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 مقدمه

های بشر از ابتدا تا به حال و در آینده نیز کشاورزی مهمترین و شریف ترین فعالیت ،روزانه مردم به تغذیهدلیل نیاز به

اجتماعی هر کشوری را احاطه کرده است و به همین دلیل احساس مسئولیت  ،های فرهنگی خواهد بود. کشاورزی ارزش

گیاهان و حیوانات یک ضرورت قانونی اخالقی و شرعی  آب، خاک، اعم از  گسترده در حمایت از کشاورزی و ابزارهای آن

های حیوانات سالم و انسان ،سالم گیاه ،سالم است. سالمت افراد جوامع انسانی از سالمت اکوسیستم مجزا نبوده و خاک

سالم را به وجود آورده است. اصل عدالت و انصاف که از آداب اجتماعی دین مبین اسالم است در تولیدات سالمت محور 

موضوع سالمت و کیفیت محصوالت کشاورزی و غذایی، افزایش آگاهی شوند، هویداست. هیه میتکه با الزامات استاندارد 

آفت کش ها، کودهای شیمیایی، و پیامدها و مشکالت ناشی از آن که مصرف کنندگان و نگرانی از وجود بقایای سموم،

تمایل مصرف  و الش های اساسی جوامع امروزی استمحیط زیست و سالمت جامعه را مورد تهدید قرارداده است یکی از چ

ایی و سیاست ه و ارگانیک افزایش داده است. بسیاری از استانداردها استانداردکنندگان را به مصرف محصوالت کشاورزی 

که اتخاذ می شوند نه فقط با محیط زیست بلکه بیشتر به سالمت انسانها ارتباط پیدا می کنند که البته این مسئله نیز به 

و ارگانیک  تغییر نگرش از استاندارد تولید محصول در  .نوبه خود با حفاظت از منابع زیست محیطی ارتباط پیدا می نماید

گاهی ه سازی روش های تولید و به کارگیری دانش و آبهینضرورت ، به سمت تولید با کیفیت بهتر  تولید با عملکرد بیشتر

تمام عملیات مربوط به شود.های شیمیایی احساس میهای غیر شیمیایی به جای نهادهکشاورزی اکولوژیکی و تکنیک

داری و حمل و نقل در زمینه کاربرد مدیریت محصوالت کشاورزی اعم از کاشت،داشت،برداشت،جداسازی،بسته بندی،نگه

ی یتوصیه های الزم و با در نظر گرفتن جوانب اقتصادی،اجتماعی،زیست محیطی برای کاهش آالینده های فیزیکی،شیمیا

یک محصول غذایی ایمن،  .و میکروبیولوژی برای رسیدن به هدف امنیت غذایی در زنجیره غدایی الزم و ضروری است

ش ایجاد بستر پذیرو و عملیات تبدیل و فرآوری انجام شده در درون زنجیره تولید مواد غذایی استنتیجه تمام فرآیندها 

قانون  6ماده  5نویسی و رعایت تبصره نسخه، توجه به استانداردهای ملی و بین المللی ، متخصص در بخش کشاورزی 

های زیست محیطی را مبنا قرار جلوگیری از آالیندهوری و اشتغال پایدار و به ویژه سالمت محیط زیست و افزایش بهره

 –دستورالعمل تولید محصول گواهی شده توسط سازمان جهاد کشاورزی فارس  8935بر این اساس در سال  ه است .داد

و اکنون بر اساس این دستورالعمل صادر گردید  ICMمورد گواهی  200تهیه و حدود  و سالمت غذا  دفتر محیط زیست

پروانه حد مجاز آالینده ها  به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی انجام می که صدور 

منطبق 8931گردد به منظور یکسان سازی روند اجرایی و سهولت در اخذ گواهی، اصالحیه دستورالعمل مذکور در مرداد ماه 

یط زیست و سالمت غذا انجام آالینده ها و سامانه پنجره در گروه محبا دستورالعمل استاندارد تشویقی  کاربرد حد مجاز 

یاده پاستفاده از پتانسیل های انسانی فعال ، فنی و عالقمند و همچنین گرفت با این امید که با استعانت از درگاه الهی و 

( IPMمدیریت تلفیقی آفات )،  (ICM ،IPCMاز جمله مدیریت تلفیقی محصوالت کشاورزی ) سازی برنامه های مدیریتی

 (FFS ) ، مدرسه در مزرعه  کاربردی–برتامه های آموزشی ( GAPعملیات خوب کشاورزی )، مدیریت بهینه تغذیه، 

 تکنولوژی های نوین بتوانیم مسیر رسیدن به کشاورزی پایدار را هموار سازیم.رهیافت و واستفاده از سایر  
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 4پیوست شماره 
 پروانه کاربرد در خواست صدور

 

 

 

 

 

 

 مدارک مورد نیاز 

 مدرک زمین  -8

 پروانه بهره برداری )نوع فعالیت، حد مجاز آالینده های تولیدات گیاهی و گلخانه ای ( -2

 مدرک آب  -9

  



 
 

6 
 

 

 شماره:

 تاریخ:

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

 رئیس مرکز جهاد کشاورزی..................... -فارس  سازمان جهاد کشاروزی استان 

 باسالم و احترام،

............/ شرکت ............................................................ با سطح زیر  یله به استحضار می رساند اینجانب بدینوس       

کشت ......................... هکتار و برآورد تقریبی تولید ...................... تن محصول ..................... در استان 

...................... بخش.......... دهستان/شهر ........................... روستای ......................... شهرستان .........

