیاستها و برن

 از طریق تهیه و توزیع کتب، نشریات آموزشی، فیلم و سایر وسائل کمک آموزشی 
 مسئولین فنی براساس ضوابط و مقررات  و نظارت بر عملکرد واحدهاي گیاهپزشکی  )۴
هاي سازمان حفـظ نباتـات ها، ضوابط فنی، آزمایشگاهی، اجرایی و دستورالعملتوصیه تمامیابالغ   )۵

 واحدهاي گیاهپزشکی درسراسر کشور جهت اجرا و رعایت کامل و به سازمان نظام مهندسی
تعرفه هاي مربوط به صدور مجوزها و پروانه هاي واحدهاي گیاهپزشـکی در قالـب نظـام  پیشنهاد  )۶

 تعیین تعرفه هاي وزارت جهادکشاورزي
زمون از متقاضیان مسئول فنی واحدهاي گیاهپزشکی برگزاري آتهیه سواالت آزمونهاي تخصصی و    )۷

 مطابق با آخرین یافته هاي علمی و مقررات و ضوابط مربوطه 

 واحدهاي گیاهپزشکیصدور پروانه اشتغال رتبه بندي و  ،تشخیص صالحیت )۸
واحـدهاي  يمجوز ها و پروانه هـاو تمدید صدور  مربوط بهها و کارگاههاي آموزشی  برگزاري دوره )۹

 مطابق با سرفصل هاي پیشنهادي سازمان حفظ نباتات کیگیاهپزش 

 واحدهاي گیاهپزشکی طراحی و استقرار بانک اطالعات آموزشی کارکنان )۱۰

 با سازمان حفظ نباتات همکاري در تعیین ظرفیتهاي ایجاد و توسعه واحدهاي گیاهپزشکی )۱۱
 جهت انجام وظایف واگذار شده امکانات و تجهیزات مورد نیاز، انسانی منابعتامین  )۱۲
 سوابق واحدهاي گیاهپزشکی ها و سایرحفظ و نگهداري از پرونده )۱۳
در چـارچوب ضـوابط و  طراحی و استقرار سیستم الکترونیکی نظام صدور مجوزها و پروانه هـا )۱۴

 دولت الکترونیک توسعهمقررات مربوط به 

 فظ نباتاتو موردي به سازمان ح دوره ايتهیه و ارسال گزارشات منظم  )۱۵

 واحدهاي گیاهپزشکی: وظایف -8ماده
 وظایف عمومی:-8-1
رعایت کامل سیاست ها، برنامه ها، دستورالعمل ها و سایر ضوابط و مقررات فنی، اجرایی و نظارتی  )۱

 مربوط
، فضا، تجهیزات و سایر امکانات مورد نیاز متناسب بـا نـوع فعالیـت منـدرج در تامین نیروي انسانی )۲

 .دستورالعملپیوست این اجرایی و  فنی و مقرراتضوابط و سایر) 33ماده (پروانه در چارچوب 
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به مراجـع اقدام درجهت حل آنها و یا اعالم  و محوله مشکالت مرتبط با وظایفمسایل و شناسایی  )۳
 جهت پیگیريذیربط 

 به بهره برداران بخش کشاورزي ارائه خدماتدر  تعیین شدهتعرفه هاي رعایت کامل  )۴

 ماهانهو روزانه بصورت ي عملکردي گزارش ها تهیه ها وثبت فعالیت )۵

 به سازمان نظام مهندسی کشاورزي و موردي  گزارشات دوره اياعالم  )۶

 سال  5هداري سوابق حداقل به مدت نگ  ظ وحف )۷

سازمان حفـظ نباتـات و ذیربط و ارائه گزارشات، اسناد و مدارك به مامورین  پاسخگویی، همکاري  )۸
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 
 وظایف  اختصاصی -8-2
 کلینیک ها ي گیاهپزشکی   -الف

 از محصوالت کشاورزي  مراقبت کنترل و  هايشبکه  مربوط به  انجام وظایف )۱

 از محصوالت کشاورزي مراقبت کنترل و   در جهتتوانمندسازي بهره برداران    و  آگاهی پیش )۲

هاي  ها، مراتع، فضاي سبز، انبارها، سیلوها و محل ها، جنگلبازدید از مزارع، باغات، گلخانه  )۳
(مهار) عوامل  هاي مناسب کنترل هاي کشاورزي و تعیین روش نگهداري محصوالت و فرآورده 

غیرشیمیایی و حمایت از دشمنان طبیعی این عوامل و  اولویت کنترل زاي گیاهی با زنده خسارت
 رعایت مسائل زیست محیطی در قالب مدیریت تلفیقی آفات.

 آور و مفید گیاهی هاي آزمایشگاهی الزم در جهت تشخیص عوامل زیانبررسی )۴

و صدور نسخه گیاهپزشکی و هدایت   فوق الذکرندهاي هاي فنی با توجه به بمشاوره و ارائه توصیه  )۵
 و نظارت در اجراي این توصیه ها. 

به واحدهاي حفظ   هاي هرز ها و علف کنترل آفات، بیماري  مربوط به هاي تهیه و پیشنهاد طرح  )۶
 نباتات

در چارچوب سیاستها و برنامه هاي   محصوالت کشاورزي سالمارتقاء سالمت نظارت بر فرآیند  )۷
 اد کشاورزي وزارت جه

موانع و   شناساییو  حوزه عملآفات هاي اجرایی کنترل عملکرد برنامه و خوداظهاري ارزیابی خود )۸
 به سازمان حفظ نباتات مشکالت و ارائه راهکار

 ها و نحوه کاربرد آنها کشمنظور بررسی کیفیت آفت ه  اجراي آزمایشات کاربردي ب )۹
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هاي فنی و  برداران در قالب دستورالعملگیاهپزشکی به بهره هاي جدید انتقال دانش و یافته  )۱۰
 در قالب تعرفه هاي ابالغی اجرایی سازمان حفظ نباتات  

در قالب تعرفه   واحدهاي بهره برداري تحت پوششبراي  هاي گیاهپزشکیفعالیت  تهیه شناسنامه )۱۱
 هاي ابالغی  

در   تجهیزات و ادوات گیاهپزشکی کاربرد و نگهداري ،در زمینه انتخابمشاوره به بهره برداران  )۱۲
 قالب تعرفه هاي ابالغی 

دو  در  فرم هاي استاندارد ابالغی در هاي خود را ها موظفند نتابج بررسی و آزمایشآزمایشگاه )۱۳
 جهت ارائه به مشتري و بایگانی در آزمایشگاه تنظیم نمایند. نسخه

فروشندگی  پزشکی صادره را در سه نسخه جهت ارائه به مشتري، ها موظفند نسخ گیاهآزمایشگاه  )۱۴
 سموم و بایگانی تنظیم نمایند.

 انسکتاریوم ها  -ب

 آفات  عوامل کنترل بیولوژیک  ، توزیع و فروش تولید  )۱

 راهنمایی و هدایت بهره برداران درجهت استفاده بهینه از عوامل کنترل بیولوژیک  )۲

موانع و مشکالت   شناساییو  انسکتاریوم هاهاي اجرایی عملکرد برنامه و خود اظهاري ارزیابی خود  )۳
 به سازمان حفظ نباتات و ارائه راهکار

 ضدعفونی و  دفع آفات نباتیشرکتهاي -ج

با            اجراي عملیات مبارزه با عوامل خسارتزاي گیاهی و ضدعفونی محموله هاي کشاورزي  )۱
 آفت کشهاي مجاز    

 هاي هرز باغات و مزارع با آفت کشهاي مجاز    اجراي عملیات مبارزه با آفات، بیماریها و علف )۲

و  نباتی و ضدعفونی شرکتهاي دفع آفات هاي اجرایی عملکرد برنامه و خوداظهاري ارزیابی خود )۳
 به سازمان حفظ نباتات موانع و مشکالت و ارائه راهکار شناسایی

متقاضیان تاسیس شرکتهاي دفع آفات نباتی و ضدعفونی میتوانند با نوع فعالیت نسبت به   :1تبصره
به   2و  1درخواست صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره برداري جهت اجراي عملیات مندرج در ردیفهاي  

 جداگانه یا مشترك اقدام نمایند. صورت
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 آفت کشهاي نباتی کننده شرکت هاي توزیع  -د

 هاي ملی توزیع و فروش آفت کش ها و عضویت در شبکه   الکترونی مربوطه مجهز شدن به سامانه  )۱

  داراي مجوز از سازمان نظام مهندسی گاههاي فروش  ها یانمایندگی در بینصرفا ها توزیع آفت کش  )۲
 . صورت پذیردکشاورزی

کشت و  هاي عرضه شده به شرکتمحصوالت موظفند اطالعات مربوط به  شرکتهاي توزیع :2تبصره
 . را به سازمان حفظ نباتات گزارش نمایند  صنعت

 هاي سموم دفع آفات نباتیفروشگاه  -هـ

هاي گیاهپزشکی از مراجع  براساس نسخههاي مجاز با توجه به نیاز منطقه کشتهیه و فروش آفت  )۱
 مجاز  

ها، تنظیم و ارائه گزارش هاي ماهانه با مستندات مربوط به تامین،  ثبت فروش روزانه آفت کش  )۲
 ها به سازمان نظام مهندسی کشاورزي تدارك و فروش آفت کش 

صدور مجوز و  هماهنگی کمیته مرکزي « در اجراي این نظام  منظور ایجاد هماهنگیه ب -9ماده 
صدور مجوزو پروانه  هماهنگی  کمیته استانی«و  » در سازمان حفظ نباتاتواحدهاي گیاهپزشکی پروانه 

ذیل تشکیل  و شرح وظایف  با ترکیب در سازمان جهاد کشاورزي استان  » واحدهاي گیاهپزشکی
 میگردد . 

 
 مرکزيکمیته الف: ترکیب و شرح وظایف 

 ترکیب: •

 رئیس و عضو  رئیس سازمان حفظ نباتات کشور -

 دبیر و عضو  و منابع طبیعی ج.ا.ا رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي -

 عضو  حسب موردسازمان حفظ نباتات کشور  ین رئیسمعاونیکی از  -

معاون طرح و برنامـه ریـزي سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزي و منـابع  -
 طبیعی ج.ا.ا

 عضو   

 عضو مدیر کل امور حقوقی سازمان حفظ نباتات -

 عضو نماینده مرکز نوسازي و تحول اداري -

 وظایف : •

 هاي مربوط به موضوع این دستورالعملها و برنامههاي اجراي سیاستفراهم آوردن زمینه. 1
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  فرآیند اجرایی و نظارتی  مقرراتضوابط و ها و هماهنگی و کمک به اجراي مطلوب دستورالعمل. 2
 صدور مجوز و پروانه واحدهاي گیاهپزشکی 

اتخاذ تصمیم و ارائه نظرات و راهکارهاي اجرایی جهت رفع موانع و مشکالت موجود در نظام صدور  . 3
 مجوز و پروانه واحدهاي گیاهپزشکی

 سیدگی به شکایاتو ر بررسی و تصمیم گیري موارد ارجاعی درخصوص نحوه اجراي دستورالعمل. 4

تشکیل  کشور حداقل هر سه ماه یک بار در محل سازمان حفظ نباتات کمیته مرکزي جلسات   : 1تبصره
 می گردد. 

 جهت اجرا توسط رئیس سازمان حفظ نباتات ابالغ می گردد.  کمیته مرکزيمصوبات    :2تبصره
 

 استانی کمیته هماهنگیترکیب و شرح وظایف ب:
 ترکیب: •

 رئیس و عضو  سازمان جهادکشاورزي استانرئیس  -

 دبیر و عضو  استان نظام مهندسی کشاورزي شورايرئیس  -

 عضو مدیر حفظ نباتات استان -

 عضو مدیر امور حقوقی سازمان جهاد کشاورزي استان -

نماینده واحدهاي گیاهپزشکی حسب مورد به معرفی انجمن صنفی  -

وجود انجمن بــه معرفــی ســازمان کارفرمایی مربوطه یا درصورت عدم 
 نظام مهندسی کشاورزي

 عضو

 وظایف: •
 .نماید عمل مشابه کمیته مرکزي در محدوده استان  نسبت به انجام وظایف موظف است کمیته استانی

نامه ها ،  کمیته استانی مجاز به انجام تغییر و یا دخل و تصرف در مفاد این نظام و سایر آیین :1تبصره
جهت طرح در  بخشنامه ها ابالغی نبوده و می تواند مشکالت و راهکارهاي پیشنهادي خود رامقررات و 

 کمیته مرکزي به سازمان حفظ نباتات اعالم نماید.

ماه یک بار در محـل سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان  سههر  جلسات کمیته استانی حداقل :2تبصره
 تشکیل می گردد.

 واحدهاي گیاهپزشکیو پروانه بهره برداري یس مجوز تاس ور صدور مدارك مورد نیاز به منظ  –10ماده 

 به شرح ذیل تعیین می گردد :

 :الف : مدارك عمومی

 و کارت ملی متقاضی یا صاحبان امضاء مجاز درخصوص اشخاص حقوقیشناسنامه  تصویراصل و  -
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متقاضی یا صـاحبان امضـاء مجـاز درخصـوص اشـخاص  نظام وظیفه پایان خدمت یا معافیت تصویر -
 حقوقی

و موسسات عمومی متقاضـی یـا صـاحبان امضـاء دولتی  يعدم اشتغال در دستگاههاتعهد محضري  -
 مجاز درخصوص اشخاص حقوقی

از مراجـع متقاضی یا صاحبان امضـاء مجـاز درخصـوص اشـخاص حقـوقی  سوء پیشینه گواهی عدم -
 حرومیت از حقوق اجتماعی شده باشند که موجب محکومیت م ذیصالح

از مراجـع متقاضی یا صاحبان امضـاء مجـاز درخصـوص اشـخاص حقـوقی  گواهی عدم سوء پیشینه -
 به باال 5مبنی بر نداشتن محکومیت انتظامی از درجه  ذیصالح

 
 ب: مدارك اختصاصی:

 تاسیس مجوز: 1-ب
 فرم تکمیل شده درخواست توسط متقاضی-

طریق اجاره نامه رسمی بـه یا حق استفاده از برمحل مورد تقاضا ارائه مدارك مثبته مبنی بر مالکیت -

 مدت اعتبار مجوز

تاسـیس کلینیـک هـاي گیاهپزشـکی و  مجـوزبـراي متقاضـیان فنی و اقتصـادي  ارائه طرح توجیه -

 اه انسکتاریوم

 حقوقی  شخاصبراي ا بت و اساسنامهآگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی یا آگهی ثاصل و تصویر  -

 معرفی نامه مسئول فنی واجد شرایط براي واحدهاي گیاهپزشکی -

در مربوط به نوع فعالیت واحدهاي گیاهپزشکی مـورد تقاضـا بایـد موضوع فعالیت یا فعالیتهاي  :تبصره

و در غیراینصورت می بایست متقاضی نسبت به اصـالح اساسـنامه  اساسنامه شرکت درج گردیده باشد 

 اقدام نماید.

 

 پروانه بهره برداري: 2-ب

 فرم تکمیل شده درخواست پروانه بهره برداري -
 تاسیس مجوزتصویر  -
 درخصوص فضا و تجهیزات مورد نیاز  کارشناسیبازدید گزارش  -

 : گرددمی  تعیین بهره برداري به شرح ذیل و پروانه مجوز تاسیسمراحل مربوط به صدور   –11ماده 



۱۵ 

 تاسیس مجوز الف : 
 مراجعه متقاضی به سازمان نظام مهندسی کشاورزي  .۱

 تکمیل فرم درخواست و ارائه آن به همراه مدارك مورد نیاز به سازمان نظام مهندسی کشاورزي  .۲

کـد  دریافـتو  سازمان نظام مهندسی کشـاورزي کارشناس  توسط ثبت درخواست و تشکیل پرونده  .۳
 متقاضی توسط رهگیري 

کارشـناس  تاییـد آن توسـط  تاسیس و مجوزبا ضوابط و مقررات مربوط به مدارك تطبیق و  بررسی .۴
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

سـابقه یکه متقاضی داراي درصورتاین دستورالعمل  9ارسال پرونده به کمیته استانی موضوع ماده  .۵
 باشد تاسیس یا پروانه بهره برداري  مجوزابطال 

بررسی و تصمیم گیري در کمیته استانی و اعالم نظر موافقت یا مخالفت به سازمان نظام مهندسی  .۶
 کشاورزي

آفـت کشـهاي توزیع آفت کشهاي نباتی و فروشـگاه ت شرکاخذ تعهد محضري از متقاضیان ایجاد  .۷
 5شماره مطابق با فرم  نباتی

 تاسیس با امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي مجوزصدور  .۸

 :تحویل مجوز .۹
 متقاضی مجوز بهنسخه اصلی  -
 مدیریت حفظ نباتات استان دوم نسخه-
 درج در پرونده و بایگانی سوم نسخه -

، سازمان نظام مهندسی کشاورزي موظف است مراتب را حـداکثر پاسخبودن  درصورت منفی  :1تبصره
 نماید. به متقاضی اعالم با ذکر دالیل روز کاري بصورت کتبی همراه 10طی 

هـاي گیاهپزشـکی و انسـکتاریوم هـا موظفنـد متقاضیان درخواست مجوز تاسیس کلینیـک  :2تبصره 
توسط کارشناسان واجد شرایط فنی و اقتصادي  حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه طرح توجیه

 د.ناقدام نمای به آن سازمان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزي و ارائه

سـان صـالحیت دار سازمان نظام مهندسی کشاورزي موظف است اطالعات مربوط به کارشنا :3تبصره 
 را در اختیار متقاضیان قرار دهد. فنی و اقتصادي براي طرح توجیه

نظیر اداره اماکن نیروي انتظامی و آتش نشـانی دستگاههاي سایر مجوز و استعالم از  دریافت: 4تبصره 
 برعهده متقاضی می باشد.در حوزه هاي شهري 

 



۱۶ 

 )هاي دفع آفات نباتی و ضدعفونی شرکت و انسکتاریوم ها  ،گیاهپزشکی کلینیک هاي ویژه  (ب: پروانه بهره برداري

 ساخت و تجهیز واحد  پایانمراجعه متقاضی به سازمان نظام مهندسی کشاورزي و اعالم  .۱

 مدارك مورد نیاز به سازمان نظام مهندسی کشاورزي آن به همراه  خواست و ارائهرتکمیل فرم د .۲

کـد دریافـت و  سازمان نظام مهندسی کشـاورزي کارشناس  ثبت درخواست و تشکیل پرونده توسط  .۳
 .متقاضی توسط رهگیري 

 .بازدید کارشناسی از محل و تهیه گزارش توسط کارشناس سازمان نظام مهندسی کشاورزي  .۴
تطبیق مدارك با ضوابط و مقررات مربوط به پروانه بهره برداري و تایید آن توسط کارشناس و بررسی.5

 .مهندسی کشاورزيسازمان نظام 
.اخذ تعهد محضري از متقاضیان ایجاد کلینیک گیاهپزشکی، انسکتاریوم و شرکت دفع آفات نبـاتی و 6

  5 شمارهضدعفونی مطابق با فرم 
 صدور پروانه بهره برداري با امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي .7

 تحویل پروانه:.8

 متقاضیپروانه به  نسخه اصلی -
 مدیریت حفظ نباتات استان دوم نسخه-
 درج در پرونده و بایگانی سوم نسخه -

مراتـب را حـداکثر ، سازمان نظام مهندسی کشاورزي موظف اسـت پاسخبودن  درصورت منفی تبصره :
 نماید. به متقاضی اعالم با ذکر دالیل روز کاري بصورت کتبی همراه 10طی 

حداکثر یک ماه پس از ثبت تقاضا و تشـکیل  سازمان نظام مهندسی کشاورزي موظف است-12ماده

 ي اقدام نماید.دارربپرونده نسبت به صدور مجوز تاسیس یا پروانه بهره 

 از کوتاهی متقاضی به زمان مورد نظر اضافه می گردد. ناشیهرگونه تاخیر : 1تبصره

توسط متقاضیان درخصوص کلینیک ه فنی و اقتصادي زمان تعیین شده براي ارائه طرح توجی:  2تبصره  
 هاي گیاهپزشکی و انسکتاریوم ها به زمان صدور مجوز تاسیس اضافه می گردد.

 مجوزرصـدو نسبت بـهتعیین شده  زماندر  کشاورزيسازمان نظام مهندسی یکه درصورت -13ماده 

 مدیریت حفظ نباتات اسـتانرا به  متقاضی می تواند مراتب اقدام ننماید،تاسیس یا پروانه بهره برداري 
 .اعالم نماید این دستورالعمل  9در کمیته استانی موضوع  ماده  جهت طرح و بررسی

، موضوع جهت بررسی و اتخـاذ تصـمیم و ستانیا درصورت عدم امکان تصمیم گیري در کمیته تبصره:
و تصـمیم  شـودمـی  ارجـاع داده  این دستورالعمل 9کمیته مرکزي موضوع ماده  بهمتقاضی پاسخ به 

 کمیته مرکزي قطعی است.



۱۷ 

       یـا مجـوز تاسـیسبـه ابطـال  مکلـفدر شـرایط ذیـل  کشـاورزيسازمان نظام مهندسی  -14ماده 

 :استپروانه بهره برداري 

 درخواست کتبی متقاضی -الف

مبنـی کشـاورزي نظام مهندسـی مدیریت حفظ نباتات استان یا سازمان  مستند  نظارتیگزارشات  -ب
 براحراز تخلف وفق مقررات و تعهد نامه محضري اخذ شده

مبنی بر ابطال مجوز تاسیس یا پروانه بهره  مراجع ذیصالح قضائی و هیاتهاي انتظامیاحکام قطعی  -ج
 برداري

کشاورزي موظف است در فرایند ابطال مجوزها و پروانه هـا نسـبت  سازمان نظام مهندسی -15ماده 

به تعیین تکلیف کاال و تجهیزات مشمول اعمال نظارت، اقـدام و نتیجـه را بـه سـازمان حفـظ نباتـات 
 گزارش نماید.

ایـن  9کمیتـه اسـتانی موضـوع مـاده سازمان نظام مهندسی کشاورزي درصـورت موافقـت -16ماده 

دسـته از متقاضـیانی کـه بـه  تاسیس یا پروانه بهره برداري براي آن مجوزمجاز به صدور دستورالعمل 
 .را دارد ،هستند  دالیلی داراي سابقه ابطال با موضوع فعالیتهاي این دستورالعمل

غ این دسـتورالعمل، اسـامی ماه پس از ابال3موظف است حداکثرسازمان جهادکشاورزي استان  تبصره:
افراد داراي سابقه ابطال مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداري را به سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزي 

 اعالم نماید.

