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 6فرم شماره  
 مسئول فنیتعهد محضري 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