.......................... با فراهم نمودن شرایط الزم برای انطباق مشخصات کیفی محصول ......... با استانداردهای ملی 

رد ایران در خصوص کاربرد نشان حد مجاز آالینده مربوطه، با اعالم آگاهی از قوانین و مقررات سازمان ملی استاندا

هادر محصوالت کشاورزی برای محصول ........... در انطباق با استانداردهای ملی ایران به شماره های ......... می 

 باشد. خواهشمند است دستور اقدام مقتضی صادر فرمائید.

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

 

 امضا و نام خانوادگی متقاضی        

 

 

  

 

 

 



 
 

7 
 

 

 

 

 

2پیوست شماره   

 

 شناسنامه مزرعه
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 نام متقاضی.............     مدرک تحصیلی................

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

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

کروکی شکل قطعه زمین مورد نظر)گوشه های شکل زمین شماره گذاری و مختصات آن در جدول وارد 

 شود(

 (UTMمختصات جغرافیایی مزرعه)

 (zoneزون) ارتفاع)متر( عرض طول شماره نقطه

     

     

     

     

     

 ه از نزدیک ترین مراکز دامداری، مزرع، ابنیه و سایر..... )با ذکر نوع کشت( و باغات:لفاص

نوع مزرعه/باغ/مرکز 

 تاسیسات/ابنیه/جاده...

فاصله تا محل 

 کشت

 مالحظات نوع کشت

    

    

    

 

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

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

 عنوان : شناسنامه مزرعه 
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 نام رقم بذر مصرفی:..............

 سابقه کشت در سه سال گذشته:

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

      

      

      

 

 

 ⃝آبی      ⃝نوع کشت: دیم

 سایر با ذکر مورد............       ⃝تحت فشار      ⃝نشتی      ⃝روش آبیاری: کرتی

 ⃝سایر موارد)ذکر شود(        ⃝قنات        ⃝پساب      ⃝آب شهری       ⃝کانال       ⃝چشمه      ⃝رودخانه      ⃝منبع آب: چاه 

 

 

 کشاورزی مورد استفاده) کاشت، داشت، برداشت(:نوع ماشن آالت 

 مرحله برداشت مرحله داشت مرحله کاشت نام ماشین آالت

 ⃝ ⃝ ⃝ 

 ⃝ ⃝ ⃝ 
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 عنوان شناسه مزرعه:

 

در صورت مصرف فاضالب/پساب آخرین       ⃝ندارد       ⃝دارد  سال گذشته 5سابقه مصرف فاضالب خام و پساب در 

 زمان مصرف آن در مزرعه سال ........از منبع .......بوده است

 سابقه اقدامات برای کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز با ذکر مورد در سه سال گذشته:
 مالحظات سال سوم سال دوم سال اول نوع اقدام

     کنترل آفات

     علف های هرز

     

 روش های کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز با ذکر مورد:

 ییکنترل غیر شیمیا کنترل شیمیایی 

آفت  

 کش

حشره 

 کش

 قارچ کش حشره کش آفت کش قارچ کش

       نوع

       نام

       دوز مصرفی

       دفعات مصرف

       زمان مصرف

       زمان پاشش

از آخرین دوره مصرف قبل 

 برداشت
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 سابقه مدیریت و حاصل خیزی خاک و تغذیه گیاه:  

 

 سال سوم سال دوم سال اول 

نوع کود/مواد بهساز خاک)شیمیایی، 

 آلی، زیستی و .....(

   

    کود مصرفینام 

    میزان مصرف در هکتار 

    تقسیط تعداد

    نحوه مصرف و جایگذاری

    زمان های مصرف

    دوره مصرف قبل از برداشتآخرین 

 

 

نتایج آزمون خاک، آب، گیاه و توصیه های کودی و بکار گیری توصیه کودی) حداقل مربوط به سه سال گذشته(: در 

 صورت انجام ضمیمه شود.
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 عنوان: شناسنامه مزرعه

 

در صورت وجود ذکر، مدارک      ⃝ندارد        ⃝گزارش یا شواهدی از آلودگی منابع خاک و آب در مزرعه وجود دارد 

 ضمیمه شود.

 سابقه وضعیت کاربرد تنظیم کننده های رشدی:...............

 

 مالحظات طبیعی شیمیایی 

    نوع

    نام

    دز مصرفی

    دفعات مصرف

    نحوه مصرف

    زمان مصرف

آخرین دوره مصرف قبل 

 از برداشت

   

 

 کشاورزی/مدیریت جهاد کشاورزی                                         امضا متقاضیامضا رئیس مرکز خدمات 
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 3پیوست شماره 
 شناسنامه باغ
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 نام متقاضی:...... مدرک تحصیلی: .......

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

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

 دول وارد شود(کروکی شکل قطعه زمین مورد نظر) گوشه های شکل زمین شماره گذاری و مختصات آن در ج

 ( UTMمختصات جغرافیایی باغ)

 

 (ZONEزون) ارتفاع)متر( عرض طول شماره نقطه

     

     

     

     

 

 فاصله از نزدیک ترین مرکز دامداری، مزرعه، باغ، ابینیه و سایر .......... )با ذکر نوع کشت( و باغات:

 

نوع مرکز/تاسیسات/ ابنیه/ 

 جاده....