 پروانـه بهـره بـرداري یـا تاسـیس صدور مجوزموظف به  سازمان نظام مهندسی کشاورزي-17ماده 

 .می باشد مطابق با فرم هاي پیوست 

     و پروانه بهـره بـرداري واحـدهاي گیاهپزشـکی بـه شـرح ذیـل  تاسیسمجوز بار اعتت مد  -18ماده 

 :است
، انسکتاریوم ها و شرکتهاي دفـع آفـات کلینیک هابجز  واحدهاي گیاهپزشکیاعتبار مجوز تاسیس  )1

 است. سال و قابل تمدید بدون محدودیت 3نباتی و ضدعفونی 

و  مـاه 6انسکتاریوم ها و شرکتهاي دفع آفات نبـاتی و ضـدعفونی ، تاسیس کلینیک ها مجوزاعتبار  )2
 است.ماهه  6قابل تمدید براي یک دوره 

سال و  3اعتبار پروانه بهره برداري کلینیکها، انسکتاریومها و شرکتهاي دفع آفات نباتی و ضدعفونی  )3
 است. قابل تمدید بدون محدودیت

یـا  حقوق متعارف ناشی از مجوزیا پروانه بهره برداري  تاسیس مجوزدرصورت فوت دارنده -19ماده  

و مایل مندرج در این دستورالعمل بوده متعلق به وراث قانونی بوده و چنانچه وراث داراي شرایط   پروانه



۱۸ 

تاسـیس  مجوزمی توانند با رعایت  قوانین و مقررات نسبت به درخواست صدور  ،به ادامه فعالیت باشند 
 اقدام نمایند.ماه بعد از فوت صاحب مجوز  6حداکثر طی بنام خود ي یا پروانه بهره بردار

که درخواسـت  یدسته از متقاضیان آن موظف است براي سازمان نظام مهندسی کشاورزي -20ماده 

 تاسیس یا پروانـه بهـره بـرداري مجوزهر فعالیت، براي  گیاهپزشکی را می نمایند، فعالیتبیش از یک 
 نماید. صادر جداگانه

در صورتیکه انتقال گیرنده واجد شـرایط بـوده و مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداري  انتقال-21دهما

مرجع صادر کننده موافق با آن باشد، بالمانع است که در ایـن صـورت الزم اسـت مراتـب بـه سـازمان  
 حفظ نباتات گزارش گردد.

سیاسـتها و برنامـه هـاي وزارت جهـاد تغییر نوع فعالیت واحدهاي گیاهپزشکی با رعایـت - 22ماده 

 به شرح ذیل امکانپذیر می باشد:و سایر ضوابط و مقررات در فعالیتهاي تعریف شده  کشاورزي
توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزي بر اساس قبلی ابطال مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداري   -الف  

 درخواست متقاضی 
بـرداري بـا عنـوان فعالیـت جدیـد مطـابق بـا شـرایط ایـن صدور مجوز تاسیس یـا پروانـه بهـره  -ب 

 دستورالعمل
 اعالم مراتب به سازمان حفظ نباتات -ج

تاسیس یا پروانه بهره بـرداري آن  مجوزتمدید به  نسبت سازمان نظام مهندسی کشاورزي  -23ماده

تطبیـق پس از  شند یا پروانه می با مجوزدسته از متقاضیانی که بر اساس قوانین و مقررات قبلی داراي 
 .می نماید اقدام با مقررات جاري 

متقاضی، موضوع جهت اتخاذ تصمیم به کمیتـه اسـتانی موضـوع  درصورت واجد شرایط نبودن تبصره:
 این دستورالعمل ارجاع می گردد. 9ماده 

 ،نماینـد  که اقدام به تاسیس واحدهاي گیاهپزشـکی مـی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  -24ماده

نسـبت بـه و همچنـین  رعایت کلیه قوانین و مقررات از جمله قانون کار و بیمه تامین اجتمـاعیضمن 
 . نمایند  و بیمه مسئولیت مدنی اقدام شاغلتجهیزات و نیروي انسانی  ،برقراري بیمه اماکن

واحدهاي گیاهپزشکی پس از اخذ مجوز از سـازمان نظـام مهندسـی در چـارچوب  توسعه  -25ماده

 .استسیاستها و برنامه هاي  وزارت جهاد کشاورزي بالمانع 

موافقـت  بـا در چـارچوب ضـوابط و مقـرراتمـی تواننـد صاحبان واحدهاي گیاهپزشکی   -26ماده

و مراتب توسط  تعیین شده اقدام سازمان نظام مهندسی کشاورزي نسبت به جابجایی واحد در محدوده
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي به سازمان حفظ نباتات گزارش می گردد.



۱۹ 

ي تعیین از محل تعرفه ها این دستورالعمل یو نظارت یاجرای امور اعتبارات مورد نیاز جهت–27ماده 

 تامین می گردد .شده 

در قالب نظام تعیین تعرفه هـاي وزارت جهـاد تعرفه هاي مربوطه در سه ماه اول هر سال -28ماده 

 ابالغ می گردد.  جهت اجرا  وزیر جهاد کشاورزيکشاورزي تعیین و توسط 

، با تاخیر همراه باشد در زمان مقتضی  ي جدید تعرفه هاتصویب و ابالغ  دلیلهر درصورتیکه به  تبصره:
 ی مالك عمل می باشد.آخرین تعرفه هاي ابالغ

در معـرض دیـد را انـواع خـدمات تعرفه هاي تعیین شده موظفند  گیاهپزشکیواحدهاي - 29ماده 

حق دریافت هیچگونه وجهـی خـارج از مبلـغ تعرفـه هـاي  داده و در زمان ارائه خدمات قرار مراجعین
 ابالغی را ندارند.

کشاورزي موظف است درجهت تسـریع و تسـهیل در انجـام کـار،  سازمان نظام مهندسی -30ماده 

اطالعات مربوط به مراحل صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره برداري را به نحو مقتضی در اختیار عموم 
 قرار دهد.

ه، نسبت به نظـارت بـر فراینـد هاي مربوطچارچوب دستورالعملر سازمان نظام مهندسی د- 31ماده

یـا  آمدهعمل ب نظارتدر صورتیکه بر اساس نتایج  نماید.اقدام  برداريروانه بهرهتاسیس و پمجوز  صدور
وظـایف و تعهـدات موضـوع ایـن سازمان نظام مهندسی کشـاورزي  ،حسب اعالم سازمان حفظ نباتات
مراتب به کمیته مرکزي موضوع ماده ، رعایت نکرده باشد هاي مربوطه دستورالعمل و سایر دستورالعمل

این دستورالعمل ارجاع و درصورت احراز تخلف توسط کمیته مذبور و بـا توجـه بـه مفـاد تعهدنامـه  9
ابطال مجوزها و پروانه هاي صادره، مراتب تخلف جهت رسیدگی به  ضمن محضري ماخوذه از متقاضی

 ور مکلف به رسیدگی به موضوع می باشد.گردیده و سازمان مذبسازمان نظام مهندسی کشاورزي اعالم 

ناشـی از عملکـرد سـازمان یا سایر اشخاص ذینفـع، به متقاضی وارده  جبران هرگونه خسارت :1 تبصره
نظام مهندسی کشاورزي، برعهده متخلف یا متخلفان بوده و سازمان نظام مهندسی مکلف بـه برخـورد 

 قانونی با آنان می باشد.

حساسیت فعالیت شرکتهاي دفع آفات نباتی و ضدعفونی در امـر صـادرات، واردات و با توجه  :2تبصره 
ترانزیت محصوالت کشاورزي چنانچه نماینـدگان سـازمان حفـظ نباتـات یـا سـازمان نظـام مهندسـی 
کشاورزي در اعمال نظارت از شرکتهاي مذکور به موارد تخلـف یـا قصـور برخـورد کـرده و مراتـب بـه 

کشاورزي اعالم شود آن سازمان موظف است بالفاصله نسبت بـه تعلیـق پروانـه سازمان نظام مهندسی 
بهره برداري شرکت متخلف اقدام و سپس نسبت به لغو مجوز تاسیس و پروانه بهره برداري طبـق راي 

 مراجع ذیصالح اقدام نماید.



۲۰ 

ص این دستورالعمل ضمن اعالم موضـوع درخصـو موضوعتخلفات واحدهاي گیاهپزشکی  -32ماده 

هیاتهاي انتظـامی سـازمان نظـام مهندسـی  عرضه و فروش کاال خارج از شبکه به تعزیرات حکومتی،به
 مورد بررسی قرار گیرد. مقررات وضوابط  کشاورزي ارجاع تا درچارچوب

به شرح جدول ذیل تعیین واحدهاي گیاهپزشکی تعداد و ترکیب نیروي انسانی متخصص -33ه ماد

 می گردد:

 واحدهاي گیاهپزشکی   تعداد نیروي انسانی ترکیب و 
 تخصص  واحد گیاهپزشکی 

 هاي مرتبط با آن) پزشکی و یا یکی از رشتهمسئول فنی(کارشناس گیاه هاي نباتیکشفروشگاه آفت

 )مسئول فنی (کارشناس گیاهپزشکی نباتیي  هاکشتوزیع آفت  شرکت

 آزمایشگاه تشخیص آفت
 هاي گیاهیو بیماري  

 (کلینیک گیاهپزشکی)

 )مسئول فنی (کارشناس گیاهپزشکی .۱
 )(کارشناس گیاهپزشکی فنیکارشناس  .۲

بدیهی است با توجه به حجم خدمات و نوع خدمات، تعداد و ترکیب نیروي  
یابد که درصورت نیاز از رشته هاي اصلی و مرتبط انسانی افزایش می

 گیاهپزشکی استفاده شود.
 

 عفونیشرکت دفع آفات نباتی و ضد

 )مسئول فنی (کارشناس گیاهپزشکی .۱
 )(کارشناس گیاهپزشکی فنیکارشناس  .۲

بدیهی است با توجه به حجم خدمات و نوع خدمات، تعداد و ترکیب نیروي  
که درصورت نیاز از رشته هاي اصلی گیاهپزشکی  یابدانسانی افزایش می

 استفاده شود. 

مرکز تولید عوامل ماکروارگانیسم کنترل 
 (انسکتاریوم)آفات  بیولوژیک  

 

 )مسئول فنی (کارشناس گیاهپزشکی .۱
 )(کارشناس گیاهپزشکی فنیکارشناس  .۲

بدیهی است با توجه به حجم خدمات و نوع خدمات، تعداد و ترکیب نیروي  
که درصورت نیاز از رشته هاي اصلی یا مرتبط  یابدانسانی افزایش می

 گیاهپزشکی استفاده شود.
 

 

زمان صدور مجـوز تاسـیس یـا  در موظفند گیاهپزشکی  ایجاد واحدهاي متقاضیان تمامی -34ماده 

 :پروانه بهره برداري نسبت به معرفی مسئول فنی با شرایط ذیل اقدام نمایند 
 ضوابط ابالغی از سوي سازمان حفظ نباتاتقبولی در آزمون فنی مرتبط براساس  -الف 

 کار از سازمان نظام مهندسی کشاورزي ه و پروانه اشتغال ب معتبر داشتن عضویت -ب 
 .مبنی بر رعایت کلیه دستورالعمل ها و ضوابط مربوطهمحضري  ارائه تعهدنامه -ج 
  .حضور تمام وقت در واحد گیاهپزشکی -د 

 هـ شرکت در دوره ها و کارگاه هاي بازآموزي و کسب امتیاز الزم.

مسـئولیت براساس تعهدنامه محضـري متقاضی داراي شرایط مسئول فنی بوده و  درصورتیکه :1تبصره
 .نمی باشد مسئول فنی فرد دیگري به عنوان نیاز به معرفی  بپذیردانجام وظایف را 



۲۱ 

        وي   رافـع مسـئولیتهاي یشـرایطدر هـر  در واحـد گیاهپزشـکی عـدم حضـور مسـئول فنـی :2تبصره
 می باشد.ن

ـ)و )ب(تاسیس یا پروانه بهره برداري صرفا با رعایت شرایط بنـدهاي  مجوزتمدید  :3تبصره صورت (ـه
 می پذیرد. 

واحدهاي گیاهپزشکی مجاز به استفاده از کارکنان شاغل در دستگاههاي دولتـی و عمـومی  -35ماده 
 بعنوان مسئول فنی نمی باشند.

سایر شرایط از شمول این ماده مسـتثنی  و موسسات دولتی و عمومی به شرط داشتن شرکتها  تبصره:
 می باشند.

آزمون فنی مربوط به متقاضیان صدور پروانه مسئول فنی صرفا یک نوبت و در زمـان اولـین -36ماده
 گیرد.درخواست توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزي صورت می

 مهندسی کشاورزي مسئول اجراي این دستورالعمل می باشد. سازمان نظام  -37ماده

چنانچه در تفسیر و یا تعبیر هر یک از مواد این دستورالعمل اخـتالف نظـر حـادث شـود  -38ماده 

 .مالك عمل نظر سازمان حفظ نباتات خواهد بود

اد توسـط وزیـر جـه تنظـیم و پـس از ابـالغ  تبصـره 24مـاده و  39این دسـتورالعمل در -39ماده 

 باشد.الزم االجرا میکشاورزي 
 
 

 محمد علی جوادي  احمد کبیري  محمد علی باغستانی میبدي 

 رئیس سازمان 

 کشور  حفظ نباتات

 

 رئیس سازمان 

 نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی 

 معاون 

 توسعه مدیریت و منابع انسانی 

 

 

 

  



۲۲ 

 

 

 دومبخش 

 فرآیندها
 

 تاسیس مجوزفرآیند صدور  -

 فرآیند صدور پروانه بهره برداري  -

 و پروانه بهره برداري  تاسیس مجوز فرآیند تمدید  -

 کارکنان شاغل در صدور مجوزها و پروانه ها  عمومی ویژه فرایند آموزش -

 واحدهاي گیاهپزشکی  کارکنان شاغل در تخصصی ویژه فرایند آموزش  -

 گیاهپزشکی فرایند صدور پروانه مسئول فنی واحد  -
 

  



۲۳ 

واحدهاي گیاهپزشکی تاسیس  مجوزفرآیند صدور   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 :تذکرات
 تاسیس نسبت اخذ پروانه بهره برداري نیز اقدام نمایند.   مجوزموظفند عالوه بر    ضدعفونیو    دفع آفات نباتی و شرکتهاي  ها انسکتاریوم  ،الزم به یادآوري است کلیه کلینیک ها   •

 بررسی پرونده و تطبیق با ضوابط 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 
 داراي نقص 

 تکمیل فرم درخواست  و ارائه آن  به همراه مدارك مورد نیاز  

 متقاضی

 نقص  بدون

رفع اشکال و اعالم به سازمان نظام  
 مهندسی کشاورزي 

 متقاضی

 اعالم به متقاضی جهت رفع نقص  

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي  

 الکترونیکیسامانه  /مراجعه به واحدهاي نظام مهندسی کشاورزي 
 متقاضی

 ثبت درخواست و تشکیل پرونده وارائه کد رهگیري به متقاضی 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

با امضا رئیس سازمان   تاسیس مجوزصدور 
 نظام مهندسی کشاورزي 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي  

 تاسیس:  مجوز نسخ تحویل
 جهت اقدام متقاضی و اخذ رسیدنسخه اول   •

 نسخه دوم به مدیریت حفظ نباتات استان   •

 درج در پرونده متقاضی و بایگانی نسخه سوم  •

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 پایان

 ارائه تعهد محضري
 شرکت هاي توزیع/فرشندگیها 

 پروندهبررسی 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 

 مسئول فنی معرفی 
 متقاضی

 و تصمیم گیري در کمیته استانیبررسی 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 

 شروع 

سخ
پا

 
فی

من
 

 پایان

 روز  10اعالم پاسخ مکتوب  به متقاضی با ذکر دالیل حداکثر طی 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي  

 پاسخ منفی

 اعالم پاسخ منفی به متقاضی
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 

 پاسخ منفی

 پاسخ مثبت

 سابقه ابطالدر صورت 

 بازدید کارشناسی 



۲۴ 

 فرآیند صدور پروانه بهره برداري 

 ضدعفونی و دفع آفات نباتی هايشرکتو ها انسکتاریوم،ها  کلینیک
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 فنیبا ضوابط امکانات و تجهیزات ایجاد شده  و تطبیقپرونده  بررسی

 کشاورزي  سازمان نظام مهندسی

 شروع 

 ثبت درخواست و 
 کد رهگیري به متقاضی  ارائه

 کشاورزي  سازمان نظام مهندسی

 کشاورزي نظام مهندسی واحدهاي مراجعه به
 الکترونیکی  سامانه /

 متقاضی      

 مراجعه و بازدید کارشناسی از محل 

 کشاورزي کارشناس سازمان نظام مهندسی 

 آن تکمیل فرم درخواست  و ارائه
 به همراه مدارك مورد نیاز  

 متقاضی

 
 نقص  داراي نقص  بدون

سخ
پا

 
فی

من
 

 پایان 

 روز 10اعالم پاسخ مکتوب  به متقاضی با ذکر دالیل حداکثر طی 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

رفع اشکال و اعالم به سازمان نظام  
 مهندسی کشاورزي  

 متقاضی

 اعالم به متقاضی جهت رفع نقص  

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

با امضا پروانه بهره برداري و مسئول فنی صدور 
 رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي  

 : پروانه بهره برداري نسخ تحویل
 جهت اقدام متقاضی و اخذ رسیدنسخه اول   •

 نسخه دوم به مدیریت حفظ نباتات استان   •

 درج در پرونده متقاضی و بایگانی نسخه سوم  •

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 پایان

 ارائه تعهد محضري
 متقاضی 



۲۵ 

 

 و پروانه بهره برداري  تاسیس  مجوزفرآیند تمدید 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 کارشناسیبررسی پرونده و بازدید 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 شروع 

 مراجعه به واحدهاي نظام مهندسی کشاورزي و تکمیل درخواست 
 سامانه الکترونیکی/  

 متقاضی

 پروانه بهره برداري  مجوز تاسیس / صدور
 با امضا رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي  

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 
 نقص  داراي نقص  بدون

 پایان

 : مجوز تاسیس /پروانه بهره برداري نسخ تحویل
 جهت اقدام  متقاضی و اخذ رسیدنسخه اول   •
 نسخه دوم به مدیریت حفظ نباتات استان  •
 درج در پرونده متقاضی و بایگانی نسخه سوم  •

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 رفع اشکال و اعالم به 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي   

 متقاضی

 اعالم به متقاضی جهت رفع نقص  

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 



۲۶ 

 
 

کارکنان شاغل در صدور مجوزها و پروانه ها  عمومی ویژه فرایند آموزش  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

 شناسایی و پیشنهاد عناوین دوره هاي آموزشی
  

 /سازمان جهاد کشاورزي استان/حفظ نباتاتسازمان 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 

 شروع

 اطالع رسانی و برگزاري دوره

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 سازمانصدور گواهی نامه با امضاء رئیس 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 وره هاي آموزشی  و  سرفصل هاي آند تعیین

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 پایان 

 ، زمان ، مکان و سایر الزامات برگزاري دورهتعیین مدرس
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي  

 با همکاري سازمان حفظ نباتات 
 



۲۷ 

 

 

 واحدهاي گیاهپزشکی  کارکنان شاغل در تخصصی ویژه  فرایند آموزش

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

 شروع

 پایان 

به  آموزشیو پیشنهاد عناوین دوره هاي بندي  اولویت ، نیازسنجی
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 کشاورزي استانسازمان جهاد /حفظ نباتاتسازمان 
 

 ، زمان ، مکان و سایر الزامات برگزاري دورهتعیین مدرس
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 با همکاري سازمان حفظ نباتات  
 

 اطالع رسانی و برگزاري دوره

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 سازمانصدور گواهی نامه با امضاء رئیس 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 



۲۸ 

 

 واحدهاي گیاهپزشکی مسئول فنی  صدور پروانهفرایند 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

 شروع

سازمان نظام مهندسی معرفی کارشناس به 
 کشاورزي 

 واحد گیاهپزشکی
 

 اعالم عمومی

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 بررسی سوابق و مدارك کارشناس معرفی شده 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي  

با  پروانه مسئول فنیصدور 
 سازمانامضاء رئیس 

 سازمان نظام مهندسی 
 کشاورزي 

 تکمیل فرم و ارائه مدارك 
 متقاضی اخذ پروانه مسئول فنی 

 نقص  نقص  بدون

 رفع نقص و اعالم به سازمان 

 متقاضی اخذ پروانه مسئول فنی
 

تایید و برگزاري آزمون فنی جهت احراز 
 صالحیت فنی مسئول فنی

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 رد

 پایان 

 پایان 

 تحویل و اخذ رسید

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 رد قبول

درج در بانک اطالعات مسئولین فنی و 

 حفظ نباتاتسازمان ارائه گزارش به 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 اقدام براي آزمون مجدد

 متقاضی اخذ پروانه مسئول فنی
شک ا   گ

 اعالم به متقاضی جهت رفع نقص  

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 ارائه تعهد محضري
متقاضی اخذ پروانه مسئول 

 



۲۹ 

 

 
 
 
 

 سومبخش 

 فرم ها
 

 
 

  



۳۰ 

 :  صدور مجوزها و پروانه هاي واحدهاي گیاهپزشکیي مربوط به فرم هاعناوین 
 تاسیس مجوزفرم درخواست صدور  )1

 پروانه بهره برداري  صدور فرم درخواست  )2

 و پروانه بهره برداري   تاسیس  مجوزفرم درخواست تمدید   )3

فرم گزارش فنی بازدید کارشناس جهت صدور، تمدید و توسعه پروانه بهره برداري کلینیک هاي   )4
 ضدعفونی و  دفع آفات نباتی   شرکت و  انسکتاریوم ها ،گیاهپزشکی

 فرم تعهد محضري متقاضی  )5

 فرم تعهد محضري مسئول فنی )6

اشخاص  آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماري هاي گیاهی(کلینیک گیاهپزشکی)  تاسیس مجوزفرم  )7
 حقیقی 

اشخاص  آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماري هاي گیاهی(کلینیک گیاهپزشکی)  تاسیس مجوزفرم  )8
 حقوقی 

  اشخاص (انسکتاریوم)آفات مرکز تولید عوامل ماکروارگانیسم کنترل بیولوژیک  تاسیس مجوز فرم  )9
 حقیقی 

اشخاص  (انسکتاریوم)آفات مرکز تولید عوامل ماکروارگانیسم کنترل بیولوژیک  تاسیس مجوز فرم  )10
 حقوقی 

 اشخاص   شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی  تاسیس مجوز فرم   )11

 اشخاص   آفت کش هاي نباتی  توزیع و پخش سراسري شرکت  تاسیس مجوز فرم   )12

  کش هاي نباتی در استان آفت  توزیع و پخش سراسري شرکت  نمایندگی تاسیس  مجوز فرم  )13
 حقیقی  اشخاص

  توزیع و پخش سراسري آفت کش هاي نباتی در استان  شرکت نمایندگی  تاسیس  مجوز فرم  )14
 حقوقی  اشخاص

 حقوقی اشخاص   فروشگاه آفت کش هاي نباتی  تاسیس مجوز فرم   )15

 اشخاص حقیقی  فروشگاه آفت کش هاي نباتی  تاسیس مجوز فرم   )16

آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماري هاي گیاهی(کلینیک گیاهپزشکی)  فرم پروانه بهره برداري )17
 حقیقی  اشخاص

آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماري هاي گیاهی(کلینیک گیاهپزشکی)  فرم پروانه بهره برداري )18
 حقوقی  اشخاص



۳۱ 

آفات  مرکز تولید عوامل ماکروارگانیسم کنترل بیولوژیک  فرم پروانه بهره برداري  )19
 قیقی ح اشخاص (انسکتاریوم)

  (انسکتاریوم) آفات مرکز تولید عوامل ماکروارگانیسم کنترل بیولوژیک  فرم پروانه بهره برداري )20
 حقوقی اشخاص 

 اشخاص   شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی فرم پروانه بهره برداري )21

 فرم پروانه اشتغال بکار مسئول فنی   )22

 
 
 
 
 



۳۲ 

 1فرم شماره 
 بسمه تعالی

 ...............شماره : 
 تاریخ  : ...............        

