
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جمهوري اسالمي ايران
 ست جمهوريريا

 سازمان ملي استاندارد ايران
 

 

 

 

 

 

  

 

.                                                                                                                                        

                         

 صدور، تجديد، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال

 يکشاورزت نشان حد مجاز آالينده ها درمحصوالکاربرد پروانه 

 

 

             16/3/88 تاريخ تصويب اولیه:

     07/03/97: تاريخ تجديد نظر                            03 شماره تجديد نظر:                     

 د/227/134شماره مدرک: 

اندارد، ان ملی استسازم این دستورالعمل از نوع مدرک برون سازمانی قلمداد شده و تحت کنترل نمی باشد و کلیه کاربران خارج از

 مایند.ن لاطمینان حاص ارد ایران،الزم است قبل از مراجعه به این مدرک، نسبت به روز آمد بودن آن از طریق سازمان ملی استاند

 دستورالعمل 
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 کشاورزی ر محصوالتپروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها درفع تعلیق و ابطال  تعلیق، جدید،صدور، ت عنوان: دستورالعمل

 نظر صفحات دستورالعمل ديتجد تیوضع

 شرح خالصه تغییرات تاریخ تجدیدنظر شماره تجدید نظر شماره صفحه

 07/03/1397 3 جلد
  . و عنوان دستورالعمل تاریخ تجدید نظر و تغییر شماره و صالحا

 07/03/1397 3 20تا  1

مایه معاونت توسعه مدیریت وسر 1391عنوان ها براساس نمودارسازمانی مصوب آذرماه

 انسانی رییس جمهور اصالح می گردد.

 07/03/1397 3 20تا  1

و عنوان تدوین شده  هیه وت 5نوع و نگارش خط بر اساس استاندارد ملی شماره 

 است.دستورالعمل در تمام متن دستورالعمل، اصالح شده 

1 3 07/03/1397 

اضافه  1ند ب در ذیلیادآوری  1شده و تعداد  و اصالح تغییراتارای د 4و  3، 2، 1های بند

   ، حذف شده است. 4برخی از زیربندهای مربوط به بند و شده 

 07/03/1397 3 7تا  3

-5(، )13-5(، )10-5( و زیربندهای آن، )9-5(، )7-5ذیل بند ) 2یادآوری (، 5-5)های ندب

-5(، )11-5) (،2-5) و نیز بندهایدارای تغییرات و اصالح شده ، (23-5و ) (5-17)(، 15

 ( بعنوان بندهای جدید، اضافه شده است. 26-5( و )5-25(، )5-24(، )5-18(، )12

 دارای تغییرات و اصالح شده است. ،یربندهای آن( و ز1-1-6)بند  07/03/1397 3 7

 07/03/1397 3 10تا  8
یادآوری در ذیل  3ات و اصالح شده و تعداد دارای تغییر ،(6-1-6( الی )2-1-6بندهای )

  است.   ( اضافه شده6-1-6بند )

 07/03/1397 3 11تا  10
ییرات و اصالح دارای تغ ،(10-1-6ذیل بند )در  2 ( و یادآوری8-1-6( و )7-1-6های )بند

  شده است. 

 07/03/1397 3 14تا  12
(، 18-1-6(، )15-1-6(، )12-1-6ه و بندهای )( اضافه شد12-1-6ذیل بند )در یادآوری 

 دارای تغییرات و اصالح شده است.  ،(1-1-2-6( و )6-2-1(، )6-1-20(، )6-1-19)

 ح شده است.دارای تغییرات و اصال ،(2-3-6بند ) 07/03/1397 3 16

   دارای تغییرات و اصالح شده است. ،مربوط به گیرندگان نسخ 9بند  07/03/1397 3 18

 . مربوط به موارد منسوخ و باطل شده، دارای تغییرات و اصالح شده است 11بند  07/03/1397 3 19

 ، دارای تغییرات و اصالح شده است. 18الی  1پیوست های  07/03/1397 3 پیوست ها

 ، اضافه شده است. 20و  19پیوست های  07/03/1397 3 یوست هاپ
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 کشاورزی ر محصوالتپروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها درفع تعلیق و ابطال  تعلیق، جدید،صدور، ت عنوان: دستورالعمل

 هدف -1

رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز  ، نحوه صدور، تجدید، تعلیق،دستورالعملهدف از تدوین این 

 می باشد.برای محصوالت خام کشاورزی کشاورزی،  تمحصوال آالینده ها در

 نظور از محصوالت کشاورزی، محصوالت خام کشاورزی است. در این دستورالعمل م يادآوري:

 دامنه کاربرد - 2

بسته  و ، گلخانه ای و قارچ خوراکی تولیدباغی کشاورزی زراعی، ت خامبرای انواع محصوال دستورالعملاین 

 ، کاربرد دارد.داخل کشور در بندی شده

 اجرا مسئولیت - 3

ستاندارد استان اکل  اتادار و ها استان یکشاورز جهاد یها زمانسابر عهدة  دستورالعملاجرای این  مسئولیت

سازمان ملی  نظارت بر اجرای استاندارد معاونتعهدة  رب دستورالعمل. نظارت بر حسن اجرای این باشد می ها

 .استاستاندارد ایران و دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزی 

 

 قوانین و مقررات ذيربط - 4

قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصالحیه های بعدی آن  4-1

 ، سایر قوانین، مقررات و ضوابط اجرایی ذیربط.1376و خرداد  1371مصوب بهمن 

 قانون حفظ نباتات کشور.  4ماده  4-2

 . 6/10/1389 آئین نامه تائید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، مصوب 4-3

یکصد مصوبه  22بند  کشاورزی مصوب کارگروه تخصصی موضوع تنشان حد مجاز آالینده ها در محصوال 4-4

 .18/12/1393جلسه شورایعالی استاندارد مورخ و هفتمین 

 تعاريف - 5

 در این دستورالعمل، واژه ها و اصطالحات با تعاریف زیر به کار برده می شوند: 

 ، سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.منظور سازمان: 5-1
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 کشاورزی ر محصوالتپروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها درفع تعلیق و ابطال  تعلیق، جدید،صدور، ت عنوان: دستورالعمل

 منظور جهاد کشاورزی می باشد.  وزارت: 5-2

 منظور، اداره کل استاندارد استان می باشد.: اداره کل 5-3

 منظور، معاونت نظارت بر اجرای استاندارد می باشد. معاونت نظارت: 5-4

خاص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود است که به استناد آن به اشاختیاری : سندی پروانه کاربرد 5-5

 استفاده نمایند.  یک محصول خام کشاورزی، برای کشاورزی،ت محصوالدر حد مجاز آالینده ها  نشان  تا از

را  متقاضی، که وظیفه بررسی نهایی صالحیت اداره کلاست در  کمیته ای :و کنترل کاال کمیته عالئم 5-6

 تعلیق، رفع تعلیق و ابطالتجدید،  هم چنینبه منظور صدور ، پروانه کاربرد در خصوص برخورداری و استفاده از

 آن را برعهده دارد. 

 بعد از پایان مدت اعتبار آن، گفته می شود.پروانه کاربرد اعتباردهی  به :تجديد پروانه کاربرد 5-6-1

 شود. ، گفته میپروانه کاربرد: به نامعتبر کردن موقتی تعلیق پروانه کاربرد 5-6-2

 می شود.  گفته، تعلیق  شدهپروانه کاربرد  به اعتباردهی مجدد: پروانه کاربرد رفع تعلیق 5-6-3

 ، گفته می شود.پروانه کاربردبه نامعتبر کردن : پروانه کاربردابطال  5-6-4

در اثر گذشت زمان معین بر حسب نوع محصول در که است  هاییماحصل فرایند :يزاورشک محصول 5-7

 ی،باغمحصوالت  ،زراعی تمحصوال شامل انواعمزرعه، گلخانه و یا مکان خاص تولید به دست می آید که باغ، 

 می باشد. گلخانه ای و قارچ خوراکیمحصوالت 

میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری،  های میوهسبزیجات و صیفی جات گلخانه ای، شامل انواع ی باغ تمحصوال: 1 يادآوري

 می باشد.  یاهان دارویی، گلخانه ای و قارچ خوراکیدانه ریزها، گخشک،  سردسیری ومعتدله، 

روغنی، گیاهان علوفه ای، گیاهان ریشه ای،  یها دانهزراعی شامل گیاهانی در گروه های غالت، حبوبات،  تمحصوال :2 يادآوري

 می باشد.   گیاهان لیفی، گیاهان غده ای، گیاهان قندی

اجازه استفاده از  به نشانی گفته می شود که کشاورزي: تها در محصوال نشان حد مجاز آالينده  5-8

استاندارد های ملی مندرج در  و دستورالعملتوسط سازمان بر اساس فرایند های تعریف شده در این  ،آن

 داده می شود. متقاضیبه  ،4-1-6جدول شماره یک بند 
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 کشاورزی ر محصوالتپروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها درفع تعلیق و ابطال  تعلیق، جدید،صدور، ت عنوان: دستورالعمل

 حدود مجاز تعیین شده در با ها دم مطابقت آنع کهگفته می شود دسته ای از مواد به  آالينده ها: 5-9

، نیترات آفت کش ها،باقی مانده  مصرف کننده مضر است. این مواد شامل: برای ،مربوطملی )های( استاندارد

و موادی که برای مقابله با تنش های محیطی  و زهرآبه های قارچی( )سموم مایکوتوکسین هاسنگین، فلزات 

 می باشند.ظیم کننده و برخی تناستفاده می شود 

 کاهشو  تیکنترل جمع یکه برا شود یگفته م ییایمیشویب و ییایمیش باتیترک به :ها کش آفت 5-9-1

 .(رهیغ و حشره کش کش، لفع کش، قارچ)مانند:  شود، یم استفادهزنده  یخسارتزا عواملاز  یناش انیز

 و اناهیگ ازین مورد غذاییعناصر نیتام یبراکه  گفته می شود به ترکیبات شیمیایی کود شیمیايي: 5-9-2

کودهای ازته، فسفاته و  مانند:)، به کار می رودراندمان تولید محصوالت کشاورزی در واحد سطح  شیافزا

 .(پتاسه

  مورد نظر می باشد. قابل اندازه گیری و ، باقی مانده نیترات کودهای ازتهصرفاً  در حال حاضر،: يادآوري

اکثراً دارای  و بودهزیان بار  و دام نکه برای سالمتی انساگفته می شود ی عناصربه  فلزات سنگین: 5-9-3

 :مانند)ذکر شده است  12968ایران شماره ملی حد مجاز آن ها در استاندارد جرم اتمی باالیی می باشند و 

  .  (سرب، قلع، کادمیوم، آرسنیک و جیوه

در  و بودهه حاصل فعالیت بیولوژیکی برخی از قارچ ها کگفته می شود به سمومی : ها مايکوتوکسین 5-9-4

آفالتوکسین ها، اکراتوکسین،  مانند:می باشد، )زیان بار انسان و دام شرایط ویژه ایجاد شده و برای سالمت 

 .(و... زیرالنون، داکسی نی والنول

که بر  می شود گفتهآزمایشگاه های تشخیص آفات و بیماری های گیاهی به  :گیاهپزشکي کلینیک 5-10

تایید  استان توسط سازمان جهاد کشاورزی اساس دستورالعمل های صادره از سوی سازمان حفظ نباتات،

 .باشند کردهدریافت ، پروانه و منابع طبیعی صالحیت شده و از سازمان نظام مهندسی کشاورزی

که مطابق با قانون اجازه  گفته می شود یبه آزمایشگاه خاکشناسي و تجزيه خاک و گیاه: آزمايشگاه 5-11

و گیاه و تعیین  تجزیه خاک، آب هایجاد شده و وظیف 1371تاسیس آزمایشگاههای تجزیه خاک و گیاه در سال 

 های وزارت جهاد کشاورزی را برعهده دارد.  لمعلمقدار کود مورد نیاز بر اساس دستورا
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 کشاورزی ر محصوالتپروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها درفع تعلیق و ابطال  تعلیق، جدید،صدور، ت عنوان: دستورالعمل

رد تایید وزارت جهاد کشاورزی واحدی است مو :مهندسي کشاورزي و خدمات مشاوره فني شرکت 5-12

توصیه های الزم  در  ،که بر اساس نتایج آزمایشها و یا بررسی های میدانی و یا با استفاده از تجارب کارشناسی

  زمینه مدیریت و نحوه بهره برداری از خاک و آب و مواد کودی را ارائه دهد.

سی و تجزیه خاک و گیاه و شرکتهای خدمات مشاوره فنی و گیاهپزشکی، آزمایشگاهای خاکشناکلینیک های فهرست  يادآوري:

 مهندسی کشاورزی مورد تائید وزارت جهاد کشاورزی، همه ساله به نحو مقتضی، توسط وزارتخانه مذکور، اعالم می شود. 

 تیفیکنترل ک تیو مسئول یمعرف یاز طرف متقاضاست که  یقیحق تیشخص مدير کنترل کیفیت: 5-13

کنترل  رانیمد یو فن یعلم تیصالح دیینامه تأ نییباشد و طبق آ یرا عهده دار م یکشاورزو محصول  ندیفرآ

  .می باشد دارای پروانه فعالیت تائید صالحیت شده و مصوب سازمان ملی استاندارد ایران، تیفیک

  توسط او معرفی شود. این دستورالعمل،  13-5مدیر کنترل کیفیت می تواند شخص متقاضی باشد و یا طبق بند  :1 يادآوري

صالحیت فنی در حوزه محصوالت کشاورزی دارای حد مجاز آالینده ها را از سازمان  یهیدباید تائ فرد معرفی شده :2يادآوري

صالحیت فنی ذیربط، توسط دفتر محیط زیست و سالمت  احرازکشاورزی استان اخذ و به اداره کل ارائه نماید. ضمناً نحوه  جهاد

 اد کشاورزی، ابالغ خواهد شد.غذا وزارت جه

آزمایشگاه خاکشناسی و تجزیه خاک و مدیر ی/ پزشکاهیگ، مدیر کلینیک تواندیمکیفیت  کنترل ریمد 5-13-1

 شرکت خدمات مشاوره فنی، باشد. مدیر گیاه/ 

حداکثر  با سطحای واحدهای کشاورزی )باغ و مزرعه، بصورت مجموعه واحد و یا مجموعه خرد( بر 5-13-2

، بصورت مجموعه واحد و یا هکتار و برای واحدهای کشاورزی )گلخانه و واحدهای پرورش قارچ خوراکی 50تا

 هکتار، وجود یک مدیر کنترل کیفیت، الزامی است.  10( با سطح حداکثر تا مجموعه خرد

کنترل  ، یک مدیرکشاورزی دارای نشان حد مجاز آالینده هابرای هر واحد بسته بندی محصوالت  5-13-3

 الزم می باشد. 6/10/1389 کیفیت طبق آئین نامه تائید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، مصوب

مرکز ملی  یا و شخصیت حقوقی است که دارای گواهی نامه بازرسی از سازمانشرکت بازرسي کننده:  5-14

 باشد. ،تأیید صالحیت

گواهی نامه تائید  یا و از سازمانتائیدیه دارای ست که ا آزمایشگاهیآزمايشگاه تايید صالحیت شده:  5-15

 باشد. ،مرکز ملی تأیید صالحیتصالحیت از 
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 ن و سایری استا: به پروانه صادره از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعپروانه فعالیت 5-16

 می شود.  صالح مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی برای فعالیت متقاضی ،گفته مراجع ذی

با  دیهدف توازن و تعادل تول با ینگر در کشاورز جامع یکردیرو :1(MCI) محصول  تلفیقي ريتمدي 17-5

 ارقام کار، و کشت ،یاهیگ تناوباز اقدامات ازجمله  یبیتوسط ترک ی،ستیز طیو مح یاقتصاد یها جنبه

   .اشدبی.. ( م. و سوخت و کودها )سموم، نهاده از درست استفاده مناسب،

هاد که توسط سازمان ج است یکشاورزو محصول  یدیواحد تول شناساییکد  :محصول شناسايي کد 5-18

، شرکت ،آزمایشگاه، کینی، محصول، کلدکنندهیبر اساس آن مشخصات تولشود و  یم صادراستان  یکشاورز

جهاد  ازمانس یهتائید و به منزله است یابیمبدا تولید در سطح دهستان، بخش، شهرستان و استان قابل رد

 ني( ا18شماره  وستی)پ "محصول شناساییکد  ياعطا دستورالعمل"فرم طبق ،کشاورزی استان می باشد

  ف/227/134 - 18 دستورالعمل به شماره

 شامل بهره بردار/ واحد تولیدی/کشاورز می باشد. متقاضي: 5-19

ند یا آن که از آن استفاده می کنادی نقص موجود در یک محصول است که برای افرنقص بحراني:  5-20

 آورد.  را بوجودحصول را نگه می دارند، خطرناک بوده و یا وضعیت نا امنی م

ه ای ابل مالحظقنقصی است متفاوت با نقص بحرانی که فقدانی را بوجود آورده یا به نحو نقص عمده:  5-21

 می دهد. امکان استفاده از کاالی مورد نظر را برای منظور خاص، کاهش 

رای برا د نظر نقصی است جدا از نقایص بحرانی و عمده که امکان استفاده از محصول مورنقص جزئي:  5-22

ا چندان اال رکا آنکه اختالف آن با مشخصات فنی به میزانی است که کارایی آن منظور خاص کاهش نمی دهد ی

 کاهش نمی دهد.