 مالحظات نوع کشت کشتفاصله تا محل 

    

    

    

 عنوان: شناسنامه باغ  
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 تعداد نیروی کارگری:....... نفر

 نوع محصول:...............   کل سطح زیر کشت:    هکتار            براورد تولید:.......تن

 تاریخ احداث:....... تاریخ برداشت:..........

 کاربری زمین قبل از احداث باغ فعلی     3درجه   2درجه  8نوع باغ: درجه 

 نام ارقام پایه:........... نام ارقام پیوندک:............نام رقم غالب پایه:............ نام رقم غالب پیوندک:................

 سن تقریبی درختان:.............. ارتفاع تاج درختان:.................

 ..........پوشش بستر باغ:نام رقم گرده دهنده:.......

 تعداد درختان:                 فواصل کاشت:

 آبی نوع کشت:    دیم

 سایر با ذکر مورد تحت فشار   نشتی   روش آبیاری:  کرتی

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

در صورت مصرف اخرین زمان استفاده در سال .... و از   ندارد   گذشته داردسال  5سابقه مصرف فاضالب در 

 منبع ..... بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

 عنوان شناسه باغ:

 نوع ماشن آالت کشاورزی مورد استفاده) کاشت، داشت، برداشت(:

 

 مرحله برداشت مرحله داشت مرحله کاشت نام ماشین آالت

 ⃝ ⃝ ⃝ 

 ⃝ ⃝ ⃝ 

 

در صورت مصرف فاضالب/پساب آخرین       ⃝ندارد       ⃝سال گذشته  دارد 5فاضالب خام و پساب در  سابقه مصرف

 زمان مصرف آن در مزرعه سال ........از منبع .......بوده است

 سابقه اقدامات برای کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز با ذکر مورد در سه سال گذشته:
 مالحظات سال سوم مسال دو سال اول نوع اقدام

     کنترل آفات

     علف های هرز
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 روش های کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز با ذکر مورد:

 کنترل غیر شیمیای کنترل شیمیایی 

آفت  

 کش

 قارچ کش حشره کش آفت کش قارچ کش حشره کش

       نوع

       نام

       دوز مصرفی

       دفعات مصرف

       زمان مصرف

       زمان پاشش

آخرین دوره مصرف قبل از 

 برداشت

      

 سابقه مدیریت و حاصل خیزی خاک و تغذیه گیاه:

 سال سومن سال دوم سال اول 

نوع کود/مواد بهساز خاک)شیمیایی، آلی، 

 زیستی و .....(

   

    نام ماده کودی

    میزان مصرف در هکتار 

    قسیطتعداد ت

    نحوه مصرف و جایگذاری

    )تاریخ و دوره رشدی گیاه(زمان های مصرف

    آخرین دوره مصرف قبل از برداشت

نتایج آزمون خاک، آب، گیاه و توصیه های کودی و بکار گیری توصیه کودی) حداقل مربوط به سه سال گذشته(: در 

 صورت انجام ضمیمه شود.
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 عنوان شناسنامه باغ:

در صورت وجود ذکر، مدارک      ⃝ندارد        ⃝وجود دارد  باغگزارش یا شواهدی از آلودگی منابع خاک و آب در 

 ضمیمه شود.

 سابقه وضعیت کاربرد تنظیم کننده های رشدی:...............

 

 مالحظات طبیعی شیمیایی 

    نوع

    نام

    دز مصرفی

    دفعات مصرف

    نحوه مصرف

    مصرف زمان

آخرین دوره مصرف قبل 

 از برداشت

   

 

 امضا رئیس مرکز خدمات کشاورزی/مدیریت جهاد کشاورزی                                         امضا متقاضی
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 1پیوست شماره 
 شناسنامه گلخانه
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 نام متقاضی:...... مدرک تحصیلی: .......

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

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

 کروکی شکل قطعه زمین مورد نظر) گوشه های شکل زمین شماره گذاری و مختصات آن در جدول وارد شود(

 ( UTMمختصات جغرافیایی باغ)

 (ZONEزون) ارتفاع)متر( عرض طول شماره نقطه

     

     

     

     

 

 دامداری، مزرعه، باغ، ابینیه و سایر .......... )با ذکر نوع کشت( و باغات:فاصله از نزدیک ترین مرکز 

نوع مرکز/تاسیسات/ ابنیه/ 

 جاده....

 مالحظات نوع کشت فاصله تا محل کشت

    

    

    

 

 عنوان: شناسنامه گلخانه 
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 تعداد نیروی کارگری:....... نفر

 نوع محصول:...............  نام رقم:.......   

  نشاء   مستقیم)بذر(نوع کشت:........ کشت 

 تاریخ کاشت:....... تاریخ برداشت:.......... نوع بستر کشت:..........

 طول:....  عرض:....    ارتفاع:....    تعداد دهنه:....   براورد تولید:.... تن  کل مساحت گلخانه:............مترمربع

 ی:..... توری ضد حشره:....پنجره سقفی:.....نوع پوشش سقف:....  اتاق انتظار ورودی:.... حوضچه ضدعفون

 وجود دما سنج:...... رطوبت دماسنج:.... فن تهویه:......