 
 » گیاهپزشکی واحدهاي  تاسیس مجوزصدور درخواست«

 
 .............................سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی .........

 سالم علیکم 
شماره شناسنامه   بانام ................................. نام خانوادگی ......................................  اینجانب احتراما،

.................... رشته  ملی ..................................... صادره از .................... میزان تحصیالت  ............................ کد 
ا شرکت/  یبه نمایندگی از جانب خود   کدپستی..................................................تحصیلی ...................

سه ملی  شنا(نام شرکت/ تعاونی) ........................ به شماره ثبت ......................... مورخ .............تعاونی 
نسبت به   واحدهاي گیاهپزشکی يو پروانه ها  تقاضا دارم طبق نظام صدور مجوزها.............................

ضدعفونی  دفع آفات نباتی و شرکت ،   انسکتاریوم ، گیاهپزشکی کلینیک مجوز تاسیسصدور 
، شرکت توزیع آفت کشهاي نباتی نباتی آفت کشهاي،فروشگاه به  

 ............................................... اقدام فرمائید. .......................................................شانی..............ن
 ...........................................................................................................سکونت محل  آدرس 

 ............................................. تماس شماره تلفن 
 ...................................تلفن همراه ...................

 
 
 
 نام و نام خانوادگی       
 امضا             

  



۳۳ 

 2فرم شماره 
 بسمه تعالی

 
 شماره : ...............

 ............... تاریخ  :          
 

 »ضدعفونی دفع آفات نباتی وشرکت  /انسکتاریوم /درخواست پروانه بهره برداري کلینیک گیاهپزشکی«

 
 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی.......................

 سالم علیکم 
شماره شناسنامه   با.............................. اینجانب نام ................................... نام خانوادگی ....احتراما،

صادره از ..................... میزان   کدپستی......................................................... کدملی .........................................
ا شرکت/  ی.............  به نمایندگی از جانب خود ..........تحصیالت ......................... رشته تحصیلی ...........

(نام شرکت/ تعاونی) .................................. به شماره ثبت .......................... مورخ  تعاونی 
  واحدهاي گیاهپزشکی  يو پروانه ها تقاضا دارم طبق مجوزها شناسه ملی...........................................

دفع آفات نباتی و  شرکت ،انسکتاریوم ، گیاهپزشکی  کلینیک  به صدور پروانه بهره برداري  نسبت
 ضدعفونی 

 فرمائید. .....اقدام......................................................................................................نشانیبه 
 ............................................................................................................آدرس محل سکونت

 ............................................. تماس شماره تلفن 
        ...........................تلفن همراه 

  
 
 نام و نام خانوادگی       
 امضا          

  



۳۴ 

 3فرم شماره 
 بسمه تعالی

 
 شماره : ...............

 تاریخ  : ...............         
 

 »و پروانه بهره برداري  تاسیس مجوزدرخواست تمدید «

 

 ..................................طبیعی.........سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع 

 سالم علیکم 

/ شرکت/   ....................................اینجانب نام ............................... نام خانوادگیاحتراما،

باتوجه به انقضاي   شناسه ملی.....................تعاونی....................................... به شماره ثبت ............................

و   پروانه بهره برداري به شماره ............. مورخ ...................... تقاضا دارم طبق نظام مجوزها /مجوز تاسیس

 پروانه بهره برداري اقدام فرمائید .   /مجوز تاسیسنسبت به تمدید  واحدهاي گیاهپزشکی ي پروانه ها

 
 

 :واحد گیاهپزشکیآدرس 
 

 تلفن تماس :
 
           

 نام و نام خانوادگی       
 امضا          

 
 



۳۵ 

 4فرم شماره 
 

 بسمه تعالی
 

 بازدید کارشناس جهت صدور، تمدید و توسعه پروانه بهره برداري
 ضدعفونیو  دفع آفات نباتیشرکت /سکتاریومنا  /کلینیک  

 
 کننده : الف ) مشخصات کارشناس بازدید 

 نام :                                          نام خانوادگی:                               رشته تحصیلی:
 

 محل کار:و تلفن نظام مهندسی :                        نشانی   شماره

 
 :ضدعفونی و  شرکت دفع آفات نباتی/انسکتاریوم /کلینیک  ب ) مشخصات 

 نام واحد :                                                                                                

 نام مدیر واحد: 

 واحد :                                                                      فنی  نام مسئول  

 :فعالیتنوع  

 :مجوزتاریخ اخذ  

 نشانی :
 :  کد پستی:                                                                                      نمابر  شماره تلفن :

 
 وضعیت نیروي انسانی :  ج )

فوق   دکترا تعداد کارکنان
 لیسانس

فوق   لیسانس
 دیپلم

زیر   دیپلم
 دیپلم

 جمع

        

 
 افزاري : امکانات سخت افزاري و نرم د) 

 امکانات آزمایشگاهی( مطابق لیست پیوست) :-1
 

 امکانات کارگاهی( مطابق لیست پیوست)  :  -2
 

 پایگاههاي اطالعاتی و سیستم هاي کامپیوتري :  -3
 



۳۶ 

 امکانات کتابخانه اي (تعداد کتابها و نشریات علمی و تخصصی) :-4
 
 

 :محل اسقرار  به همراه کروکی  نظریه کارشناس)  ـه
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 نام و نام خانوادگی و امضاء

 کشاورزي  کارشناس فنی نظام مهندسی
 تاریخ :

 
 
 
 

  



۳۷ 

 5فرم شماره 
 

 تعهد محضري متقاضی 
 

شرکت.................... صادره از/ ثبت اینجانب .......................  شرکت................ فرزند................. شماره شناسنامه/ شماره ثبت 
 در .......................... متولد/ تارخ ثبت .................... آدرس و شماره تماس..................................
و به موجب این سند تعهد می نمایم که کلیه قوانین، مقررات و دستورالعمل هاي صادره از طرف سازمان حفظ نباتات 

را رعایت نمایم. و هرگونه  ومسئولیت خود  در خصوص واحد گیاهپزشکی تحت تصديسازمان نظام مهندسی کشاورزي 
امداران، نشانی، شماره تلفن و.... را ظرف مدت یک ماه  اعضاء هیئت مدیره، صاحبان امضاء و سه ،تغییرات دراساسنامه

و ارایه مستندات و گزارشات  کلیه مقررات  برسانم. و موظف به پذیرش نظام مهندسی کشاورزيبه اطالع سازمان 
به نمایندگان مدیریت  مسئولیت خود  و تخصصی و آمار و اطالعات مربوط به عملیات واحد گیاهپزشکی تحت تصدي

 تات استان ها و سازمان حفظ نباتات بوده و اقدام به ارسال گزارش عملکرد ماهیانه و سالیانه نمایم.حفظ نبا
و همچنین تعهد می نمایم در راستاي وظایف تعیین شده و مطابق دستورالعمل هاي ابالغی از سوي سازمان حفظ 

صور، بی احتیاطی و عدم توجه به دستورالعمل فعالیت نمایم و چنانچه در اثر ق نظام مهندسی کشاورزيسازمان و نباتات 
و سایر اقدامات  ومسئولیت خود هاي سازمان و اجراي ناقص یا اشتباه در عملیات واحد گیاهپزشکی تحت تصدي

تخصصی  توسط این شرکت و یا اینجانب، هر گونه قصور و مشکلی حادث گردد، مسئولیت مادي و معنوي خسارت  
م به جبران خسارت وارده می باشم. و سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسی و یا پیش آمده را پذیرفته و ملز

نجانب حق هر گونه یاو به حالت تعلیق درآورند ابطال یا سایر مراجع ذیصالح حق دارند پروانه اینجانب/ این شرکت را 
سازمان حفظ نباتات را نسبت به   و اعتراض بعدي را از خود از هر حیث و جهت سلب و ساقط می نمایم. و ذمه دعاا

 . می نمایم ااقدامات خود از هر حیث و جهت مبر
 
 
 
 امضاء متقاضی    

  



۳۸ 

 6فرم شماره  
 مسئول فنیتعهد محضري 

 
.....................صادره از.............. متولد.................... اینجانب .......................  فرزند................. شماره شناسنامه................  کد  ملی 

 ...آدرس و شماره تماس............................................................................................................
 

........................ و پس از حضور اظهار و اقرار صریح نمود مبنی بر اینکه چون در تایخ ذیل حاضر در دفتر گردید آقا/ خانم 
اینجانب بعنوان مسئول فنی شرکت/ واحد ................................ معرفی گردیده ام با علم و اطالع کامل از قوانین و مقررات 

ن و سایر مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه به موجب این مربوطه از جمله قانون حفظ نباتات و آیین نامه اجرایی آ
ین و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه می باشد، رعایت کلیه شروط و واندستورالعمل متعهد و ملزم به رعایت کلیه ق

 تعهدات ظهر پروانه مسئول فنی می باشم، رعایت کامل ضوابط فنی و تخصصی مربوطه ، رعایت کلیه موارد ایمنی و 
بهداشتی و مجهز شدن به سامانه ارتباطی و عضویت در شبکه ملی توزیع و فروش آفتکشها، نظارت و کنترل توزیع 

نظارت بر انجام فعالیت هاي جاري و وظایف پرسنل تحت سرپرستی، سازماندهی و سموم و آفتکشها در سطح کشور، 
موازین معتبر فنی در بررسیهاي کارشناسی و حفظ اسناد و مدارك، حضور تمام وقت در شرکت، رعایت معیارها و 

همچنین در تدوین و تنظیم گزارش کارشناسی، رعایت شئون و اخالق حرفه اي، قبول مسئولیت کارشناسی فقط در 
صالحیت مندرج در پروانه کارشناسی خود، سرپرستی کلیه امور فنی واحد، کنترل و نظارت برحسن اجراي  محدوده 

مصوب قانونی وزارت جادکشاورزي، تنظیم گزارش هاي ادواري و اتفاقی جهت مقام مافوق هاي  ضوابط، مقررات و تعرفه
سازمان / حفظ و دارنده پروانه بهره برداري طبق مقررات، همکاري با بازرسان اعزامی سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 . یو در اختیار قرار دادن اطالعات مورد نیاز در چارچوب مقررات ابالغ نباتات 
، سازمان حفظ نباتات/ سازمان نظام مهندسی کشاورزي  و یا به هر یک از تعهدات عمل ننمایمدرصورتیکه اینجانب 

سایر مراجع ذیربط و ذیصالح به تشخیص خود می توانند پروانه صادره را ابطال و اینجانب حق هرگونه ادعا و اعتراض 
 بعدي را از خود سلب و ساقط می نمایم.

 
 
 ..............تاریخ.. 
  امضاء مسئول فنی    



۴۲ 

 شماره : 

 تاریخ : 
 ماه 6اعتبار:مدت 

 

 

شماره ............................... با بخش کشاورزي و منابع طبیعی، به خانم/آقايقانون افزایش بهره وري  2به استناد ماده 
آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهاي گیاهی در استان تأسیس شود نسبت به  اجازه داده می............................ ملی

به مساحت کد/صندوق............... ........................در پالك ثبتی ....................................... شهرستان ......................... بخش .
 . کل..........متر مربع با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و شرایط مندرج در ظهر این مجوز اقدام نماید

 

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 ج.ا.اومنابع طبیعی  
 

 سازمان نظام مهندسی 
 کشاورزي و منابع طبیعی   

 تأسیس آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهاي گیاهی   مجوز 

 (کلینیک گیاهپزشکی)  

 



۴۳ 

 تعهدات:              
 .می باشد نامه محضري  و تعهد فعالیت  نوع تجاري مرتبط با ت  ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررا تاسیسمجوز  هدارند  )1
 رفتار می گردد. مجوز  هبا دارند  مقرراتفعالیت نماید در غیر اینصورت برابر وظایف تعیین شده متعهد می گردد در راستاي  مجوز  هدارند  )2
 برسد.  مجوزبه اطالع مرجع صادر کننده حداکثر پس از یک ماه باید واحد گیاهپزشکی .... و ، شماره تلفن نشانیدر هرگونه تغییرات    )3
 .می باشد   مجوزمتعلق به دارنده   ،قانونیحق انتفاع از مزایاي   )4
و تابع ضوابط و   مجوز  ه دارند به عهده  ایجاد واحدهاي گیاهپزشکی و سایر الزامات  اولیه مواد  ، زمین، ماشین آالت، تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی )5

در   سازمان نظام مهندسی کشاورزي و سایر دستگاههاي دولتی تعهدي براي وزارت جهاد کشاورزي،  و مجوزصادره هیچگونه  می باشد مقررات مربوطه 
 . ایجاد نمی کند  ارتباط با موارد مذکور 

 در بازرسی از واحد گیاهپزشکی می باشد. نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی و همکاري با موظف به پذیرش مجوز دارنده این   )6
را جهت صدور درخواست خود واحد گیاهپزشکی مجاز به بهره برداري از آن نمی باشند و می بایست و تجهیز  خت اتمام عملیات سا ه این مجوز پس از دارند  )7

 نمایند.  اعالم سازمان نظام مهندسی کشاورزيبه  پروانه بهره برداري
  مه یو مقررات از جمله قانون کار و ب نیقوان تمامی تیضمن رعا ند ینما یم یاهپزشکیگ يواحدها سیکه اقدام به تاس  یو حقوق یقی اشخاص حق تمامی )8

 .ند یاقدام نما یمدن  تیمسئول  مه یشاغل و ب یانسان يرو یو ن زاتیاماکن، تجه مهیب ينسبت به برقرار یاجتماع نیتام
قررات، ضوابط و دستورالعمل  این مجوز درصورتی منتج به صدور پروانه بهره برداري می شود که انبار، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات مطابق قوانین و  م )9

 هاي ابالغی تامین و مورد تایید از سوي صادر کننده مجوز باشد.
 هرگونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در مجوز پیگرد قانونی دارد.  )10
 این مجوز و امتیاز ناشی از آن در اثبات مالکیت ساختمان و تاسیسات مندرج در مجوز موثر نمی باشد. )11
ماهه ي دیگر با   6ماه از تاریخ صدور نسبت به راه اندازي آزمایشگاه اقدام نماید. این مهلت براي یک دوره  6مجوز موظف است حداکثر ظرف دارنده این  )12

 تشخیص سازمان نظام مهندسی قابل تمدید خواهد بود. در غیر این صورت امتیاز صادره باطل خواهد شد. 
 تشخیص آفات و بیماریهاي گیاهی صادر شده و ارزش دیگري ندارد. آزمایشگاهاین مجوز صرفاً به منظور تأسیس )13

 امضاء متعهدنام و نام خانوادگی / 
 



۴۴ 
 

 شماره : 

 تاریخ : 
 ماه 6مدت اعتبار: 

 

 

قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی، به  2ماده به استناد 

اجازه  ....................... ثبت شرکتهاي استان...................... شمارهداراي ............................................. مؤسسه/شرکت

در استان  گیاهیآزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهاي تأسیس نسبت به شود  داده می

در پالك ثبتی ...............کد/صندوق پستی...............به  ........................ شهرستان ......................... بخش .........................
 م نماید .ظهر این پروانه اقدا با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و شرایط مندرج درمساحت کل..........متر مربع 

 

 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 ج.ا.اومنابع طبیعی  
 

 سازمان نظام مهندسی 
 طبیعی   کشاورزي و منابع   

 تأسیس آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهاي گیاهی   مجوز 

 (کلینیک گیاهپزشکی)  



۴۵ 

 تعهدات:              
 .می باشد نامه محضري  و تعهد فعالیت نوع تجاري مرتبط با ت  ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررا این مجوز  هدارند  )1
 رفتار می گردد. مجوز  هبا دارند  مقرراتفعالیت نماید در غیر اینصورت برابر وظایف تعیین شده متعهد می گردد در راستاي  مجوز  هدارند  )2
 برسد.  مجوزبه اطالع مرجع صادر کننده حداکثر پس از یک ماه باید واحد گیاهپزشکی .... و ، شماره تلفن نشانیدر هرگونه تغییرات    )3
 .می باشد   مجوزمتعلق به دارنده   ،حق انتفاع از مزایاي قانونی )4
و تابع   مجوز هدارند به عهده  ایجاد واحدهاي گیاهپزشکی و سایر الزامات اولیهمواد  ،زمین ، ماشین آالت ، تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی )5

تعهدي براي وزارت جهاد کشاورزي، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و سایر   و مجوزصادره هیچگونه می باشد ضوابط و مقررات مربوطه 
 .ایجاد نمی کند  در ارتباط با موارد مذکور دستگاههاي دولتی 

در بازرسی از واحد گیاهپزشکی   سازمان نظام مهندسی نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي و و همکاري با موظف به پذیرش مجوز دارنده این  )6
 می باشد.

درخواست خود  واحد گیاهپزشکی مجاز به بهره برداري از آن نمی باشند و می بایست و تجهیز اتمام عملیات ساخت  ه این مجوز پس از دارند  )7
 نمایند. اعالم سازمان نظام مهندسی کشاورزيبه  را جهت صدور پروانه بهره برداري

و مقررات از جمله قانون   نی قوان تمامی  تیضمن رعا ند ینما ی م یاهپزشکیگ يواحدها سیکه اقدام به تاس  ی و حقوق ی قی اشخاص حق تمامی )8
 .ند یاقدام نما یمدن ت یمسئول  مهیشاغل و ب یانسان يرو یو ن   زاتیاماکن، تجه مهیب ي نسبت به برقرار یاجتماع ن یتام مه یکار و ب

درصورتی منتج به صدور پروانه بهره برداري می شود که انبار، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات مطابق قوانین و  مقررات، ضوابط و  این مجوز  )9
 دستورالعمل هاي ابالغی تامین و مورد تایید از سوي صادر کننده مجوز باشد.

 هرگونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در مجوز پیگرد قانونی دارد.  )10
 ن مجوز و امتیاز ناشی از آن در اثبات مالکیت ساختمان و تاسیسات مندرج در مجوز موثر نمی باشد.ای )11
ماهه   6ماه از تاریخ صدور نسبت به راه اندازي آزمایشگاه اقدام نماید. این مهلت براي یک دوره  6دارنده این مجوز موظف است حداکثر ظرف  )12

 تمدید خواهد بود. در غیر این صورت امتیاز صادره باطل خواهد شد. ي دیگر با تشخیص سازمان نظام مهندسی قابل 
 تشخیص آفات و بیماریهاي گیاهی صادر شده و ارزش دیگري ندارد. این مجوز صرفاً به منظور تأسیس آزمایشگاه)13

 امضاء متعهد / نام و نام خانوادگی 
 

 
 



۴۶ 
 

 شماره : 

 تاریخ : 
 ماه 6مدت اعتبار:

 

 

شماره ............................... با قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی، به خانم/آقاي 2ماده  به استناد

در  کنترل بیولوژیک آفاتماکرو ارگانیسم تولید عوامل  مرکز تأسیس شود نسبت به  اجازه داده می............................ ملی
کد/صندوق پستی ... شهرستان ......................... بخش .........................در پالك ثبتی ...............استان .....................

به مساحت کل..........متر مربع با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و شرایط مندرج در ظهر این مجوز ..........................
 اقدام نماید . 

 

 
 نظام مهندسی کشاورزيسازمان  

 ومنابع طبیعی ج.ا.ا
 

 سازمان نظام مهندسی 
 کشاورزي و منابع طبیعی   

 کنترل بیولوژیک آفات ماکرو ارگانیسم  تولید عوامل    مرکز تأسیس    مجوز 

 (انسکتاریوم) 



۴۷  

 تعهدات:          
 .می باشد نامه محضري  و تعهد فعالیت  نوع تجاري مرتبط با ت  ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررا تاسیسمجوز  هدارند  )1
 رفتار می گردد. مجوز  هبا دارند  مقرراتفعالیت نماید در غیر اینصورت برابر وظایف تعیین شده متعهد می گردد در راستاي  مجوز  هدارند  )2
 برسد.  مجوزبه اطالع مرجع صادر کننده حداکثر پس از یک ماه باید احد گیاهپزشکی و.... و ، شماره تلفن نشانیدر هرگونه تغییرات    )3
 .می باشد   مجوزمتعلق به دارنده   ،حق انتفاع از مزایاي قانونی )4
و تابع ضوابط و   مجوز  هدارند به عهده  ایجاد واحدهاي گیاهپزشکی و سایر الزامات اولیه مواد  ، زمین، ماشین آالت، تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی )5

در   تعهدي براي وزارت جهاد کشاورزي، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و سایر دستگاههاي دولتی  و مجوزصادره هیچگونه  می باشد مقررات مربوطه 
 . ایجاد نمی کند  ارتباط با موارد مذکور 

 در بازرسی از واحد گیاهپزشکی می باشد. نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی مکاري باو ه موظف به پذیرش مجوز دارنده این   )6
را جهت درخواست خود واحد گیاهپزشکی مجاز به بهره برداري از آن نمی باشند و می بایست و تجهیز اتمام عملیات ساخت  ه این مجوز پس از دارند  )7

 نمایند. اعالم ان نظام مهندسی کشاورزي به سازم صدور پروانه بهره برداري
  مه یو مقررات از جمله قانون کار و ب ن یقوان تمامی  ت یضمن رعا ند ینما ی م  ی اهپزشکیگ يواحدها سیکه اقدام به تاس  ی و حقوق ی قی اشخاص حقتمامی  )8

 .ند یاقدام نما یمدن  تیمسئول  مه یشاغل و ب یانسان يرو یو ن زاتیاماکن، تجه مهیب ينسبت به برقرار یاجتماع نیتام
ستورالعمل  این مجوز درصورتی منتج به صدور پروانه بهره برداري می شود که انبار، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات مطابق قوانین و مقررات، ضوابط و د )9

 هاي ابالغی تامین و مورد تایید از سوي صادر کننده مجوز باشد.
 ر مجوز پیگرد قانونی دارد. هرگونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج د )10
 این مجوز و امتیاز ناشی از آن در اثبات مالکیت ساختمان و تاسیسات مندرج در مجوز موثر نمی باشد. )11
ماهه ي دیگر با   6اقدام نماید. این مهلت براي یک دوره  دور نسبت به راه اندازي مرکز ماه از تاریخ ص 6دارنده این مجوز موظف است حداکثر ظرف  )12

 تشخیص سازمان نظام مهندسی قابل تمدید خواهد بود. در غیر این صورت امتیاز صادره باطل خواهد شد. 
 صادر شده و ارزش دیگري ندارد.    کنترل بیولوژیک آفاتماکرو ارگانیسم  تولید عوامل مرکز این مجوز صرفاً به منظور تأسیس  )13

 امضاء متعهد /نام و نام خانوادگی 



۴۸ 
 

 شماره : 

 تاریخ : 
 ماه 6مدت اعتبار:

  

. ..............قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی، به شرکت/مؤسسه 2به استناد بند ماده 
                تأسیسشود نسبت به  شماره....................... ثبت شرکتهاي استان......................  اجازه داده میداراي 

در استان ........................ شهرستان .........................  آفات مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک 
ر مربع با به مساحت کل..........متکد/صندوق پستی.............................بخش .........................در پالك ثبتی ...............

 . رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و شرایط مندرج در ظهر این مجوز اقدام نماید 
 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 ج.ا.اومنابع طبیعی  
 

 سازمان نظام مهندسی 
 کشاورزي و منابع طبیعی   

 کنترل بیولوژیک آفات ماکرو ارگانیسم  تولید عوامل    مجوز تأسیس مرکز 

 (انسکتاریوم)   



۴۹ 
 

 تعهدات:      
 .می باشد نامه محضري  و تعهد فعالیت  نوع تجاري مرتبط با ت  ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررا تاسیسمجوز  هدارند  )1
 رفتار می گردد. مجوز  هبا دارند  مقرراتفعالیت نماید در غیر اینصورت برابر وظایف تعیین شده متعهد می گردد در راستاي  مجوز  هدارند  )2
 برسد.  مجوزبه اطالع مرجع صادر کننده حداکثر پس از یک ماه باید واحد گیاهپزشکی .... و ، شماره تلفن نشانیدر هرگونه تغییرات    )3
 .می باشد   مجوزمتعلق به دارنده   ،حق انتفاع از مزایاي قانونی )4
و تابع ضوابط و   مجوز هدارند به عهده  ایجاد واحدهاي گیاهپزشکی و سایر الزامات اولیهمواد  ،زمین، ماشین آالت ، عتبارات و تسهیالت بانکیتامین ا )5

  تعهدي براي وزارت جهاد کشاورزي، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و سایر دستگاههاي دولتی  و مجوزصادره هیچگونه  می باشد مقررات مربوطه 
 . ایجاد نمی کند  در ارتباط با موارد مذکور 

 در بازرسی از واحد گیاهپزشکی می باشد. نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی و همکاري با موظف به پذیرش مجوز دارنده  )6
را  درخواست خود می باشند و می بایست واحد گیاهپزشکی مجاز به بهره برداري از آن نو تجهیز اتمام عملیات ساخت  ه این مجوز پس ازدارند  )7

 نمایند.  اعالم سازمان نظام مهندسی کشاورزي به  جهت صدور پروانه بهره برداري
و مقررات از جمله قانون کار و   نی قوان تمامی  ت یضمن رعا ند ینما ی م ی اهپزشکیگ يواحدها سیکه اقدام به تاس  ی و حقوق ی قی اشخاص حق تمامی )8

 .ند یاقدام نما یمدن  تیمسئول مهیشاغل و ب  یانسان يرو ی و ن زاتیاماکن، تجه مه یب ي نسبت به برقرار یاجتماع ن یتام مهیب
ضوابط و  این مجوز درصورتی منتج به صدور پروانه بهره برداري می شود که انبار، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات مطابق قوانین و  مقررات،  )9

 دستورالعمل هاي ابالغی تامین و مورد تایید از سوي صادر کننده مجوز باشد.
 هرگونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در مجوز پیگرد قانونی دارد.  )10
 این مجوز و امتیاز ناشی از آن در اثبات مالکیت ساختمان و تاسیسات مندرج در مجوز موثر نمی باشد. )11
ماهه ي   6ماه از تاریخ صدور نسبت به راه اندازي آزمایشگاه اقدام نماید. این مهلت براي یک دوره  6ظف است حداکثر ظرف دارنده این مجوز مو )12

 دیگر با تشخیص سازمان نظام مهندسی قابل تمدید خواهد بود. در غیر این صورت امتیاز صادره باطل خواهد شد.
 تولید عوامل کنترل بیولوژیک آفات صادر شده و ارزش دیگري ندارد.        مرکزاین مجوز صرفاً به منظور تأسیس  )13

 امضاء متعهد /نام و نام خانوادگی 



۵۰ 
 

 شماره : 

 تاریخ : 
 ماه6مدت اعتبار: 

 

 

کشاورزي و منابع طبیعی، به قانون افزایش بهره وري بخش  2ماده به استناد 
                  شماره....................... ثبت شرکتهاي استان......................  داراي ............................................. شرکت/مؤسسه

................. شهرستان در استان .......شرکت دفع آفات نباتی و ضد عفونی  تأسیس شود نسبت به  اجازه داده می
به مساحت کل..........متر کد/صندوق پستی............................... ......................... بخش .........................در پالك ثبتی ...............

 . مربع با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و شرایط مندرج در ظهر این مجوز اقدام نماید
 

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 ج.ا.اومنابع طبیعی  
 

 سازمان نظام مهندسی 
 کشاورزي و منابع طبیعی   

 مجوز تأسیس شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی   



۵۱ 

 تعهدات:        
 .می باشد نامه محضري  و تعهد فعالیت  نوع تجاري مرتبط با ت  ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررا تاسیس مجوز  هدارند  )1
 رفتار می گردد. مجوز  هبا دارند  مقرراتفعالیت نماید در غیر اینصورت برابر وظایف تعیین شده متعهد می گردد در راستاي  مجوز  هدارند  )2
 برسد.  مجوزبه اطالع مرجع صادر کننده حداکثر پس از یک ماه باید واحد گیاهپزشکی .... و ، شماره تلفننشانیدر هرگونه تغییرات    )3
 .می باشد   مجوزمتعلق به دارنده   ،یحق انتفاع از مزایاي قانون )4
و تابع ضوابط و   مجوز ه دارند به عهده  ایجاد واحدهاي گیاهپزشکی و سایر الزامات اولیه مواد  ،زمین، ماشین آالت، تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی )5

  نظام مهندسی کشاورزي و سایر دستگاههاي دولتی تعهدي براي وزارت جهاد کشاورزي، سازمان  و مجوزصادره هیچگونه می باشد مقررات مربوطه 
 . ایجاد نمی کند  در ارتباط با موارد مذکور 

 در بازرسی از واحد گیاهپزشکی می باشد. نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی و همکاري با موظف به پذیرش مجوز دارنده  )6
را  درخواست خود واحد گیاهپزشکی مجاز به بهره برداري از آن نمی باشند و می بایست و تجهیز اتمام عملیات ساخت  ه این مجوز پس از دارند  )7

 نمایند.  اعالمبه سازمان نظام مهندسی کشاورزي  جهت صدور پروانه بهره برداري
و مقررات از جمله قانون کار و   ن یقوان تمامی  تیضمن رعا ند ینما ی م یاهپزشکیگ يواحدها سیکه اقدام به تاس  ی و حقوق ی قیاشخاص حق  تمامی )8

 .ند یاقدام نما یمدن  تیمسئول مهیشاغل و ب  یانسان يرو ی و ن زاتیاماکن، تجه مه یب ي نسبت به برقرار یاجتماع ن یتام مهیب
ضوابط و  این مجوز درصورتی منتج به صدور پروانه بهره برداري می شود که انبار، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات مطابق قوانین و  مقررات،  )9

 دستورالعمل هاي ابالغی تامین و مورد تایید از سوي صادر کننده مجوز باشد.
 هرگونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در مجوز پیگرد قانونی دارد.  )10
 این مجوز و امتیاز ناشی از آن در اثبات مالکیت ساختمان و تاسیسات مندرج در مجوز موثر نمی باشد. )11
ماهه ي دیگر   6ماه از تاریخ صدور نسبت به راه اندازي شرکت اقدام نماید. این مهلت براي یک دوره 6ظف است حداکثر ظرف دارنده این مجوز مو )12

 با تشخیص سازمان نظام مهندسی استان قابل تمدید خواهد بود. در غیر این صورت امتیاز صادره باطل خواهد شد.
 صادر شده و ارزش دیگري ندارد. صرفاً به منظور تأسیس شرکت دفع آفات نباتی و ضد عفونی این مجوز  )13

 امضاء متعهد /نام و نام خانوادگی 
 



۵۲  

 شماره :

 :  تاریخ 
 سال 3مدت اعتبار:

 

 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 ومنابع طبیعی ج.ا.ا

 

 " سراسري آفتکش هاي نباتیشرکت توزیع و پخش  مجوز تاسیس"
  

به موجب این پروانه به                   قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی،  2 ماده به استناد
توزیع و پخش آفتکش هاي  شود نسبت به  شرکتها اجازه داده می ....................... با شماره ثبت ........................شرکت 

  .................................................. به آدرس...............................خانم/آقايبه مسئولیت فنی نباتی در کشور 
 . پروانه اقدام نمایداین ظهر و شرایط با رعایت مقررات و ضوابط ............................... ستیکد/صندوق پ

 
 سراسري منوط به حضور مسئول فنی واجد شرایط میباشد. و پخش  تذکر: فعالیت شرکت توزیع 

 
 رئیس سازمان 

 نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی ج.ا.ا 
 



۵۳  

 تعهدات:        
 .می باشد نامه محضري  و تعهد فعالیت  نوع تجاري مرتبط با ت  ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررا تاسیسمجوز  هدارند  )1
 رفتار می گردد. مجوز  هبا دارند  مقرراتفعالیت نماید در غیر اینصورت برابر وظایف تعیین شده متعهد می گردد در راستاي  مجوز  هدارند  )2

 برسد.  مجوزبه اطالع مرجع صادر کننده حداکثر پس از یک ماه باید محل شرکت .... و ، شماره تلفننشانیدر هرگونه تغییرات    )3

 ه رفتار می گردد. تغییر محل انبار و یا نگهداري آفتکشهاي نباتی در غیر از انبار تعیین شده براي نگهداري آفتکشها جرم و برابر مقررات با دارنده پروان  )4

 .  است مجوزمتعلق به دارنده   ،حق انتفاع از مزایاي قانونی )5
  مه یو مقررات از جمله قانون کار و ب نیقوان ه یکل تیضمن رعا ند ینما یمو پخش سراسري  شرکت توزیع سیکه اقدام به تاس  ی اشخاص حقوق ه یکل )6

 .ند یاقدام نما یمدن  تیمسئول  مه یشاغل و ب یانسان يرو یو ن زاتیاماکن، تجه مهیب ينسبت به برقرار یاجتماع نیتام
و تابع ضوابط و مقررات  مجوز  هدارند به عهده  ایجاد شرکت توزیع و سایر الزامات اولیهمواد  ،زمین، ماشین آالت، تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی )7

در ارتباط با   تعهدي براي وزارت جهاد کشاورزي، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و سایر دستگاههاي دولتی و مجوزصادره هیچگونه می باشد مربوطه 
 .ایجاد نمی کند  موارد مذکور 

نمایندگی و  فروشندگی هاي مجاز حمل نموده و توزیع و پخش آن به غیر از نمایندگی و یا به مقصد صرفا ه ها را موظف است نهاد دارنده مجوز  )8
 فروشندگان مجاز جرم تلقی شده و پیگرد قانونی دارد. 

رکت و انبار نگهداري آفت  در بازرسی از ش  نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی و همکاري با موظف به پذیرش مجوز دارنده این  )9
 کش هاي نباتی است. 

 هرگونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در مجوز پیگرد قانونی دارد.  )10

 این مجوز و امتیاز ناشی از آن در اثبات مالکیت ساختمان و تاسیسات مندرج در مجوز موثر نیست. )11

 صرفاً به منظور تأسیس شرکت توزیع و پخش سراسري آفتکش هاي نباتی صادر شده و ارزش دیگري ندارد. این مجوز) 11
 

 ام و نام خانوادگی / امضاء متعهدن                                                                                                                              
 



۵۴  

 شماره :

 :  تاریخ 
 سال 3مدت اعتبار: 

 

 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 ومنابع طبیعی ج.ا.ا

 
 " نباتی در استانسراسري آفتکشهاي نمایندگی شرکت توزیع مجوزتاسیس "

 
              به موجب این پروانه به     قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی،  2 ماده به استناد

توزیع سراسري                شرکتآقاي / خانم ....................... با شماره ملی ........................ به نمایندگی از 

توزیع و پخش آفتکش  شود نسبت به  شرکتها اجازه داده می ...................شماره ثبت  آفتکشهاي نباتی................به

  به آدرس................. شهرستان  ................استان در ............................... خانم/آقايبه مسئولیت فنی  هاي نباتی
به مساحت کل..........متر مربع ............................... کد/صندوق پستی.................................................. نمایندگی

 .پروانه اقدام نمایداین ظهر و شرایط ایت مقررات و ضوابط با رع 
 

 سراسري منوط به حضور مسئول فنی واجد شرایط میباشد. و پخش    شرکت توزیع نمایندگی تذکر: فعالیت 
 

 رئیس سازمان 
 نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی ج.ا.ا 

 



۵۵  

 تعهدات:    
 .می باشد و تعهد نامه محضري فعالیت  نوع تجاري مرتبط با ت  ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررا تاسیس مجوز  هدارند  )1
 رفتار می گردد. مجوز  هبا دارند  مقرراتفعالیت نماید در غیر اینصورت برابر وظایف تعیین شده متعهد می گردد در راستاي  مجوز  هدارند  )2
 برسد. مجوزبه اطالع مرجع صادر کننده حداکثر پس از یک ماه باید محل نمایندگی توزیع .... و ، شماره تلفن نشانیدر هرگونه تغییرات    )3
 .  مجوز استمتعلق به دارنده   ،مزایاي قانونیحق انتفاع از   )4
  ن یتام مهی و مقررات از جمله قانون کار و ب نیقوان تمامی تیضمن رعا ند ینما ی منمایندگی توزیع  سیکه اقدام به تاس  یو حقوق یق یاشخاص حق تمامی )5

 .ند یاقدام نما یمدن تی مسئول  مهیشاغل و ب یانسان ي رو یو ن زات یاماکن، تجه مهی ب ي نسبت به برقرار یاجتماع
می  و تابع ضوابط و مقررات مربوطه  مجوز ه دارند به عهده  ایجاد نمایندگی و سایر الزامات  اولیهمواد  ، زمین، ماشین آالت، تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی )6

  در ارتباط با موارد مذکور گاههاي دولتیتعهدي براي وزارت جهاد کشاورزي، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و سایر دست و مجوزصادره هیچگونه  باشد 
 . ایجاد نمی کند 

به مقصد فروشندگی هاي مجاز حمل نموده و توزیع و پخش آن به غیر از فروشندگان مجاز جرم تلقی شده و  صرفا موظف است نهاده ها را  مجوز هدارند  )7
 پیگرد قانونی دارد. 

 در بازرسی از فروشندگی و انبار نمایندگی است. نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی و همکاري با موظف به پذیرش مجوز دارنده این   )8
 هرگونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در مجوز پیگرد قانونی دارد.  )9

 این مجوز و امتیاز ناشی از آن در اثبات مالکیت ساختمان و تاسیسات مندرج در مجوز موثر نیست. )10
 صادر شده و ارزش دیگري ندارد.توزیع سراسري آفتکش هاي نباتی شرکت نمایندگی صرفاً به منظور تأسیس  جوز این م )11

 
 نام و نام خانوادگی/امضاء متعهد



۵۶  

 شماره :

 :  تاریخ 
 سال 3مدت اعتبار:

 

 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 ومنابع طبیعی ج.ا.ا

 

 " سراسري آفتکش هاي نباتینمایندگی شرکت توزیع و پخش  مجوز تاسیس"
 

 
به موجب این پروانه به شرکت  قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی،  2 ماده  به استناد 

               توزیع و پخش سراسري................به شرکت....................... با شماره ثبت ........................به نمایندگی از 

ولیت فنی  به مسئتوزیع و پخش آفتکش هاي نباتی شود نسبت به  شرکتها اجازه داده می ...................ثبت شماره 

 به آدرس ................. شهرستان ................استان در ............................... خانم/آقاي
با به مساحت کل..........متر مربع ............................... کد/صندوق پستی.................................................. نمایندگی

 . پروانه اقدام نمایداین ظهر و شرایط رعایت مقررات و ضوابط 
 

 سراسري منوط به حضور مسئول فنی واجد شرایط میباشد. و پخش  شرکت توزیع نمایندگی تذکر: فعالیت 
 

 رئیس سازمان 
 نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی ج.ا.ا 

 



۵۷  

 تعهدات:
 .می باشد و تعهد نامه محضري فعالیت  نوع تجاري مرتبط با ت  ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررا تاسیس مجوز  هدارند  )1
 رفتار می گردد. مجوز  هبا دارند  مقرراتفعالیت نماید در غیر اینصورت برابر وظایف تعیین شده متعهد می گردد در راستاي  مجوز  هدارند  )2
 برسد. مجوزبه اطالع مرجع صادر کننده حداکثر پس از یک ماه باید محل نمایندگی توزیع .... و ، شماره تلفن نشانیدر هرگونه تغییرات    )3
 .می باشد مجوز  متعلق به دارنده   ،حق انتفاع از مزایاي قانونی )4
و مقررات از جمله قانون کار و   نیقوان تمامی تیضمن رعا ند ینما یمنمایندگی توزیع  سیکه اقدام به تاس  یو حقوق ی قی اشخاص حق تمامی )5

 .ند یاقدام نما یمدن  تیمسئول مهیشاغل و ب  یانسان يرو ی و ن زاتیاماکن، تجه مه یب ي نسبت به برقرار یاجتماع ن یتام مهیب
ضوابط و   و تابع  مجوز  هدارند به عهده  ایجاد نمایندگی  و سایر الزامات اولیه مواد  ،زمین، ماشین آالت، تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی )6

تعهدي براي وزارت جهاد کشاورزي، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و سایر دستگاههاي   و مجوزصادره هیچگونه می باشد مقررات مربوطه 
 .ایجاد نمی کند  در ارتباط با موارد مذکور  دولتی

توزیع و پخش آن به غیر از فروشندگان مجاز جرم  به مقصد فروشندگی هاي مجاز حمل نموده و صرفا موظف است نهاده ها را  مجوز  هدارند  )7
 تلقی شده و پیگرد قانونی دارد.

در بازرسی از فروشندگی و انبار   نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی و همکاري با موظف به پذیرش مجوز دارنده این  )8
 نمایندگی می باشد.

 ر مجوز پیگرد قانونی دارد. هرگونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج د )9
 این مجوز و امتیاز ناشی از آن در اثبات مالکیت ساختمان و تاسیسات مندرج در مجوز موثر نمی باشد. )10
 صادر شده و ارزش دیگري ندارد.توزیع سراسري آفتکش هاي نباتی شرکت نمایندگی صرفاً به منظور تأسیس  این مجوز  )11

 
 خانوادگی/امضاء متعهدنام و نام 

 



۵۸ 

قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی، به  2ماده  به استناد
  اجازه داده  ...... شرکت/مؤسسه............................................. دارنده شماره....................... ثبت شرکتهاي استان................ 

در استان تأسیس  فروشگاه آفت کش نباتی به مسئولیت فنی خانم/آقاي...............................  نسبت بهشود  می
در پالك ثبتی ...............کد/صندوق پستی.......................به ........................ شهرستان ......................... بخش .........................

 ظهر این پروانه اقدام نماید . با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و شرایط مندرج درل..........متر مربع مساحت ک
 

 تذکر: فعالیت فروشگاه آفت کش نباتی منوط به حضور مسئول فنی واجد شرایط می باشد. 

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 ج.ا.اومنابع طبیعی  
 

 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 ومنابع طبیعی ج.ا.ا

 

 شماره :

 :  تاریخ 
 سال 3مدت اعتبار:

 

 " نباتیمجوز تأسیس فروشگاه آفت کش "
 



۵۹  

 تعهدات:
 .می باشد و تعهد نامه محضري فعالیت  نوع تجاري مرتبط با ت  ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررا تاسیس مجوز  هدارند  )1
 رفتار می گردد. مجوز  هبا دارند  مقرراتفعالیت نماید در غیر اینصورت برابر وظایف تعیین شده متعهد می گردد در راستاي  مجوز  هدارند  )2
 برسد.  مجوزبه اطالع مرجع صادر کننده حداکثر پس از یک ماه باید واحد گیاهپزشکی .... و ، شماره تلفن نشانیدر هرگونه تغییرات    )3
 .می باشد   مجوزمتعلق به دارنده   ،قانونیحق انتفاع از مزایاي   )4
و تابع   مجوز هدارند به عهده  ایجاد واحدهاي گیاهپزشکی و سایر الزامات اولیهمواد  ،زمین ، ماشین آالت، تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی )5

ظام مهندسی کشاورزي و سایر  تعهدي براي وزارت جهاد کشاورزي، سازمان ن  و مجوزصادره هیچگونه می باشد ضوابط و مقررات مربوطه 
 .ایجاد نمی کند  در ارتباط با موارد مذکور دستگاههاي دولتی 

و مقررات از جمله قانون   نیقوان تمامی تیضمن رعا ند ینما یم یاهپزشکیگ يواحدها سیکه اقدام به تاس  یو حقوق یقی اشخاص حق تمامی )6
 .ند یاقدام نما یمدن ت یمسئول  مهیشاغل و ب یانسان يرو یو ن   زاتیاماکن، تجه مهیب ي نسبت به برقرار یاجتماع ن یتام مه یکار و ب

در بازرسی از واحد گیاهپزشکی   نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی و همکاري با موظف به پذیرش مجوز دارنده این  )7
 می باشد.

تاسیسات و تجهیزات مطابق قوانین و  مقررات، ضوابط و دستورالعمل هاي ابالغی  این مجوز درصورتی صادر می شود که انبار، ساختمان،  )8
 تامین و مورد تایید از سوي صادر کننده مجوز باشد.

 هرگونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در مجوز پیگرد قانونی دارد.  )9
 در مجوز موثر نیست. این مجوز و امتیاز ناشی از آن در اثبات مالکیت ساختمان و تاسیسات مندرج  )10
 صادر شده و ارزش دیگري ندارد. آفت کش نباتی فروشگاهصرفاً به منظور تأسیس  این مجوز  )11

 
 امضاء متعهد /نام و نام خانوادگی 

 
 



۶۰  

آقاي/ خانم     عی، به قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبی 2ماده  به استناد
  تأسیس نسبت به شود  اجازه داده می به شماره ملی ............................................. ............................................. 

در استان ........................ شهرستان اي............................... فروشگاه آفت کش نباتی به مسئولیت فنی خانم/آق
در پالك ثبتی ...............کد/صندوق پستی......................به مساحت کل..........متر مربع ......................... بخش .........................

 ظهر این پروانه اقدام نماید .  شرایط مندرج در با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و
 

 تذکر: فعالیت فروشگاه آفت کش نباتی منوط به حضور مسئول فنی واجد شرایط می باشد. 

 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 ج.ا.اومنابع طبیعی  
 

 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 طبیعی ج.ا.اومنابع 

 

 " مجوز تأسیس فروشگاه آفت کش نباتی"
 

 شماره :

 :  تاریخ 
 سال 3مدت اعتبار:

 



۶۱ 

 تعهدات:

 .می باشد و تعهد نامه محضري فعالیت  نوع تجاري مرتبط با ت  ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررا تاسیس مجوز  هدارند  )1
 رفتار می گردد. مجوز  هبا دارند  مقرراتفعالیت نماید در غیر اینصورت برابر وظایف تعیین شده متعهد می گردد در راستاي  مجوز  هدارند  )2
 برسد.  مجوزبه اطالع مرجع صادر کننده حداکثر پس از یک ماه باید واحد گیاهپزشکی .... و ، شماره تلفن نشانیدر هرگونه تغییرات    )3
 .می باشد   مجوزمتعلق به دارنده   ،حق انتفاع از مزایاي قانونی )4
و مقررات از جمله قانون   نیقوان تمامی تیضمن رعا ند ینما یم یاهپزشکیگ يواحدها سیکه اقدام به تاس  یو حقوق یقی اشخاص حق تمامی )5

 .ند یاقدام نما یمدن ت یمسئول  مهیشاغل و ب یانسان يرو یو ن   زاتیاماکن، تجه مهیب ي نسبت به برقرار یاجتماع ن یتام مه یکار و ب
و تابع   مجوز  هدارند به عهده  ایجاد واحدهاي گیاهپزشکی و سایر الزامات اولیهمواد  ، زمین ، ماشین آالت ، تسهیالت بانکیتامین اعتبارات و  )6

تعهدي براي وزارت جهاد کشاورزي، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و سایر   صادره هیچگونه و مجوز می باشد ضوابط و مقررات مربوطه 
 .ایجاد نمی کند  موارد مذکور در ارتباط با دستگاههاي دولتی 

در بازرسی از واحد گیاهپزشکی   نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی و همکاري با موظف به پذیرش مجوز دارنده این  )7
 می باشد.

 هرگونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در مجوز پیگرد قانونی دارد.  )8
 در اثبات مالکیت ساختمان و تاسیسات مندرج در مجوز موثر نمی باشد.این مجوز و امتیاز ناشی از آن  )9

 صادر شده و ارزش دیگري ندارد. باتینآفت کش  صرفاً به منظور تأسیس فروشگاه این مجوز )10
 امضاء متعهد /نام و نام خانوادگی 

 



۶۲  

 شماره : 

 تاریخ : 
 سال 3مدت اعتبار:

 

 

به شماره .........................  قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی، به آقاي/خانم:  2ماده  به استناد
به  آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهاي گیاهینسبت به بهره برداري از ملی: ....................  اجازه داده میشود 

در استان ........................ شهرستان ......................... بخش .........................در  ............................... خانم/آقايمسئولیت فنی 
تر مربع با رعایت مقررات و ضوابط به مساحت کل....................مك/صندوق پستی..............................پالك ثبتی ...............

 مندرج در ظهر این مجوز اقدام نماید .
 تذکر: فعالیت آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهاي گیاهی منوط به حضور مسئول فنی واجد شرایط می باشد. 

 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 ج.ا.اومنابع طبیعی  
 

 سازمان نظام مهندسی 
 کشاورزي و منابع طبیعی   

 پروانه بهره برداري آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهاي گیاهی 

 (کلینیک گیاهپزشکی) 

    



۶۳  

 تعهدات: 
 

 .می باشد و تعهد نامه محضري فعالیت  نوع تجاري مرتبط با ت ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررابهره برداري پروانه  ه دارند )  1
 رفتار می گردد. مجوز  هبا دارند  مقرراتفعالیت نماید در غیر اینصورت برابر وظایف تعیین شده متعهد می گردد در راستاي  مجوز  هدارند  )2
 برسد.  مجوزبه اطالع مرجع صادر کننده حداکثر پس از یک ماه باید واحد گیاهپزشکی .... و ، شماره تلفن نشانیدر هرگونه تغییرات    )3
 .می باشد   مجوزمتعلق به دارنده   ،حق انتفاع از مزایاي قانونی )4
  مه یو مقررات از جمله قانون کار و ب نیقوان تمامی تیضمن رعا ند ینما یم یاهپزشکیگ يواحدها سیکه اقدام به تاس  یو حقوق یقی شخاص حقا تمامی )5

 .ند یاقدام نما یمدن  تیمسئول  مه یشاغل و ب یانسان يرو یو ن زاتیاماکن، تجه مهیب ينسبت به برقرار یاجتماع نیتام
و تابع ضوابط و   مجوز ه دارند به عهده  ایجاد واحدهاي گیاهپزشکی و سایر الزامات  اولیه مواد  ، زمین ، ماشین آالت ، تسهیالت بانکیتامین اعتبارات و  )6

در   تعهدي براي وزارت جهاد کشاورزي، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و سایر دستگاههاي دولتی و مجوزصادره هیچگونه  می باشد مقررات مربوطه 
 . ایجاد نمی کند  ارتباط با موارد مذکور 

 در بازرسی از واحد گیاهپزشکی می باشد. نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی و همکاري با موظف به پذیرش پروانه دارنده این  )7
 هرگونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در پروانه پیگرد قانونی دارد.  )8
الینفک ساختمان، ماشین آالت، تاسیسات و ... کلینیک گیاهپزشکی به منظور انجام فعالیتهاي مندرج در آن بوده و انتقال آن به   این پروانه جزء )9

 تنهایی موضوعیت نداشته و فاقد اعتبار می باشد.
 صرفاً براي بهره برداري و فعالیت در زمینه آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهاي گیاهی صادر شده و ارزش دیگري ندارد.  این پروانه  )10

 
 ام و نام خانوادگی / امضاء متعهدن



۶۴ 
 

 شماره : 

 تاریخ : 
 سال 3مدت اعتبار:

 

 

شماره  داراي.........................  قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی، به شرکت 2ماده  به استناد

                                               نسبت به بهره برداري از شود  ثبت .................... شرکتهاي استان اجازه داده می

در استان ........................  ............................... خانم/آقايبه مسئولیت فنی  آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهاي گیاهی

به مساحت کد/صندوق پستی.............................شهرستان ......................... بخش .........................در پالك ثبتی ...............

 مجوز اقدام نماید .رج در ظهر این کل..........متر مربع با رعایت مقررات و ضوابط مند

 تذکر: فعالیت آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهاي گیاهی منوط به حضور مسئول فنی واجد شرایط می باشد. 
 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 ج.ا.اومنابع طبیعی  
 

 مهندسی سازمان نظام  
 کشاورزي و منابع طبیعی   

 پروانه بهره برداري آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهاي گیاهی 

 (کلینیک گیاهپزشکی) 

    



۶۵ 
 

 تعهدات: 
 

 .می باشد و تعهد نامه محضري فعالیت  نوع تجاري مرتبط با ت مقرراملزم به رعایت کلیه قوانین و بهره برداري پروانه  ه دارند )  1
 رفتار می گردد. مجوز  متعهد می گردد در راستاي وظایف تعیین شده فعالیت نماید در غیر اینصورت برابر مقررات با دارنده مجوز  دارنده )2
 به اطالع مرجع صادر کننده مجوز برسد. حداکثر پس از یک ماه باید واحد گیاهپزشکی و....  هرگونه تغییرات در نشانی، شماره تلفن   )3
 .می باشد   مجوزمتعلق به دارنده   ،حق انتفاع از مزایاي قانونی )4
و مقررات از جمله قانون کار و   نی قوان تمامی  تیضمن رعا ند ینما ی م ی اهپزشکیگ يواحدها س یکه اقدام به تاس  ی و حقوق یق یاشخاص حق تمامی )5

 .ند یاقدام نما یمدن  تیمسئول مهیشاغل و ب  یانسان يرو ی و ن زاتیاماکن، تجه مه یب ي نسبت به برقرار یاجتماع ن یتام مهیب
و تابع ضوابط و   مجوز هدارند به عهده  ایجاد واحدهاي گیاهپزشکی و سایر الزامات اولیهمواد  ،زمین ، ماشین آالت ، تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی )6

  تعهدي براي وزارت جهاد کشاورزي، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و سایر دستگاههاي دولتی  و مجوزصادره هیچگونه  می باشد مقررات مربوطه 
 . ایجاد نمی کند  در ارتباط با موارد مذکور 

در بازرسی از واحد گیاهپزشکی می   نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی و همکاري با  موظف به پذیرش پروانه دارنده این  )7
 باشد.

 هرگونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در پروانه پیگرد قانونی دارد.  )8
مندرج در آن بوده و انتقال آن به   این پروانه جزء الینفک ساختمان، ماشین آالت، تاسیسات و ... کلینیک گیاهپزشکی به منظور انجام فعالیتهاي  )9

 تنهایی موضوعیت نداشته و فاقد اعتبار می باشد.
 صرفاً براي بهره برداري و فعالیت در زمینه آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهاي گیاهی صادر شده و ارزش دیگري ندارد.  این پروانه  )10

 
 ام و نام خانوادگی / امضاء متعهدن

 



۶۶ 
 

 شماره : 

 تاریخ : 
 سال 3مدت اعتبار:

 

 

به شماره ملی: ......................... قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی، به آقاي/خانم: 2ماده  به استناد

به   کنترل بیولوژیک آفاتماکرو ارگانیسم تولید عوامل  مرکز نسبت به بهره برداري ازشود  اجازه داده می.....................
در استان ........................ شهرستان ......................... بخش .........................در  ............................... خانم/آقايمسئولیت فنی 

به مساحت کل....................متر مربع با رعایت مقررات و ضوابط کد/صندوق پستی......................پالك ثبتی ...............
 رج در ظهر این مجوز اقدام نماید. مند

 منوط به حضور مسئول فنی واجد شرایط می باشد.   تولید عوامل ماکرو ارگانیسم  کنترل بیولوژیک آفاتتذکر: فعالیت آزمایشگاه  

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 ج.ا.اومنابع طبیعی  
 

 مهندسی سازمان نظام  
 کشاورزي و منابع طبیعی   

 ولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات ت   مرکز بهره برداري    پروانه 

 (انسکتاریوم) 

 



۶۷  

 تعهدات:     
 

 .می باشد و تعهدنامه محضري  فعالیت  نوع تجاري مرتبط با ت ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررابهره برداري پروانه  ه دارند )  1
 رفتار می گردد. مجوز  هبا دارند  مقرراتفعالیت نماید در غیر اینصورت برابر وظایف تعیین شده متعهد می گردد در راستاي  مجوز  هدارند  )11
 برسد.  مجوزبه اطالع مرجع صادر کننده حداکثر پس از یک ماه باید واحد گیاهپزشکی .... و ، شماره تلفن نشانیدر هرگونه تغییرات    )12
 .می باشد   مجوزمتعلق به دارنده   ،حق انتفاع از مزایاي قانونی )13
و مقررات از جمله قانون کار و   نی قوان تمامی  تیضمن رعا ند ینما ی م ی اهپزشکیگ يواحدها سیکه اقدام به تاس  ی و حقوق ی قیاشخاص حق  تمامی )14

 .ند یاقدام نما یمدن  تیمسئول مهیشاغل و ب  یانسان يرو ی و ن زاتیاماکن، تجه مه یب ي نسبت به برقرار یاجتماع ن یتام مهیب
و تابع ضوابط و   مجوز ه دارند به عهده  ایجاد واحدهاي گیاهپزشکی و سایر الزامات اولیه مواد  ،زمین، ماشین آالت، تسهیالت بانکیتامین اعتبارات و  )15

در   تعهدي براي وزارت جهاد کشاورزي، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و سایر دستگاههاي دولتی و مجوزصادره هیچگونه می باشد مقررات مربوطه 
 . ایجاد نمی کند  ارتباط با موارد مذکور 

در بازرسی از واحد گیاهپزشکی می   نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی و همکاري با موظف به پذیرش پروانه دارنده این  )16
 باشد.

 هرگونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در پروانه پیگرد قانونی دارد.  )17
به منظور انجام فعالیتهاي مندرج در آن بوده و انتقال آن به تنهایی  انسکتاریوم الینفک ساختمان، ماشین آالت، تاسیسات و ...  این پروانه جزء )18

 موضوعیت نداشته و فاقد اعتبار می باشد.
 ادر شده و ارزش دیگري ندارد. ص تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفاتصرفاً براي بهره برداري و فعالیت در زمینه  این پروانه  )19

 
 ام و نام خانوادگی / امضاء متعهدن

 



۶۸  

 

 سازمان نظام مهندسی 
 کشاورزي و منابع طبیعی   

 شماره : 

 تاریخ : 
 سال 3مدت اعتبار:

 

 ماکروارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات مرکز تولید عوامل  پروانه بهره برداري  

 (انسکتاریوم) 

دارنده شماره  .....................قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی، به شرکت 2ماده  به استناد
                                                    نسبت به بهره برداري ازاجازه داده میشود ثبت .................... شرکتهاي استان 

در استان ............................... خانم/آقايبه مسئولیت فنی  کنترل بیولوژیک آفات ماکروارگانیسم  تولید عوامل  مرکز 
به کد/صندوق پستی................................................. شهرستان ......................... بخش .........................در پالك ثبتی ...............

 رج در ظهر این مجوز اقدام نماید. بط مندمساحت کل....................متر مربع با رعایت مقررات و ضوا
 منوط به حضور مسئول فنی واجد شرایط می باشد.   مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفاتتذکر: فعالیت 

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 ومنابع طبیعی ج.ا.ا
 



۶۹ 

 
 

 .می باشد و تعهد نامه محضري فعالیت  نوع تجاري مرتبط با ت ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررابهره برداري پروانه  ه دارند )  1
 رفتار می گردد. مجوز  متعهد می گردد در راستاي وظایف تعیین شده فعالیت نماید در غیر اینصورت برابر مقررات با دارنده مجوز  دارنده )2
 کننده مجوز برسد. به اطالع مرجع صادر حداکثر پس از یک ماه باید واحد گیاهپزشکی و....  هرگونه تغییرات در نشانی، شماره تلفن   )3
 .می باشد   مجوزمتعلق به دارنده   ،حق انتفاع از مزایاي قانونی )4
و مقررات از جمله قانون کار   ن یقوان تمامی تیضمن رعا ند ینما یم یاهپزشکیگ يواحدها سیکه اقدام به تاس   یو حقوق ی قیاشخاص حق  تمامی )5

 .ند یاقدام نما یمدن  تیمسئول مهیشاغل و ب یانسان يرو یو ن  زاتیاماکن، تجه مهیب ينسبت به برقرار  یاجتماع ن یتام مه یو ب
و تابع   مجوز  ه دارند به عهده  ایجاد واحدهاي گیاهپزشکی  و سایر الزامات اولیه مواد  ، زمین، ماشین آالت ، تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی )6

تعهدي براي وزارت جهاد کشاورزي، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و سایر   و مجوزصادره هیچگونه  می باشد ضوابط و مقررات مربوطه 
 .ایجاد نمی کند  در ارتباط با موارد مذکور دستگاههاي دولتی 

در بازرسی از واحد گیاهپزشکی می    نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی و همکاري با موظف به پذیرش پروانه  دارنده این  )7
 باشد.

 نه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در پروانه پیگرد قانونی دارد. هرگو )8
به منظور انجام فعالیتهاي مندرج در آن بوده و انتقال آن به تنهایی   انسکتاریوماین پروانه جزء الینفک ساختمان، ماشین آالت، تاسیسات و ...  )9

 موضوعیت نداشته و فاقد اعتبار می باشد.
 صادر شده و ارزش دیگري ندارد.  تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفاتصرفاً براي بهره برداري و فعالیت در زمینه  این پروانه  )10

 
 ام و نام خانوادگی / امضاء متعهدن

 



۷۰  

 شماره : 

 تاریخ : 
 سال 3مدت اعتبار:

 

 

شماره   داراي.............  قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی، به شرکت  2ماده  استنادبه 
                                           نسبت به بهره برداري ازثبت .................... شرکتهاي استان اجازه داده میشود 

در استان ........................ ............................... خانم/آقايلیت فنی به مسئوو ضد عفونی   شرکت دفع آفات نباتی 
به کد/صندوق پستی.................................بخش .........................در پالك ثبتی ...............رستان ....................... شه

 مقررات و ضوابط مندرج در ظهر این مجوز اقدام نماید . با رعایتمساحت کل..........متر مربع 
 منوط به حضور مسئول فنی واجد شرایط می باشد.   شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونیتذکر: فعالیت  

 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 ج.ا.اومنابع طبیعی  
 

 سازمان نظام مهندسی 
 کشاورزي و منابع طبیعی   

 و ضد عفونی    پروانه بهره برداري شرکت دفع آفات نباتی 

 



۷۱  

 
 

 .می باشد و تعهد نامه محضري فعالیت  نوع تجاري مرتبط با ت ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررابهره برداري پروانه  ه دارند )  1
 رفتار می گردد. مجوز  متعهد می گردد در راستاي وظایف تعیین شده فعالیت نماید در غیر اینصورت برابر مقررات با دارنده مجوز  دارنده )2
 به اطالع مرجع صادر کننده مجوز برسد. حداکثر پس از یک ماه باید واحد گیاهپزشکی و....  نشانی، شماره تلفن هرگونه تغییرات در   )3
 .می باشد   مجوزمتعلق به دارنده   ،حق انتفاع از مزایاي قانونی )4
و مقررات از جمله قانون   ن یقوان تمامی  ت یضمن رعا ند ینما ی م ی اهپزشکیگ يواحدها سیکه اقدام به تاس  ی و حقوق ی ق یاشخاص حق تمامی )5

 .ند یاقدام نما یمدن ت یمسئول  مهیشاغل و ب یانسان يرو یو ن   زاتیاماکن، تجه مهیب ي نسبت به برقرار یاجتماع ن یتام مه یکار و ب
و تابع   مجوز  ه دارند به عهده  ایجاد واحدهاي گیاهپزشکی  و سایر الزامات اولیه مواد  ، زمین، ماشین آالت ، تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی )6

تعهدي براي وزارت جهاد کشاورزي، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و سایر   و مجوزصادره هیچگونه می باشد ضوابط و مقررات مربوطه 
 .ایجاد نمی کند  در ارتباط با موارد مذکور دستگاههاي دولتی 

در بازرسی از واحد گیاهپزشکی   نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی  و همکاري با موظف به پذیرش پروانه دارنده این  )7
 می باشد.

 هرگونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در پروانه پیگرد قانونی دارد.  )8
به منظور انجام فعالیتهاي مندرج در آن   ی شرکت دفع آفات نباتی و ضد عفوناین پروانه جزء الینفک ساختمان، ماشین آالت، تاسیسات و ...  )9

 بوده و انتقال آن به تنهایی موضوعیت نداشته و فاقد اعتبار می باشد.
 صادر شده و ارزش دیگري ندارد.  دفع آفات نباتی و ضد عفونی صرفاً براي بهره برداري و فعالیت در زمینه  این پروانه  )10

 
 ام و نام خانوادگی / امضاء متعهدن

 



۷۲ 
 

 

 " پروانه اشتغال بکار مسئول فنی " 

 

 شماره :

 تاریخ :  
 سال 1مدت اعتبار: 

 

........................ :............................................................ وزیر جهاد کشاورزي به آقا/ خانم مجوز شماره  34به استناد ماده 
دررشته:  ..................... : اراي مدرك تحصیلید .............................: شماره ملیبا .................. متولد:.............فرزند:

اجازه داده می شود مسئولیت فنی   ..........................:کشاورزي شماره نظام مهندسی با........................ 
، به    ........................به شماره پروانه بهره برداري:   .............................................

را با رعایت مقررات و ضوابط  کد/صندوق پستی.............................................................................................. آدرس:
 عهده گیرد.ه مربوطه و شرایط مندرج در ظهر این پروانه ب

 
 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي 
 ج.ا.ا ومنابع طبیعی  

 

 سازمان نظام مهندسی 
 کشاورزي و منابع طبیعی   

محل الصاق 

 عکس

4×3 



۷۳ 

 تعهدات:         
 .میباشد مربوطه اي وحرفه فنی ضوابط رعایت به ملزماین دستورالعمل  ومقررات قوانین بررعایت عالوه فنی مسئول )1
 مسئول فنی  بصورت تمام وقت فعالیت  نموده و اجازه اشتغال در جاي دیگر را ندارد. )2

 آنها ممهورنمودن و وامضاء ضوابط طبقآزمایشات، تجهیزات و مواد شیمیایی و غیر شیمیایی کیفی وکمی  کنترل )3
و  بندي بسته به مربوط و رعایت ضوابط تدارك ونحوه مصرف وتاریخ فیزیکی ظاهري،کیفیت ،شکلنهاده ها نگهداري برشرایط ظارتنو امور فنی  اعمال )4

 هانهاده  ارسال
 ابالغیو پاسخگویی در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین، مقررات   شرکت افرادغیرمجازدرامورفنی ازدخالت جلوگیري )5
 مشخصاتاتیکت  نصب با سفید ازروپوش استفاده )6
 جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی نمایندگان بازرسی با همکاري )7
 وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی به وارد مغایر با مقررات و قوانین ابالغی واحد گیاه پزشکیم گزارش اعالم )8
ک روز با اخذ موافقت کتبی سازمان نظام مهندسی بدون معرفی جایگزین و براي بیش از یک روز عدم حضور مسئول فنی در محل خدمت براي مدت فقط ی )9

 با معرفی فرد جایگزین واجد شرایط مسئول فنی و موافقت سازمان نظام مهندسی بالمانع است. 
 سقف مدت فعالیت مسئول فنی جایگزین سه ماه و فقط براي یک دوره قابل تمدید میباشد. )10
ارسال آمار کلی فعالیتهاي و  نوبه اییو تهیه گزارش  شرکتارائه خدمات، نحوه فعالیت مشخصات کاال و نظارت بر جمع آوري اطالعات و آمار مربوط به   )11

 طریق الکترونیکی به سازمان نظام مهندسیاز  شرکت
 وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسیشرکت در جلسات هماهنگی تشکیل شده از طرف  )12
سازمان به واحد گیاه پزشکی جهت تعیین تکلیف قانونی نسبت به معرفی فرد واجد شرایط جهت صدور پروانه مسئول فنی  ،در صورت لغو پروانه مسئول فنی )13

 براي اداره شرکت منصوب و به کار گماشته خواهد شد . جایگزینمسئول فنی  و صدور پروانه،  تا تعیین تکلیف نهایی اقدام مینماید. نظام مهندسی
 ارائه نماید. خود را براي مدت اعتبار پروانه مسئول فنی موظف است در زمان دریافت پروانه اشتغال ، بیمه نامه مسئولیت حرفه اي  )14
اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه موسس  سازمان نظام مهندسید به کار ادامه دهد بایستی مراتب را یک ماه قبل به در صورتیکه مسئول فنی شرکت نخواه )15

 شرکت مسئول فنی دیگري را معرفی نماید که پس از بررسی صالحیت او پروانه صادر خواهد شد .
 