نداردهای استاطبق  زیرکشاوآالینده ها در محصوالت  غلظت مجازحداکثر  حد مجاز آالينده ها: 5-23 

  می باشد.  ایرانملی 

                                                           
1-Integrated Crop Management (ICM)  
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منظور از حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی، فقط باقی مانده خود آن آالینده بوده و متابولیت های آن را شامل نمی  يادآوري:

   شود.  

حصار  اینمی شود و ش محصول تلقی پوشموسسه بین المللی بسته بندی، طبق تعریف  بسته بندي: 5-24

 نماید: ذیل را ایجاد مطلوبیت ها به شرح  قادر است تا

 نگهداری نماید، با خریدار ارتباط برقرار کند و اطالعات را به او منتقل نماید، از کاال محافظت و ظرف باشد، 

   . سودمندی آن را نشان دهد نمایش و کاال را

 محصوالت کشاورزی، قبل از مرحله فرآوری در صنایع وابسته می باشد.  کلیهمحصول خام کشاورزي:  5-25

است، این عبارت به نحوی در کلیه تعاریف تولید،  فرایندتولید عبارت از یک جریان یا تولید محصول:  5-26

ای دیده می شود. بطور کلی می توان گفت تولید، عمل تبدیل نهاده های تولید به کاالها و خدماتی است که بر

مصرف یا سرمایه گذاری، مورد نیاز است. به عبارت دیگر تولید محصول به جریانی اطالق می شود که عوامل 

تولید یا نهاده ها به کاالهای دیگری به نام محصوالت یا ستاده ها، تبدیل می شوند. به تعبیر کلی تر به هر 

لید گفته می شود. بنابراین عمل تبدیل نهاده فعالیتی که باعث ایجاد مطلوبیت در زمان حال یا آینده شود، تو

  هایی مثل زمین، کود، آب و سرمایه به محصوالتی مانند گندم یا جو را، تولید محصول گویند. 

 شرح اقدامات -6

  صدور پروانه 6-1

زی باید مدارک زیر را تکمیل و به سازمان جهاد کشاور، قبل از هر گونه اقدام به تولید محصول متقاضی 6-1-1

 :استان جهت اقدامات بعدی ارائه نماید

 (1)پیوست شماره  "پروانه کاربرددرخواست صدور " فرم طبق ،برای صدور پروانه کاربرد درخواست کتبی الف(

  .ف/134 /227 - 1به شماره  این دستورالعمل 

 .پروانه فعالیت تصویرب( 

 .دن()در صورت دارا بو تصویر آگهی ثبت نام یا عالمت تجارتی پ( 



 22از  8 صفحه:                                                               د 227/134مدرک: شماره

 07/03/97 :اریخ تجدیدنظرت                                                                    03 :نظر تجدید شمارة

                                                                                           

   

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 
 دستورالعمل 

 کشاورزی ر محصوالتپروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها درفع تعلیق و ابطال  تعلیق، جدید،صدور، ت عنوان: دستورالعمل

( این 2)پیوست شماره  "مزرعهشناسنامه "فرم های طبق حسب محصول، شناسنامه تنظیم شده بر ت (

 به شماره( این دستورالعمل 3)پیوست شماره  "شناسنامه باغ" ،ف/227/134 -2به شماره دستورالعمل

 ،   ف/227/134 - 4 به شمارهاین دستورالعمل  (4)پیوست شماره  "شناسنامه گلخانه"، ف/227/134 -3

 . ف/227/134 - 5به شماره  این دستورالعمل (5)پیوست شماره "شناسنامه واحد های پرورش قارچ خوراکی"

 خرید قرارداد"کنترل کیفیت طبق فرم های به عنوان مدیر 13-5طبق بند  معرفی فردی واجد شرایط ث(

 این دستورالعمل به شماره (6)پیوست شماره  "مدیر کنترل کیفیت مشاوره فنی با خدمات نظارتی و

 . به همراه قرار داد ،ف/227/134 -6

تائیدیه صالحیت فنی در حوزه محصوالت کشاورزی دارای پس از اخذ  ،فرد معرفی شده بعنوان مدیر کنترل کیفیت يادآوري:

این  13-5)طبق بند  مایدنارائه  اداره کلتائیدیه مذکور را به باید  ،حد مجاز آالینده ها از سازمان جهاد کشاورزی استان

روز کاری، اداره کل موظف است نسبت به تشکیل کمیته استانی ذیربط جهت بررسی  7حداکثر ظرف مدت  دستورالعمل( و

 موضوع به منظور تائید صالحیت فرد معرفی شده، اقدام نماید.  

ک و مستندات ضمن بررسی مدار یکار روز 3ظرف مدت  حداکثر استان، سازمان جهاد کشاورزی 6-1-2

یا عدم تائید مدارک اقدام و نتیجه را به متقاضی برای عقد قرارداد با شرکت  و نسبت به تائید، دریافت شده

  .بازرسی ارسال می نماید

نسبت به عقد قرارداد با یکی از شرکت های  ،تائید سازمان جهاد کشاورزی استانمتقاضی پس از  6-1-3

طبق فرم  ،ایران سازمان ملی استانداردو یا ایران  ز ملی تائید صالحیتمورد تائید مرک بازرسی ذیصالح و

اقدام و یک   ف/227/134 -7( این دستورالعمل به شماره7)پیوست شماره  "نمونه برداری بازرسی وقرارداد "

 .ارسال می نمایداستان  کشاورزی مان جهادزقد شده را به ساعنسخه از رونوشت قرارداد من

مدارک زیر بر اساس  تکمیل و جمع آورینسبت به  ، بایدپس از دریافت مدارک زرسی کنندهشرکت با 6-1-4

 . اقدام نماید دستورالعملاین 

نسبت  کاری روز 3 مدت ظرف ، بایداعالم متقاضی و یا مدیر کنترل کیفیتپس از کننده  بازرسی شرکت الف(

گزارش بازرسی و نمونه " فرمطبق  ر کنترل کیفیتبا حضور متقاضی و یا مدی نمونه برداری و به انجام بازرسی

 .اقدام نماید ف/227/134 - 11 به شماره ( این دستورالعمل11)پیوست شماره "برداری از محصول
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مشخصات " فرم طبقارائه فرم مشخصات بسته بندی، انبارش، ترابری و عرضه نهایی محصول،  تکمیل و ب(

 .ف/227/134 - 12به شماره (12)پیوست شماره "ی محصولبسته بندی، انبارش، ترابری و عرضه نهای

آفات و مدیریت تلفیقی  و کنترلپایش "طبق فرم تکمیل شده توسط مدیر کنترل کیفیت،  های فرمپ( 

 ف ./227/134 - 8( این دستورالعمل به شماره 8)پیوست شماره  "حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

آفات و مدیریت تلفیقی  و کنترلپایش فرم های تکمیل نوبت  3لید، حداقل در طول مراحل مختلف فرایند تو: يادآوري

این دستورالعمل الزامی می باشد، الزم به ذکر است این حداقل بازدید و  8طبق پیوست شماره  ،حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 

  نخواهد بود.  ،تکمیل فرم های مذکور، نافی دیگر مسئولیت های مدیر کنترل کیفیت

( این دستورالعمل 9)پیوست شماره "تاییدیه روند تولید محصول"تاییدیه نظارت فنی بر فرآیند طبق فرم ( ت

 ف .  /227/134 - 9به شماره

 نیترات فت کش ها، فلزات سنگین، شامل باقیمانده آ )آالینده ها  قبولیآزمون   حداقل یک سری نتایجارائه  (ث

مندرج در جدول شماره یک، که در آزمایشگاه تائید  ایران ای ملیهاساس استاندارد بر (مایکوتوکسین هاو 

 صالحیت شده توسط سازمان، انجام شده است. 

 تعیین  آالينده ها براييران ااستاندارد هاي ملي  فهرست -1 شماره جدول

 شماره استاندارد عنوان استاندارد رديف

 12968 ه رواداري فلزات سنگینبیشین -امد -خوراک انسان 1

 5925 بیشینه رواداري مايکوتوکسین ها در خوراک انسان و دام  2

 12581 یفي جاتص -مرز بیشینه مانده آفت کش ها  -آفت کش ها 3

 12582 ريشه اي بزي هاي غده اي وس -مرز بیشینه مانده آفت کش ها  -آفت کش ها 4

 12583 برگي بزي هايس -رز بیشینه مانده آفت کش ها م -آفت کش ها 5

 13116 بوباتح -رز بیشینه مانده آفت کش هام -آفت کش ها 6

 13117 سردسیري یوه هايم -رز بیشینه مانده آفت کش هام -آفت کش ها 7

 13118 نیمه گرمسیري یوه هاي گرمسیري وم -رز بیشینه مانده آفت کش هام -آفت کش ها 8

 13119 يروغن انه هايد -رز بیشینه مانده آفت کش هام -آفت کش ها 9

 13120 غالت-رز بیشینه مانده آفت کش هام -آفت کش ها 10

  16596   مرز بیشینه نیترات در محصوالت کشاورزي 11
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روز کاری پس از دریافت نتایج آزمون و در صورت  3شرکت بازرسی کننده باید حداکثر ظرف مدت  6-1-5

 4-1-6نسبت به ارسال مدارک مندرج در بند  ،1 ذکر شده در جدول شماره ملی ها با استانداردهای انطباق آن

ارسال مدارک متقاضی و اخذ تائیدیه سازمان جهاد کشاورزی "طبق فرم  به سازمان جهاد کشاورزی استان

جهت اخذ  ف./227/134-10دستورالعمل به شماره  نی( ا10شماره وستی)پ "استان و کد شناسایی محصول

 اقدام نماید. ،محصول شناساییکد 

 مدارک و ،از سازمان جهاد کشاورزی استان محصول شناساییکد  شرکت بازرسی کننده پس از اخذ  6-1-6

( این 13)پیوست شماره "نامه شرکت بازرسی به اداره کل استاندارد استان"طبق فرم را مرتبط مستندات 

به  ،ه عالئمجهت طرح در کمیتروز کاری  3حداکثر ظرف مدت ف ، /227/134-13دستورالعمل  به شماره 

 .ارسال می نماید اداره کل

در صورت بروز اختالف بین متقاضی و شرکت بازرسی کننده )در خصوص نتایج آزمون و یا گزارش بازرسی(، موضوع  :1 يادآوري

در کمیته مشترک حل اختالف )متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و یا معاون ذیربط ایشان و مدیر کل اداره 

سی و ایشان و نیز کارشناسان مطلع از آن سازمان و آن اداره کل(، مطرح و مورد بررارزیابی انطباق  دارد استان و یا معاوناستان

روز کاری نسبت به تعیین تکلیف موضوع، اقدام  5اتخاذ تصمیم، قرار می گیرد. ضمناً این کمیته موظف است حداکثر ظرف مدت 

 سی، اعالم نماید.  و نتیجه را به متقاضی و شرکت بازر

 مسئولیت تشکیل کمیته مشترک حل اختالف، بر عهده اداره کل می باشد. : 2يادآوري 

     نظر کمیته مشترک حل اختالف، بعنوان نظر قطعی و الزم االجرا می باشد. : 3يادآوري 

قدماتی بررسی م)از زمان دریافت مدارک( روز کاری  4حداکثر ظرف مدت اداره کل موظف است  6-1-7

 13)طبق مدارک فهرست شده در فرم مربوط به پیوست شماره  در صورت وجود نقص)ها(و مدارک را انجام 

آن رونوشت  زمان هم اعالم و کننده شرکت بازرسیبه  را مراتب ف(،/227/134 -13به شماره این دستورالعمل 

  ارسال نماید. سازمان جهاد کشاورزی استان را به 

روز کاری  3حداکثر ظرف مدت  ،پس از دریافت نظرات اداره کلموظف است  ی کنندهشرکت بازرس 6-1-8

طبق مدارک فهرست شده در فرم  آن، پس از تکمیل اقدام و ،رفع نقص)ها(بررسی و پی گیری نسبت به 
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به اداره کل ارسال و  ،برای طرح در کمیته عالیم "مجددا ،این دستورالعمل 13مربوط به پیوست شماره 

  نماید.به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال را  شت آنرونو

روز  5حداکثر ظرف مدت ، اداره کل موظف است و یا تکمیل مدارک درصورت کامل بودن مدارک 6-1-9

 نسبت به تشکیل کمیته عالئم اقدام نماید.کاری 

  می گردد:تشکیل  زیرافراد ر حضوبا  کمیته عالئم 6-1-10

 .) رئیس کمیته ( ستانا استاندارد مدیر کل -

، مأموریت یا موارد غیر قابل پیش بینی که عدم حضور مدیر کل استان اجتناب ناپذیر می باشد ،در زمان مرخصی :1 يادآوري

ریاست کمیته را بر عهده خواهد داشت و از  ،که پست سازمانی مربوطه را رسماً یا با ابالغ احراز کرده است معاون ارزیابی انطباق

 صورتجلسه کمیته عالئم را امضاء می کند. طرف وی

 .استان استاندارد معاون ارزیابی انطباق -

 .)دبیر کمیته(اداره کل  رئیس نظارت بر اجرای استاندارد -

یک نفر کارشناس استاندارد دارای پروانه یا کارشناس ذیربط ادارات کل استاندارد سایر استان ها یا کارشناس  -

 یر صاحب نظران در زمینه مربوط.تشکل های تخصصی یا سا

  سازمان جهاد کشاورزی استان و تام االختیار مطلع نماینده -

 نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان. -

 .یا کارشناس حقوقی اداره کلو رئیس  -

نماینده مطلع و تام  و س و دبیر کمیتهور رئی)حضنفر از اعضاء رسمیت می یابد  5قل کمیته عالئم با حضور حدا: 2 يادآوري

 .(الزامی است ،االختیار سازمان جهاد کشاورزی استان

 :کمیته عالئم به شرح زیر می باشداعضای وظایف و اختیارات  6-1-11

و  دستورالعملمسئولیت اداره جلسه و نظارت بر رعایت الزامات مرتبط در این  رئیس کمیته عالئم 6-1-11-1

 . تحلیل و جمع بندی نهایی را بر عهده دارد و بررسی ، تجزیه
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 طبق ارائه مستنداتانجام هماهنگی های الزم برای تشکیل جلسه و  مسئول، دبیر کمیته عالئم 6-1-11-2

-13به شماره  ( این دستورالعمل13)پیوست شماره  "استاندارد استان به اداره کل شرکت بازرسینامه " فرم

 طبقرا برای هر محصول،  کمیته عالئم صورتجلسهدر پایان جلسه،  و جلسه می باشد در ف/227/134

و تنظیم  ، ف/227/134 - 14  به شماره ( این دستورالعمل14)پیوست شماره  "صورتجلسه کمیته عالئم"فرم

 .کمیته می رساند در حاضر افراد یبه امضا

باشد، را نداشته پروانه کاربرد دریافت واحد متقاضی شرایط الزم برای  ،هر گاه طبق نظر کمیته عالئم 6-1-12

به صورت  پس از تشکیل کمیته عالئم،روز کاری  3حداکثر ظرف مدت  را موجود )های( نقصکل موظف است  اداره

سازمان جهاد به  زمان هم نامه را و رونوشت نمودهاعالم و متقاضی ذیربط شرکت بازرسی کننده کتبی به 

، پرونده را ذیربطکننده  شرکت بازرسیتوسط  نقص )ها( ئید رفعتأ ر صورتو دارسال نماید  ،کشاورزی استان

 مجدداً در کمیته عالئم مطرح نماید.

کشاورزی استان در جلسه  رفع نقص)ها( توسط نماینده مطلع و تام االختیار سازمان جهاد مکتوب در صورت عدم تائید يادآوري:

، پروانه کاربرد ورتجلسه ذیربط و امضاء آن توسط نماینده سازمان مذکور(رفع نقص)ها( در ص صریح)بصورت درج  کمیته عالئم

 ، صادر نخواهد شد.توسط اداره کل نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی،

  می گردد. اتخاذ ،حاضر درجلسه اکثریت، با رای موافق پروانه کاربردتصمیم نهایی در خصوص اعطای  6-1-13

 پروانه کاربردباید نسبت به عقد قرارداد صدور فقت با اعطای پروانه کاربرد، اداره کل درصورت موا 6-1-14

)پیوست  "کشاورزیان حد مجاز آالینده ها در محصوالت نش پروانه کاربردقرارداد صدور "فرم طبق اختیاری

 نماید.اقدام متقاضی با  ، ف/227/134 -15به شماره ( این دستورالعمل15شماره

منضم به  تصویر صورتجلسه کمیته عالئم کاری روز 3ظرف مدت  حداکثر ره کل موظف استادا 6-1-15

تصویر نامه سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر تائیدیه آن سازمان و موافقت با واگذاری کد شناسایی 

 "محصولتائیدیه سازمان جهاد کشاورزی استان و موافقت با واگذاری کد  شناسایی  "طبق فرم  را  محصول

معاونت نظارت ارسال نماید. معاونت نظارت ، به اخذ شماره و تاریخ پروانه کاربردبه منظور   (10)پیوست شماره 
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و تصویر نامه تائیدیه  صورتجلسه کمیته عالئمتصویر پس از دریافت کاری روز  2ظرف مدت  حداکثر باید

 ر را تخصیص دهد.، شماره و تاریخ پروانه مورد نظسازمان جهاد کشاورزی استان

، تخصیص معاونت نظارت ( اداره کل استان باon lineدر صورت برقراری زیر ساخت های مناسب برای ارتباط بر خط) :1يادآوري

 .شودمی انجام  ،شماره و تاریخ پروانه به صورت الکترونیکی

 ایید نماید.متقاضی اطمینان و آن را تباید از مفاصاحساب در این مرحله اداره کل   :2يادآوري

، اداره کشاورزیمحصوالت حد مجاز آالینده ها در  پروانه کاربرد نشانتخصیص شماره و تاریخ پس از  6-1-16

( این 16)پیوست شماره  "کشاورزی نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت پروانه کاربرد" فرم کل باید

پروانه  سازمانریاست کل استان از طرف  مدیررا تکمیل نماید.  ف/227/134 - 16به شماره  دستورالعمل

ممهور می نماید. در این خصوص  سازمانرا امضاء و به مهر برجسته و برچسب اطمینان )هولوگرام(  کاربرد

 پِرِس پالستیکی پروانه نیز توصیه می گردد. 

