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 شماره : 

 تاریخ : 
 سال 3مدت اعتبار:

 

 

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

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

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

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

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 ج.ا.اومنابع طبیعی  
 

 مهندسی سازمان نظام  
 کشاورزي و منابع طبیعی   

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

 (انسکتاریوم) 

 



۶۷  

 تعهدات:     
 

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

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

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

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

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

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

 
 ام و نام خانوادگی / امضاء متعهدن

 