 امضاء متعهد نام و نام خانوادگی/                                                                                           
 

 



۷۲ 

 

 

 

 

 چهارمبخش 
 

 شرح وظایف مسئولین فنی 

 واحدهاي گیاهپزشکی
 
  



۷۳ 

 
 گیاهپزشکی  کلینیکمسئول فنی 

 
 تشخیص عوامل زیان آور و مفید گیاهی.  نظارت و کنترل آزمایشگاهی .۱

بازدید از مزارع، باغات، گلخانه ها، جنگلها و مراتع، انبارها، سیلوها و  نظارت و کنترل روشهاي  .۲

روشهاي مناسب کنترل ( مهار   تایید محلهاي نگهداري محصوالت و فرآورده هاي کشاورزي و 

) عوامل زنده خسارتزاي گیاهی با محوریت غیر شیمیائی و حمایت از دشمنان طبیعی این  

 در قالب مدیریت تلفیقی آفات.   عوامل و رعایت مسائل زیست محیطی

مشاوره و ارائه توصیه هاي فنی و صدور نسخه گیاهپزشکی و هدایت و نظارت بر اجراي این   .۳

 توصیه ها.

 جامع کنترل آفات، بیماریها و علفهاي هرز.روشهاي پیشنهاد  .۴

 اعمال نظارتهاي فنی و تائید پروسه تولید محصوالت کشاورزي سالم.  .۵

هاي اجرائی کنترل آفات حوزه عمل و مشخص نمودن موانع و مشکالت   ارزیابی عملکرد برنامه  .۶

 مربوطه و ارائه راهکارهاي مناسب براي رفع موانع و مشکالت اجرائی.

 اجراي آزمایشات کاربردي بمنظور بررسی کیفیت آفت کشها و نحوه کاربرد آنها. .۷

انتقال دانش و یافته هاي جدید گیاهپزشکی در قالب دستورالعمل هاي فنی و اجرایی سازمان  .۸

 به بهره برداران. و سازمان نظام مهندسی کشاورزي حفظ نباتات 

 تهیه شناسنامه گیاهپزشکی براي واحدهاي بهره برداري. نظارت و کنترل بر  .۹

 زات و ادوات گیاهپزشکی اظهارنظر فنی در زمینه انتخاب، کاربرد و نگهداري تجهی .۱۰

 آزمایشگاهثبت روزانه کلیه فعالیت هاي  .۱۱

 در جهت رفع مشکالت فنی روزمره آزمایشگاه ارتباط مستمر با پرسنل  .۱۲

 هاي جاري و وظایف پرسنل تحت سرپرستی.نظارت بر انجام فعالیت  .۱۳

و همچنین در تدوین و   یدر بررسیهاي کارشناس  فنیمعیارها و موازین معتبر  رعایت .۱۴

 تنظیم گزارش کارشناسی.

 رعایت شئون و اخالق حرفه اي   .۱۵

قبول مسئولیت کارشناسی فقط در محدوده صالحیت مندرج در پروانه کارشناسی   .۱۶

 خود  



۷۴ 

 آزمایشگاهسرپرستی کلیه امور فنی  .۱۷
کنترل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط ، مقررات و تعرفه هاي مصوب قانونی وزارت   .۱۸

 کشاورزي جهاد 
 کنترل عملکرد کیفی کارکنان فنی  .۱۹
 حضور تمام وقت در آزمایشگاه .۲۰
مراجع ذیربط و یا وارد کردن  به  هاي ماهانه و ادواري جهت ارسال تنظیم گزارش  .۲۱

هاي تعیین شده از سوي نظام  ها و دستورالعملهاي اطالعاتی، طبق فرم اطالعات در بانک
 مهندسی.

و  کشاورزي  نهاي حفظ نباتات و نظام مهندسیسازما همکاري با بازرسان اعزامی  .۲۲
 ابالغی دراختیار قرار دادن اطالعات مورد نیاز در چهارچوب مقررات 

 

 : ضد عفونیدفع آفات نباتی و  مسئول فنی شرکت
اجراي عملیات مبارزه با عوامل خسارتزاي گیاهی و ضد عفونی محموله هاي  نظارت بر  .۱

 دستورالعمل هاي مربوطه. کشاورزي مطابق ضوابط و مقررات و 

 شرکت ثبت روزانه کلیه فعالیت هاي  .۲

و مدیریت تایید گزارش عملکرد ماهیانه شرکت و تحویل به سازمان نظام مهندسی کشاورزي  .۳

 حفظ نباتات

 ارتباط مستمر با پرسنل واحد تولیدي در جهت رفع مشکالت فنی روزمره  .۴
 پرسنل تحت سرپرستی.هاي جاري و وظایف نظارت بر انجام فعالیت  .۵
 وظایف ارجاعی در مهلت مقرر  انجام  .۶
و همچنین در تدوین و تنظیم   اسیدر بررسیهاي کارشن فنیمعیارها و موازین معتبر  رعایت .۷

 گزارش کارشناسی.
 رعایت شئون و اخالق حرفه اي   .۸
 قبول مسئولیت کارشناسی فقط در محدوده صالحیت مندرج در پروانه کارشناسی خود   .۹
 سرپرستی کلیه امور فنی واحد  .۱۰
کنترل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط ، مقررات و تعرفه هاي مصوب قانونی وزارت   .۱۱

 جهاد کشاورزي 
 حضور تمام وقت در شرکت  .۱۲
 کنترل عملکرد کیفی کارکنان فنی  .۱۳
برداري طبق  واري و اتفاقی جهت مقام مافوق و دارنده پروانه بهره هاي ادتنظیم گزارش  .۱۴

 مقررات  



۷۵ 

مراجع ذیربط و یا وارد کردن  به  هاي ماهانه و ادواري جهت ارسال تنظیم گزارش  .۱۵
هاي تعیین شده از سوي نظام  ها و دستورالعملهاي اطالعاتی، طبق فرم اطالعات در بانک

 و مدیریت حفظ نباتات مهندسی
و  کشاورزي  سازمانهاي حفظ نباتات و نظام مهندسی همکاري با بازرسان اعزامی  .۱۶

 ابالغی دراختیار قرار دادن اطالعات مورد نیاز در چهارچوب مقررات 
 

 کنترل بیولوژیک آفات:ارگانیسم واحدتولید عوامل ماکرومسئول فنی 

تولید عوامل کنترل بیولوژیک آفات مطابق مقررات، ضوابط و استانداردهاي  نظارت و کنترل  .۱

 مربوطه  

 واحد تولیدي ثبت روزانه کلیه فعالیت هاي  .۲

 تایید گزارش عملکرد ماهیانه واحدتولیدي و تحویل به سازمان نظام مهندسی کشاورزي  .۳

 بهره برداري بهینه از واحد تولیدي .۴

 جهت رفع مشکالت فنی روزمره ارتباط مستمر با پرسنل واحد در  .۵
 هاي جاري و وظایف پرسنل تحت سرپرستی.نظارت بر انجام فعالیت  .۶
 وظایف ارجاعی در مهلت مقرر  انجام  .۷
 حضور تمام وقت در واحد تولیدي .۸
و همچنین در تدوین و تنظیم   یدر بررسیهاي کارشناس  فنیمعیارها و موازین معتبر  رعایت .۹

 گزارش کارشناسی.
 رعایت شئون و اخالق حرفه اي   .۱۰
قبول مسئولیت کارشناسی فقط در محدوده صالحیت مندرج در پروانه کارشناسی   .۱۱

 خود  
 سرپرستی کلیه امور فنی و اداري واحد   .۱۲
کنترل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط ، مقررات و تعرفه هاي مصوب قانونی وزارت   .۱۳

 کشاورزي  جهاد
 کنترل عملکرد کیفی کارکنان فنی  .۱۴
 رشد فناوري و بکارگیري فنون و روشهاي نوین  .۱۵
برداري طبق  هاي ادواري و اتفاقی جهت مقام مافوق و دارنده پروانه بهره تنظیم گزارش  .۱۶

 مقررات  
مراجع ذیربط و یا وارد کردن  به  هاي ماهانه و ادواري جهت ارسال تنظیم گزارش  .۱۷

هاي تعیین شده از سوي نظام  ها و دستورالعملهاي اطالعاتی، طبق فرم اطالعات در بانک
 مهندسی.



۷۶ 

و  کشاورزي  سازمانهاي حفظ نباتات و نظام مهندسی همکاري با بازرسان اعزامی  .۱۸
 ابالغی دراختیار قرار دادن اطالعات مورد نیاز در چهارچوب مقررات 

 

 

 

 . نباتیآفت کش هاي فروشندگی مسئول فنی 

تهیه و تدارك آفتکش هاي مجاز با توجه به نیاز منطقه و فروش آنها صرفاً بر اساس نظارت بر  .۱

 نسخه هاي گیاهپزشکی از مراجع مجاز با رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه. 

رعایت کلیه موارد ایمنی و بهداشتی و مجهز شدن به سامانه ارتباطی و عضویت در  نظارت  بر  .۲

 ملی توزیع و فروش آفت کش ها. شبکه 

 وظایف ارجاعی در مهلت مقرر  انجام  .۳
و همچنین در تدوین و تنظیم   یدر بررسیهاي کارشناس  فنی معیارها و موازین معتبر رعایت  .۴

 گزارش کارشناسی.
 رعایت شئون و اخالق حرفه اي   .۵
   قبول مسئولیت کارشناسی فقط در محدوده صالحیت مندرج در پروانه کارشناسی خود  .۶
 سرپرستی کلیه امور فنی واحد  .۷
کنترل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط ، مقررات و تعرفه هاي مصوب قانونی وزارت جهاد   .۸

 کشاورزي 
 کنترل عملکرد کیفی کارکنان فنی  .۹
 حضور تمام وقت درفروشگاه  .۱۰
برداري طبق  هاي ادواري و اتفاقی جهت مقام مافوق و دارنده پروانه بهره تنظیم گزارش  .۱۱

 احد  ومقررات  
مراجع ذیربط و یا وارد کردن  به  هاي ماهانه و ادواري جهت ارسال تنظیم گزارش  .۱۲

هاي تعیین شده از سوي نظام  ها و دستورالعملهاي اطالعاتی، طبق فرم اطالعات در بانک 
 مهندسی.

و  کشاورزي  سازمانهاي حفظ نباتات و نظام مهندسیهمکاري با بازرسان اعزامی  .۱۳
 ابالغی دراختیار قرار دادن اطالعات مورد نیاز در چهارچوب مقررات 

ثبت فروش روزانه آفتکش ها، تنظیم و ارائه گزارش هاي ماهانه با مستندات مربوط به   .۱۴
 .تکش ها به سازمان نظام مهندسی تامین ، تدارك و فروش آف

 کنترل دقیق تاریخ انقضاء و صحت تولید سموم و آفت کشها .۱۵
 



۷۷ 

 شرکت توزیع :ی مسئول فن

که  به سامانه ارتباطی و عضویت در شب رعایت کلیه موارد ایمنی و بهداشتی و مجهز شدن .۱

 ملی توزیع و فروش آفتکشها

 نظارت و کنترل توزیع سموم و آفتکشها در سطح کشور  .۲

 نظارت بر واردات، تهیه و تولید آفتکش هاي مجاز جهت توزیع در کشور  .۳

 واحد تولیدي در جهت رفع مشکالت فنی روزمره ارتباط مستمر با پرسنل  .۴
 هاي جاري و وظایف پرسنل تحت سرپرستی.نظارت بر انجام فعالیت  .۵
 سازماندهی و حفظ اسناد و مدارك فنی  .۶

 وظایف ارجاعی در مهلت مقرر  انجام  .۷

 حضور تمام وقت در شرکت  .۸

و همچنین در تدوین و   یدر بررسیهاي کارشناس  فنی معیارها و موازین معتبر م رعایت  .۹
 تنظیم گزارش کارشناسی.

 رعایت شئون و اخالق حرفه اي   .۱۰
قبول مسئولیت کارشناسی فقط در محدوده صالحیت مندرج در پروانه کارشناسی   .۱۱

 خود  
 سرپرستی کلیه امور فنی واحد  .۱۲
نی وزارت  کنترل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط ، مقررات و تعرفه هاي مصوب قانو .۱۳

 جهاد کشاورزي 
 کنترل عملکرد کیفی کارکنان فنی  .۱۴
برداري طبق  هاي ادواري و اتفاقی جهت مقام مافوق و دارنده پروانه بهره تنظیم گزارش  .۱۵

 مقررات 
مراجع ذیربط و یا وارد کردن  به  هاي ماهانه و ادواري جهت ارسال تنظیم گزارش  .۱۶

هاي تعیین شده از سوي نظام  تورالعملها و دس هاي اطالعاتی، طبق فرم اطالعات در بانک 
 مهندسی.

و دراختیار قرار دادن اطالعات   سازمان نظام مهندسی  همکاري با بازرسان اعزامی  .۱۷
 ابالغی مورد نیاز در چهارچوب مقررات 

  



۷۸ 

 
 

 

 

 پیوستها 

 

 ضوابط فنی،امکانات وتجهیزات

 واحدهاي گیاهپزشکی 

  



۷۹ 

 1پیوست شماره   

 کلینک هاي گیاهپزشکی لیست و ابزار و تجهیزات  

 یخچال مناسب -۱

 بیتوکوالر -۲

 میکروسکوپ -۳

 تورحشره گیري -۴

 لوپ -۵

کادر تعیین تراکم و ادوات و لوازم مورد نیاز شبکه هاي مراقبت مانند (تله، فرمول لوپ، ارتفاع  -۶
 سنح، دماسنج و...)

 شیشه ي کشنده -۷

 حشرات 5/0و  2/0،  1/0سوزن اناله  -۸

 کامپیوتر مناسب -۹

 شیشه آالت آزمایشگاهی در حد نیاز -۱۰

 شیشه ساعتی ، پتري دبش، الم و المل  -۱۱

 امتیاز تلفن حداقل یک خط   -۱۲

 موارد مورد نیاز کشت آزمایشگاهی  -۱۳

 شیشه هاي نگهداري نمونه   -۱۴

 چراغ الکلی   -۱۵

 سند تشریح -۱۶

 میز یا سکوي آزمایشگاهی  -۱۷

ایـن بخـش، متناسـب بـا نـوع پـروژه (تحقیقـاتی ، فهرست تکمیلی اقالم و لوازم و امکانات مورد نیـاز 
آموزشی، اجرایی و ..) توسط سازمان حفظ نباتات تهیه و در اختیار سازمان نظام مهنسی جهت ابالغ به 

 آزمایشگاه ها اعالم خواهد شد.
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 2پیوست شماره 

 بروماید و فسفینلیست ابزار و تجهیزات ضروري و ایمنی براي انجام ضدعفونی بازگاز متیل 

 مشخصات نام ابزار /تجهیزات ردیف 

 پوشش پالستیکی 1

این ورقه ها باید از الیه هاي پلی اتیلن با تراکم پایین با 

، چندالیه و نفوذپدیري کمتر GSM 400ضخامت حداقل 

گرم در متر مربع در روز براي متیل بروماید  02/0از 

 400هر متر مربع از پوشش حداقل  1ساخته شده باشند. 

 گرم وزن داشته باشد

 100-50ترازوي مسطح با ظرفیت  2
 0/0و با حساسیت  180-50ترازوي دیجیتالی با ظرفیت 

 کیلوگرم

3 
گاز متیل بروماید و دتکتور   یابنشت 

 هالوژنه

دتکتور نشت هالوژن باید  ppm– 400با دامنه ردیابی از 

شامل یک مخزن سوخت، یک شیر براي تنظیم جریان 

سوخت یک فتیله (شعله) و یک صفحه با مخروط مسی 

 براي نشان دادن تغییر رنگ شعله در تماس با مس باشد.

 مایددستگاه تبخیرکننده گاز متیل برو 4

دستگاه تبخیرکننده شامل یک سیلندر استیل ضدرنگ 

است که داخل آن یک لوله مسی تاییده شده براي عبور 

گاز وجود دارد و داراي یک دماسنج براي نشان دادن 

 دماي داخل دستگاه باشد.

  تجهیزات مونیتورینگ گاز فسفین دیجیتال 5

6 
 Uتجهیزات تست فشار فشارسنج لوله اي 

 شکل یا گیج فشار)
 پاسکالی 25پاسکال با تقسیمات  0 -250براي خواندن 

 پاسکال 250از نوع پرتابل و براي باالبردن فشار تا  هوا (جاروبرقی بزرگ) رکمپرسو  7

 زمان سنج (کرونومتر) 8
درجه سانتی  1درجه سانتی گراد با تقسیمات  60-0

 گرادي، کالیبره شده

  



۸۱ 

 
 

 مشخصات نام ابزار /تجهیزات ردیف 

9 
درجـه سـانتی  1درجه سـانتیگراد بـا تقسـیمات  0-50 دماسنح از نوع ترموالکترونیک 

 گرادي، کالیبره شده

 متر مکعب در دقیقه 70فن مجوزي با توان حداقل  پنکه براي سیرکوالسیون گاز 10

11 
ــه  ــز ب ــر ماســک ضــدگاز (تنفســی) مجه فیلت

 فیلیتین و متیل بروماید

ماســک تمــام صــورت بــا دیــد کامــل و مقــاوم بــه مــواد 

 شیمیایی

12 
دستگاه تنفس خودبخودي مجهـز بـه کپسـول 

 اکسیژن

 ماسک تمام صورت

13 

کیسه هاي شنی ساخته شده از کربـاس هـایی و عـرض  کیسه هاي شنی براي درزگیري

شن پر شـده درصد آنها با  65-75سانتیمتر که تنها  15

 باشد که روي کف خوابانده شوند.

 از نوع جیبی ماشین حساب 14

 متر از نوع رونی 25بطول  نوار اندازه گیري (متر) 15

16 

 6شیلنگ هـاي نـایلونی قابـل انعطـاف بـا قطـر داخلـی  لوله هاي پالستیکی تقویت شده توزیع گاز

ــه ضــخامت  12میلیمتــر و قطــر خــارجی   3میلیمتــر ب

 میلیمتر

 خطوط نمونه برداري از نوع نایلونی تیوب هاي نمونه برداري گاز 17

18 
ــارراهی و اتصــال  ــی ة چه ــه راه اتصــاالت (س

 کپسول گاز)شیلنگ،

 

 سانتیمتر 5به عرض  pvcنوار  نوار جسب/دردگیر 19

 گازتیوپ هاي دتکتور گاز متیل بروماید با یک پمپ  تیوپ هاي دتکتور گاز با پمپ 20

 و دستکش چرمی براي گاز یا متیل بروماید دستکش برزنتی 21

 انبردست ، آچار فرانسه، پیچ گوشتی و... جعبه ابزار 22

  



۸۲ 

 مشخصات نام ابزار /تجهیزات ردیف 

  جعبه کمک هاي اولیه 23

24 
و بـومی  pvcدرزگیر چسـبی (چسـب  مـایع 

 نقاشی سموچک و بزرگ

 

25 
ــراي نگهداشــتن  1پالســتیکی طنــاب هــاي  ب

 پوشش پالستیکی در فضاي آزاد

 

26 

دستگاه مه پاش براي انجـام سـمپاش محـیط 

انبار پس از انجام فرمیگاسیون در زیـر چـادر و 

 ضدعفونی انبارهاي خاکی

 

  رطوبت سنج 27

28 
مواد مورد نیاز براي ضـدعفونی بغیـر از متیـل 

 استریپ و غیرهبروماید از قبیل باگ النکت ، 
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 3پیوست شماره 

 در باغات  و مزارعآفات لیست ابزار و تجهیزات ضروري و ایمنی براي انجام عملیات دفع 

 مشخصات نام ابزار /تجهیزات ردیف 

1 
سمپاش فرمـونی یکصـدلیتري سـمپاش 

 (رتبه اي موتوري)

 بهمراه لوازم جانبی و متناسب با تعداد اکیپ هاي سمپاشی

 بهمراه لوازم جانبی و متناسب با تعداد اکیپ هاي سمپاشی سمپاش توربینی 2

 بهمراه لوازم جانبی و متناسب با تعداد اکیپ هاي سمپاشی سمپاش اتومایزر موتوري پشتی 3

4 
سمپاش مناسب براي مبارزه بـا علفهـاي 

 هرز

 از جمله سمپاش هاي پشت تراکتوري بوم دار

 مقدار کافی براي نصب در محل هاي سمپاشیبه  انواع عالئم خطر 5

6 
ــاس  –عینــک  –چکمــه  –دســتکش  -کــاله –ماســک  وسایل و ابزار ایمنی  –لب

 غیرقابل نفوذ سراسري

 به مقدار کافی وسایل کمکهاي او لیه و کپسول اکسیژن 7

 بهمراه پادزهرهاي الزم –درشت و خوانا  نمونه بر حسب آفتکشهاي مصرفی 8

9 
بمقــدار کــافی بــراي شستشــو در صــورت بــروز حادثــه هــاي  تانکر کوچک آب

 سمپاشی
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 4پیوست شماره 

 ضدعفونی نباتی و آفات دفع مشخصات و شرایط انبار و دفاتر شرکتهاي 

می بایست مالکیت یا اجاره نامه رسمی معتبـر  دفع آفات نباتی و ضدعفونیدفاتر شرکتهاي 
 داشته باشند. 