 اختیار مدیرکل در این بند قابل تفویض به غیر نمی باشد. :يادآوري

آن را برای  تصویرزمان  اخذ نموده و هم  تحویل و رسید آن را متقاضیه کاربرد را به اداره کل پروان 6-1-17

 ارسال می نماید. شرکت بازرسی کننده سازمان جهاد کشاورزی استان و

ت نشان حد مجاز آالینده ها در محصوال"دارنده پروانه کاربرد مکلف است شماره پروانه ده رقمی را در ذیل  : 1 يادآوري

 بر روی بسته بندی محصول درج نماید. "،یکشاورز

کشاورزی بر روی بسته بندی محصول ذیربط، بصورت رنگی ت حد مجاز آالینده ها در محصوالرنگ بندی نشان : 2يادآوري 

 )رنگ سفید و سبز یشمی( می باشد و هر گونه رنگ بندی به غیر از آن، مجاز نمی باشد. 

از واحد متقاضی  ) حداقل سالی دو بار(اقدامات انجام شده  زارشموظف است، گ مدیر کنترل کیفیت 6-1-18

)صرفاً در بندهای مرتبط با درخواست متقاضی و  محصول تاییدیه روند تولید" فرم طبقدارای پروانه کاربرد را 

به سازمان جهاد  ، ف/227/134-9به شماره   ( این دستورالعمل9)پیوست شماره  "دامنه پروانه کاربرد(

 اعالم نماید. زی استان و رونوشت آن را به اداره کل کشاور
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، باید توسط شرکت بازرسی پروانه کاربردبه منظور نظارت مستمر بر عملکرد واحد دارای اداره کل  6-1-19

گزارش " فرم بار در سال( و تکمیل 1)حداقل  و نمونه برداری ی ادوارینسبت به انجام بازرسی هاکننده، 

اقدام و  ، ف/227/134-11به شماره  ( این دستورالعمل11)پیوست شماره "داری از محصولبازرسی و نمونه بر

 اعالم نماید. نیز سازمان جهاد کشاورزی استانبه 

باید شرکت بازرسی معتبر تا پایان فصل کشت،  متقاضیدرصورت نامعتبر شدن صالحیت شرکت بازرسی طرف قرارداد، : يادآوري

 جایگزین نماید.کشت(  )برای فصول بعدیدیگری را 

و یا  اطالعات فرم هاموظف است در صورت ایجاد هرگونه تغییرات در متقاضی دارای پروانه کاربرد  6-1-20

 سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل اعالم نماید.به ، مراتب را تغییر کشت

 یو سازمان مل یر وزارت جهاد کشاورزبصورت مشترک د کیدر صورت وجود و فعال شدن سامانه الکترون مهم: يادآوري

سامانه  نیارتباط کامل و موثر ب یو در صورت برقرار دستورالعمل نیمشروط بر انطباق کامل سامانه مذکور با ا ران،یاستاندارد ا

سامانه  قیاز طر ،دستورالعمل نیا یمراحل مربوط به اجرا هیکل ران،یاستاندارد ا یمل زمانو سا یفوق در وزارت جهاد کشاورز

 مذکور، انجام خواهد شد.   

 :پروانه تجديد 6-2

به همراه  درخواست تجدید پروانه را بایدمتقاضی ، پروانه کاربردقبل از پایان اعتبار  ماه 2حداقل  6-2-1

تا بروز رسانی مستندات را به نماید ارائه سازمان جهاد کشاورزی استان،  را به و رونوشت آناداره کل  به مدارک

 .آورد عمل

پس از  ،18-1-6و  17-1-6در صورت تداوم کیفیت و رعایت الزامات تعیین شده در بندهای  6-2-1-1

 سازمان جهاد کشاورزی استانذیربط جدید )بروز(  یهیدتائوجود و در صورت توسط اداره کل بررسی مدارک 

اداره کل موظف است پس از ، دارنده پروانهو پس از پرداخت تعرفه های قانونی توسط  طبق این دستورالعمل

-1-6الی  9-1-6تشکیل کمیته عالئم و در صورت تائید در کمیته )با رعایت الزامات تعیین شده در بندهای 

محصول خام برای اعتبار پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی  ،این دستورالعمل( 13

 ال تجدید نماید. به مدت سه س، را دارای پروانهکشاورزی 
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 به هر دلیلی ،در هنگام مراجعه و بازرسی از واحد متقاضی شرکت بازرسی کننده ،پروانه که در زمان اعتبار درصورتیيادآوري: 

نمونه با کامل نمونه برداری و مطابقت  و حداقل یک نوبت بازرسی ،موفق به اخذ نمونه ) بر اساس مدارک موجود( نشده باشد

که  مشروط بر آن ،تجدید پروانه مورد نیاز استاین دستورالعمل(، به منظور  1لی ذیربط )طبق جدول شماره ماستانداردهای 

 بوجود نیامده باشد. ،تعلیق برای پروانه شرایط ابطال و

و و استمرار رعایت الزامات تعیین شده متقاضی با  اداره کلتجدید پروانه منوط به عقد قرارداد جدید  6-2-2

  رفه های قانونی می باشد.پرداخت تع

قرار داده و  کننده در اختیار شرکت بازرسیرا  های اقدامات انجام شده موظف است گزارش متقاضی  6-2-3

 مدارک و مستندات را ثبت و در سوابق خود بایگانی نماید. 

و انجام شدن نظارت بر اجرای استاندارد استان پس از بررسی پرونده متقاضی  ادارهرئیس یا مسئول  6-2-4

 تنشان حد مجاز آالینده ها در محصوال تجدید پروانه کاربرد گواهی" فرم تسویه حساب نسبت به تکمیل

تا قبل از پایان تاریخ اعتبار  ، ف/227/134 - 17به شماره  ( این دستورالعمل17)پیوست شماره "کشاورزی

و امضای مدیر کل استان، اعتبار پروانه را تجدید  اقارزیابی انطباقدام نموده و پس از تأیید معاون پروانه کاربرد 

 می نماید. 

حد مجاز آالینده ها در زمینه مرتبط با نشان  مجاز به استفاده از متقاضی، پروانه کاربردپس از انقضای مدت اعتبار : 1يادآوري 

 دامنه کاربرد نمی باشد.

 تحویل می شود. متقاضیهمان شماره قبلی صادر و به  ، پروانه جدید باپروانه کاربردبه منظور تجدید : 2يادآوري 

و سازمان معاونت نظارت  برایرا نامه تجدید اعتبار پروانه کاربرد یک نسخه از کل موظف است  اداره 6-2-5

 ارسال نماید. و رونوشت نامه را برای شرکت بازرسی کننده جهاد کشاورزی استان

  پروانه: تعلیق 6-3

 چه عدم تداوم کیفیت محصول با الزامات استاندارد)های( ملی پروانه کاربرد، چنان در زمان اعتبار 6-3-1

نمونه برداری و آزمون محرز شود و یا در صورت عدم رعایت یکی از شرایط مندرج  بازرسی، مربوط پس از انجام

و یا سایر  روانهنسبت به تشکیل کمیته عالئم به منظور بررسی تعلیق پاداره کل  ،4-1-6و  1-1-6در بندهای 

 نماید. الزم اقدام میاقدامات قانونی 
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-1-6)جدول شماره یک بند این دستورالعمل استانداردهای مورد اشاره در مندرج در تمامی ویژگی های مورد آزمون: يادآوري

 تلقی می گردد. ، به عنوان نقص بحرانی(4

و هم زمان رونوشت  ابالغ متقاضیب را به مرات ،ر صورت تعلیق پروانه کاربرداداره کل موظف است د 6-3-2

 نماید.  سالار شرکت بازرسی و سازمان جهاد کشاورزی استانآن را به 

 باموظف است نسبت به توقف عرضه محصول  ،تعلیق پروانه کاربرد از تاریخ وصول ابالغمتقاضی   6-3-3

در  آالینده ها تفاده از نشان حد مجازعدم اس ،، توقف تبلیغاتکشاورزیمحصوالت  در نشان حد مجاز آالینده ها

 نشان حد مجاز آالینده ها در دارایدر مورد محصول مرتبط و جمع آوری محصول  محصوالت کشاورزی

سازمان جهاد و به اقدام روز  30حداکثر ظرف مدت  ،شده در مراکز عرضه و بازار توزیع کشاورزیمحصوالت 

 نماید. اعالم استان کشاورزی

، با انجام بازرسی های پروانه کاربرددر طی زمان تعلیق یا از طریق شرکت بازرسی کننده  راساًموظف است ه کل ادار: يادآوري

 ،تا زمان رفع نقص )ها( و رفع تعلیق پروانه محصول با نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزیادواری، از توقف عرضه 

 اطمینان حاصل نماید.

و سازمان جهاد کشاورزی  شرکت بازرسی کنندهتایید  وواحد متقاضی  توسط ()هادر صورت رفع نقص 6-3-4

، اداره کل موظف است نسبت به تشکیل کمیته عالئم به منظور تصمیم گیری درخصوص رفع تعلیق استان

 آن زمان رونوشت و هم اعالممتقاضی به اقدام نماید و در صورت موافقت با رفع تعلیق، مراتب را پروانه کاربرد 

  نیز ارائه دهد.  شرکت بازرسی کنندهسازمان جهاد کشاورزی استان و  را به

 پروانه: ابطال 4 -6

اداره کل موظف است در صورت اطمینان از وقوع یکی از شرایط زیر، بالفاصله نسبت به تشکیل کمیته  6-4-1

 اقدام نماید:پروانه کاربرد عالئم به منظور ابطال 

نحوه تذکر، اخطار، "از جمله دستورالعمل) ررات و ضوابط و سایر مدارک جاری سازمانطبق مق چنانچه بر (الف

به علت عدم تداوم انطباق کیفیت فرآورده با استاندارد  ،تعلیق و ابطال پروانه کاربرد عالمت استاندارد ایران

 فراهم شده باشد. شرایط ابطال پروانه کاربرد(، د /50/119به شماره مدرک "مربوط
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، نسبت به رفع نقص دستورالعملاین   3-3-6بند  گزارش بازرسی رصورتی که ظرف مدت تعیین شده درد (ب

 )ها( اقدام نشده باشد.

ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز بکار  24ماده "ر گونه تخلف تبلیغاتی حسب مفاد ه(پ

 ستاندارد تشویقی(.)در مورد پروانه های کاربرد عالمت ا "ها بستن عالئم آن

روز از تاریخ مطالبه و ابالغ رسمی به واحد دارای  30در صورت عدم پرداخت مطالبات سازمان ، ظرف مدت  (ت

 .پروانه کاربرد

رونوشت زمان  اعالم و هممتقاضی  ، بالفاصله مراتب را بهابطال پروانه کاربرد اداره کل موظف است در صورت 6-4-2

 ارسال نماید.  شرکت بازرسی کنندهشاورزی استان و سازمان جهاد ک آن را به

 پروانه کاربرد، منجر به لغو قرارداد نشان حد مجاز آالینده ها در محصول کشاورزی پروانه کاربردابطال  6-4-3

 می گردد.

 ظرف مدت حداکثرمبنی بر ابطال پروانه کاربرد، موظف است  ،از وصول ابالغ اداره کل متقاضی پس 6-4-4

برای  در محصول کشاورزی توقف تبلیغات و عدم استفاده از نشان حد مجاز آالینده هابه  نسبت عتسا 48

 نماید. اقدامهمان محصول و تحویل پروانه ابطال شده به اداره کل 

جهت اقدام قانونی و برخورد  ،اداره کل برای اطمینان از عدم استفاده از پروانه کاربرد باطل شده 6-4-5

قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه و مواد  9قوانین و مقررات موجود سازمان از جمله ماده  حقوقی بر طبق

 اقدام نماید.  ، بایدضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی 21و  20، 19

این  3-1-6و 1-1-6هایچه متقاضی مجدداَ شرایط و الزامات بند ، چناننه کاربردپروادر صورت ابطال  6-4-6

انجام و درصورت موافقت، کمیته  طبق این دستورالعمل پروانه کاربردصدور را احراز نماید، فرایند  دستورالعمل

انجام شود.  ابطال شدهرقمی پروانه  10با همان شماره عالئم جدید 

 

 مدارک مرتبط -7

 این دستورالعمل.  1استانداردهای ملی فهرست شده در جدول  7-1
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 بايگاني سوابق -8

اورزی استان و دبیرخانه سال در دبیرخانه سازمان جهاد کش 5لیه مدارک و سوابق این دستورالعمل، به مدت ک

 ، نگهداری می شود. اداره کل

  

 گیرندگان نسخ -9

ادارات کل استاندارد استان ها ، پژوهشگاه استاندارد، مرتبط کلیه واحد های ستادی وزیر جهاد کشاورزی، ریاست سازمان،

 ان جهاد کشاورزی استان ها. و سازم

 

 ها پیوست -10
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 - 6به شماره "تمدیر کنترل کیفینظارتی و مشاوره فنی با  قرارداد خرید خدمات" فرم – 6پیوست شماره  10-6

 ف/227/134

 ف/227/134 - 7 به شماره "قرارداد  بازرسی و نمونه برداری"فرم  -7پیوست شماره  10-7

 - 8 به شماره "آفات و مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و کنترلپایش "فرم  - 8پیوست شماره  10-8

 ف/227/134

 ف/227/134 - 90به شماره "تاییدیه روند تولید محصول"فرم  -9پیوست شماره  10-9
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 -16به شماره  "کشاورزیت پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوال"فرم  - 16پیوست شماره  10-16
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روش اجرایی منسوخ و  30/6/94 به تاریخ 2تجدید نظر به شماره  د/227/134 شمارهعمل دستورالبا تصویب این مدرک، 

 به شماره "صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی"

 ها می شود. ( باطل شده و این مدرک جایگزین آن اول)تجدید نظر  23/5/92 ر به تاریخ/227/43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسید. تاییدبه  07/03/97 جلسه کمیته تخصصی مورخدر سیصد و نوزدهمین  دستورالعملاین 
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 تصويب کننده تأيید کننده  بررسي کننده  تهیه کننده 

نام و نام 

 خانوادگي

 ندا آشتیانی  -1

 افسانه اقدامی  -2

 غالمرضا امینی -3

 کورش دانشمند ایرانی -4

 حامد رضائی  -5

 سعید سعادت -6

  محمد شریفی مقدم -7
 نفیسه عبادی -8

 میربهروز غیبی   -9

 سمیه کامران -10

 کریمی محمد حسین  -11

 محسن مروتی-12

  احمد اصغرزاده  -13

 هنگامه یوسف زاده -14

 عمام امهرناز بنی  -15

 سعود حسینی ثابت مسید  -16

 محمدرضا بخشی -17

 مینی اغالمرضا -1

 مونا تقوی -2

  بابک رستمیان -3

 سعید سعادت -4

 زهره سوفالی -5

  ثریا سهیلی -6

  شکوفه شیخ حسینی -7

 طیبه شکوهی -8

  یس روناسیآرتیم -9

  شیرین صدیق زاده -10

 ی کاوکانی فرهاد بادامچ -11

 احد محمدی لیواری -12

 علی عبدی -13

 محمدرضا ممدوحی -14

 حسن کاظمی  سید -15

  واد  تیموریمحمدج-16

 علیرضا خاکی فیروز -1

 ر زنداسکند -2

 تیحسن سرش -3

 سعید سعادت  -4
 زهره سوفالی -5

 فتانه شکرالهی -6

 اصغر صالح زاده  -7

 محمود طاهری  -8

 فی فیض آبادیمحمد کاش -9

 قدمموحید مرندی  -10

 یاتبمسلم  -11

 وحی محمدرضا ممد -12

 زرگ حسن میرزا ب -13

زاده  سودابه یحیی -14

 لنگرودی

 حجتیمحمود  -1

 نیره پیروز بخت -2

 
 