 نامناسب   وضعیت نور:..... مناسب

 ندارد  آب شیرین کن:  دارد  بسته  نوع سیستم: باز

 سایر با ذکر مورد تحت فشار   نشتی   روش آبیاری:  کرتی

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

در صورت مصرف اخرین زمان استفاده در سال   ندارد   سال گذشته دارد 5سابقه مصرف فاضالب در 

 .... و از منبع ..... بوده است.

  سایر.... co2 متمرکز   بخاری  کوره های هوای گرم  نوع سیستم گرمایش: شوفاژ

 سایر  متمرکز  نوع سیستم سرمایش: کولر
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 عنوان: شناسنامه گلخانه

 

 سابقه کشت در سه سال گذشته

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

      

      

      

 

 نوع ماشن آالت کشاورزی مورد استفاده) کاشت، داشت، برداشت(:

 مرحله برداشت مرحله داشت مرحله کاشت آالت نام ماشین

 ⃝ ⃝ ⃝ 

 ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 عنوان شناسه باغ:

در صورت مصرف فاضالب/پساب آخرین       ⃝ندارد       ⃝سال گذشته  دارد 5سابقه مصرف فاضالب خام و پساب در 

 زمان مصرف آن در مزرعه سال ........از منبع .......بوده است

 کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز با ذکر مورد در سه سال گذشته:سابقه اقدامات برای 
 مالحظات سال سوم سال دوم سال اول نوع اقدام

     کنترل آفات

     علف های هرز
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 روش های کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز با ذکر مورد:

 کنترل غیر شیمیای کنترل شیمیایی 

آفت  

 کش

 قارچ کش حشره کش آفت کش قارچ کش حشره کش

       نوع

       نام

       دوز مصرفی

       دفعات مصرف

       زمان مصرف

       زمان پاشش

آخرین دوره مصرف قبل از 

 برداشت

      

 :در سه سال گذشته سابقه مدیریت و حاصل خیزی خاک و تغذیه گیاه

 سال سومن سال دوم سال اول 

کود/مواد بهساز خاک)شیمیایی، آلی، نوع 

 زیستی و .....(

   

    نام ماده کودی

    میزان مصرف در هکتار 

    تعداد نقسیط

    نحوه مصرف و جایگذاری

    زمان های مصرف)تاریخ و دوره رشدی گیاه(

    آخرین دوره مصرف قبل از برداشت

بکار گیری توصیه کودی) حداقل مربوط به سه سال گذشته(: در  نتایج آزمون خاک، آب، گیاه و توصیه های کودی و

 صورت انجام ضمیمه شود.
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:گلخانهعنوان شناسنامه   

در صورت وجود ذکر، مدارک      ⃝ندارد        ⃝وجود دارد  گلخانهگزارش یا شواهدی از آلودگی منابع خاک و آب در 

 ضمیمه شود.

دی:...............سابقه وضعیت کاربرد تنظیم کننده های رش  

 

 مالحظات طبیعی شیمیایی 

    نوع

    نام

    دز مصرفی

    دفعات مصرف

    نحوه مصرف

    زمان مصرف

آخرین دوره مصرف قبل 

 از برداشت

   

 

 امضا رئیس مرکز خدمات کشاورزی/مدیریت جهاد کشاورزی                                         امضا متقاضی
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 5پیوست شماره 
 شناسنامه واحدهای پرورش قارچ خوراکی
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 نام متقاضی:...... مدرک تحصیلی: .......

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

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

 کروکی شکل قطعه زمین مورد نظر) گوشه های شکل زمین شماره گذاری و مختصات آن در جدول وارد شود(

 ( UTMمختصات جغرافیایی باغ)

 

 (ZONEزون) ارتفاع)متر( عرض طول شماره نقطه

     

     

     

     

 

 فاصله از نزدیک ترین مرکز دامداری، مزرعه، باغ، ابینیه و سایر .......... )با ذکر نوع کشت( و باغات:

 

نوع مرکز/تاسیسات/ ابنیه/ 

 جاده....

 مالحظات نوع کشت فاصله تا محل کشت

    

    

    

 واحدهای پرورش قارچ خوراکی عنوان: شناسنامه
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 نیروی کارگری:....... نفر تعداد

 رقم یا گونه قارچ:.........  تعداد سالن های تولید:.......   

 متراژ هر سالن تولید:........ تعداد طبقات پرورش قارچ در هر سالن:..........دوره زمانی تخلیه سالن ها:

 ریتم برنامه تولید سالیانه:...... نوع بستر کشت

متوسط عملکرد ............مترمربع  طول:....  عرض:....    ارتفاع:....    تعداد واحدها:....   کل مساحت واحد پرورش قارچ:

 :.... سال قبل

 سایر با ذکر مورد تحت فشار   نشتی   روش آبیاری:  آب پاشی

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

  سایر.... co2 متمرکز   بخاری  کوره های هوای گرم  گرمایش: شوفاژنوع سیستم 

 سایر  متمرکز  نوع سیستم سرمایش: کولر

 :..... فواصل قفسه بندی ها:.... نوع قفسه بندی سالن های تولید:....  سازهنوع 

 ها:.....محل حوضچه ضدعفونی: .......توری ضد حشره:......درز بندی مناسب در و پنجره 

 فیلتراسیون هواساز ها: ...... دما سنج:...... رطوبت دماسنج:.... فن تهویه:......

