
 
 

  

 

 
  

  
  

 

هورمون هاي گیا هی ( تنظیم کننده هاي رشد گیاهی ) ضوابط صدور پروانه تولید 
 

پروانه تولید هورمون هاي گیا هی مجوزي است که به متقاضی با مسؤولیت شخص مسؤول فنی اجازه می دهد  -1
نسبت به تولید و توزیع هورمون هاي گیا هی مجاز، با رعایت ضوابط سازمان حفظ نباتات اقدام نماید. درصورت 

تأیید صالحیت متقاضی پس از طی مراحل قانونی، پروانه تولید صادر خواهد شد. پروانه تولید هورمون هاي گیا هی 
 متقاضی حقوقی و با مدیریت عامل شخص مدیر عامل و مسؤولیت فنی شخص مسؤول فنی، با مدت مشخص به نام

حداقل شرایط الزم براي یک واحد تولیدي (فضاي کافی و مناسب و "صادر می شود. صدور پروانه منوط به رعایت 
 ایمن ، آزمایشگاه کنترل کیفی، سالن تولید،  واحد بسته بندي، انبار، بخش اداري) می باشد. 

منظور از هورمون هاي گیاهی، هورمون هاي تنظیم کننده رشد مورد مصرف در گیاهان زراعی و باغی می باشد  -2
 شامل ( اکسین، سیتوکینین، اتیلن، جیبرلین وغیره)

 این ضوابط در صورت لزوم، براساس اطالعات و شرایط جدید، مجدداً بازبینی و تکمیل خواهد شد. -3

 متعهد می گردند: تولیدکنندگان هورمون هاي گیا هی -4

در خصوص موضوع فعالیت پروانه صادر شده هورمون هاي گیا هی قوانین، مقررات، ضوابط و دستورالعمل  -
 هاي سازمان حفظ نباتات را اجرا نمایند. 

در خصوص تصویب هورمون هاي گیا هی تولیدي مطابق دستورالعمل هاي مصوب هیأت نظارت بر سموم اقدام  -
 نمایند.  

    دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به نحوه کاربرد هورمون هاي آماده مصرف تولیدي ، ممنوعیت ویا  -
محدودیت مصرف در شرایط خاص و یا اعمال احتیاط هاي الزم در مورد مصرف هورمون هاي گیاهی مجاز را 

 رعایت نمایند.

در کلیه مراحل فرآیند تولید، بسته بندي، نگهداري، حمل و نقل مطابق دستورالعمل هاي سازمان حفظ نباتات  -
 عمل نمایند .

  امکانات، تجهیزات و منابع الزم و نیروي انسانی متخصص مورد نیاز را مطابق قوانین، مقررات،مکان مناسب، -
تامین نمایند. (سازمان قبل از صدور پروانه از محل تولید، امکانات و ضوابط و دستورالعمل هاي سازمان حفظ نباتات 

 تجهیزات بازدید و در صورت تأیید و دارا بودن شرایط الزم اقدام به صدور پروانه می نماید.
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تولیدکنندگان هورمون هاي گیا هی موظفند کلیه سوابق و اطالعات مربوط به بچ هاي تولیدي را نزد خود  -5

نگهداري نمایند. همچنین دو نمونه از هر بچ تولیدي خود را که توسط سازمان حفظ نباتات پلمپ و توزیع شده است 
تا پایان تاریخ انقضاء در شرایط مناسب نگهداري نمایند و در صورت درخواست مراجع ذیصالح در اختیار آن ها 

 قرار دهند.

تولیدکنندگان هورمون هاي گیا هی موظفند گزارش کار خود را از نظر نوع، میزان تولید و چگونگی توزیع و  -6
 میزان موجودي را بر حسب درخواست، به سازمان ارسال نمایند.

داراي برچسب مشخصات براي مصرف کنندگان از نظر  در زمان توزیع باید بسته هاي هورمون هاي گیا هی -7
مصرف و احتیاط هاي الزم به زبان فارسی مطابق دستورالعمل برچسب نویسی مصوب هیأت نظارت بر سموم مورد 

 تأیید سازمان حفظ نباتات باشد. 

 باشد. منوط به نمونه برداري براي هر بچ توسط سازمان حفظ نباتات می هورمون هاي گیا هیتوزیع  -8

سازمان حفظ نباتات حسب مورد به منظور نظارت بر نحوه تولید، نگهداري و توزیع، کیفیت فرآورده تولیدي،  -9
 امکانات و تجهیزات، از محل تولید بازدید و اقدام به نمونه برداري می نماید.

  مراحل قانونی تصویب (ثبت) می باشد.تولید هورمون هاي گیا هی منوط به طی -10

 تمدید پروانه صادر شده با توجه به فعالیت شرکت در طول دوره اعتبار پروانه به تشخیص سازمان حفظ نباتات  -11
انجام خواهد شد. چنانچه نیاز به تجهیز خط تولید و آزمایشگاه و واحد کنترل کیفی باشد، تمدید پروانه منوط به 

 تجهیز خواهد بود. 