 سمت

 وزارت جهاد سئول دفتر  محیط زیست وسالمت غذاکارشناس م-1

 کشاورزی

وزارت  سئول دفتر  محیط زیست وسالمت غذاکارشناس م -2

 جهاد کشاورزی

 آرایشی، مدیر کل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، -3

  بهداشتی و حالل

یشی، ارشناس دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آراک -4

 بهداشتی و حالل

 ات خاک وآبرئیس بخش موسسه تحقیق -5

شاور وزیر و مدیر کل دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت م -6

 جهاد کشاورزی و دبیر شورای راهبری توسعه کشاورزی ارگانیک

رت اوز رویجملی کشاورزی پایداری معاوت ت مجری برنامه -7 

 جهاد کشاورزی   

ارشناس دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، ک -8

   بهداشتی و حالل

 مدیرعامل شرکت بازرسی تاک -9

ارشناس دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، ک -10

 حالل بهداشتی و 

ارگانیک دفتر محیط  اهی شده ورئیس گروه محصوالت گو -11

 ت و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزیزیس

عاون مدیر کل دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزرات جهاد م -12

 کشاورزی 

هاد مشاور معاون وزیر در معاونت امور باغبانی وزارت ج -13 

    کشاورزی

، استاندارد صنایع غذایی بر نظارت معاون مدیر کل دفتر  -14

 آرایشی، بهداشتی و حالل

 علمی موسسه پژوهش های برنامه هیات عضو -15

 ریزی،اقتصادکشاورزی وتوسعه روستائی وزارت جهاد کشاورزی

سه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصادکشاورزی کارشناس موس -16

 وتوسعه روستائی

سه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصادکشاورزی کارشناس موس -17

 وتوسعه روستائی

 مدیر کل دفتر نظارت بر استاندارد -1

 صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حالل 

 ی کیفیتکارشناس ارزیاب -2

ر برنامه ریزی، نوسازی و نماینده دفت - -3

 اداریتحول 

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر محیط   -4

زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزی 

و دبیر شورای راهبری توسعه کشاورزی 

 ارگانیک 

 رئیس کمیته تخصصی -5

تائید صالحیت نهادهای بازرسی  معاون -6

  کننده

 وهشگاه استانداردنماینده پژ -7

رئیس گروه نظارت بر استانداردسازی -8

 خدمات بخش عمومی

ونت تدوین و ترویج نماینده معا -9

  استاندارد

  ون امور استان ها امع -10

نماینده معاونت نظارت بر اجرای  -11

 استاندارد

ز اندازه شناسی مرک معاون اندازه -12

 شناسی، وزان و مقیاس ها

عاون ارزیابی انطباق اداره کل م -13

 استاندارد استان البرز 

مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد -14

 ایران

ژوهش های برنامه پرئیس موسسه  -15

ریزی،اقتصادکشاورزی وتوسعه روستائی 

 وزارت جهاد کشاورزی

وسسه پژوهش های مرئیس گروه   -16

ی،اقتصادکشاورزی وتوسعه برنامه ریز

 روستائی وزارت جهاد کشاورزی

رئیس مرکز ملی تائید -1

 صالحیت ایران

رئیس  ومعاون وزیر  -2

سازمان تحقیقات، آموزش و 

ترویج کشاورزی، وزارت جهاد 

 کشاورزی

 ئیس پژوهشگاه استاندارد ر -3

شاور وزیر و مدیر کل م -4

دفتر محیط زیست و سالمت 

اورزی و غذا وزارت جهاد کش

دبیر شورای راهبری توسعه 

  کشاورزی ارگانیک

 خصصیترئیس کمیته  -5

دیر کل اداره استاندارد م -6

 استان البرز

مدیر کل  ومشاور رئیس  -7

دفتر حوزه ریاست، هماهنگی 

امور استان ها و دبیرخانه 

 شورای عالی استاندارد 

دیر کل استاندارد استان م -8

 تهران

وقی و ره حقمدیر کل ادا -9

 امور مجلس

عاون نظارت بر اجرای م -10

 استاندارد

   معاون ارزیابی کیفیت -11

شاور رئیس سازمان ملی م -12

 استاندارد ایران

عاون توسعه مدیریت، م -13

 امور حقوقی و مجلس

دوین و ترویج معاون ت -14

 استاندارد 

زیر جهاد و -1

 کشاورزی

رئیس ساازمان ملای   -2

 استاندارد ایران
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 1پیوست شماره 
 درخواست صدور پروانه کاربرد



                                                                                          

   

 

 

 

 

 

 ..............رزي استانسازمان جهاد کشاو

 

 با سالم و احترام 

هکتار  ..........با سطح زیر کشت  ....………شرکت   /.………….به استحضار می رساند اینجانب بدینوسیله 

 شهر/دهستان .........بخش ..........شهرستان  استان .......... در ..........تن محصول  ..........و بر آورد تقریبی تولید 

انداردهای تبا اس ........... ولبرای انطباق مشخصات کیفی محص با فراهم نمودن شرایط الزم .......... روستای ..........

جاز شان حد منربرد در خصوص کا ملی مربوطه، با اعالم آگاهی از قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران

جاز مشان حد نکاربرد شی از آن، متقاضی صدور پروانه کشاورزی و مسئولیت های نات آالینده ها در محصوال

 ه هایبه شمار لی ایراندر انطباق با استانداردهای مبرای محصول ............. کشاورزی ت آالینده ها در محصوال

 خواهشمند است دستور اقدام مقتضی صادر فرمائید. .......... می باشد. 

  صفحه به پیوست تقدیم می گردد.  مدارک الزم مشتمل بر ..........ضمناً  

                                                                                     

                                                                                      

  متقاضي خانوادگي نام نام و امضاء و                                                                  

 

 

 

 

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

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

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزیدرخواست صدور پروانه کاربرد عنوان : 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2پیوست شماره 

 شناسنامه مزرعه





  

 

 

 

 

 

 

 ……………………متقاضی: ............................. مدرک تحصیلی نام

 : ............................ مدرک تحصیلی : .......................  تمدیر کنترل کیفی نام

 آدرس محل: استان:            شهرستان :  بخش...دهستان/شهر:         روستا:

 ی و مختصات آن در جدول وارد شود(گذارشمارهی شکل زمین هاگوشه) موردنظرکروکی شکل قطعه زمین 

 UTMتصات جغرافیایی مزرعه )مخ

 (zone)زون ارتفاع)متر( عرض طول شماره  نقطه 

     

     

     

     

     

 مراکز دامداری، مزرع ،ابنیه و سایر.... )با ذکر نوع کشت( و باغات: نیترکینزدفاصله از 

 ظاتمالح نوع کشت فاصله تا محل کشت  …ابنیه/جاده/ساتیتأسنوع مزرعه/ باغ//مرکز /

    

    

    

 تعداد نیروی کارگری: ............ نفر        نوع محصول:

   .....       کل سطح زیر کشت: ....... هکتار       برآورد تولید: ....... تن       تاریخ کاشت: ..........       تاریخ برداشت: .. 

 نام رقم بذر مصرفی:

 سابقه کشت در سه سال گذشته: 

 زمان برداشت زمان کاشت  سطح زیر کشت رقم بذر مصرفی ع محصولنو سال

      

      

      

 آبی     نوع کشت: دیم 

 سایر با ذکر مورد ... فشارتحت   نشتی   روش آبیاری: کرتی 

 سایر موارد)ذکر شود( قناتپسابآب شهریکانال   چشمه   رودخانه   منبع آب: چاه

 (:      برداشت) کاشت ، داشت ،  مورداستفادهکشاورزی  تآالنیماشنوع 

 مرحله برداشت  مرحله داشت  مرحله کاشت   آالتنیماشنام 

    

    

 

 3از   1صفحه :    فرم / ف 134 /227 - 2 شماره مدرک :

 07/03/97:دنظریتجدتاریخ  03: دنظریتجدشماره 
 

 مزرعه شناسنامهعنوان:

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



                                                                                          

   

 

 

 

 

 

ز ا ---ر مزرعه سال ددر صورت مصرف فاضالب/پساب آخرین زمان مصرف آن ندارد        دارد  سال گذشته 5پساب در سابقه مصرف فاضالب خام و 

 بوده است.  ----منبع

 ي هرز با ذکر مورد در سه سال گذشته: هاعلفو  هايماریبسابقه اقدامات براي کنترل آفات، 

 مالحظات سال سوم  سال دوم   سال اول نوع اقدام 

     کنترل آفات 

     ي هرز هاعلف

     

 ي هرز با ذکر مورد: هاعلفو  هايماریبي کنترل آفات، هاروش

 کنترل غیر شیمیايي کنترل شیمیايي 

 کشقارچ  کشحشره  کشآفت کشقارچ  کشحشره  کشآفت 

       نوع 

       نام 

       دزمصرفي

       دفعات مصرف

       زمان مصرف

       زان پاشش

       آخرين دوره مصرف قبل از برداشت

 

 سابقه مديريت و حاصلخیزي خاک و تغذيه گیاه:

 سال سوم سال دوم سال اول 

    نوع کود/مواد بهساز خاک)شیمیايي، آلي، زيستي و..(

    نام ماده کودي

    میزان مصرف در هکتار

    تعداد تقسیط

    نحوه مصرف و جايگذاري

    ي مصرفهازمان

    آخرين دوره مصرف قبل از برداشت

 

ذشته(: در گي کودي و بکار گیري توصیه کودي )حداقل مربوط به سه سال هاهیتوصنتايج آزمون خاک، آب  گیاه  و 

 صورت انجام ضمیمه شود

 

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

 07/03/97: دنظریتجدتاریخ  03: دنظریتجدشماره 
 

 مزرعه شناسنامهعنوان:

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



                                                                                          

   

 

 

 

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

 07/03/97: دنظریتجدریخ تا 03: دنظریتجدشماره 

 

 

 

 میمه شود ضندارد.  در صورت وجود ذکر  و مدارک      گزارش یا شواهدی از آلودگی منابع خاک و آب در مزرعه وجود دارد 

 

 های رشدی: ....... کنندهمیتنظسابقه وضعیت کاربرد 
 مالحظات  طبیعي شیمیايي 

    نوع 

    نام 

    دزمصرفي

    دفعات مصرف

    نحوه مصرف

    زمان مصرف

    آخرين دوره مصرف قبل از برداشت

 

 يمتقاضمضاء ا                                                               / مديريت جهاد کشاورزي مرکز خدمات کشاورزي سیامضاء رئ

 

 

 

 

 

 

 

 مزرعه شناسنامهعنوان:

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



                                                                                          

   

 

 

 3پیوست شماره 

 شناسنامه باغ

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          

   

 

 

 

 
 ……………………نام متقاضی: ............................. مدرک تحصیلی

 : ............................ مدرک تحصیلی : ....................... تنام مدیر کنترل کیفی

 شهرستان :  بخش...دهستان/شهر:         روستا:          آدرس محل: استان:  

 ی و مختصات آن در جدول وارد شود(گذارشمارهی شکل زمین هاگوشه) موردنظرکروکی شکل قطعه زمین 

 UTMمختصات جغرافیایی باغ )

 (zone)زون ارتفاع)متر( عرض طول شماره  نقطه 

     

     

     

     

 مراکز دامداری، مزرعه،باغ،ابنیه و سایر.... )با ذکر نوع کشت( و باغات: نیترکینزدفاصله از 

 مالحظات نوع کشت محل کشت  تافاصله  …ابنیه/جاده/ساتیتأسنوع / مرکز /

    

    

    

 تعداد نیروی کارگری: ............ نفر

           : ......    اریخ برداشتت   ....... تن       تاریخ احداث: ..........     نوع محصول:         کل سطح زیر کشت: ....... هکتار       برآورد تولید:

 کاربری زمین قبل از احداث باغ فعلی                   3درجه   2درجه          1نوع باغ :  درجه 

 یوندک:غالب پ ایه:                نام رقمنام ارقام پایه:              نام ارقام پیوندک:                 نام رقم غالب پ

 سن تقریبی درختان :                                                 ارتفاع تاج درختان :

 اغ :بنام رقم گرده دهنده:                                                                               پوشش بستر 

 فواصل کاشت: ..........               تعداد درختان :

 آبی     نوع کشت: دیم 

 سایر با ذکر مورد ...    فشارتحت   نشتی   روش آبیاری:   کرتی 

 )ذکر شود(سایر  قناتپسابآب شهری  کانال   چشمه   رودخانه   منبع آب:  چاه

 وده است. ب ---از منبع  و ---در صورت مصرف آخرین زمان استفاده در سال   ندارد     سال گذشته دارد 5سابقه مصرف فاضالب در 

 

 

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

 07/03/97: دنظریتجدتاریخ  03: دنظریتجدشماره 
 
 

 باغ شناسنامهعنوان:

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



                                                                                          

   

 

 

 

 (:      برداشت) کاشت ، داشت ،  مورداستفادهکشاورزی  آالتنیماشنوع 

 مرحله برداشت  مرحله داشت  رحله کاشت م  آالتنیماشنام 

    

    

 ي هرز با ذکر مورد در سه سال گذشته: هاعلفو  هايماریبسابقه اقدام براي کنترل آفات، 

 مالحظات سال سوم  سال دوم   سال اول نوع اقدام 

     کنترل آفات 

     ي هرز هاعلف

     

 ي هرز با ذکر مورد: اهعلفو  هايماریبي کنترل آفات، هاروش

 کنترل غیر شیمیايي کنترل شیمیايي 

 کشقارچ  کشحشره  کشآفت کشقارچ  کشحشره  کشآفت 

       نوع 

       نام 

       دزمصرفي

       دفعات مصرف

       زمان مصرف

       زمان پاشش

       آخرين دوره مصرف قبل از برداشت

 زي خاک و تغذيه گیاه در سه سال گذشته:سابقه مديريت و حاصلخی

ي کودي و بکار گیري توصیه کودي )حداقل مربوط به سه سال گذشته(: در هاهیتوصنتايج آزمون خاک، آب  گیاه  و 

 صورت انجام ضمیمه شود

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

 07/03/97: دنظریتجدتاریخ  03: دنظریتجدشماره 

 سال سوم سال دوم سال اول 

نوع کود/مواد بهساز خاک)شیمیايي، آلي، زيستي 

 و..(

   

    نام ماده کودي

    میزان مصرف در هکتار

    تعداد تقسیط

    نحوه مصرف و جايگذاري مواد کودي

    ي مصرف)تاريخ و دوره رشدي گیاه(هازمان

   دوره مصرف قبل از برداشتآخرين 

 

 

 باغ شناسنامهعنوان:

 

 استاندارد ایرانسازمان ملی 

 



                                                                                          

   

 

 

 

 

 میمه شوددر صورت وجود ذکر  و مدارک ض   ندارد.     یا شواهدی از آلودگی منابع خاک و آب در مزرعه وجود دارد گزارش 

 

 ی رشدی: .......هاکنندهمیتنظسابقه وضعیت کاربرد 

 مالحظات  طبیعي شیمیايي 

    نوع 

    نام 

    دزمصرفي

    دفعات مصرف

    زمان مصرف

    قبل از برداشتآخرين دوره مصرف 

 

 

 يمتقاضاء امض                                          / مديريت جهاد کشاورزي  خدمات کشاورزيمرکز  سیرئامضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3از3صفحه :   فرم / ف 134 /227 - 3 شماره مدرک :

 07/03/97: دنظریتجدتاریخ  03: دنظریتجدشماره 

 باغ شناسنامهعنوان: 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



                                                                                          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4پیوست شماره 

 شناسنامه گلخانه

 

 

 

 



                                                                                          

   

 

  /ف 134 /227 -4شماره مدرک :

 فرم   

 3از   1صفحه :   

 07/03/97: دنظریتجدتاریخ   03: دنظریتجدشماره 

 

 

 ……………………یلی: ............................. مدرک تحصیضنام متقا

 : ............................ مدرک تحصیلی : ....................... یتفیکنترل ک ریمد نام

 محل: استان:            شهرستان :  بخش...دهستان/شهر:         روستا: آدرس

 ی و مختصات آن در جدول وارد شود(گذارشمارهل زمین ی شکهاگوشه) موردنظرکروکی شکل قطعه زمین 

 ( UTMمختصات جغرافیایی باغ )

 (zone)زون ارتفاع)متر( عرض طول شماره  نقطه 

     

     

     

     

 مراکز دامداری، مزرعه،باغ،ابنیه و سایر.... )با ذکر نوع کشت( و باغات: نیترکینزدفاصله از 

 مالحظات نوع کشت محل کشت  تافاصله  …یه/جادهابن/ساتیتأسنوع / مرکز /

    

    

    

 تعداد نیروی کارگری: ............ نفر
 نوع محصول:                           نام رقم:      

 نشاء           نوع کشت :       کشت مستقیم )بذر( 

 .......شت : .......یخ بردا..............................................    تارنوع بستر کشت : ............................. تاریخ کاشت .

 طول : ..............        عرض : ..............            مترمربع*کل مساحت گلخانه : ................. 

 ...... تنتولید : ...................... دبرآورارتفاع : .................    . تعداد دهنه : ...........          