 نامناسب   وضعیت نور:..... مناسب

وضعیت بهداشت داخل و خارج از نظر: جمع آوری ضایعات قارچ و زباله ها در ظروف در بسته و دفع 

 د استفادهوجود انبار مناسب برای نگهداری مواد اولیه مور آن

 واحدهای پرورش قارچ خوراکیعنوان: شناسنامه 

 سابقه کشت در سه سال گذشته

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

      

      

      

 

  



 
 

28 
 

 نوع ماشن آالت کشاورزی مورد استفاده) کاشت، داشت، برداشت(:

 مرحله برداشت داشتمرحله  مرحله کاشت نام ماشین آالت

 ⃝ ⃝ ⃝ 

 ⃝ ⃝ ⃝ 

در صورت مصرف فاضالب/پساب آخرین       ⃝ندارد       ⃝سال گذشته  دارد 5سابقه مصرف فاضالب خام و پساب در 

 زمان مصرف آن در مزرعه سال ........از منبع .......بوده است

 ورد در سه سال گذشته:سابقه اقدامات برای کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز با ذکر م
 مالحظات سال سوم سال دوم سال اول نوع اقدام

     کنترل آفات

     علف های هرز

 روش های کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز با ذکر مورد:

 کنترل غیر شیمیای کنترل شیمیایی 

 قارچ کش حشره کش آفت کش قارچ کش حشره کش آفت کش 

       نوع

       نام

       دوز مصرفی

       دفعات مصرف

       زمان مصرف

       زمان پاشش

       آخرین دوره مصرف قبل از برداشت

نتایج آزمون آب، بستر کشت و ....) حداقل مربوط به سه سال گذشته(: در صورت انجام آزمون، نتایج آن ضمیمه 

 شود.

 



 
 

29 
 

 عنوان: شناسنامه واحدهای پرورش قارچ خوراکی

 تغذیه گیاه

 زیستی آلی شیمیایی تغذیه گیاه

    نوع 

    نام 

    دز مصرفی

    دفعات مصرف

    زمان مصرف

    آخرین دوره مصرف قبل از برداشت

نتایج آزمون خاک، آب، گیاه و توصیه های کودی و بکار گیری توصیه کودی) حداقل مربوط به سه سال گذشته(: در 

 صورت انجام ضمیمه شود.

 سابقه وضعیت کاربرد تنظیم کننده های رشدی:...............
 

 مالحظات طبیعی شیمیایی 

    نوع

    نام

    دز مصرفی

    دفعات مصرف

    نحوه مصرف

    زمان مصرف

آخرین دوره مصرف قبل از 

 برداشت

   

 

 امضا متقاضی                      امضا رئیس مرکز خدمات کشاورزی/مدیریت جهاد کشاورزی                   
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 6پیوست شماره 
 قراردادخرید خدمات نظارتی و مشاوره فنی با مدیر کنترل کیفیت 

 

 

 

 

 

 

 مدارک مورد نیاز

 نتایج آزمون خاک  .8

 نتایج آزمون آب .2

  در صورت لزوم نتایج آزمون برگ  .9
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کلینیک/مدیر کنترل کیفیت مورد تایید سازمان عنوان : قرارداد خرید خدمات نظارتی و مشاوره فنی با  

 جهاد کشاورزی

 

/د صدور، تجدید،تعلیق و رفع تعلیق، ابطال و تجدید پروانه 222/431این قرارداد در اجرای دستورالعمل شماره 

 ..................................به شمارهکاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت خام کشاروزی بین آقای/خانم.........

 گاه/شرکت های خدمات فنی به شمارهملی .............. و شماره پروانه................... کلینیک گیاه پزشکی/آزمایش

..................کد پستی................... ثبت........................ و به آدرس................... و به شمار ه تلفن....................فاکس.......

از یک طرف که من بعد مدیر کنترل کیفیت نامیده می شود و آقای/ خانم/ شرکت.....................دارای شماره کارت 

ستان........................ ملی......................... و کد شناسایی محصول به شماره.................................. تولید کننده ا

ه شهرستان: ................ بخش ...................................... دهستان/شهر....................روستا که من بعد تولید کنند

 نامیده می شود منعقد می گردد
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 موضوع قرارداد : .4

د و مدیریت تلفیقی محصول باغ/مزرعه/گلخانه/واحد ارائه خدمات نظارتی و مشاوره فنی و نظارت بر فرآیند تولی

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

 مدت قرارداد : .2

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

 ل از شروع فصل زراعی/باغی و یا حداکثر همزمان با آن انجام گیرد.یادآوری: تاریخ عقد قرار داد قب

 مبلغ قرارداد : .3

مبلغ کل قرارداد بابت هزینه های مربوط به ارائه خدمات نظارتی، مشاوره فنی ، تهیه شناسنامه واحد تولیدی و 

و برعهده تولید کننده/ شرکت  صدور کد شناسایی محصول توسط سازمان جهاد استان ............................ ریال