مدارك تمدید پروانه 

 درخواست کتبی به سازمان حفظ نباتات جهت تمدید پروانه یک ماه قبل از تاریخ انقضاء پروانه. -

 تصویر آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور. -

 تمدید اعتبار مدارك مندرج در پرونده در صورت لغو اعتبار. -

 .هورمون هاي گیا هیاصل پروانه تولید  -

 در صورت تغییر مسئول فنی شرکت، باید مراحل تایید صالحیت مسئول فنی جدید انجام شود.  -
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  الزم است مدارك مورد نیاز زیر را ارائه نمایند: هورمون هاي گیا هیشرکت هاي متقاضی پروانه 

) در زمان تحویل مدارك همراه داشتن اصل مدارك براي تطبیق الزامی است(

 درخواست کتبی به سازمان حفظ نباتات با ذکر هورمون هاي گیا هی تولیدي. -1

 تصویر مدارك مربوط به ثبت شرکت با قید زمینه فعالیت. -2

 تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور. -3

 تصویر آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور. -4

 تصویر اساسنامه شرکت که موضوع هورمون هاي گیا هی در آن قید و نظرات سازمان در آن لحاظ شده باشد. -5
اجازه فعالیت شرکت منوط به گنجاندن موضوع فعالیت در اساسنامه شرکت و چاپ در روزنامه هاي کثیراالنتشار می 

 باشد.

 . 1تعهدنامه محضري شرکت به سازمان حفظ نباتات مطابق پیوست  -6

تعهدنامه شرکت به سازمان حفظ نباتات مبنی بر ساخت و تجهیز کارگاه محل تولید و آزمایشگاه و واحد کنترل  -7
 کیفی.

 تصویر اجاره نامه و یا سند مالکیت مربوط به دفتر شرکت و کارگاه محل تولید. -8

 شخص واجد صالحیت براي احراز تصدي مسؤول فنی.معرفی  -9

 تصویر پروانه تأسیس اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت.  -10

  تصویر پروانه بهره برداري اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت. -11

  تصویر طرح توجیهی ارائه شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت. -12

 تصویر موافقت اداره کل حفاظت محیط زیست استان. موافقت نامه باید صریح و به دور از هر گونه ابهام باشد.  -13
در صورت موافقت مشروط پروانه صادر نخواهد شد. صدور پروانه تنها در طول مدت اعتبار موافقت اداره کل 

 حفاظت محیط زیست استان امکان پذیر است.

 . اعالم شناسه ملی حقوقی شرکت -14

 پیکسل، فرمت 300× 400 با مشخصات3×4 فایل دیجیتالی عکس رنگی جدید پرسنلی (مدیر عامل) در اندازه  -15
JPG.  وضوحdpi.. 
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 شرایط مسؤول فنی  تولید کنندگان هورمون هاي گیاهی

صالحیت مسؤول فنی معرفی شده، برابر ضوابط و مقررات سازمان حفظ نباتات و با در نظر گرفتن مدرك تحصیلی، 
 پس از آزمون کتبی و مصاحبه علمی و فنی توسط سازمان حفظ نباتات مورد هورمون هاي گیاهیمیزان آشنایی با 

ارزیابی قرار می گیرد و پرونده تکمیلی براي تصویب به هیأت نظارت بر سموم ارسال می شود. مسؤول فنی نمی 
تواند جزء کارکنان دستگاه هاي دولتی، عضو هیأت مدیره، مدیر عامل و یا سهام دار شرکت متقاضی باشد و یا در 

سایر شرکت ها و یا مؤسسه هاي دیگر مسؤول فنی، مدیر عامل و یا مدیر اجرایی باشد. در صورت عدم رعایت موارد 
مذکور پروانه صادر شده باطل می گردد.   

           

  )در زمان تحویل مدارك همراه داشتن اصل مدارك براي تطبیق الزامی است(مدارك مسؤول فنی 

  توسط شرکت تولیدکننده. شخص واجد صالحیت براي احراز تصدي مسؤول فنیمعرفی  -1
. 2تعهدنامه محضري مطابق پیوست  -2
اصل گواهی نامۀ عدم سوء پیشینه معتبر.  -3
تصویر آخرین مدرك تحصیلی (داشتن حداقل درجۀ کارشناسی در یکی از رشته هاي کشاورزي،شیمی،  -4

 داروسازي، پزشکی و یا رشته هاي مشابه). 

 اصل تأییدیه ارزش تحصیلی. -5

 اصل گواهی عدم اعتیاد. -6

 تصویر برگ پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم براي آقایان. -7

 تصویر شناسنامه و کارت ملی. -8

   مدارك مربوط به سابقه آموزشی و کاري مرتبط. -9
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شرح وظایف مسؤول فنی    

هورمون هاي گیاهی اجراي قوانین، ضوابط و دستورالعمل هاي سازمان حفظ نباتات درخصوص تولید و توزیع  -1
نظارت بر اجراي ضوابط و استانداردها در تمامی مراحل تولید و توزیع با توجه به دستورالعمل هاي صادر شده از و 

 سوي سازمان حفظ نباتات.