 نوع پوشش سقف :               اتاق انتظار ورودی :   

 ی :             توری ضد حشره :                  پنجره سقفی ضدعفونحوضچه 

  فن تهویه : :  سنجرطوبت         وجود دماسنج : 

  نامناسب       وضعیت نور : مناسب 

 ندارد     :  دارد  کننیریشآب                    بسته ستم  :  بازنوع سی

 سایر با ذکر مورد ... فشارتحت        نشتی       روش آبیاری :   کرتی 

 قنات سایر  پساب   آب شهری  کانال     چشمه    رودخانه  منبع آب : چاه 

 ----ب آخرین زمان مصرف فاضال    وجود ندارد       وجود دارد  موردنظرطعه زمین سال گذشته در ق 5سابقه مصرف فاضالب در 

 سایر         CO2متمرکز بخاری         کوره هوای گرم       نوع سیستم گرمایش :   شوفاژ 

 سایر   متمرکز نوع سیستم سرمایش :   کولر 

  

 
 گلخانه شناسنامه  عنوان:

 

 ایران ن ملی استاندارداسازم





  

 

 

 

 

 سابقه کشت در سه سال گذشته:

 زمان برداشت زمان کاشت  سطح زیر کشت رقم بذر مصرفی نوع محصول سال

      

      

      

 (:      برداشت) کاشت ، داشت ،  مورداستفادهکشاورزی  آالتنیماشنوع 

 له برداشت مرح مرحله داشت  مرحله کاشت   آالتنیماشنام 

    

    

 ي هرز با ذکر مورد در سه سال گذشته: هاعلفو  هايماریبسابقه اقدام براي کنترل آفات، 

 مالحظات سال سوم  سال دوم   سال اول نوع اقدام 

     کنترل آفات 

     ي هرز هاعلف

     

 ي هرز با ذکر مورد: هاعلفو  هايماریبي کنترل آفات، هاروش

 کنترل غیر شیمیايي ل شیمیاييکنتر 

 کشقارچ  کشحشره  کشآفت کشقارچ  کشحشره  کشآفت 

       نوع 

       نام 

       دزمصرفي

       دفعات مصرف

       زمان مصرف

       زمان پاشش

       آخرين دوره مصرف قبل از برداشت

 

 

 

 

 

 

 

  /ف 134 /227 -4شماره مدرک :

 فرم   

 3از   2صفحه :   

 07/03/97: دنظریتجدتاریخ   03: دنظریتجدشماره 

 گلخانه نامه شناس عنوان:

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



                                                                                          

   

 

 

 

 

 سابقه مديريت و حاصلخیزي خاک و تغذيه گیاه در سه سال گذشته:

ي کودي و بکار گیري توصیه کودي )حداقل مربوط به سه سال گذشته(: در هاهیتوصنتايج آزمون خاک، آب  گیاه  و 

 صورت انجام ضمیمه شود

 

 یمه شوددر صورت وجود ذکر  و مدارک ضم   ندارد     دگی منابع خاک و آب در مزرعه وجود دارد گزارش یا شواهدی از آلو

 ي رشدي: .......هاکنندهمیتنظسابقه وضعیت کاربرد 

 مالحظات  طبیعي شیمیايي 

    نوع 

    نام 

    دزمصرفي

    دفعات مصرف

    زمان مصرف

    آخرين دوره مصرف قبل از برداشت

 

 يمتقاضمضاء ا       مرکز خدمات کشاورزي / مديريت جهاد کشاورزي                                     سیامضاء رئ      

 

 

 

  /ف 134 /227 -4شماره مدرک :

 فرم   

 3از 3صفحه :  

 07/03/97: دنظریتجدتاریخ   03: دنظریتجدشماره 

 سال سوم سال دوم سال اول 

    نوع کود/مواد بهساز خاک)شیمیايي، آلي، زيستي و..(

    نام ماده کودي

    میزان مصرف در هکتار

    تعداد تقسیط

    نحوه مصرف و جايگذاري مواد کودي

    ي مصرف)تاريخ و دوره رشدي گیاه(هازمان

    آخرين دوره مصرف قبل از برداشت

 گلخانه شناسنامه عنوان:

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



                                                                                          

   

 

 

 

 

 5پیوست شماره 

شناسنامه واحدهاي پرورش  قارچ خوراکي





  

 

 3از   1صفحه :    فرم             / ف 134 /227 - 5 شماره مدرک :

 07/03/97:  دنظریتجدتاریخ    03: دنظریتجدشماره 

   

 

 ……………………..................... مدرک تحصیلینام متقاضی: ........

 نام مدیر کنترل کیفیت : ............................ مدرک تحصیلی : ....................... 

 آدرس محل: استان:            شهرستان :  بخش...دهستان/شهر:         روستا:

 ی و مختصات آن در جدول وارد شود(گذارهشماری شکل زمین هاگوشه) موردنظرکروکی شکل قطعه زمین 

 ( UTM مختصات جغرافیایی باغ )

 (zone)زون ارتفاع)متر( عرض طول شماره  نقطه 

     

     

     

     

 مراکز دامداری، مزرعه،باغ،ابنیه و سایر.... )با ذکر نوع کشت( و باغات: نیترکینزدفاصله از 

 مالحظات نوع کشت محل کشت  تااصله ف …ابنیه/جاده/ساتیتأسنوع / مرکز /

    

    

    

 تعداد نیروی کارگری: ............ نفر
 ی تولید:                      هاسالنرقم )گونه( قارچ:                             تعداد 

                          :           هاسالنلیه دوره زمانی تخ                متراژ هر سالن تولید:                       تعداد طبقات پرورش قارچ در هر سالن:    

            ریتم برنامه تولید سالیانه:                                                   نوع بستر کشت :                   

 طول : ...........   عرض : ...........          مترمربعکل مساحت واحد پرورش قارچ : ................. 

 : .............      متوسط عملکرد سال قبل : ....................... واحدهاارتفاع : ............    تعداد  

 ... مورد ذکر با ریسافشارتحتنشتی    آبیاری:   آبپاشی  روش

 ریسا ،قنات، پسابی، رآب شه، کانال، چشمه، ودخانهر ،منبع آب :   چاه

 سایر    CO2متمرکز، بخاری، گرم هوای کوره ،نوع سیستم گرمایش :   شوفاژ

 سایر، متمرکز، نوع سیستم سرمایش :   کولر 

 :           هایبندقفسهی تولید :                 فواصل هاسالنی بندقفسهنوع سازه :                      نوع 

 :هاپنجرهی:                 توری ضد حشره :                 درزبندی مناسب در و محل حوضچه ضدعفون

 :             فن تهویه :            سنجرطوبتدماسنج :               

 نامناسب       فیلتراسیون هواسازها:           وضعیت نور : مناسب 

 :          ازنظروضعیت بهداشت داخل و خارج 

 در ظروف دربسته و دفع آن  هازبالهی ضایعات قارچ و آورجمع

  مورداستفادهوجود انبار مناسب برای نگهداری مواد اولیه 

 تولید  یهاسالنوجود آبروهای مناسب کف 

 تولید در انتهای هر دوره تولید  یهاسالنوجود سوابق پاستوریزاسیون )کوک اوت( 

 
 شناسنامه واحدهای پرورش  قارچ خوراکی عنوان : 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران





  

 

 

 

 سابقه کشت در سه سال گذشته:  
 زمان برداشت زمان کاشت  سطح زیر کشت یمصرف بذر رقم نوع محصول سال

      

      

      

 (:      برداشت) کاشت ، داشت ،  مورداستفادهکشاورزی  آالتنیماشنوع 

 ت مرحله برداش مرحله داشت  مرحله کاشت   آالتنیماشنام 

    

    

 ي هرز با ذکر مورد در سه سال گذشته: هاعلفو  هايماریبسابقه اقدام براي کنترل آفات، 

 مالحظات سال سوم  سال دوم   سال اول نوع اقدام 

     کنترل آفات 

     ي هرز هاعلف

     بستر کشت تيريو مدنوع  

 ر مورد: ي هرز با ذکهاعلفو  هايماریبي کنترل آفات، هاروش

 کنترل غیر شیمیايي کنترل شیمیايي 

 کشقارچ  کشحشره  کشآفت کشقارچ  کشحشره  کشآفت 

       نوع 

       نام 

       دزمصرفي

       دفعات مصرف

       زمان مصرف

       زان پاشش

       آخرين دوره مصرف قبل از برداشت

، داقل مربوط به سه سال گذشته(: در صورت انجام آزموننتايج آزمون آب، بستر کاشت  و... )ح

 نتايج آن ضمیمه شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ف 134 /227 -5شماره مدرک :

 

 فرم   

 

 3از   2صفحه :   

 07/03/97: دنظریتجدخ تاری  03: دنظریتجدشماره 

 یشناسنامه واحدهای پرورش  قارچ خوراکعنوان:

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



                                                                                          

   

 

 

 

 

 

  اهیگ هيتغذ

 يستيز يآل ييایمیش  اهیگ هيتغذ

  نوع
   

  نام
   

 يدزمصرف
   

 مصرف عاتدف
   

 مصرف زمان
   

     قبل از برداشتدوره مصرف  نيآخر

 

 ی رشدی: .......هاکنندهمیتنظسابقه وضعیت کاربرد 

 مالحظات  طبیعي شیمیايي 

    نوع 

    نام 

    دزمصرفي

    دفعات مصرف

    زمان مصرف

    آخرين دوره مصرف قبل از برداشت

 

 

 يمتقاضمضاء ا       مات کشاورزي / مديريت جهاد کشاورزي                                    مرکز خد سیامضاء رئ      

 

  /ف 134 /227 -5شماره مدرک :

 فرم   

 3از  3صفحه :   

 07/03/97: دنظریتجدتاریخ   03: دنظریتجدشماره 

 شناسنامه واحدهای پرورش  قارچ خوراکیعنوان:

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



                                                                                          

   

 

 

 

 6پیوست شماره 

 تمدير کنترل کیفی نظارتي و مشاوره فني با قرارداد خريد خدمات





  

 

 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

 





  

 

 

 

 7پیوست شماره 

قرارداد بازرسي و نمونه برداري





  

 

 4از   1صفحه :      فرم / ف 134 /227 - 7شماره مدرک : 

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

 

 

 قرارداد  بازرسي و نمونه برداري                         
 اريخ :ت                                                                                                                                                                                              

  ماره :ش                                                                                                                               

 طرفین قرارداد: .1

دید پروانه کاربرد د صدور،تجدید، تعلیق و رفع تعلیق، ابطال و تج/227/134این قرارداد در اجرای دستورالعمل شماره 

م آقا/ خان یگ.. به نمایند.......................................... آقا/خانم/شرکت محصوالت کشاورزین حد مجاز آالینده ها برای نشا

نامیده  داد متقاضیاررکه در این ق ................………….................................. کد ملی/شماره ثبت  .......................... به آدرس 

اره ثبت به شم...........………............مدیر عامل شرکت بازرسی ..……………می شود، از یک سو و آقا/خانم  

 دد.د ذیل منعقد می گرفام .........طبقکه منبعد شرکت  نامیده  می شود، به آدرس ................................................……

 

 :موضوع  قرارداد .2

لی رد)های( مستانداان قرارداد، ارائه خدمات بازرسی، نمونه برداری، آزمون و صدور گزارش   بازرسی بر اساس موضوع ای

 ایران به شماره)های(.................. از سوی شرکت  می باشد.

  *تن .............ولید: نام محصول:  ........................      سطح زیر کشت:  ............. هکتار       میزان ت

ناژ ، میزان تد باشد*تذکر: در صورتی که بر اساس گزارش بازرس اعزامی، تناژ محصول کمتر از میزان اعالمی طرف قراردا

 بیشتر از متر یاکمندرج در گواهینامه بر اساس میزان گزارش بازرس اعزامی بوده و مسئولیت موجودی محصول به میزان 

 د.  خواهد بو متقاضیآن متوجه 

 نام تولید کننده / نام صاحب کاال : ...................  

         وستا          ر   هستان/شهر:      د        استان ..................... شهرستان :                   بخش...         آدرس محل تولید:   
 

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت : .3

 د.شا...ریال می ب............غ قرارداد بر حسب آنالیز هزینه ذیل، ..............................بر اساس توافق طرفین، مبل

 هزینه های بازرسی، نمونه برداری و آزمون: ........................... ریال -

 مالیات بر ارزش افزوده: ........................... ریال -

 ... ریالحق بیمه: ........................ -

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 عنوان :  قرارداد بازرسی و نمونه برداری

 

 





  

 

 4از   2صفحه :      فرم / ف 134 /227 - 7شماره مدرک : 

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

  

    

 

 نحوه پرداخت :

  بعد از امضای قرارداد 50% -

 بازرسی انطباق محصول قبل از صدور گواهی 50% -

 تعداد بازرسان: ................... نفر      

 شرکت   مأمور   تأمین وسیله نقلیه:          متقاضی 

 ندارد  شرکت   مأمور   اقامت:                         متقاضی 

 ندارد  شرکت   مأمور   پذیرایی:                     متقاضی 

زارش گآزمون و  : متقاضی اطالع دارد که پرداخت وجه در مراحل تعیین شده، هیچ گونه ارتباطی به نتایج 1یادآوری 

 شده ندارد. بازرسی و تأمین بازار عرضه محصول گواهی

 .ی می باشدوده و قطع: هزینه های بازرسی بر اساس میزان تناژ مورد درخواست و درج شده در قرارداد بازرسی ب2یادآوری 

 

 تعهدات شرکت: .4

 .اجرای بازرسی به موقع 

  ازرسیبآگاه ساختن مدیر کنترل کیفیت  با گزارشات بازرسی و مطلع ساختن به موقع متقاضی از نتایج  

  ی اجراییوش هارآگاه ساختن به موقع مدیر کنترل کیفیت از  تمام اصالحات و تغییرات مرتبط با استاندارد و 

 دون و ممطابق با روش های اجرایی  ونه شکایت و اعتراض ارائه شده،اقدام به موقع و مناسب برای هرگ

 استانداردهای مربوطه 

 شفا شرکت  متعهد است که تمام اطالعات تجاری را حفظ نماید تا جایی که اطالعات به طور عمومی 

الح و یا صی ذی ننگردد، مگر اینکه متقاضی اجازه انتشار اطالعات را بدهد و یا اطالعاتی که توسط مقامات قانو

 .نهادهای اعتبار دهی درخواست گردد

 .کلیه اصالحات یا الحاقیه های مرتبط با این قرارداد باید مکتوب و ضمیمه گردد 

  .قرارداد باید مطابق با قوانین جمهوری اسالمی ایران باشد 

 شرکت بازرسی فقط نسبت به محصول موضوع این قرارداد، دارای مسئولیت و متعهد می باشد . 

 

 :متقاضي تعهدات  .5

ان ا در سازمرزامات متقاضی متعهد است که نسبت به درخواست خود، آگاهی الزم از قوانین مربوطه را دارا بوده و ال

 خود تأمین نموده باشد.

 ا رانداردها ا استبرای کمک به فرآیند بازرسی، به طور خاص، متقاضی باید اطالعات مناسب برای اثبات انطباق ب

 د. مهیا ساز

 

 

 قرارداد  بازرسی و نمونه برداریعنوان :  

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 





  

 

 4از   3صفحه :      فرم               /ف 134 /227-7شماره مدرک : 

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

 

 

 نباری و آنچه که بر حسب  متقاضی الزم است به بازرسان شرکت اجازه دسترسی به مزارع، امکانات ا 

 درخواست مورد نیاز شرکت می باشد را فراهم نماید.  

 ائه متقاضی باید به کارکنان خود اطالع دهد که در صورت نیاز  پاسخگوی سواالت بازرس باشند. عدم ار 

 اطالعات صحیح بر عهده کارفرما است.

  ساتندات و  صالح دولتی اجاازه دسترسای باه م   ذیمتقاضی باید به بازرسان، نهادهای اعتباردهی مسئول و مقامات

 مکان های مشخص شده را بدهد.

 الینده ها.عدم عرضه محصول به بازار تحت برچسب حد مجاز مربوطه قبل از دریافت پروانه کاربرد نشان حد مجاز آ

زماانی   جادول( متقاضی  تعهدمی کند در زمان عقد قرارداد، زمان تقریبی خاروج کااال )اولاین برداشات( و محادوده )     

 برداشت را برای بخش تحت بازرسی اعالم نماید.

ا خاارج از  یمتقاضی به شرکت این اختیار را می دهد چنانچه از هر طریق مشخص گردد خارج از فرآیند گواهی شده و 

 ماید.ن ظرفیت محصول گواهی شده نسبت به عرضه محصوالت اقدام کند، شرکت  مخیر است به مراجع ذیصالح اعالم

 می باشد.  نآگاهی دارد شرکت متعهد به تضمین و تأمین بازار برای عرضه محصوالت مورد بازرسی  : متقاضی 1ادآوری ی

افته با بیماه  : متقاضی آگاهی دارد که شرکت، پرداخت سقف خسارت وارده احتمالی را در محدوده پوشش ی 2یادآوری      

 گر متعهد است.

 

 لغو قرارداد:   .6

  رکت شا است که  یایهقرارداد را با اطالع و توافق شرکت لغو نموده و متعهد به تأمین آن دسته از هزینه متقاضی می تواند

 برای انجام قرارداد تعهد نموده است.

        ارداد و شرکت می تواند در صورت خودداری متقاضی از همکاری در زمان بازرسی، باا اطاالع مکتاوب نسابت باه لغاو قار

 دریافت خسارت اقدام نماید.

 داد ن دوره قارار رفین برای لغو قرارداد می توانند اطالع رسانی نمایند که باید باه صاورت مکتاوب باوده و قبال از پایاا      ط

 بازرسی باشد.