 باشد.درخواست کننده می

 تعهدات طرفین  .1

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

 همکاری با سازمان جهاد استان 1-4-4

 پی گیری اخذ کد شناسایی محصول -1-4-2

 تهیه شناسنامه  واحد تولیدی تحت پوشش بر اساس محصول و فرم مربوطه  -1-4-3

 توصیه های فنی به تولیدکننده طبق دستور العمل -1-4-1

نظارت و هدایت اجرای عملیات بهینه کشاورزی به ویژه روش های کنترل آفات، بیماری ها و علف  -1-4-5

 طبق دستورالعمل های مربوطه های هرز مدیریت حاصل خیزی خاک و تغذیه گیاه 

 تکمیل فرم پایش و درمان عوامل خسارت زا -1-4-6

 تکمیل فرم مدیریت حاصل خیزی خاک و تغذیه گیاه -1-4-2

 همکاری الزم برای نمونه برداری ها  -1-4-8

 صدور تأییدیه طبق دستورالعمل  -1-4-9
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 چک لیست بازرسیمستندسازی وحفظ سوابق اقدامات صورت گرفته بر اساس  -1-4-40

 به نیابت از متقاضی استاندرخواست کتبی جهت دریافت پروانه اداره کل  -1-4-44

 پی گیری قرارداد با شرکت بازرسی به منظور خرید خدمت بازرسی و نمونه برداری و انجام آزمون   -1-4-42

کشت باید توسط مدیر کنترل کیفیت، به سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل استاندارد  رتغیی 1-4-43

 استان اعالم شود

 (.سایر موارد) در صورت لزوم 1-4-41

 تعهدات تولید کننده : -1-2

 اجرای دستورالعمل های تولید طبق توصیه های مدیر کنترل کیفیت -1-2-4

احد تولیدی، ردیابی و پیش آگاهی آفات و بیماری های گیاهی مدیریت همکاری در تهیه شناسنامه و -1-2-2

 حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

عدم استفاده از نهاده ها به خصوص ترکیبات شیمیایی بدون توصیه کتبی و نسخه مدیر کنترل  -1-2-3

 کیفیت جهت کنترل آفات و بیماری ها و استفاده از انواع مواد کوهی وبه ساز

 داخت هزینه های مربوط به کنترل آفاتپر -1-2-1

 حضور فعال در دوره های آموزشی -1-2-5

همکاری های الزم برای نمونه برداری به منظور انجام آزمون باقیمانده سموم، نیترات، فلزات سنگین  -1-2-6

 و دیگر آالینده ها حین تولید و محصول نهایی .

ونه برداری و آزمایش باقیمانده سموم، فلزات سنگین و پرداخت هزینه های مربوط به بازرسی، نم -1-2-2

 )کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها (ها برای کسب گواهی نامه بازرسی انطباق محصول سایر آالینده
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برگ/ گیاه زراعی/ باغی و کاربرد کودها بر اساس توصیه کودی  در صورت نیاز  انجام آزمون خاک،آب و 1-2-8

 از آزمایشگاه تجزیه خاک و آب و گیاه معتبر موسسه تحقیقات آب و خاک

طرفین مدیر حفظ نباتات استان را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب می نمایند که در صورت بروز 

 .اختالف، نظر ایشان مودر پذیرش طرفین خواهد بود

 در صورت لزوم()سایر موارد  1-2-9

این قرارداد در سه نسخه تنظیم گردیده است که ، یک نسخه به مدیر کنترل کیفیت یک نسخه به تولید  -4

 کننده و یک نسخه به اداره کل استاندارد استان تحویل می گردد.

 

 نام و نام خانوادگی      نام و نام خانوادگی 

 نترل کیفیتمدیر ک        تولید کننده   

  



 
 

35 
 

 

 2پیوست شماره 
 

 قرارداد بازرسی و نمونه برداری

 

 

 

 

 

 

 

 مدارک مورد نیاز 

 مدارک شرکت بازرسی  .4

 (2قرارداد بازرسی و نمونه برداری )طبق پیوست  .2
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 برداری عنوان : قرارداد بازرسی و نمونه

 

 قرارداد بازرسی و نمونه برداری

 تاریخ :        

 طرفین قرارداد -4

صدور، تجدید،تعلیق و رفع تعلیق، ابطال و تجدید پروانه کاربرد نشان حد  /د227/894شماره دستورالعملاین قرارداد در اجرای 

 به نمایندگی آقا/خانم............................................................  /شرکتمجاز آالینده ها برای محصوالت کشاورزی بین آقا/خانم

نامیده می شود از یک  متقاضی. به آدرس............................................. که در این قرارداد با کد ملی...................................................

شود به که منبعد شرکت نامیده می .......و آقا/خانم ...................مدیر عامل شرکت بازرسی............... به شماره ثبت.............سو 

 آدرس ................................................. طبق مفاد ذیل منعقد می گردد.

 موضوع قرارداد: -2

 د.می باش ستاندارد ملی ایرانا  براساسو صدور گزارش بازرسی ، نمونه برداری، آزمون موضوع این قرارداد، ارائه خدمات بازرسی

 *.. تنمحصول : ...................................... سطح زیر کشت ................... هکتار،  میزان تولید : ........................ نام

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

نامه بر اساس میزان گزارش بازرس اعزامی بوده و مسئولیت موجودی محصول به میزان کمتر یا بیشتر از آن مندرج در گواهی

 خواهد بود. متقاضیمتوجه 

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

 ......................... دهستان ............................ روستا.......................آدرس محل تولید: استان ............................. شهرستان ....

