


  

 

 3از   1صفحه :    فرم            /ف 134 /227 - 6شماره مدرک :

 07/03/97:دنظریتجدتاریخ  03:  دنظریتجدشماره 

 

 

 ال پروانه د، صدور ، تجدید ، تعلیق و رفع تعلیق ، ابط/227/134این قرارداد در اجرای دستورالعمل شماره 

به شماره  .......……………در محصوالت خام کشاورزی بین آقای / خانم/............. هاندهیآالکاربرد نشان حد مجاز 

 يفن خدمات يهاشرکت/شگاهيآزما/يپزشکاهیگ کلینیک ……و شماره پروانه. ………........ملی شماره 

 .. .....................................ماره   تلفن .....ش هب........... و  به آدرس ............................................................ ………به شماره ثبت

و آقای /  شودیم دهینام یفیت مدیر کنترل ک بعدمنکه  طرف کی ازفاکس .................................. کد پستی ....................... 

. ........................به شماره . ی محصولیاشناس کد... و خانم/ شرکت ............................ دارای کارت ملی شماره ..........................

  دکنندهیتول بعدمن ا کهروست         شهرستان :              بخش...                 دهستان/شهر:.. استان ................... دکنندهیتول

 .گرددیممنعقد  شودیمنامیده 

 موضوع قرارداد : -1

 لخانه / عه / گر فرآیند تولید و مدیریت تلفیقی محصول باغ / مزرارائه خدمات نظارتی و مشاوره فنی و نظارت ب

 ................واحد پرورش قارچ در سطح ............... هکتار و با تولید ...................... محصول ..

 مدت قرارداد : -2

 این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت سه سال معتبر است.

 یرد. گبا آن انجام  زمان هماد قبل از شروع فصل زراعی/باغی و یا حداکثر یادآوری: تاریخ عقد قرارد

 مبلغ قرارداد:  -3

 دی و صدورواحد تولی شناسنامهی  مربوط به ارائه خدمات نظارتی، مشاوره فنی، تهیه هانهیهزمبلغ کل قرارداد بابت 

 .باشدیم دکنندهیتولو بر عهده ............... ریال  جهاد استانشناسایی محصول توسط سازمان  کد 

 تعهدات طرفین: -4

 ت:قارچ شامل موارد ذیل اس  مدیر کنترل کیفیت در سطح، باغ، مزرعه، گلخانه، واحد پرورش  تعهدات 4-1

 ازمان جهاد استان سهمکاری با  4-1-1

 

 

 

 ی(فن دماتخی ها.شرکت /شگاهی/آزما کلینیکمدیر کنترل کیفیت )و مشاوره فنی با  نظارتی خدمات خرید قرارداد:   عنوان

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 





  

 

 3از   2صفحه:    فرم             /ف 134 /227 - 6شماره مدرک : 

 07/03/97تاریخ تجدید نظر:                                      03: دنظریجدشماره 

 

 کد شناسایی محصولپیگیری اخذ  4-1-2

 رم مربوطه.تهیه شناسنامه واحد تولیدی تحت پوشش بر اساس محصول و ف 4-1-3

 .دستورالعملطبق  دکنندهیتولی فنی به هاهیتوص 4-1-4

 ی  هرز، مدیریتهاعلفو  هایماریب، ی کنترل آفاتهاروشنظارت و هدایت اجرای عملیات بهینه کشاورزی بویژه  4-1-5

 ی مربوطه.هادستورالعملو تغذیه گیاه  طبق حاصلخیزی خاک  

 عوامل خسارت زا. درمانرم پایش  وتکمیل ف 4-1-6

 تکمیل فرم مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه   4-1-7

 .هایبردارهمکاری الزم برای نمونه  4-1-8

 یه طبق دستورالعمل.صدور تائید 4-1-9

 بازرسی. ستیل چکفته بر اساس ی و حفظ سوابق اقدامات صورت گرمستندساز 4-1-10

 درخواست کتبی جهت دریافت پروانه کاربرد اداره کل استان. 4-1-11

 ی و انجام آزمون بردارنمونهخرید خدمت بازرسی و  منظور بهارداد با شرکت بازرسی کننده پیگیری قر 4-1-12

 ی استان و اداره کل استاندارد استان، اعالم شود.   شاورزکتغییر کشت باید توسط مدیر کنترل کیفیت، به سازمان جهاد  4-1-13

 سایر موارد )در صورت لزوم(. 4-1-14

 :دکنندهیتولتعهدات  4-2

 ی مدیر کنترل کیفیتهاهیتوصی تولید طبق هادستورالعملاجرای  4-2-1

 ، مدیریت حاصلخیزی ی گیاهیهایماریبی آفات و آگاهشیپهمکاری در تهیه شناسنامه واحد تولیدی، ردیابی و  4-2-2

 خاک و تغذیه گیاه.

 جهت  کیفیت کنترل ریمدی انسخهترکیبات شیمیائی بدون توصیه کتبی و  خصوصبه هانهاده عدم استفاده از 4-2-3

 و استفاده از انواع مواد کودی و بهساز . هایماریبکنترل آفات و 

 نه های مربوط به کنترل آفات. پرداخت هزی 4-2-4

 ی آموزشی.هادورهفعال در  شرکت 4-2-5

 هاندهیآالانده سموم ، نیترات، فلزات سنگین و دیگر  انجام آزمون باقیم منظوربهی بردارنمونهی الزم برای هایهمکار 4-2-6

 حین تولید و محصول نهایی. 

 

 ی(فن خدماتی ها.شرکت/شگاهی/آزما کلینیکمدیر کنترل کیفیت )با ی و مشاوره فن نظارتی خدمات خرید قرارداد:   عنوان            

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 





  

 

 3از   3صفحه :    فرم            /ف 134 /227 - 6شماره مدرک : 

 07/03/97: دنظریتجدتاریخ    03:دنظریتجدشماره 

 

 

 اآزمایش باقیمانده سموم، نیترات، فلزات سنگین و سایر آالینده هو  یبردارنمونه مربوط به بازرسی، یهانهیهزپرداخت  4-2-7

 کسب گواهی نامه بازرسی انطباق محصول. برای

 تجزیه آب و  ی/باغی و کاربرد کودها بر اساس توصیه کودی از آزمایشگاهراعز  ن خاک، آب و برگ/گیاهانجام آزمو 4-2-8

 موسسه تحقیقات خاک و آب. خاک و گیاه معتبر 

 سایر موارد)در صورت لزوم(. 4-2-9

 یک نسخه ، یک نسخه به تولید کننده ومدیر کنترل کیفیتاین قرارداد در سه نسخه تنظیم گردیده است که یک نسخه آن به  

 تحویل می گردد.استان ره کل استاندارد ادا به 

 

 نام و نام خانوادگیامضاء و            نام و نام خانوادگیامضاء و 

 دیر کنترل کیفیتم   تولیدکننده                                                                                         

 

 

 

 (یفن خدماتی ها.شرکت/شگاهی/آزما کلینیکمدیر کنترل کیفیت )و مشاوره فنی با  رتینظا خدمات خرید قرارداد:   عنوان

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 