 

 مدت قرارداد : .7

  . د..... می باشمدت قرارداد سه سال در فاصله زمانی .......................... لغایت ......................

 

 

 
 قرارداد  بازرسی و نمونه برداریعنوان: 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 





  

 

 4از   4صفحه :      فرم              /ف 134 /227 - 7شماره مدرک : 

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

 

 

 حل اختالف:  .8

وع در (، موضن و یا گزارش بازرسیدر صورت بروز اختالف بین متقاضی و شرکت بازرسی کننده )در خصوص نتایج آزمو

اداره  دیر کلکمیته مشترک حل اختالف )متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و یا معاون ذیربط ایشان و م

مورد  (، مطرح واره کلاستاندارد استان و یا معاون ارزیابی انطباق ایشان و نیز کارشناسان مطلع از آن سازمان و آن اد

ت به تعیین روز کاری نسب 5تصمیم، قرار می گیرد. ضمناً این کمیته موظف است حداکثر ظرف مدت  بررسی و اتخاذ

 تکلیف موضوع، اقدام و نتیجه را به متقاضی و شرکت بازرسی، اعالم نماید.  

 مسئولیت تشکیل کمیته مشترک حل اختالف، بر عهده اداره کل استاندارد استان می باشد. : 1يادآوري 

 نظر کمیته مشترک حل اختالف، بعنوان نظر قطعی و الزم االجرا می باشد.     : 2يادآوري 

رت به مباد ،رائیل های اجو دستورالعم ، روش های اجرائیطرفین قرارداد با علم و آگاهی به قوانین و مقررات استاندارد :3يادآوري 

 بود. نخواهد مسموع ،موردمربوطه در هیچ  و جهل به قانون و آئین نامه های انعقاد می نمایند

 تقاضی و شرکتبند و در سه نسخه که هریک حکم واحد را دارند فیما بین طرفین منعقد گردید، م 8این قرارداد در 

ارا بوده دا ر امضای طرفین بازرسی کننده اعالم می نماید از کلیه مفاد قرارداد آگاهی کامل دارد. کلیه صفحات این قرارداد،

 ر به مهر طرفین قرارداد می باشد.و صفحه آخر ممهو

 

 نام و امضاي شرکت بازرسي کننده              متقاضينام و امضاي 

 تاريخ                           تاريخ 

 

 د  بازرسی و نمونه برداریقرارداعنوان: 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 





  

 

 

 

 8پیوست شماره 

آفات و مديريت  تلفیقي حاصلخیزي خاک و  و کنترلفرم پايش 

تغذيه گیاه





  

 

 

 

 

 

 تاريخ :                                         :                                          نوع  محصول                                               :                                    متثاضي نام 

 3از   1صفحه :        فرم                 ف/  134 /227 - 8 شماره مدرک : 

 07/03/97 تاريخ تجديد نظر :      03شماره تجدید نظر : 

 

 

تاريخ 

 بازديد

 

 

مرحله رشدي 

 گیاه

 

 

 ل خسارتزانام عام

 

 آفت مرحله رشد

 

 

 بیماري   /مرحله خسارتزايي 

 

 مرحله رشدي علف هرز

 

 ابزار پیش آگاهي

قبل از  گیاهچه میوه ساقه و برگ ريشه حشره کامل شفیره پوره/الرو تخم

 گلدهي

بعد از 

 گلدهي

زمان  ماده جلب کننده کارتهاي رنگي تعدادتله/فرمون

تعويض 

 ابزار

يخ تار             

 نصب

تعداد 

 شکار

تاريخ 

 نصب

تعداد 

 شکار

تاريخ 

 نصب

تعداد  

 شکار

 

                    

                    

                    

                    

 نام ونام خانوادگي                 

  تکنترل کیفیمدير امضاء 

 

  آفاتعنوان :  فرم پایش 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 





  

 

  /ف 134 /227 - 8 شماره مدرک : 

 فرم

 3از  2صفحه :    

 07/03/97تاريخ تجديد نظر:    03نظر : شماره تجدید 

 

 

 گزارش نحوه مبارزه غیر شیمیايي

تعداد در  نام ابزار تاريخ بازديد رديف

 هکتار

 زمان استفاده نوع کاربري آفت هدف

       

       

       

       

       
 

 

 گزارش نحوه مبارزه بیولوژيک

د مقدار/تعدا نام عامل تاريخ بازديد رديف

 مصرفي

دفعات  آفت هدف

 مصرف

 زمان استفاده

       

       

       

       
 

 

 گزارش نحوه مبارزه شیمیايي

نام ترکیب  تاريخ بازديد رديف

 شیمیايي

آفت  دز مصرفي 

 هدف

تعداد دفعات 

 سمپاشي

زمان  فرموالسیون

 استفاده

پايان دوره 

 کارنس

         

         

         

         
 

 نام و نام خانوادگي و امضاء مدير کنترل کیفیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 آفات  کنترل عنوان :  فرم

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



                                                                                          

   

 

  ف/134 /227 - 8:   مدرک شماره

 فرم         

 3از  3صفحه :     

 07/03/97تاريخ تجديد نظر:  03:  نظر ديتجد شماره

 

 اريخ :ت                           :                                                نوع  محصول:                            نام  متثاضي 

 گزارش بررسي وضعیت حاصلخیزي خاک و  تغذيه گیاه               

 تاريخ رديف

 بازديد

مرحله رشد 

 گیاه 

عاليم و شواهد)کمبود، بیش 

 بود، ناهنجاري و و...(

شواهد  دلیل بروز

استفاده از 

پساب و 

 فاضالب

      

      

      

      

      
 

 گزارش توصیه هاي مديريت حاصلخیزي خاک وکود                     

تاريخ  رديف

 بازديد

نوع کود  

 توصیه شده 

 مقدار

 مصرفي

زمان  

 مصرف 

تعداد 

تقسیط و 

يا دفعات 

 مصرف

نحوه 

مصرف و يا 

 جايگذاري

       

       

       

       
 

 جدول تجزيه خاک و آب و  حسب  مورد/محصول تجزيه گیاه ضمیمه گردد.

وارد م شد   در بازديدها شواهد و مدارکي دال بر آلودگي منابع خاک و آب در زمین مشاهده نشد

 ذکر و ضمیمه گردد

  یت نام و نام خانوادگي و امضاء مدير کنترل کیف 

 

 

 

 

 

 

      

 فرم مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه:  عنوان :  

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 





  

 

 

 

 

 9پیوست شماره 

تايیديه روند تولید محصول





  

 

 1از    1صفحه :     فرم ف/ 134 /227 - 9شماره مدرک : 

  07/03/97تاريخ تجديد نظر:   03شماره تجدید نظر: 

 

 

 

 کت بازرسيمدير عامل محترم شر

.... شرکت ........................... بدینوسیله تایید می شود محصول ......................... مربوط به آقای / خانم

تان س........ شهر............ان .....ی استبه نشان................ ………............................ با کد ملی/شماره ثبت

..و .............تشکبا سطح زیر  .........…….......بخش ....... دهستان/شهر ....................... روستا .................

می باشد و بر  ……………با شماره پروانه . …………برآورد .....تن. تحت نظارت اینجانب 

 ز آالیندهمجاد صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان ح"اساس دستورالعمل 

 …………در سال زراعی .. ………لغایت …………از تاریخ  "ها در محصوالت کشاورزی

 قرار داشته است.

 

 

 مهر و امضا

 مدير  کنترل کیفیت 

  تاییدیه روند تولید محصولعنوان :  

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 





  

 

 

 

 10پیوست شماره 

تائیديه سازمان جهاد کشاورزي استان و و اخذ  يارسال مدارک متقاض

 محصول شناساييکد 





  

 

   

   

                         

 

 ..…………………استان سازمان جهاد کشاورزی 

  ،با سالم و احترام

 جهت.. ............ل........ن محصوت.... برای .......... .شرکت..............آقای / خانم/ به بوطمر مدارک مشروحه ذیل ضمن تأیید

مجاز  نشان حدکاربرد دریافت پروانه  محصول  بمنظور شناساييکد دريافت تائیديه آن سازمان و اخذ 

ه ها در جاز آالیندنه کاربرد نشان حد مرفع تعلیق و ابطال پروا تعلیق، صدور، تجدید،"براساس دستورالعمل آالینده ها 

 دد:ل می گرجهت استحضار و صدور دستور بررسی و اقدام  برابر ضوابط و مقررات مربوطه ارسا "کشاورزیت محصوال

 شناسنامه واحد تولیدی تنظیم شده برحسب محصول  -

  "در استان باغ/گلخانه/واحد پرورش قارچ خوراکی/شناسنامه مزرعه"فرم   -

  "قرارداد بازرسی ونمونه برداری"تکمیل شده مفر  -

 آفات و مدیریت  تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و کنترلپایش فرم  تکمیل شده   -

  تمحصول توسط مدیر کنترل کیفیفرم تکمیل شده روند تولید  - 

  "گزارش بازرسی و نمونه برداری از محصول"بازرسی ،طبق  فرم  گزارش -

 مشخصات بسته بندی، انبارش، ترابری و عرضه نهایی محصولارائه فرم  -

بر  وتوکسین ها((کش ها، فلزات سنگین، باقیمانده کودها)نیترات ( و  مایک قبولی آزمون باقیمانده آالینده ها ))آفت  ارائه و تفسیر  حداقل یک سری نتایج -

 .د/227/134ل ، طبق دستورالعماساس استاندارد های ملی مندرج در جدول شماره یک

 

 

 

 رکت بازرسي کنندهش                                رونوشت:                                                                                  

  متقاضی  -

 

 

 

 

 

 

 

 2از  1صفحه :       فرم ف/  134 /227 - 10 شماره مدرک : 

 07/03/97تاريخ تجديد نظر:   03شماره تجدید نظر : 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 محصول   ارسال مدارک متقاضي جهت اخذ تائیديه سازمان جهاد کشاورزي استان و کد شناسايي عنوان: 

 



                                                                                          

   

 

  

  

                        

 

        

 ..………………… شرکت بازرسي 

 با سالم و احترام، 

 درخواست اخذ تائیديه اين سازمانمبني بر  مورخ .........……………شماره نامهپیرو 

.... براي ......و مستندات ارائه شده ضمن تأيید مدارک  ،محصول شناساييکد  و دريافت

به  محصول شناساييکد با تخصیص  تن محصول......................

بمنظور دريافت پروانه   ..…………بنام آقاي /خانم شرکت …………………شماره

 صدور،"براساس دستورالعمل  کشاورزيت در محصوالنشان حد مجاز آالينده ها کاربرد 

ت حصوالمتجديد، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالينده ها در 

 .موافقت مي گردد ،برابر ضوابط و مقررات مربوطه "کشاورزي

 

 سازمان جهاد کشاورزي استان

 

         رونوشت:                                                                                

 اداره کل استاندارد استان  -

 شرکت بازرسي -

  متقاضي  -

                                                                                                                                                 

 2از  2صفحه :      فرم / ف 134 /227 -10 شماره مدرک : 

 07/03/97تاريخ تجديد نظر:   03شماره تجدید نظر : 

 سازمان ملی استاندارد ایران

   تائیديه سازمان جهاد کشاورزي استان و موافقت با واگذاري کد شناسايي محصول عنوان: 

 





  

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  11پیوست شماره 

 گزارش بازرسي و نمونه برداري از محصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

 

     

 فرم  / ف 134 /227 - 11:  شماره مدرک

                                             

 8از 1صفحه:      

  07/03/97تارخ تجدید نظر:                             03شماره تجدید نظر:  

 

   

                       

    

 
 

 متقاضي : ت مربوط بهاطالعا

        بودن(:            صورت دارا یدی)درنام و نام خانوادگی تولیدکننده:                      کد ملی:                      نام واحد تول

 ترونیکی:ست الکپتلفن تماس:                                    نمابر:                                         

 وستا ر                      دهستان/شهر             بخش محل واحد تولیدی:    استان                   شهرستان                

  UTMمختصات 

 

 :حصولمشناسایی  کدشماره درخواست:                     تاریخ درخواست:                                  

 محصول : اطالعات مربوط به

 نوع / رقم:                                       محصول مورد بازرسی:

                                           سطح زیرکشت:                                   تاریخ کشت مزرعه/ سن باغ:                       

 زمان آخرین برداشت:      زمان اولین برداشت:                            میزان محصول تولیدی:       

 محل بازرسی محصول:    

 رضهعفروشگاه      میدان میوه وتره بار    سردخانه     انبار     گلخانه     باغ    مزرعه

 بازرس : اطالعات مربوط به

 حکم ماموریت:  تاریخ                                             شماره حکم ماموریت:                         

                                                    مت: بازرس     س نام بازرس:                                                                                   

   ر گروه  بازرسی:  س                                                                نام همراهان:                 

 ان بازرسی:یخ پایتاریخ شروع بازرسی:                                                                        تار

 نام شرکت بازرسی کننده: 

 

 

 

 

 

 گزارش بازرسی و نمونه برداری از محصولعنوان :  

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



                                                                                          

   

 

     

 8از 2صفحه :       فرم / ف 134 /227 - 11شماره مدرک : 

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

 

   

                       

    

 

 

 

 سوابق مورد نیاز بازرسي:

 خیر بله  وضعیت نقاط کنترل رديف

  قابلیت رديابي -1

1-1 
قابلیت ردیابی محصول تولیدی تا محل 

 تولید آن

 براساس  محصول شناساییوجود کد 

واحد وزارت جهاد  پنجره

 کشاورزي
 

  

  استفاده از کود -2

2-1 
بر اساس نتایج آزمون استفاده از کود 

  خاک و برگ و آب و توصیه کودی

 ابق آنالیز خاکوجودسو 

 سوابق آنالیز آب وجود 

 وجود سوابق آنالیز برگ 

  سایر مدارک فنی مرتبط با تعیین

 نیازکودی مزرعه یا باغ

  

2-2 

وجود همه سوابق مصرف کودهای 

با جزئیات آن،  آلی و زیستی و شیمیایی

 به صورت مکتوب

 نام کود
زمان 

 مصرف

میزان مصرف 

 هکتار /

عداد دفعات ت

 داستفاده از کو
 روش مصرف

     

3-2  

 آموزش: کود

نوع 

 آموزش
 همایش سمینار نفرروز ساعت 

      

 

 

 گزارش بازرسی و نمونه برداری از محصولعنوان :  

 

 استاندارد ایرانسازمان ملی 

 





  

 

     

 8از  3صفحه :       فرم / ف 134 /227 - 11شماره مدرک : 

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

 

   

          

 خیر بله  وضعیت نقاط کنترل رديف

    استفاده از فضوالت انسانی درمزرعه 2-4

  آبیاري/کودآبیاري -3

3-1 
استفاده از فاضالب تصفیه نشده برای 

 آبیاری
  

  

 سائی منابع آب مناسب و مورد نیازشنا 3-2

 شناسایی منابع تامین آب:

  چاه  رودخانه  قنات  چشمه آب

 سایر شهری 

  

3-3 
انجام آزمون های شیمیایی و میکروبی  

 آب

  وجود نتایج آنالیز میکروبی و شیمیایی آب

 انجام یافته توسط آزمایشگاه ذی صالح

  

  کنترل آفات -4

4-1 

ای سامانه های مدیریت آیا برای اجر

آفات، آموزش یا مشاوره دریافت شده 

 است؟

  حضور مدیر کنترل کیفیت 

   .تاییدیه دوره های آموزشی رسمی 

  

4-2 
آیا اقدامات پیشگیرانه در مدیریت 

 تلفیقی آفات صورت گرفته است؟

شواهد اتخاذ روش های کنترل زراعی که خطر 

 جمله:ناشی از هجوم آفات را کاهش می دهد از 

 انتخاب ارقام مناسب 

 وجود سوابق تناوب زراعی و آیش 

  کشت مخلوط با گیاهان دافع آفات و

 حشرات

  کشت گیاهان تله در فاصله مناسب برای

 جذب آفات

  

              

    

  

 

 

 گزارش بازرسی و نمونه برداری از محصولعنوان :  

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 





  

 

     

 8از  4صفحه :       فرم / ف 134 /227 - 11شماره مدرک : 

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

 

   

    

 مالحظات  وضعیت نقاط کنترل رديف

4-3 

آیا اقدامات مشاهده و پایش و کنترل 

غیر شیمیایی جمعیت آفات، در 

مدیریت تلفیقی آفات صورت گرفته 

 است؟

نصب تله های نوریز آفت کش استفاده ا

استفاده از جلب کننده های های میکروبی

 ستفاده از آفت کش های گیاه پایها  غذایی

 نصب تله های رنگی 

 نصب تله های فرمونی 

 استقرار تله های چسبناک در زیر بوته ها 

ای وجود سوابق انجام بازدیدهای مستمر دوره

های مراقبت و پیش توسط کارشناسان شبکه

 آگاهی

 

4-4 

با هدف موردنظر آیا آفت کشها متناسب 

که در برچسب فرآورده توصیه شده، به 

 کار می رود؟

  کاربرد فرآورده متناسب با نوع محصول بر

 اساس برچسب فرآورده

  وجود مدارک رسمی مجاز بودن کاربرد

 فرآورده برای محصول مورد نظر در کشور.  