مطابق ضوابط تعیین شده توسط سازمان حفظ نباتات و استانداردهاي هورمون هاي گیاهی نظارت بر بسته بندي  -2
 بین المللی.

 براساس مصوبات هیأت هورمون هاي گیاهینظارت فنی بر چگونگی تبلیغات و مطابقت مندرجات برچسب  -3
 نظارت بر سموم. 

 در تمامی مراحل تولید و هورمون هاي گیاهینظارت بر رعایت ضوابط صحیح حمل و نقل و نگهداري مطلوب  -4
توزیع با توجه به دستورالعمل هاي صادر شده از سوي سازمان حفظ نباتات و استانداردهاي بین المللی. 

  تولیدي.هورمون هاي گیاهیتأیید و امضاء کلیه اسناد و مدارك فنی و نتایج آزمایشگاهی کنترل کیفی  -5

 ارائه گزارش عملکرد کمی و کیفی و هر نوع اطالعات و آمار بر حسب درخواست به سازمان حفظ نباتات. -6

 از هورمون هاي گیاهی تولیديارائه اطالعات فنی به توزیع کنندگان، مصرف کنندگان و مراجع ذیصالح در  -7
 طریق برگزاري کارگاه هاي آموزشی و یا تهیه بروشور مورد تأیید سازمان حفظ نباتات با هزینه شرکت.

 جمع آوري و امحاء فرآورده هاي غیراستاندارد تولید شده و ارائه گزارش آن به سازمان حفظ نباتات.توقف تولید،  -8
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 1پیوست 

تولیدکننده هورمون هاي گیا هی موارد مندرج در تعهدنامه محضري شرکت 

متن زیر در سربرگ دفاتر اسناد رسمی تکمیل شود)         (

 اینجانبان:

-آقاي/خانم                                      مدیرعامل شرکت                             فرزند                                   به شناسه 1
 ملی

 به شماره شناسنامه                           کد ملی                                         صادره از                                      متولد

-آقاي/خانم                                    رئیس هیات مدیره شرکت                   فرزند                                    به شناسه 2
 ملی

 به شماره شناسنامه                            کد ملی                                       صادره از                                       متولد

 متعهد می گردیم کلیه موارد ذیل را اجرا نماییم: هورمون هاي گیا هیمتقاضی پروانه تولید 

اجراي کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و دستوالعمل هاي صادره از سوي سازمان حفظ نباتات درخصوص تولید و  -1
 توزیع هورمون هاي گیاهی.

اخذ پروانه جداگانه از سازمان حفظ نباتات جهت انجام هر یک از فعالیت هاي مربوط به حوزه کاري این  -2
 سازمان. 

هورمون قبول مسؤولیت پایداري کیفیت و تأثیر مطلوب (براساس استانداردهاي مورد قبول سازمان حفظ نباتات)  -3
 تا پایان تاریخ انقضاء.هاي گیاهی 

 اعالم قبلی هرگونه تغییر آدرس شرکت و تعویض مسؤول فنی به سازمان حفظ نباتات. -4

 ارسال کلیه گزارش هاي فنی با تأیید و امضاء مسؤول فنی به سازمان حفظ نباتات.  -5

 
تبصره: 

در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق، سازمان حفظ نباتات می تواند نسبت به لغو پروانه تولید این 
 شرکت اقدام نماید.

   

رییس هیات مدیره                                                         مدیر عامل                                    
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 2پیوست 

شرکت تولیدکننده هورمون هاي گیاهی  موارد مندرج در تعهدنامه محضري مسؤول فنی 

متن زیر در سربرگ دفاتر اسناد رسمی تکمیل شود) (

 

اینجانب           فرزند      به شماره شناسنامه           کد ملی            صادره از              

متولد            ساکن                                 با مدرك تحصیلی کارشناسی/کارشناسی ارشد/دکترا                  
از دانشگاه            مسؤولیت فنی شرکت                                                           تولیدکننده                     

واقع در            را تقبل نموده و تعهد می نمایم کلیه موارد ذیل را اجرا نمایم: 

 نظارت بر اجراي کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و دستوالعمل هاي صادره از سوي سازمان حفظ نباتات. -1

توسط سازمان تولیدکننده هورمون هاي گیاهی اجراي کلیه وظایف تدوین شده براي مسؤوالن فنی شرکت هاي  -2
 حفظ نباتات. 

هورمون هاي نظارت بر پایداري کیفیت و تأثیر مطلوب (براساس استانداردهاي مورد قبول سازمان حفظ نباتات)  -3
 تا پایان تاریخ انقضاء.گیاهی 

 تأیید و امضاء کلیه گزارش هاي فنی ارسالی به سازمان حفظ نباتات.  -4

تبصره: 
در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق، سازمان حفظ نباتات مجاز خواهد بود نسبت به لغو  -1

 صالحیت فنی اینجانب اقدام نماید.
 آئین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات مسؤولیت هرگونه عواقب ناشی از غفلت یا بی احتیاطی 44مطابق مادة  -2

 و یا عدم رعایت مقررات مربوطه متوجه اینجانب خواهد بود.

 

 مسؤول فنی                                                                   
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