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت  -3

 بر اساس توافق طرفین، مبلغ قرارداد بر حسب آنالیز هزینه ذیل ....................................... ریال می باشد.

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

 .......................................... ریال :مالیات بر ارزش ا فزوده -

 : .................................. ریال :حق بیمه -
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 عنوان: قرار داد بازرسی و نمونه برداری

 

 پرداخت: نحوه

 درصد بعد از امضای قرار داد 50

 گواهی بازرسی انطباق محصولدرصد قبل از صدور  50

 تعداد بازرسان:........نفر 

 ⃝شرکت      ⃝مامور      ⃝تامین وسیله نقلیه:متقاضی 

      ⃝ندارد      ⃝شرکت      ⃝مامور      ⃝اقامت: متقاضی

      ⃝ندارد      ⃝شرکت      ⃝مامور      ⃝متقاضی پذیرایی:

در مراحل تعیین شده، هیچ گونه ارتباطی به نتایج آزمون و گزارش  : متقاضی اطالع دارد که پرداخت وجه8یادآوری

 بازرسی و تامین بازار عرضه محصول گواهی شده ندارد.

: هزینه های بازرسی بر اساس میزان تناژ مورد درخواست و درج شده در قرار داد بازرسی بوده و قطعی 2آوری دیا

 می باشد.

 تعهدات شرکت: -4

 اجرای بازرسی به موقع 

 گزارشات بازرسی ومطلع ساختن به موقع متقاضی از نتایج بازرسی  آگاه ساختن مدیر کنترل کیفیت از 

  آگاه ساختن به موقع مدیر کنترل کیفیت از تمام اصالحات و  تغییرات مرتبط با استاندارد و روش اجرایی 

 روش های اجرایی مدون و استاندارد  اقدام به موقع و مناسب برای هرگونه شکایت و اعتراض ارائه شده  ، مطابق با

 های مربوطه 

  شرکت متعهد است که تمام اطالعات تجاری را حفظ نماید تاجایی که اطالعات به طور عمومی فاش  نگردد ،

مگر اینکه متقاضی اجازه انتشار اطالعات را بدهد و یا اطالعاتی که توسط مقامات قانونی ذی صالح و یا نهادهای 

 است گردد.اعتباردهی درخو

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

 قرارداد باید مطابق با قوانین جمهوری اسالمی ایران باشد 

  می باشد. تعهدشرکت بازرسی فقط نسبت به محصول موضوع این قرار داد، دارای مسئولیت و 
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 تعهدات متقاضی -5

نسبت به درخواست خود، آگاهی الزم از قوانین مربوطه را دارا بوده و الزامات را در سازمان متقاضی متعهد است که 

 خود تامین نموده باشد.

  برای کمک به فرآیند بازرسی به طور خاص، متقاضی باید اطالعات مناسب برای اثبات انطباق با استاندارد ها

 را مهیا سازد.

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

 درخواست مورد نیاز شرکت می باشد را فراهم نماید.

 د. عدم ارائه نمتقاضی باید به کارکنان خود اطالع دهد که در صورت نیاز پاسخگوی سواالت بازرس باش

 اطالعات صحیح بر عهده کارفرماست

  اعتبار دهی مسئول و مقامات ذی صالح دولتی اجازه دسترسی به متقاضی باید به بازرسان، نهادهای

 مستندات و مکان های مشخص شده را بدهد.

عدم عرضه محصول به بازار تحت برچسب حد مجاز مربوطه قبل از دریافت پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده 

) اولین برداشت( و محدوده) جدول( تعهد می کند در زمان عقد قرار داد زمان تقریبی خروج کاالها، متقاضی 

 زمانی برداشت را برای بخش تحت بازرسی اعالم نماید.

متقاضی به شرکت این اختیار را می دهد چنان چه از هر طریق مشخص گردد خارج از فرایند گواهی شده و یا 

راجع ذی خارج از ظرفیت محصول گواهی شده نسبت به عرضه محصوالت اقدام کند، شرکت مخیر است به م

 صالح اعالم نماید.

. متقاضی آگاهی دارد شرکت متعهد به تضمین و تامین بازار برای عرضه محصوالت مورد بازرسی نمی 8یاداوری 

 باشد.

پوشش یافته با  پرداخت سقف خسارت وارده احتمالی را در محدوده . متقاضی آگاهی دارد که شرکت،2ری یاداو

 بیمه گر متعهد است.

 لغو قرارداد -6

  متقاضی می تواند  قرارداد را با اطالع و توافق شرکت لغو نموده و متعهد با تامین آن دسته از هزنه هایی است

 که شرکت برای انجام قرارداد تعهد نموده است.

  شرکت می تواند در صورت خودداری متقاضی از همکاری در زمان بازرسی با اطالع مکتوب نسبت به لغو

 اقدام نماید. قرارداد و دریافت خسارت
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  طرفین برای لغو قرارداد می توانند اطالع رسانی نمایند که باید به صورت مکتوب بوده و قبل از پایان دوره

 قرارداد بازرسی باشد.

 مدت قرارداد  -2

 مدت قرارداد سه سال در فاصله زمانی ................ لغایت ............................ می باشد.