 انبار سم –الف 
 اید داخل ساختمان مسکونی باشد.نبانبار سم  -۱

 انبار سم باید جدا از محل نگهداري هر نوع مواد دیگر خصوصا مواد غذایی باشد. -۲

 یز عایق باشد.انبار سم باید با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه سقف بوده و دیوارهاي آن ن -۳

 انبار سم باید با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه سلف بوده و دیوارهاي آن نیز عایق باشد.  -۴

 کف انبار باید صاف قابل شستشو و نفوذ ناپذیر باشد. -۵

 مورد انبار کافی بوده و معرض تایش مستقیم نور خورشید نباشد. -۶

ا و شرایط نگهداري آنها تقسیم بندي و انبار سم باید متناسب با نوع مقدار و سمیت آفت کشه -۷
 آفتکشها در قفسه هاي مناسب چیده شود.

 انبار سم باید خشک و خشک و قابل تهویه باشد. -۸

 باشد و یا دماسنج کنترل شود. 30-32و حداکثر  3-5درجه حرارت انبار حداقل  -۹

 درصد باشد. 40رطوبت انبار باید زیر   -۱۰

روي آن عالمت خطر مناسب بـا نـایلونی بـراي آگـاهی  درب انبار سم باید داراي قفل بوده و  -۱۱
 دادن و رعایت احتیاط نصب شود.

در صورت نگاهداري آفت کشهاي قابل احتراق در انبار تامین لوازم آتـش نشـانی مناسـب بـا   -۱۲
 مقدار سم و حجم انبار ضروري است.

وسایل مخصوص آماده کرد سم ، مثل سطل سم و بهم زن و همچنین سمپاش ها باید سـالم و   -۱۳
بدون عیب بوده و در انبار سم یا محـل مخلـوط قفـل دار دیگـري نگاهـداري شـود و هیچگونـه 

 استفاده دیگر از آن بعمل نیاید.

ورود آنها بـه انبـار و  تاریخ انقضاء آفتکشها و تاریخداشتن آمار میزان آفتکشها ، نوع آفتکشها . -۱۴
 نمونه اي از برچسب آفتکشها ضروري است.



۸۵ 

ورود و خروج هر قلم سم باید با نظارت مسئول انبار انجـام گیـرد و در دفـاتر مربوطـه ثبـت   -۱۵
 گردد.

 ب : وسایل حفاظتی

داشتن عالئم خطر بمقدار کافی براي جلب توجه اشخاص متناسب با نوع سم جهت نصب در اماکن  -1

 و باغات سمپاشی شده و مزارع

داشتن وسایل و مواد کمکهاي اولیه و پادزهر به میزان کافی، و مطابق بر جسب آفتکشهاي موجـود  -2

 در محل 

 –چکمه بلند  –دستکش  –داشتن وسایل ایمنی شامل لباس کار مناسب و غیرقابل نفوذ سراسري  -3

 کاله و عینک ماسک مخصوص و بدون نقص مناسب کار

داشتن وسایل الزم جهت مشخص نمودن تجمع گاز سمی (مثل چراغ) یا صفحات مشخص کننـده  -4

 و غیره

قوطیها و شیشه هاي خالی شده از سم باید به طریقی منهدم شوند که امکان استفاده مجدد از آنها  -5

ایل در زباله ممنوع است و مسئولین شرکت ها بایـد ملـزم بـه وجود نداشته باشد ریختن این قبیل وس 

 رعایت آن گردند.

 محل کار باید مجهز به آب سالم و دستشویی و صابون و سایر مواد پاك کننده باشد. -6

کارگران سمپاش باید داراي کارت بهداشتی با تاریخ معتبر بوده و با توجـه بـه مخـاطرات ناشـی از  -7

مـاه یکبـار معاینـات کلینیکـی و  6ریهاي ناشی از کار با آفتکشها نیز جداگانه و هر آفتکشها از ظر بیما

 پاراکلینیکی شوند.
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 5پیوست شماره 

 نباتی و ضدعفونی آفات ضوابط فعالیت شرکتها و موسسات خصوصی دفع  

ضـدعفونی بـا کلیه عملیات با توجه به اجراي برنامه پروتکل مونترل و نحوه تخصیص متیل بروماید ،-1
 گاز متیل بروماید الزمست به اطالع قبلی مدیریت حفظ نباتات استان باشد.

تایید گواهی انجام عملیات ضدعفونی با گاز متیل بروماید از مـدیریت حفـظ نباتـات اسـتان (محـل -2
 انجام عملیات) ضروري می باشد.

دعفونی براساس دستورالعمل توزیع دریافت گاز متیل بروماید از استان مبدا براي انجام عملیات  ض -3
 گاز متیل بروماید 

خودداري از مصرف غیرضروري گـاز متیـل برومایـد بـراي انجـام عملیـات ضـدعفونی محصـوالت  -4
 و استفاده از جایگزین هاي معرفی شده از سوي سازمان حفظ نباتات کشاورزي انباري

در صورت ضرورت مصرف گاز متیل بروماید براي انجام عملیات ضـدعفونی محصـوال ت کشـاورزي  -5
براساس ضوابط شرایط ابالغی سازمان حفـظ نباتـات و سازمان حفظ نباتات با هماهنگی انباري بایستی

 انجام گردد.
مصرف فسفین به شکل قرص و استفاده از فرموالسیون مجاز آنها نظیر (بـک، بالنکـت، خودداري از -6

 پلیت، استریپ و ...) درضدعفونی محصوالت کشاورزي صادراتی و انباري
مصرف گاز متیل بروماید براي انجام عملیات ضـدعفونی محصـوالت کشـاورزي صـادراتی صـرفا در  -7

کتبی مشخصات ضدعفونی انجام شده به اسـتان صـادر کننـده  روز تا انجام صادرات و اعالم 21فاصله 
 گواهی بهداشت نباتی و ضمیمه نمودن برگ دوم گواهی صادره به گزارش ماهیانه شرکت.

انجام عملیات ضدعفونی محصوالت کشاورزي وارداتی ، صادراتی و ترانزیتی و همچنین در مصـرف  -8
نباتات استان جهت اعمال نظارتهاي فنـی ضـروري  گاز متیل بروماید هماهنگی کامل با مدیریت حفظ 

است و گزارش عملیات انجام شده می بایست بموانع و بطور مستمر به مدیریت حفظ نباتات و سازمان 
 گزارش گردد. کشاورزي نظام مهندسی

بطـور کلـی  2015از ابتـداي سـال  مصرف گاز متیل بروماید براي انجام عملیات ضدعفونی خـاك -9
 اشد.ممنوع می ب

عمومی و قرنطینه اي مستلزم همـاهنگی قبلـی بـا سـازمان حفـظ آفات اجراي عملیات مبارزه با  -10
 نباتات می باشد.

 اجراي عملیات سمپاشی هوایی مستلزم هماهنگی قبلی با سازمان حفظ نباتات می باشد. -11



۸۷ 

صورت هرگونه قصـور و  رعایت دقیق موارد فوق الذکر براي ادامه فعالیت شرکت الزامی بوده و در -12
 یا تخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
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 6پیوست شماره 
 تجهیزات عمومی مورد نیاز در انسکتاریوم ها جهت صدور پروانه بهره برداري 

 
 توضیحات حداقل تعداد الزم تجهیزات ردیف 

 ظرفیت براساس مقدار تولید 1 انکوباتور  1

 مقدار تولیدظرفیت براساس  1 سردخانه 2

  1 بینوکولر  3

  1 استرپومیکروسکوپ  4

 اندازه براساس ظرفیت تولید 1 رطوبت ساز  5

  1 رطوبت سنج  6

  1 دماسنج ماکزیمم مینیمم 7

  1 هیترمغناطیسی 8

  1 یخچال 9

  1 فریزر  10

 تعداد براساس ظرفیت تولید و شرایط محیطی - کولرگازي 11

 تعداد براساس ظرفیت تولید و شرایط انسکتاریوم - فن تهویه 12

 تعداد براساس ظرفیت تولید و شرایط محیطی - بخاري 13

  1 اسپیراتور  14

  1 سمپاش پشتی 15

  1 اون  16

  1 هود 17

  1 مانومتر دي اکسید کربن 18

  1 کپسول دي اکسیدکربن 19

  1 پنکه رومیزي  20

  1 جاروبرقی 21

 برحسب نیاز  - میز کار 22

 برحسب نیاز  - صندلی 23

 براساس نوع عامل - انواع ظروف و لوازم آزمایشگاهی 24

 توضیحات حداقل تعداد الزم تجهیزات ردیف 
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  1 ترازوي دیجیتال  25

  1 مخزن برقی 26

  1 اسباب برقی 27

  1 جنراتور برق  28

  1 دسیکاتور  29

  1 اتوکالو 30

  1 جراغ الکلی  31

  1 کلمن بزرگ 32

 برحسب نیاز   دستگاه تقطیر 33

  1 تور حشره گیري  34

  1 ماسک منوردار  35

  1 ماشین منگنه 36

  1 خط تلفن  37

  1 دستگاه فکس 38

  1 کامپیوتر و لوازم جانبی 39

 تعداد براساس ظرفیت و نوع عامل تولیدي - قفسه آهنی گالوانیزه 40

  1 ست تشریح 41

 به تعداد الزم - ماسک فیلتردار ساده 42

 به تعداد الزم - انواع سوزن تشریح  43
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 7پیوست شماره 

 هاي نباتی آفتکشسراسري شرکتهاي توزیع و ضوابط و مقررات تجهیزات عمومی 
 کامیون، کامیونت و وانت معمولی و لیفتراك هاي غیردودزا متناسب با حجم و نوع عملیات  3تعداد   -۱
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شرکتهاي توزیع آفت کش ها موظف به درج شـماره پروانـه، کـد فعالیـت و رعایـت رنـگ و سـایر  -۲
 مندرجات مورد نظر در کامیون و ... می باشد.

 پرسنل شاغل در انبار به تعداد الزم -۳

بـا توجـه بـه انبار باید داراي سیستم گرمایش و سرمایش مناسب رطوبت سـنج و دماسـنج کـافی  -۴
و امکان ثبت دستی در فرم مخصوص نصب شده یا ثبت الکترونیک دما و شرایط آب هوایی منطقه 

 رطوبت در طول زمان باشد.

اسب بوده و چیـدمان انبار باید امکانات نگهداري و جابجایی مناسب شامل قفسه بندي ، پالتهاي من -۵
 و فضا براي نظافت و حرکت و جابجایی میسر باشد.

سیستم ایمنی انبار باید داراي امکان اعالم و اطفاي حریق بوده و در اماکن مناسب عالئم هشداري  -۶
 مناسب نصب شده باشد.

 برابر ضوابط و استاندارد  آفت کشکاالها و نگهداري  -۷

 کاالامکان کنترل دقیق ورود و خروج  -۸

وجود فضاي مناسب براي تفکیک محموله هاي سفارش شده به نحویکه امکان اختالط محموله هـا  -۹
 وجود نداشته باشد.

وجود فضاي مجزا و داراي حفاظ براي آفت کشهاي غیرقابل توزیع از قبیل آفتکشـهاي تـاریخ  -۱۰
 اتعگذشته و ضای

یـد، فـروش، موجـودي ، دفتر کار و امکانات اداري و دفتري مناسب جهت تبـت اطالعـات خر -۱۱
 انقضاء عودت یا امکان درج شماره سري ساخت، تاریخ انقضاء و امکانات آموزش و اطالع رسانی.

 تجهیز انبار به نرم افزار انبارداري و فروش  -۱۲

 رعایت مقررات آیین نامه اي حمل و نقل مواد خطرناك -۱۳

رد کننده نهـاده هـا ي ارائه نمایندگی عاملیت پخش محصوالت واحد هاي تولید کننده و یا وا -۱۴
واحد تولیدي و یا شرکت وارد  3اندازي واحد مورد درخواست.( حداقل کشاورزي در کشور براي راه

 کننده)

 مهمور به مهر شرکت.شرکت توزیع کروکی محل انبار  -۱۵

 عضویت در سامانه معامالت آنالین شبکه ملی توزیع و فروش آفت کش هاي کشاورزي -۱۶
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ی فعال با رعایت کلیه مقررات این بند و دستورالعملهاي مربـوط بـه ایجاد شعبه و یا نمایند گ -۱۷
 توزیع نهاده ها در حداقل یک سوم استانهاي کشور.

شعب و یا نمایند گیهاي شرکتهاي توزیـع در اسـتانها پـس از تـامین شـرایط و ضـوابط ایـن  -۱۸
 دستورالعمل پروانه خود را از سازمان نظام مهندسی کشور دریافت مینمایند.

 یر پروانه شعبه و یا نمایند گی جهت نظارت به سازمان نظام مهندسی ارسال میگردد.تصو -۱۹

شرکتهاي توزیع سراسري مجاز به تأمین نهاده هاي کشاورزي صـرفا از شـرکتهاي تولیـدي و  -۲۰
 وارداتی مجاز در کشور میباشند. 

خـود  شرکتهاي تولیدي و وارداتی نهاده هاي کشاورزي، مجاز به عرضـه و فـروش محصـوالت -۲۱
 صرفا به شعب، نمایندگیها و فروشندگیهاي توزیع و عرضه نهاده هاي کشاورزي می باشند.

شعب، نمایندگیها و یا فروشندگیهاي نهاده هاي کشاورزي مجاز به خریـد مسـتقیم از غیـر از  -۲۲
 باشند. شرکت هاي توزیع نمی

شرکتهاي توزیع فقط مجاز به توزیع نهاده در بین فروشندگیهاي مجازي میباشـند کـه داراي  -۲۳
 باشند. مجوز از سازمان نظام مهندسی

( بـا کـامیون، کامیونـت و وانـت معمـولی، تصویر سند مالکیت برابر اصل و اجاره نامه رسمی  -۲۴
 ).حداقل اعتبار دوسال

مطـابق بـا  اي پوشش غیر قابل نفوذ حرارتمیبایست دار آفت کشهاي نباتیخودروهاي حمل  -۲۵
 ضوابط و معیار هاي مندرج در این دستورالعمل می باشند.

 

 انبارهاي آفت کش هاي نباتی  شرکتهاي توزیع ضوابط و مقررات

 موقعیت انبار: -۱

 : بزرگ انبارو شرایط محل احداث موقعیت   -1-1

الف) محل احداث انبار آفتکشها باید در مکان هایی انتخاب شوند که با اماکن مسکونی و عمومی  

 مجاور نباشند.  

 در زون شیمیایی احداث شوند. بایست  میب)انبارها در شهرك هاي صنعتی  
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رد  و یا به منظور استحصال آب مو  ج) احداث انبار نباید در زمین هایی که در مسیر سیالب قرار گرفته 

 استفاده قرار می گیرند، انجام گیرد. 

متر از یکدیگر   10د) سالن هاي انبار باید جهت بارگیري و حمل و نقل وسایل نقلیه با فواصل حداقل 

 بنا شوند.

) حداقل فاصله انبارهاي آفتکشها از تاسیسات، مناطق مسکونی، رودخانه ها و.... می بایست تابع  ه

 . مقررات سازمان محیط زیست باشد 

 موقعیت و شرایط انبارکوچک:   -2 - 1

الف) محل احداث انبار آفتکشها کوچک باید در مکان هایی انتخاب شوند که فاصله آن از تاسیسات،  

 مناطق مسکونی و عمومی تابع مقررات سازمان محیط زیست (استان) باشد. 

دریافت مجوز توسط متقاضی از مراجع ذیصالح براي گواهی ایمنی و خدمات آتش نشانی و  ب)

استانداردهاي ایمنی و آتش نشانی و محیط زیستی و تحویل آن به دبیر خانه صدور  بهداشت برابر 

مجوز در سازمان نظام مهندسی الزامی است. مسئولیت عدم هما هنگی با مراجع ذیصالح بعهده  

 متقاضی است. 

و یا به منظور استحصال   احداث انبار کوچک نباید در زمین هایی که در مسیر سیالب قرار گرفته ج)

 . ب مورد استفاده قرار می گیرند، انجام گیردآ

 مصالح ساختمانی:  -2
در ساخت انبار از بکاربردن مصالح قابل اشتعال و یا مصالحی که در گسترش آتش سوزي تاثیرگذار    

 هستند، خودداري شود. 
آتش  الف) بتون، آجر فشرده و بلوك هاي سیمانی بهترین مصالحی هستند که می توانند در برابر 

 مقاومت نمایند.
ب)براي عایق بندي ساختمان انبار نباید از مواد قابل اشتعال و محترقه مانند صفحات فایبرگالس  

 یا پشم شیشه استفاده کرد. 
 ج)کف انبار جهت سهولت در نظافت باید داراي سطحی نفوذناپذیر و کامال مسطح باشد.

ز داخل پوشش مقاوم به حرارت و کانال  د)کابل هاي الکتریکی و لوله هاي خرطومی می بایست ا
 هاي مناسب عبور داده شوند. 
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ي) نصب سیستم اعالم خودکار حریق و سیستم آبپاش در انبار نگهداري مواد اولیه و آفتکشها 
 ضروري است.

ه) در صورت عدم وجود سیستم هاي آبپاش یا کف، تعبیه حوضچه یا استخر نگهداري آب با  
 با آتش سوزي احتمالی الزامی می باشد. گنجایش الزم براي مقابله

و) ایجاد استخر آبگیر براي انبارهاي سم الزامی می باشد. آب هاي آلوده و پساب انبار نباید با آب  
هاي زیرزمینی و یا سیستم فاضالب عمومی منطقه اختالط یابد. آب و پساب آلوده می بایست از  

ی جهت انجام عملیات تصفیه شیمیایی ختم  طریق فاضالب سطحی به محوطه اي با ساختمان بتن 
 شود.گنجایش استخر به میزان آب و مواد ضدحریق و ظرفیت سموم مایع انبار احداث می گردد. 

 تهویه:  -3
تهویه دما و رطوبت در محل انبار باعث  ایجاد شرایط مطلوب جهت نگهداري آفتکشها می شود.   

 د جریان طبیعی هوا اقدام نمود. لذا با توجه به شکل زیر می توان نسبت به ایجا
 الف) دریچه هاي تهویه در قسمت باال و پایین دیوار سالن (نزدیک سقف و کف) قرار داده شوند. 

 ب) دریچه هاي زیرین باید باالتر از جدول کشی اطراف سالن قرار گیرند. 
فظت شوند  ها به منظور جلوگیري از ورود پرندگان و حشرات موذي باید به خوبی محاج) دریچه

 (مثال از طریق تورکشی). 
 دما و رطوبت:  -4
  2-30درجه حرارت انبار باید با دماسنج کنترل شود دماي مناسب انبار باید در محدوده دماي  

 درصد  نگهداشته شود. 40درجه سانتیگراد باشد و رطوبت انبار باید  زیر
 

 سیستم گرمایشی:  -5
گرمایشی از بخار و یا آب گرم استفاده شود و حتما منبع گرما خارج  الف) بهتر است براي سیستم 

 از محیط انبار تعبیه شود. 
ب) رادیاتورهاي آب گرم و یا کانال هاي بخار باید به نحوي قرار بگیرند که کاالهاي انبارشده، به  

 طور مستقیم با آنها در تماس نباشند.
نفتی و گازي و وسایل گرمایی شعله آزاد در داخل انبار  تبصره: استفاده از منابع حرارتی قابل حمل 

 به دلیل احتمال وقوع آتش سوزي ممنوع می باشد.
 سیستم روشنایی:  -6

بایستی دریچه هاي روشنایی مناسب در  الف) به منظور استفاده از نور طبیعی در ساعات روز می
 سقف تعبیه گردد. 

ی در انبار بهتر است از طریق مسیر هوایی سیم  ب) در صورت استفاده از سیستم روشنایی مصنوع
 کشی شود و حداقل یک متر باالتر از قسمت فوقانی کاالهاي انبارشده قرار گیرد  

 پنجره ها:-7
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در صورتی که انبار به انواع تجهیزات تهویه و روشنایی مجهز می باشد، بهتر است که هیچگونه   
پنجره ها را باید در ارتفاع مناسب و در سایه   پنجره اي در انبار نصب نگردد. در صورت لزوم،

 مسدود نمود.  …تعبیه نمود و براي جلوگیریاز ورود پرندگان و جوندگان و  
 درهاي خروج اضطراري: -8

شود به غیر از درهاي اصلی جهت موارد خاص، درهاي خروج اضطراري به فاصله  توصیه می 
جهت خروج اضطراري به آسانی از داخل به  متر از یکدیگر داخل سالن ها تعبیه شوند و  30

 بیرون باز شوند. 
 نگهداري(تفکیک و جداسازي) محصوالت:   -9

 الف) تفکیک به منظور ایمنی و سهولت دسترسی به آفتکشها صورت میگیرد. 
 ب) جداسازي بمنظور جدا کردن سموم علف کش از سایر آفتکشها صورت میگرد. 

 نگهداري کاال در محیط بسته:   -10
بر دو نوع بلوك بندي و قفسه بندي است که استفاده از سیستم قفسه بندي به جهت مزایاي  

 بیشتر توصیه می شود. 
الف) بلوك بندي: به دلیل  پیشگیري از ایجاد مشکالت به هنگام خاموش کردن آتش در این سیستم،  

 موارد ذیل توصیه می شود: 
 پالت محدود گردد.  4و  2، 8طول، عرض و ارتفاع بلوك ها به ترتیب به  )1

چیدمان محصوالت  به گونه اي باشد که فشردگی نداشته باشد و امکان دسترسی آسان جهت  )2
 حمل و نقل و جابجایی آفتکشها امکانپذیر باشد.

 مکان قرارگرفتن بلوك ها نشانه گذاري و شماره هر بلوك در کف انبار مشخص شود.  )3

ارتفاع انبار به نحو مناسبتري استفاده می شود و استفاده از  ب) قفسه بندي: در این روش از فضا و 
 لیفتراك هاي مخصوص براي چیدن بار ضروري است. در ذیل به مزایاي این سیستم اشاره می شود: 

 پایداري و دوام بیشتر بار به دلیل آسیب دیدگی کمتر الیه هاي زیرین )1

 کنترل بهتر انبار و سهولت در چیدن بسته ها  )2

 ر به پالت مورد نظردسترسی بهت )3

 موثر بودن سیستم آبپاش نصب شده و امکان نصب آن در میان قفسه ها )4

 بهداشت وایمنی فردي: -11
 مطابق  با قانون طب کار از وزارت کار و امور اجتماعی می باشد 

 الف) تعبیه سیستم بهداشتی و استحمام و جعبه کمک هاي اولیه در محیط انبار الزامی است. 
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از دستکش هاي غیرقابل نفوذ مقاوم در برابر مواد شیمیایی(ضد اسید) و حاللها،   ب) استفاده
چکمه هاي الستیکی، پیش بند پالستیکی، عینک یا ماسک صورت و ماسک دهان توصیه می  

 شود..
 جمع آوري و دفع ضایعات: -12

و در صورت   الف) مواد پودري گرانوله با استفاده از جاروبرقی صنعتی دوفیلتره جمع آوري شود
 استفاده از جارو و بیلچه با پخش شن مرطوب روي مواد ریخته شده، گردو غبار کاهش می یابد.