  روش مورد استفاده )از جمله  از طریق سیستم

ری، روش پاششی، روش مه پاش، روش هوایی آبیا

 و مانند آن(

 

4-5 

با  )آفت کش ها(آیا سوابق کاربرد 

جزئیات آن، به صورت مکتوب ثبت و 

 نگهداری می شود؟

رز
 ه

ف
 عل

ی،
مار

 بی
ت،

آفا
م 

نا
 

ده
اه

مش
خ 

اری
ت

 

زه
بار

ش م
رو

یا 
ل 

تر
کن

ع 
نو

 

رل
نت

 ک
یخ

تار
 

 
ی

رف
ص

م م
 س

ل /
عام

 

 

     

     

     

 

 

 گزارش بازرسی و نمونه برداری از محصولعنوان :  

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 





  

 

     

 8از  5صفحه :       فرم / ف 134 /227 - 11شماره مدرک : 

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

 

   

  

 مالحظات وضعیت نقاط کنترل رديف

4-6 

د آفت کشها کاربرآیا فاصله زمانی میان 

تا برداشت محصول )دوره کارنس( 

 رعایت شده است؟

  سوابق کاربرد این فراورده ها و تاریخ

 برداشت محصول 

 

  حصولمبرداشت و بسته بندي  -5

5-1 
آیا قبل از برداشت محصول، آزمون 

 باقیمانده آالینده ها انجام شده است؟

  وجود سوابق آزمون محصول در حین

 تولید

 

5-2 

هنگام برداشت محصول به منظور  آیا در

اجتناب از فساد پس از بسته بندی و 

جلوگیری از انتقال عوامل بیماریزا به 

محصول، اقدام مناسبی صورت خواهد 

 گرفت؟

  الزام بر جداسازی محصول آلوده به

بیماری های باکتریایی و پوسیدگی قارچی و 

 لهیدگی قبل از بسته بندی

 

5-3 

د استفاده برای آیا ظروف و وسایل مور

برداشت محصول، تمیز نگهداری می 

 شوند؟

  وجود سوابق تمیز نمودن و ضدعفونی

ظروف برداشت، وسایل برداشت )مانند 

قیچی، چاقو، قیچی هرس و...( و تجهیزات 

برداشت ) مانند ماشین آالت( که استفاده 

 مجدد می شوند.

  ظروف محصول برداشت شده برای اهداف

اد شیمیایی، روغن ها، دیگری مانند حمل مو

 میمواد ضدعفونی کننده، ابزار و ... به کار ن

 روند.  یا:

 که ظروف برای چند هدف به در صورتی

کار می روند، قبل از استفاده برای برداشت 

 محصول، حتما باید ضدعفونی شوند.

 

                       

 

 گزارش بازرسی و نمونه برداری از محصول عنوان : 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 





  

 

     

 8از  6صفحه :      فرم / ف 134 /227 - 11شماره مدرک : 

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

 

   

 خیر بله  وضعیت نقاط کنترل رديف

5-4 

آیا وسایل نقلیه و وسایل جابجایی 

محصول و تجهیزات انبار محصوالت 

 هداری می شوند؟برداشت شده، تمیز نگ

  وجود سوابق تمیز و نگهداری کردن

وسایل نقلیه برای حمل و نقل محصوالت 

برداشت شده که برای اهداف دیگری نیز به 

 کار می روند.

  وجود سوابق تمیز و نگهداری کردن

تجهیزات و وسایل جابجایی و انبار محصول 

باید به طور منظم تمیز و نگهداری شوند ) 

ماشین آالت، دیوارها،  مانند خط تولید و

 کف، انبار و...(

  

5-5 

آیا تمام مکان های جمع آوری/ انبار/ 

توزیع محصول بسته بندی شده و مواد 

بسته بندی مورد استفاده، در شرایط 

مناسب بهداشتی وپاکیزه نگهداری می 

 شوند؟

 

 الزام بر:

  تمیز و بهداشتی بودن محل انبار محصول

 بسته بندی شده 

 حل مناسب برای نگهداری  وجود یک م

 مواد بسته بندی 

  خروج ضایعات مواد بسته بندی و

 سایرمواد زائد

  

   بهداشت : -6

6-1  

آیا دستورالعمل و توصیه های بهداشتی 

به طور مناسب توسط کارکنان رعایت 

 می شود؟

  الزام بر آموزش کارکنان برای اجرای

 توصیه های بهداشتی شامل موضوعات ذیل:

 دستها در مواقع مورد نیاز شستشوی 

 پوشاندن زخم های پوستی 

  ممنوعیت و یا مصرف دخانیات، خوردن

 و آشامیدن فقط در مکان های خاص

  توجه به هرگونه عفونت یا مواردی نظیر

 عالیم بیماری )مانند تهوع، یرقان و اسهال(

 در کارگران برداشت محصول

  استفاده از لباس ها و پوشش های

 مناسب محافظ

  

            

 گزارش بازرسی و نمونه برداری از محصول عنوان: 

 

 مان ملی استاندارد ایرانساز

 





  

 

 

 8از  7صفحه :     فرم / ف 134 /227 -11شماره مدرک : 

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

 

 

 سوابق نمونه برداري:

 مشاهده شده اظهارشده شرح عوامل بازرسی ردیف

 ( مشخصات محصول مورد بازرسي 7

   نام محصول 7-1

   میزان محصول تولیدی 7-2

7-3 
 نوع بسته بندی

 0سایر   0فله    0کارتن    0کیسه 

  

   وزن هر بسته )کیلوگرم( 7-4

   ارزش ریالی محصول مورد بازرسی)برحسب ریال( 7-5

   0مهر غلطان    0چسب   0وسیله مهارکردن : پلمب  7-6

   شماره پلمب /مهرغلطان/چسب محموله 7-7

   بسته بندی شده ( نام وعالمت تجاری کاال ) برای کاالی 7-8

 ( اطالعات مربوط به روش نمونه برداري8

8-1 

 هدف از نمونه برداری: 

 0باقیمانده سموم  0سموم قارچی  0آزمون:       میکروبی 

 0سایر  0نیترات و نیتریت  0فلزات سنگین                

  

8-2 
 محل نمونه برداری:

 0گلخانه 0مزرعه 0باغ

  

   اریروش نمونه برد 8-3

   ابزار نمونه برداری 8-4

   تاریخ نمونه برداری 8-5

   ساعت شروع نمونه برداری 38-6

   نام نمونه بردار 8-7

   تعداد نمونه اولیه 8-8

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



 

 

 

  / ف 134 /227 -11شماره مدرک : 

 فرم

 8از 8صفحه:  

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

 

 سوابق نمونه برداري:

 مشاهده شده اظهارشده شرح عوامل بازرسی ردیف

   وزن نمونه اولیه 8-9

   وزن نمونه انباشته 8-10

   تواتر نمونه برداری 8-11

   وزن نمونه آزمایشگاهی 8-12

   وزن نمونه شاهد 8-13

   شماره پلمب نمونه آزمایشگاهی 8-14

   نمونه شاهد شماره پلمب 8-15

   ساعت خاتمه نمونه برداری  8-16

   زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه 8-17

 *بر اسا س استاندارد ملی ایران به شماره ................

 بازرسی در ردیف های زیر با اظهار انجام شده مطابقت ندارد :

 مغايرت ها :

ده را زرسي شقت مطالعه نموده وبا امضاي اين برگه تايیديه موارد بامغايرت بین موارد اظهارشده وبازرسي شده را به د

 .اعالم مي دارم

 بازرسی:  یر فنینام و امضا متقاضی:                     نام و امضا نمونه بردار:                     نام و امضا مد

 

 نتیجه نهائي بازرسي محصول

 

ین مايکوتوکس فلزات سنگین  نیترات   آفت کش ها    محصول با مشخصات فوق از نظر باقي مانده:

دول اساس ج )به پیوست مي باشد(، با استاندارد ملي ايران بر به استناد نتايج آزمايش هاي مربوطه ساير ها 

 اين دستورالعمل، حسب مورد شماره/هاي ............................... مطابقت دارد/ ندارد. 1

 کت بازرسی کننده مهر و امضاء شر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش بازرسی و نمونه برداری از محصول عنوان : 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 12پیوست شماره 

 بسته بندي، انبارش، ترابري و عرضه نهايي محصول مشخصات





  

 

     

 2از  1صفحه :       فرم /ف 134 /227 - 12شماره مدرک : 

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

 

 

 

ایی شناس در اجرای قرارداد صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی با کد

کیلوگرم/تن  ............محصول...................... در خصوص مشخصات بسته بندی، انبارش، ترابری و عرضه نهایی ..

 .............. مشمول صدور پروانه، موارد ذیل را به استحضار می رساند:محصول ........

 

 نوع بسته بندي: –الف 

 سایر        پالستیکی چوبی       کارتنی      بسته بندی در جعبه های    -1

 سایر        پالستیکی کنفی       نایلونی      بسته بندی در کیسه های   -2

 اشند.ده در بسته بندی نو ، سالم ، تمیز ، خشک و بدون بوی ناخوشایند می بضمنا مواد مورد استفا

 :اطالعات روي کارت يا بر چسب هر بسته –ب 

ه بت مربوط طالعاا"اطالعات مندرج بر روی کارت یا برچسب هر بسته، باید مطابق با اطالعات ارائه شده در فرم 

ت ر محصواله ها ددارای پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالیندنشانه گذاری بر روی بسته بندی محصوالت کشاورزی 

 این دستورالعمل( باشد.  20)طبق پیوست شماره  "کشاورزی

 انبارش: -ج

زرعه، باغ، عرضه مستمر)حمل مستمر از مسرد خانه       انبار      محل نگهداری محصول:    -1

 گلخانه و واحد پرورش قارچ(

 .. .......................... بخش .............................. شهرستان .....................آدرس محل نگهداری: استان ..

 ...........دهستان/شهر.............................                       روستا .............

 ( باشد.1899ه )استاندارد ملی شمار GSPانبارهای مورد نظر باید دارای شرایط استاندارد 

 شد.می با میزان محصول مورد تقاضا برای صدور پروانه نشان استاندارد  ........... کیلوگرم/تن -2

 

 بسته بندی، انبارش، ترابری و عرضه نهایی محصول مشخصات عنوان:

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



 

 

     

 2از  2صفحه :       فرم /ف 134 /227 - 12شماره مدرک : 

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

 

 

 ترابري: -د

ی، مواد های دام ر کودرای ترابری، وسایل مورد استفاده باید کامأل پاکیزه و عاری از عوامل آالیندگی محصول نظیب

 پاکسازی کامیون، وانت و غیره صورت می پذیرد.  ،شیمیائی می باشد و قبل از بارگیری

 عرضه محصول: –ه 

حصوالت مننده که بار یا فروشگاه های عرضه عرضه محصول نهایی در قالب بسته های بزرگ به میادین میوه و تر

 .ستندیان هسالم عرضه می گردد و آنها نیز مستلزم الصاق اطالعات بر حسب بسته بندی در مقابل دید مشتر

 تعهد:-و

ز حد مجا شاننبرد که صرفآ در سقف تناژ اعالم شده و قید شده در پروانه کار دمتعهد می شو متقاضی بدینوسیله 

دام اقورزی، کشا نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالتنسبت به عرضه با  کشاورزی،محصوالت ر آالینده ها د

 .ی باشدمی نیز متقاضمورد قبول  استان،و در غیر اینصورت تخلف محسوب و تصمیمات اداره کل استاندارد  دنمای

 

 شرکت بازرسی کننده  

 

 هایی محصولبسته بندی، انبارش، ترابری و عرضه ن مشخصات عنوان:

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 





  

 

  

 

 

 

 

 

 

 13ماره پیوست ش

 نامه شرکت بازرسي به اداره کل استاندارد استان

 

 



 

 

                 / ف 134 /227 - 13 شماره مدرک : 

                  فرم                          

 1از  1صفحه :   

 07/03/97تاريخ تجديد نظر:   03شماره تجدید نظر :

 

 

 

 

 
 ..…………………داره کل استاندارد استان ا

 با سالم و احترام، 

 ...... با کد............ل....و..... تن محصضمن تأیید مدارک مشروحه ذیل مربوط به آقای/خانم/شرکت.................... برای .....به استحضار می رساند 

بمنظور ( پیوست می باشد هب.......... )....... مورخ سازمان جهاد کشاورزی استان ...........  طی نامه شماره .......از ........................ محصول شناسایی

ور، تجدید، صد" عملبراساس دستورال کشاورزی تدر محصوال طرح در کمیته عالئم جهت دریافت پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها

ر بررسی و صدور دستو وجهت استحضار موارد  "کشاورزیت تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوال

 اقدام  برابر ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد: 

 پروانه فعالیت، در صورت لزوم.  تصویر -

 تجارتی )در صورت دارا بودن(.تصویر آگهی ثبت نام یا عالمت  -

 شناسنامه واحد تولیدی تنظیم شده برحسب محصول.  -

 تمدیر کنترل کیفیتصویر پروانه  -

 تمدیر کنترل کیفیقرارداد متقاضی با  تصویر - 

 تصاویر فرم های تقاضا و قرارداد متقاضی با شرکت بازرسی کننده. -

  "اریقرارداد بازرسی و نمونه برد"فرم تکمیل شده - 

 آفات و مدیریت  تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و کنترلپایش فرم  تکمیل شده   -

 د./227/134تاییدیه نظارت فنی بر فرآیند طبق دستور العمل  -

 گزارش بازرسی. -

 رابری و عرضه نهایی محصول.تارائه فرم مشخصات بسته بندی، انبارش،  -

ا( بر هلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسین فآفت کش ها، شامل باقیمانده قبولی آزمون آالینده ها )  جحداقل یک سری نتایارائه و تفسیر  -

   د ./227/134اساس استاندارد های ملی ایران مندرج در جدول شماره یک، طبق دستورالعمل 

 ئیس  شرکت بازرسي کننده:ر                                                                                                                          

 رونوشت:  

                                                       استان ......... سازمان جهاد کشاورزي-

             متقاضي:                                                                           نام - 

  

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 به اداره کل استاندارد استاننامه شرکت بازرسي  :عنوان

 



 

 

 

 

  14پیوست شماره 

فرم صورتجلسه کمیته عالئم



 

 

     

 2از  1صفحه :       فرم / ف 134 /227 - 14شماره مدرک : 

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

 

الت ا در محصوهمجاز آالینده  نشان حدکاربرد صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه "طبق دستورالعمل 

ی نده متقاضسیدگی به پرورد ، جلسه کمیته عالئم در تاریخ ...................... به منظور  /227/134به شماره  "کشاورزی

رای بکشاورزی  حصوالت.................................در خصوص وضعیت پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در م

ای کمیته عالئم به ضعا با حضور ...........................................................................................  با کد شناسایی محصول محصول.

 د: اعالم می گرد و تبادل نظر و بر اساس تصمیمات متخذه، نتیجه جلسه به شرح زیرشرح ذیل تشکیل شد. پس از بررسی

 

، باا  حصول مذکورمبرای  حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزیابطال/ تعلیق/ رفع تعلیق پروانه کاربرد نشان  /با صدور

 . می شود ن     ود شرعایت استاندارد)های( ملی ایران به شماره)های(....................................... موافقت می 

       ----------------------------------------------------------------------- 

 دلیل/دالیل ابطال/ تعلیق :

 

 

 

 

 

 فرم صورتجلسه کمیته عالئم عنوان :

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 





  

 

     

 2از  2صفحه :       فرم / ف 134 /227 - 14شماره مدرک : 

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

 

  

  

 

 سمت اعضای کمیته
نام و نام 
 خانوادگی

 اعالم نظر
 امضاء  علت مخالفت

 مخالف  موافق 
مدیرکل استاندارد استان 

 )رئیس(
 

  
  

نماینده تام االختیار سازمان 
 جهاد کشاورزی استان

 
  

  

نماینده سازمان نظام مهندسی 
 کشاورزی و منابع طبیعی

 استان

 
  

  

استاندارد طباق معاون ارزیابی ان
 استان

 
  

  

رئیس و یا کارشناس حقوقی 
 اداره کل استان

 
  

  

      کارشناس استاندارد ذیربط
رئیس/ مسئول واحد نظارت بر 

  اداره کلاجرای استاندارد 
 )دبیر(

 
  

  

 سایر اعضاء و کارشناسان :
1- ..................................... 
2- ..................................... 
3- ..................................... 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم صورتجلسه کمیته عالئم عنوان :

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



 

 

 

 

 

 15پیوست شماره 

ت محصوالقرارداد صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالينده ها در 

کشاورزي



 

 

   

   

  3از  1صفحه :       فرم / ف 134 /227 - 15شماره مدرک : 

  07/03/97تاريخ تجديد نظر:    03شماره تجدید نظر : 

 

              

 قرارداد صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالينده ها در محصوالت کشاورزي عنوان : 

                                         

 

 ايران اسالمي جمهوري

 سازمان ملي استاندار ايران

 

 

 

کاربرد نشان حدمجاز قرارداد صدور پروانه 

 کشاورزيمحصوالت آالينده ها در 

 

 

 

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



 

 

 3از  2صفحه :       فرم / ف 134 /227 - 15شماره مدرک : 

 07/03/97د نظر :تاريخ تجدي   03شماره تجدید نظر :

  

 
 مایندگین اب........... ............ضوابط اجرایی استانداردهای اختیاری، این قرارداد فی مابین واحد تولیدی..... 10در اجرای ماده 

 ی.. به نشان............آقای/خانم ......................با کد شناسایی محصول .....................................