ب) در صورتیکه ماده نشتی مایع باشد بهتر است با پخش مواد جاذب رطوبت نظیر شن و ماسه یا  
 .سایر مواد جاذب رطوبت از جریان آن جلوگیري شود.سپس با مقدار اندکی آب شستشو یابد 

ج) بهتر است تجهیزات ذیل را جهت مواقع اضطراري در یک پالت یا گاري مناسب تهیه و  
 نگهداري نمود. 

یک بشکه محتوي شن و ماسه یا سایر موا دجاذب رطوبت، پنج کیسه پالستیکی بزرگ و  
هاي حاوي  مستحکم، جارو، بیلچه و زمین شوي الستیکی، دو عدد بشکه با درپوش مناسب وکیسه

 ماسه جهت ایجاد مانع در مواقع ضروري شن و 
د) امحاء پسماند ضایعات مواد شیمیایی باید تحت نظارت مراجع ذي صالح و با مشورت و  

 هماهنگی کارشناسان مربوطه صورت گیرد 
ه) ظروف آفتکشها نباید مجددا مورد استفاده قرار گیرد. به منظور پیشگیري از استفاده مجدد و  

ها، این ظروف باید قبل از دفع کامال تخلیه، آبکشی و سپس مچاله و  غیرمجاز از ظروف آفتکش
 سوراخ گردند. 

 ) سایر موارد ایمنی:13
هاي غیر از انبارداري باید خارج از محیط سالن انبار انجام گیرد  الف) باید امور اداري و سایر فعالیت
 و دفاتر آنها دور از سالن بنا گردند.

مختلف مانند عالمت هاي خطر   هايو برچسب)PDSمحصوالت شیمیایی(ب) اطالعات مربوط به 
 و هشدار دهنده در دسترس قرار گیرند. 

 
 حمل و نقل آفت کشهاي نباتی  ضوابط و مقررات

 وسیله حمل و نقل:  -1
بسته بندي  کامیون، کامیونت و وانت معمولی، متناسب با حجم و نوع وسیله نقلیه از جمله الف) 

 کاال
وسیله  تبصره: شرکت هاي توزیع آفتکشها موظف به درج شماره پروانه، کدفعالیت و رعایت رنگ در 

 می باشند. نقلیه 
 ب)اطالعات زیر باید بصورت خوانا بر روي وسیله نقلیه درج گردد:

 نام شرکت یا موسسه  -1
 و وزن خالی وسیله نقلیه  ظرفیت -2
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 حداکثر وزن وسیله نقلیه به همراه محموله -3
 تاریخ و مدت اعتبار بازرسی-4
 شماره ثبت وسیله نقلیه -5
 شماره سریال اعالم شده توسط شرکت تولیدکننده وسیله نقلیه -6

 ج)ساختار و مشخصات فنی و ظاهري خودرو مناسب با حمل کاالي مورد نظر باشد.
چ)وضعیت وسیله نقلیه از نظر معاینه فنی بر طبق ضوابط راهنمایی و رانندگی جمهوري اسالمی  

 ایران باشد.
ح)کابین راننده از قسمت حمل کننده جدا و محافظت شده باشد تا راننده از تاثیر احتمالی دود و  

 گردو غبار ناشی از سوانح احتمالی در امان بماند.
قائم عقب داراي عالئم هشدار و خطر وبه شکل مثلث نارنجی رنگ به   خ)وسیله نقلیه باید در سطح 

میلی   15سانتی متر با خط مشکی حاشیه اي به ضخامت  30سانتی متر و ارتفاع  40طول قاعده 
 متر باشد 

 برنامه ریزي و طراحی مسیر حرکت: -2
اي  ، به طوري که محدودیت هGPSالف) تهیه جدول کنترل و مدیریت حمل و نقل و نصب 

سرعت و ساعات رانندگی و سایر قوانین راهنمایی و رانندگی برطبق آئین نامه سازمان حمل ونقل  
 و پایانه هاي کشور و راهنمایی و رانندگی که ذیال به برخی موارد آن اشاره می شود، لحاظ گردد. 

ب) در صورت متعدد بودن مسیر حرکت، مسیري انتخاب شود که حداقل مشکالت و خطرات را  
 اشته باشد.د

ج) در تعیین مسیر حرکت باید از تونل ها و پل هاي ایمن عبور کرد و از مسیرهاي غیرایمن که با  
تکانهاي شدید باعث جابجایی محموله می شوند، ویا از کنار دریاچه و سدها در صورت وجود راه  

 دیگر جلوگیري شود. 
کم جمعیت و جاده هاي کمربندي  چ) در تعیین مسیر حرکت وسیله نقلیه حتی المقدور از نقاط 

 شهرها عبور داده شود. 
ح) وسیله نقلیه فقط در ساعات روز مجاز به تردد در جاده هاي کشور خواهد بود و باید قبل از  

 پایان روز در پارکینگ مناسب توقف و تا آغاز روز بعد از حرکت خودداري کند.. 
 جاده اي صورت گیرد. خ) حمل و نقل آفتکشها با توجه به مقررات حمل و نقل 

 بازرسی هاي قبل از بارگیري: -3
 بازرسی بسته ها قبل از بارگیري: -1-3

الف) بسته هایی که صدمه دیده یا محتویات آنها فاسد شده اند و یا عالئم نشتی در آنها مشاهده  
 می شود، نباید بارگیري شوند.

 جایگزین شوند.ب) در زمان بارگیري کلیه بسته ها ي صدمه دیده 
ج) برچسب ها و عالئم بسته ها خوانا باشند، بطوریکه به راحتی در حین بارگیري وانبارکردن قابل  

 مشاهده باشند.
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 چ) پالت ها باید سالم بوده، اثري از سستی، کم دوامی و آسیب دیدگی د رآنها وجود نداشته باشد.
 
 
 بارگیري: بازرسی وسایل حمل و نقل قبل از  -2-3

، قبل از هر بارگیري وسیله نقلیه میبایست از نظر معاینه فنی بازرسی داراي  1طبق قسمت چ بند 
 اعتبار باشد.

الف)موتور، بدنه، چرخ ها، الستیک ها، و چراغ ها وسیله نقلیه باید کامال سالم و از هرگونه  
 فرسودگی مبرا باشد.

الم و فاقد سوراخ و شکاف و کامال عایق شده  ب)نماي بیرونی، سقف و کف وسیله نقلیه باید س 
 باشد.

ج) درهاي وسیله نقلیه و به خصوص درهاي قسمت حمل کننده بایدکامال سالم باشد و به خوبی  
 باز و بسته و قفل شوند.

 چ) برچسب هشدارهاي ایمنی بار موردنظر بر روي وسیله نقلیه چسبانده شود. 
، خشک و عاري از هرگونه زواید و برآمدگی هایی مانند  ح) محل بارگیري وسیله نقلیه باید تمیز 

 میخ و تراشه تیز باشد.
خ) اگر احتمال آن هست که وسیله نقلیه جهت حمل و نقل مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد،  

 می بایست وسیله نقلیه دیگري جایگزین گردد. 
 بارگیري و نکات مربوطه:-3-3

حین انبارکردن و حمل و نقل با روکش مناسب پوشانده  الف) ضروري است سموم شیمیایی در 
 شوند تا از باران و تابش مستقیم نور خورشید محافظت شوند.

ب) وسیله نقلیه، پالت ها و بسته هاي چیده شده بر روي پالت ها  در حین بارگیري ضروري است،  
 خشک باشند. 

 ه ها می شود، استفاده نشود.ج) از ابزار و لوازمی مانند چنگک که موجب صدمه زدن به بست 
 چ) پالت هاي مورد استفاده می بایست عاري از میخ ها و تراشه هاي اضافی باشد.

ح) هنگامی که لیفتراك وارد وسیله نقلیه می شود، کف وسیله نقلیه و همچنین پل مابین وسیله  
 نقلیه و کف انبار باید وزن لیفتراك را به خوبی تحمل کند. 

که هاي بزرگ یا بسته هاي سنگین به وسیله هل دادن و انداختن، از پشت  خ) هرگز نباید بش
 کامیون تخلیه شوند. 

 بارچینی مناسب و ایمنی بار: -4-3
 موارد ذیل می بایست در بارگیري و بارچینی مورد توجه قرار گیرد: 

 الف) وزن بار باید به طور یکنواخت توزیع شود. 
 بارهاي سبک چیده شوند. ب) بارهاي سنگین هرگز نباید بر روي 

 ج) مایعات نباید بر روي بارهاي خشک چیده شوند. 
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چ) در جایی که دو نوع از محصوالت مختلف در بسته هاي مشابه حمل می شوند، بسته هاي کم  
 خطر باالتر بارگیري شود. 

ح) جهت ثابت و محکم کردن جایگاه بسته هاي بی ثبات مانند بشکه هاي بدون حفاظ، از چوب و  
 صفحات سخت استفاده شود. 

 خ) بسته ها طوري چیده شوند که برچسب دستوري آنها مستقیما در معرض دید باشد.
 د) بسته هاي حاوي مایعات قبل از سایر بسته ها بارگیري شوند.

 ذ) جهت پیشگیري از تکان خوردن بار، باید آنها را در جاي خود محکم کرد. 
اي خود محکم شوند تا در حین بازکردن در از ریزش آنها  ر) بسته هاي نزدیک در می بایست در ج

 جلوگیري شود. 
 تفکیک و جداسازي بار:-5-3

 سموم دفع آفات نباتی باید کامال محافظت شده و جدا از سایر بارها حمل شوند.
الف) سموم دفع آفات هرگز نباید به همراه بارهایی از قبیل مواد غذایی، غذاي دام و طیور و یا سایر  

 ادي که مصرف انسانی دارند از قبیل دارو، لباس و ...حمل شوند.مو
 ب) حیوانات و یا مسافران هرگز نباید به همراه سموم دفع آفات حمل شوند.

 تجهیزات ایمنی: -6-3
 وجود موارد ذیل در وسیله نقلیه الزامی است: 

 الف) وسایل اطفاي حریق بر اساس قوانین سازمان آتش نشانی.
که عبارت است از: دستکش هاي الستیکی، عینک محافظ چشم، پیش بند   ب) لباس محافظ 

 هاي الستیکی.پالستیکی و چکمه
 ج) جعبه کمک هاي اولیه و لوازم شستشو و نظافت.

 دستورالعمل مواقع اورژانسی: -7-3
 در صورت بروز نشتی یا ریزش بار در حین حمل بار: 

 الف) موتور وسیله نقلیه خاموش شود. 
 وسیله نقلیه و در خالف جهت باد بایستید.  ب) در کنار 

 ج) درخصوص انواع کمک هاي اولیه به برچسب ها ي روي بسته ها مراجعه شود. 
 چ) مواد مایع ریخته شده توسط خاك و شن پوشانده شود.  

ح)مایعات ریخته شده در سطح وسیع تر را با ایجاد تپه هاي کوچک خاکی در اطراف آلودگی مهار  
 کرده و از جریان آن جلوگیري کنید.  

خ) بسته هاي آسیب دیده را از سایر بسته ها جدا کرده و در محلی دور از پوشش گیاهی و منابع  
 آب محصورشود. 

آب، چاه ها و رودخانه ها نفوذ نکند و اگر آلوده شد   د) مواد نشتی به داخل چشمه ها، کانالهاي
 فورا به مسووالن محلی گزارش شود. 

 مهار آتش سوزي: -8-3
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 در صورت بروز آتش سوزي سریعا مراکز خدمات فوریتی را خبر کنید و موارد ذیل رعایت شود: 
 الف) از استنشاق بخار و دود ناشی از آتش سوزي خودداري شود. 

آتش سوزي آفتکشها ، باید ازآتش خاموش کن هاي پودري یا کف با صالحدید ب) جهت مهار 
 ماموران مراکز خدمات فوریتی استفاده شود. 

ج) جهت پیشگیري از گسترش آلودگی، پساب ناشی از مهار آتش سوزي بوسیله خاك و شن  
 . محدود شود

 پارك و توقف وسایل نقلیه: -9-3
 ها فقط تحت شرایط زیر امکانپذیر است:  پارك و توقف وسایل نقلیه در طول جاده

عدد و متناسب با تعداد چرخ هاي وسایل نقلیه د رحین توقف  2الف) نصب گوه به تعداد حداقل 
 الزامی است. 

 ب) موتور وسیله نقلیه باید در حین توقف خاموش باشد.
 ج) از توقف در سرباالیی ها و سرازیري ها (نقاط با شیب زیاد) خودداري شود. 

در مواقع توقف اضطراري باید وسیله نقلیه حتی المقدور منتهی الیه سمت راست جاده در  چ) 
 محوطه باز دور از پل ها و تونل ها و تاسیسات رفاهی بین راه متوقف شود. 

ح) در توقف بین راه و توقف هاي اضطراري باید راننده در وسیله نقلیه یا اطراف آن باقی مانده و از  
   آن مراقبت نماید.

 سوخت گیري وسیله نقلیه:-10-3
 رانندگان وسیله نقلیه در هنگام سوخت گیري باید موارد زیر را رعایت کنند: 

 الف) سوخت گیري حتی االمکان در پمپ هاي دور از شهرها و مراکز جمعیتی صورت گیرد. 
انتظار  ب) وسیله نقلیه دیگري در جلو یا عقب وسیله نقلیه حامل سم مشغول سوخت گیري یا در 

 نوبت نباشد.
 ج) موتور وسیله نقلیه در حین سوخت گیري خاموش باشد.

 چ) راننده نباید دور از وسیله نقلیه باشد.
 ح) دستورالعمل جایگاههاي سوختگیري براي موارد خطرناك کامال رعایت شود. 

 استعمال دخانیات در کلیه حاالت توقف حرکت، سوختگیري، بارگیري و... ممنوع میباشد.

 سایر موارد: -11-3
 الف)رانندگان باید بطور مناسب و کافی تحت آموزش قرار گیرند.

ب)توصیه می شود هنگام پارك کردن، کامیون در مکان امن و در معرض دید، پارك شده و درهاي  
 آن کامال قفل شود. 

ج) رانندگان باید از دستورات نوشته شده در خصوص نحوه عمل در هنگام بروز سوانح مطلع  
 گردند. 

چ) رانندگان باید همواره حین عملیات حمل و نقل اسناد مربوط به خصوصیات و نحوه حمل  
 آفتکشها را در اختیار داشته باشند تا هنگام درخواست مقامات ذي صالح ارائه نمایند.
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ح) فرستنده آفتکشها مکلف است طی اظهارنامه اي متصدي حمل و نقل را از خطرناك بودن  
 مات احتیاطی که باید در حین حمل و نقل به عمل آید، مطلع نماید.محموله و اقدا

خ) وسیله نقلیه نباید وسیله نقلیه دیگري را یدك کشی نموده و یا توسط وسیله نقلیه دیگري  
یدك کشی شود. عنداللزوم با  اطالع  و تحت نظارت ماموران صالحیت دار راهنمایی و رانندگی  

 صورت گیرد. 
استعمال دخانیات یا استفاده از هرگونه وسیله روشنایی یا اتش زا در داخل وسیله نقلیه یا در  د) 

 متري آن ممنوع می باشد. 50فاصله 
سال   26ذ) رانندگان وسایل نقلیه باید داراي گواهینامه معتبر متناسب با نوع وسیله نقلیه و حداقل 

 سال سن داشته باشند. 50و حداکثر 
 

  



۱۰۱ 

 8شماره  پیوست
 آفت کش نباتی  ضوابط و قوانین و مقررات فروشگاه هاي 

 .مسئول فنی فروشگاه موظف است در اوقات فعالیت فروشگاه حضور مستمر داشته باشد  -1
فروشگاه موظف است یک ماه قبل از انقضاء تاریخ اعتبار پروانه فروشندگی نسبت به تمدید آن   -2

 اقدام نماید.
می بایست دفتر ثبت سموم و همچنین فاکتورهاي رسمی کد براي   هاآفت کشفروشگاه هاي مجاز  -3

روشگاه نگهداري فصادر می شوند، باید در محل مشخصی در ها  آفت کش تدارکات و همچنین فروش 
سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسی  شوند و در زمان مراجعه و درخواست کارشناسان 

 ارائه نمایند. کشاورزي 
هاي الزم را طبق   و موارد احتیاط هاآفت کش، توصیه هاي مصرف هاآفت کشندگان مجاز فروش  -4

به خریداران، ضمن   هاآفت کشتجویز کلینیک هاي گیاهپزشکی انجام دهند و در برابر فروش 
 توضیحات کامل موارد احتیاطی، از خریداران بخواهند دفتر ثبت را امضاء نمایند. 

موظفند «پروانه فروشندگی» خود را در معرض دید عموم قرار دهند تا هم  ، هاآفت کشفروشندگان  -5
و هم افراد   و سازمان نظام مهندسی کشاورزي  براي کارشناسان نظارت فنی سازمان حفظ نباتات

 خریدار قابل رویت و مشاهده باشد.
 

 آفت کش نباتی ضوابط و قوانین و مقررات تدارکات 
شرکت هاي توزیع  مورد نیاز را از  ي هاآفت کشصرفا کلیه فروشندگیهاي مجاز موظف هستند  -1

می باشند را تهیه   نظام مهندسی کشاورزيمجاز که داراي پروانه بهره برداري از سازمان  سراسري
 نمایند.

تحویلی را به دقت کنترل و در صورت نشتی،   هاآفت کشهمه فروشندگیها می بایست ظروف  -2
سنواتی، برچسب آن داراي نواقص اطالعات از قبیل (شماره پارت، بچ، تاریخ تولید و انقضاء، نداشتن  
اطالعات فنی براي مصرف و نداشتن اطالعات احتیاط ایمنی) معیوب بودن آن از تحویل گرفتن آن  

 ظرف خودداري نمایند.
قدار، نام، تاریخ، شرکت  موظف هستند ضمن اعالن کتبی م هاآفت کشهمه فروشندگیهاي مجاز  -3

 به سازمان حفظ نباتات (مدیریت هاي حفظ نباتات استانها) در یکهاکشآفت سازنده و منبع تدارکات 
 خریداري شده (تدارك شده) را همراه با مدارك کنترل.  آفت کش دفتر مشخص تمام 

  سازمان حفظ نباتات وکیفیت و مقدار آنها ثبت و در هنگام مراجعه و درخواست کارشناسان  -4
 یا سازمان تعزیرات حکومتی ارائه نمایند. سازمان نظام مهندسی کشاورزي

توزیع سراسري  نباتی توسط فروشندگیها، منحصراً از نمایندگیها، شرکتهاي  هاي  آفت کش تدارك  -5
می باشند انجام   سازمان نظام مهندسی کشاورزي از  تاسیسکه داراي مجوز  آفت کش هاي نباتی 

 گیرد. 
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 نباتی  آفت کشهاي ضوابط و مقررات مکان فروشندگی 
 نباتی)، کاشی کاري یا سنگ شده باشد. آفتکشهايدر داخل فروشگاه، دیواره ها (قسمت مربوط به  -1
 قفسه بندي منظم در فروشگاه انجام گیرد.  -2
، کامپیوتر و اینترنت در  هاکش آفتجعبه کمک هاي اولیه، کپسول آتش نشانی، دفتر ثبت تهویه، -3

 فروشگاه موجود باشد.
 درصد باشد. 65-70درجه سانتی گراد و درصد رطوبت   25-30دماي انبار و فروشگاه   -4
 نصب تابلوي مشخص که نام فروشنده، فروشگاه و .. در آن درج شده باشد. -5
....) در فروشگاه اکیداً  از نگهداري و عرضه مواد غذایی به هر شکل ممکن (کنسرو، کمپوت و  -6

 خودداري گردد. 
تفکیک آفت کش ها و درج عالئم هشدار دهنده براي مشتریان در محل نگهداري آفت کش ها و   -7

 رعایت ضوابط مندرج در دستورالعملهاي فروشندگی آفت کش ها. 
نهاده عرضه  نگهداري آفت کش هاي مایع و جامد تابع شرایط و ضوابط مندرج در برچسب کاالها و  -8

 شده در فروشگاه میباشد.
 

 نباتی  آفت کشو مقررات فروش ضوابط 
را براساس نسخه کلینیک هاي گیاهپزشکی به   آفت کش می بایست  هاآفت کشفروشندگان مجاز  -1

 فروش برسانند. 
قانون و آئین نامه حفظ نباتات نام و آدرس   53تمام فروشندگیهاي مجاز موظف هستند طبق ماده  -2

فروخته شده، نام کلینیک صادر کننده نسخه فنی و   هايآفت کشخریداران، نام مقدار و تاریخ  کامل
 آدرس محل مصرف را در دفتر ثبت و از خریدار امضا بگیرند.

قانون و آئین نامه حفظ نباتات حق ایجاد تغییر   51و  50طبق ماده  هاآفت کشفروشندگان مجاز  -3
و شکل ظرف و مقدار بسته بندي ظرف تدارك شده از سوي   در مشخصات برچسب، نوع ظروف، فرم 

شرکتها و کارخانجات تولیدکننده ، فرموله کننده و یا واردکنندگان را ندارند و ظروف را بدون تغییر به  
 معرض فروش بگذارند.

نباتی و خانگی باید فقط در بسته بندي  هاي آفت کش قانون و آئین نامه حفظ نباتات،  51طبق ماده  -4
 هاي مجاز که داراي برچسب تصویب شده می باشند، به مصرف کننده فروخته شوند.

قانون و آئین نامه حفظ نباتات، فروشندگان مجاز در صورتی که در فروشگاه آنان   48طبق ماده  -5
 مواد غذایی به فروش برانند پروانه آنها لغو خواهد گردید. 

سازمان نظام  و نباتی از طریق مامورین سازمان حفظ نباتات  هايآفت کشفروشگاههاي مجاز  -6
د شد تا چنانچه از لحاظ تهویه و سایر شرایط بهداشتی و احتیاطی  نبازدید خواه مهندسی کشاورزي

قانون و آئین نامه حفظ نباتات پروانه آنها لغو خواهد  49د طبق ماده ن نامناسب تشخیص داده شو
 گردید. 



۱۰۳ 

تاریخ منقضی و غیرمجاز تحت هر شرایطی ممنوع بوده و دارندگان   هايآفت کشنگهداري و فروش  -7
اعالم تا نسبت به معدوم کردن آنها با   مدیریت حفظ نباتات استانهاموظفند مورد را به  هاآفت کش

 هماهنگی سازمان حفظ نباتات و رعایت زیست محیطی اقدام کنند. 
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