ستاندارد ارداد طرف قرارداد و اداره کل ارق ن... که در ای.................................................................................................................

اد اداره داکه در این قر....................................نشانی .. ......... به....با نمایندگی آقای/ خانم.................................... استان .....................

 کل نامیده می شود ، منعقد می گردد.

 موضوع قرارداد: -1ماده 

در  الینده هامجاز آ به منظور استفاده از نشان حد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزیصدور پروانه کاربرد 

 ت کشاورزی بر روی محصول/محصول های خام کشاورزی موضوع این قرارداد بشرح ذیل می باشد:محصوال

 ردیف نام محصول/محصول های خام کشاورزی شماره استاندارد ملی

  
 

1 

 مدت قرارداد:  - 2ماده 

 د شد.سه سال تعیین می شود و پس از اتمام قرارداد در صورت رضایت طرفین برای سالهای بعد تجدید خواه

  رارداد و اداره کل:تعهدات طرف ق -3ماده 

 طرف قرارداد مکلف است کلیه مدارک پروانه فعالیت را به شرکت بازرسی ارائه نماید. -1

ت نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالطرف قرارداد مکلف است محصول/محصول های خام کشاورزی دارای  -2

ه کل ز سوی ادارارسالی بوط )طبق این دستورالعمل( و فرم های نشانه گذاری امرخود را مطابق با استانداردهای ملی  کشاورزی

   استاندارد استان اقدام نماید.

لی مربوط مستاندارد اچنان چه در طول مدت اعتبار پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی،   – 3

ی م آگهی هاز انجام چنین سایر مقررات مربوطه تغییر یابد،  پس اتجدید نظر شود و یا تعرفه های قانونی سازمان و ه

 مربوط و اعالم موارد، طرف قرارداد متعهد به رعایت آنها خواهد بود.

ای محصول مکلف است پس از صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی بر طرف قرارداد -4

  د.یاستفاده نما رارداد، نشان مذکور را فقط برای محصول )های( دارای پروانه فوق،)های( خام کشاورزی موضوع این ق

 بازرسي و نمونه برداري:   -4ماده 

قرارداد  وع اینشرکت های بازرسی مجاز می باشند به محل های تولید، انبارش و عرضه محصول )های( خام کشاورزی موض

 نمایند. وارد شده و به بازرسی و نمونه برداری اقدام 

 کشاورزيمحصوالت قرارداد صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالينده ها در  عنوان :

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



 

 

 3از  3صفحه :       فرم / ف 134 /227 - 15شماره مدرک : 

 07/03/97تاريخ تجديد نظر:   03شماره تجدید نظر : 

  

 صدور پروانه:  -5ماده 

ولیدی یا نی واحد تبلیت فاستاندارد استان می تواند در صورت تحقق کلیه شرایط مندرج در این قرارداد و احراز قا اداره کل

یران، ارد ملی کشاورزی موضوع این قرارداد با ضوابط استاندا خامخدماتی و انطباق کیفیت و مشخصات محصول )های( 

ا رقرارداد  ضوع اینبرای محصول )های( خام کشاورزی مو  کشاورزی محصوالتپروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در 

 صادر نماید.

ز نشان ااستفاده  ومکاری : طرف قرارداد مکلف است دو ماه قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، تمایل خود را نسبت به ادامه هتبصره

 ید.اره کل استاندارد استان اعالم نماحد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی و یا انصراف از آن را به اد

 مسئولیت هاي قانوني: – 6ماده 

تفاده از ونه سوء اسگدر حکم اسناد رسمی بوده و هر  محصوالت کشاورزینشان حد مجاز آالینده ها در پروانه کاربرد  – 1

 آن مشمول  مقررات قانونی مربوط می باشد.

نشان حد  نه کاربردپس از خاتمه اعتبار پروا ها در محصوالت کشاورزی نشان حد مجاز آالیندههر گونه استفاده از  – 2

 ، ممنوع می باشد.محصوالت کشاورزیمجاز آالینده ها در 

شخاص ر مقابل اد، رافع مسئولیتهای حقوقی و جزایی نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزیاستفاده از  – 3

 ثالث از جمله مصرف کنندگان نمی باشد.

د برد نشان حستفاده از نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی، فقط برای محصول )های( دارای پروانه کارا -4

 مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی، مجاز می باشد. 

 فسخ قرارداد: – 7ماده 
از آالینده شان حد مجربرد نو پروانه کا اداره کل استاندارد استان می تواند در موارد ذیل  قرارداد را بصورت یک جانبه فسخ

 کشاورزی را ابطال نماید:محصوالت  ها در

 عدم ایفای تعهدات مندرج در این قرارداد توسط طرف قرارداد. – 1

 عدم مطابقت مشخصات محصول )های( با  استاندارد ملی ایران مربوطه. – 2

 یفیت تولید موثر باشد.عدم اجرای این دستور العمل که به نحوی از انحاء در ک – 3

 انجام هرگونه تبلیغات گمراه کننده در زمینه استفاده ازعالمت استاندارد. – 4 

 آثار ابطال پروانه:  -8ماده

د ان حشناستفاده از  طرف قرارداد موظف است پس از اعالم ابطال پروانه کاربرد از طرف اداره کل استاندارد استان، – 1

یع شده  ای توزرا به هر شکل و بالفاصله متوقف و نسبت به جمع آوری کااله ت کشاورزیمجاز آالینده ها در محصوال

 مغایر با استاندارد ملی ایران مربوطه  اقدام نماید.

 .نماید موم آگهیعاداره کل استاندارد استان می تواند ابطال پروانه کاربرد نشان مذکور را به نحو مقتضی جهت اطالع  – 2

 ف: حل اختال  -9ماده

ضوابط  ررات وهرگونه اختالف بین طرفین قرارداد، در اداره کل حقوقی و امور مجلس سازمان مطرح و در چارچوب مق

حاکم  ی کشورقانونی سازمان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم حل اختالف رای محاکم و مراجع قانون

 خواهد بود.

  ضای طرفین رسید.نسخه حکم و اعتبار واحد دارند تنظیم و کلیه اوراق آن  به ام 2نسخه که هر  2ماده و  9این قرارداد در 
 اداره کل استاندارد استان                               طرف قرارداد

 کشاورزيمحصوالت در آالينده ها حد مجاز قرارداد صدور پروانه کاربرد نشان  عنوان :

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 





  

 

 

 

  16پیوست شماره 

کشاورزيت پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالينده ها در محصوال



 

 

 1از   1صفحه :      فرم /ف 134 /227 -16ره مدرک : شما

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

  

 

 ماره پروانه :ش                            جمهوري اسالمي ايران                                                                                  

 اريخ صدور اولیه:ت   سازمان ملي استاندارد ايران                                                                           

 تاريخ تجديد:پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالينده ها در محصوالت کشاورزي                  

 

اره............ و در اجراي قرارداد شم 1371د ايران مصوب بر اساس قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان ملي استاندار

ده جاز آالينمشان حد صدور، تجديد، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد ن"مورخ ................. و وفق دستورالعمل 

هاي د  و با رعايت استاندارد هاي ملي ايران به شماره /227/134به شماره  "در محصوالت کشاورزيها 

........................ 

براي محصول با  ده مي شودازه دابه موجب اين پروانه، به آقا/ خانم/ شرکت.................... با کد ملي....................... اج

 مشخصات ذيل از اين پروانه استفاده نمايد.

  

 نام محصول/ نوع رقم :

 کد شناسایی محصول:  عمرب ترم. هکتار/ سطح زیر کشت: .........................

    باغ     مزرعه    محل تولید: گلخانه رممیزان تولید:........................ تن/ کیلوگ

 میزان گواهی شده و قابل عرضه:  واحد پرورش قارچ خوراکی

 ثبت نام و عالمت تجاری)در صورت دارا بودن(: نوع بسته بندی محصول نهایی:

 آدرس مبدأ)تولید(: عداد بسته ها:ت

 وزن هر بسته)کیلوگرم(:

 تجدید       می باشد.صدور اولیه      مدت اعتبار سه سال از زمان              
ذکور، با م برد پروانهامنه کاردر صورت انقضای مدت اعتبار / تعلیق / ابطال این پروانه، تولید و عرضه محصول در زمینه مرتبط با ديادآوري: 

                                               مجاز نمی باشد.، محصوالت کشاورزیحد مجاز آالینده ها در استفاده از نشان 

 رییس سازمان ملی استاندارد ایران                 

 

 

 

 

 محصوالت کشاورزیدر  آالینده هاپروانه کاربرد نشان حد مجاز عنوان: 

 

 ملی استاندارد ایرانسازمان 

 





  

 



 

 

 

 

 

 17یوست شماره پ

ت در محصوالگواهي تجديد پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالينده ها 

کشاورزي





  

 

 1از   1صفحه :      فرم / ف 134 /227 - 17 شماره مدرک :

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

  

 

 

رناده  ا.......... د............پرونده واحد تولیدي........................ با کد شناساايي محصاول .............  ي دارد، بدينوسیله اعالم م

اي ر...........با ............پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالينده ها در محصوالت کشاورزي با شماره .................. و تااريخ ........ 

ماره هاااي باار اساااس استاندارد/اسااتانداردهاي ملااي ايااران بااه شماره/شاا   ....................................محصااول .......

الينده ها آشان حد مجاز نکاربرد صدور، تجديد، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه  "................................ و  دستورالعمل 

 مورد بررسي قرار گرفت و نتیجه به شرح زير اعالم مي گردد :  ،  د/227/134به شماره  "در محصوالت کشاورزي

.......... ريخ .......تجديد پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالينده ها در محصوالت  کشاورزي، به شاماره ................... و تاا  

 . بال مانع است.............. براي محصول شرح داده شده به مدت سه سال از تاريخ ................ تا ....

 ناندارد استامعاون ارزيابي انطباق است                                                                                                              

 مضاء، تائید و انام و نام خانوادگي، تاريخ                                                                                                            

                                                                                                    

 

 استان ستانداردا مدير کل                                                                                                                                      

 م خانوادگي، امضاءنام و نا                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 محصوالت کشاورزیپروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در تجدید  گواهی :عنوان

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



 

 

 

 

 

 18پیوست شماره 

 محصول شناساييدستورالعمل اعطاي کد 



 

 

 1از   1صفحه :      فرم /ف 134 /227 -18شماره مدرک :  

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

  

 

 

 ه کد استان، شهرستان، بخش و دهستان میباشد.هشت رقم اول مربوط ب -1

)کدهای نهم و دهم( مربوط به کلینیک/آزمایشگاه /شرکت خدمات مشاوره ای بوده و میبایسات   دو رقم بعدی -2

 01ا کاد توسط استان به صورت دو رقمی کد گذاری گردد )اولین کلینیک/آزمایشگاه /شرکت خدمات مشاوره ای ب

ی اساتان  ر است کد مربوط به کلینیک/آزمایشگاه /شرکت خدمات مشاوره ای کاه از ساو  آغاز میگردد( الزم به ذک

، کد آن اعالم میگردد، مختص همان کلینیک/آزمایشگاه /شرکت خدمات مشاوره ای بوده و در صورت عدم فعالیت

 برای شناسایی کلینیک/آزمایشگاه /شرکت خدمات مشاوره ای دیگر مورد استفاده قرار نگیرد .

 ه رقم بعدی )کدهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهم( مربوط به کد محصول تولیدی است .س -3

 )کدهای چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم( مربوط به سه رقم سمت راست کد ملی کشاورز و یا درسه رقم بعدی -4

 لیدی تحات احد توصورت فعالیت در قالب واحد تولیدی تعاونی و غیره، سه رقم سمت راست پروانه بهره برداری و

 پوشش میباشد.

 به عنوان مثال:

( 177که محصول خیار گلخاناه ای را)باا کاد     321آقای محمد رحیمی با کد ملی به شماره سه رقم سمت راست 

در  (تولیاد و  07تحت پوشش کلینیک/آزمایشگاه /شرکت خدمات مشاوره ای طبیعت سبز)به عنوان مثاال باا کاد   

با ( اساتان آذربایجاان شارقی)   02(شهرستان اهر)باا کاد  02شش مرکزی)با کد ( بخش پو04دهستان قشالق)با کد

 د( خواهد بو03-02-02-04-07-177-321رقمی به شماره ) 16(فعالیت مینماید، کد 04کد

 

کلینیک/آزمایشگاه  محصول کشاورز

شرکت خدمات /

 مشاوره ای   

 استان شهرستان بخش دهستان

 آذربایجان شرقی اهر مرکزی قشالق طبیعت سبز خیار گلخانه ای محمد رحیمی

321 177 07 04 02 02 03 

                                                                                                       

                     

 شناسایی محصولدستورالعمل اعطای کد  عنوان:

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



 

 

 

 

 

19پیوست شماره   

کشاورزي تعالمت مربوط به نشان حد مجاز آالينده ها در محصوال  

 

 

 

 



 

 

 3از   1  صفحه :    فرم  /ف 134 / 227 - 19شماره مدرک : 

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

  

 عنوان: عالمت مربوط به نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



 

 

 3از   2صفحه :      فرم  /ف 134 / 227 - 19شماره مدرک: 

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

  

 کشاورزی تعالمت مربوط به نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالعنوان: 
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 3از   3صفحه :      فرم  /ف 134 / 227- 19شماره مدرک: 

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

  

 بوط به نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزیعالمت مرعنوان: 
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 20پیوست شماره 

 خام اطالعات مربوط به نشانه گذاري بر روي بسته بندي محصوالت

 تمحصوالکشاورزي داراي پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالينده ها در 

 کشاورزي

 

 



 

 

 1از  1صفحه :                                    فرم                           / ف 134 /227 - 20 شماره مدرک : 

 07/03/97تاريخ تجديد نظر:   03شماره تجدید نظر :

 

 

ل مناسب که نشدنی، در مح اک نشدنی و جدااز آالینده ها در محصوالت کشاورزی، باید به زبان فارسی، به طور خوانا و قابل رویت، با مرکب پنشانه گذاری و نشان حد مج -1

 در معرض دید مصرف کننده باشد، درج شود.

 ده ها در محصوالت کشاورزی درج شود:طالعات زیر باید بر روی برچسب محصوالت خام کشاورزی دارای پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینا -2

 نام محصول کشاورزی 2-1

 نام و نشانی تولید کننده/بهره بردار/بسته بندی کننده محصول و یا عالمت تجاری آن 2-2

 کد شناسایی محصول 2-3

 سته بندی محصول به ) روز، ماه و سال(تاریخ تولید/ ب 2-4

 سال( تاریخ انقضای محصول به ) روز، ماه و 2-5

 ارت محصول ایرانعب 8-2شرایط نگهداری                7-2           وزن هر بسته )کیلوگرم(             -2-6

 20ابعاد ظرف بسته بندی  سانتی متر درج شود، الزم به ذکر است 2در  2ز آالینده ها در محصوالت کشاورزی، باید بر روی بدنه ظرف بسته بندی، با ابعاد نشان حد مجا -3

 سانتی متر برای انواع محصوالت کشاورزی می باشد. 30در 

 قت گردد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی، وارونه درج نشود. شکل صحیح مصوب، مطابق شکل زیر می باشد:د -4

 

 ادراتی، بالمانع می باشد.( برای اقالم ص ISIRIت وارونه )با کادر داخل استفاده از نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی بر روی بسته بندی محصول، بصور يادآوري:

ی گونه رنگ بند ( می باشد و هررنگ بندی نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی بر روی بسته بندی محصول ذیربط، بصورت رنگی )رنگ سفید و سبز یشمی -5

 به غیر از آن، مجاز نمی باشد.

 د.نگلیسی درج شواید به زبان کشور خریدار و یا زبان ااقالم صادراتی دارای پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی، ب نشانه گذاری -6

 رج کد ده رقمی )شماره پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی( در زیر عالمت ذیربط، الزامی می باشد.د -7

انبی بسته بندی جناسب با سطح رده و مت( محتوی فرآود تولیدی می تواند نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی را بر روی بسته بندی ثانویه ) کارتن، .......واح -8

 ثانویه، درج نماید.

ان مذکور، انه کاربرد نشزان/ احجام/ ابعاد بسته بندی محصوالت دارای پرواحد تولیدی می تواند از نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی، بر روی سایر اوو -9

 متناسب با ابعاد فوق الذکر )حداقل معادل یکدهم ابعاد سطح بسته بندی ذیربط به سانتی متر مربع( استفاده نماید.

در محصوالت  از آالینده هااجازه سازمان ملی استاندارد ایران از نشان حد مج ارندگان پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی، می توانند باد -10

  کشاورزی، بر روی سربرگ نامه ها، تابلوهای سردرب و امثال آن استفاده نمایند.

 ارائه اطالعات اضافی در صورتی که باعث گمراهی مصرف کننده نگردد، بالمانع می باشد.
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 کشاورزیوالت محصها در  کشاورزی دارای پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالیندهخام  ه گذاری بر روی بسته بندی محصوالتاطالعات مربوط به نشان: عنوان

 

 