 حل اختالف : -8

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

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

ارشناسان مطلع از آن سازمان و آن اداره کل (، مطرح و مورد بررسی و اتخاذ استان و یا معاون ارزیابی انطباق ایشان و نیز ک

روز کاری نسبت به تعیین تکلیف موضوع،اقدام و نتیجه  5تصمیم، قرار گیرد. ضمنا این کمیته موظف است حداکثر ظرف مدت 

 را به متقاضی و شرکت بازرسی، اعالم نماید.

 می باشند. استاندارد استان ر عهده اداره کلحل اختالف، ب: مسئولیت تشکیل کمیته مشترک 8یادآوری 

 : نظر کمیته مشترک حل اختالف ، به عنوان نظر قطعی والزم االجرا می باشد.2یادآوری

: طرفین قرارداد با علم و آگاهی به قوانین و مقررات استاندارد، روش های اجرایی و دستورالعمل های اجرایی،مبادرت 9یادآوری

 می نمایند و جهل به قانون و آیین نامه های مربوطه در هیچ مورد، مسموع نخواهد بود.  به انعقاد

بند و در سه نسخه که هریک حکم واحد را دارند فیمابین طرفین منعقد گردید و کلینیک اعالم می نماید از  1این قرارداد در 

ای طرفین را دارا بوده و صفحه آخر ممهور به مهر طرفین کلیه مفاد قرارداد آگاهی کامل دارد. کلیه صفحات این قرارداد، امض

 قرارداد می باشد.

 

 بازرسی کننده شرکت و  مهر نام و امضای     ی و مهر متقاضی نام و امضا

 تاریخ          تاریخ       
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 8پیوست شماره 
 حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه بهینه مدیریت  ، آفات تلفیقی  کنترلفرم پایش و 

 

 

 

 . استتاریخ بازدید و پایش الزامی نوبت  9ورود اطالعات در حداقل   *
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        رقمی :                                                         تاریخ :                                                        46کد        نام واحد تولیدی :

 

  

 ضا و مهر مدیر کنترل کیفیتنوع محصول:                                              تاریخ:                                          نام و نام خانوادگی ام             نام متقاضی:                      

 

 آفاتعنوان : فرم پایش  

تاریخ 

 بازدید

نام محصول و 

مرحله 

 رشدی گیاه

نام عامل 

 خسارتزا

 مرحله رشد آفت
مرحله خسارتزایی/ 

 بیماری
 ابزارپیش آگاهی هرز مرحله رشدی علف

خم
ت

رو 
 ال

ه/
ور

پ
 

ره
فی

ش
ل 
ام

ه ک
شر

ح
 

شه
ری

گ 
بر

 و 
قه

سا
 

وه
می

چه 
اه

گی
ی 
ده

گل
از 

ل 
قب

 

ی
ده

گل
از 

د 
بع

 

 ماده جلب کننده کارتهای رنگی تعدادتله / فرمون

تاریخ  زمان تعویض ابزار

 نصب

تعداد 

 شکار

تاریخ 

 نصب

تعداد 

 شکار

 تعداد شکار تاریخ نصب
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 عنوان: فرم کنترل آفات

 گزارش نحوه مبارزه غیر شیمیایی

 زمان استفاده نوع کاربری آفت هدف تعداد در هکتار ابزار نام تاریخ بازدید ردیف

       

       

       

 

 گزارش نحوه مبارزه بیولوژیک  

 زمان استفاده دفعات مصرف آفت هدف مقدار/تعداد مصرفی نام عامل تاریخ بازدید ردیف

       

       

       

 

 گزارش نحوه مبارزه شیمیایی

 تاریخ بازدید ردیف
نام ترکیب 

 شیمیایی 
 آفت هدف دز مصرفی

تعداد دفعات 

 سمپاشی 
 زمان استفاده  فرموالسیون 

پایان دوره 

 کارنس 

         

         

         

 نام و نام خانوادگی

 و امضا مدیر کنترل کیفیت مهر  
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 گیاه گزارش بررسی وضعیت حاصل خیزی خاک و تغذیه

 مرحله رشد گیاه  تاریخ بازدید ردیف
عالیم و شواهد) کمبود، بیش بود، 

 ناهنجاری و .....(
 شواهد استفاده از پساب و فاضالب  دلیل بروز

      

      

      

 

 گزارش توصیه های مدیریت حاصلخیزی خاک و کود

نوع کود توصیه  تاریخ بازدید ردیف

 شده

تعداد تقسیط و  زمان مصرف مقدار مصرفی

 مصرفیا دفعات 

نحوه مصرف و یا 

 اریجایگذ

       

       

       

       

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

 موارد ذکر و ضمیمه گردد. شد در بازدید ها شواهد و مدارکی دال بر آلودگی منابع خاک و آب در زمین مشاهده نشد

 

 

 نام و نام خانوادگی

 و امضا مدیر کنترل کیفیت مهر 
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 9پیوست شماره 
 تاییدیه روند تولید محصول
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 عنوان : تأییدیه روند تولید محصول  

 

 محترم  شرکت بازرسی عامل مدیر 

.................................... با کد ............................................/ شرکت بدینوسیله تأیید می شود محصول .................... مربوط به آقای/خانم

... شهرستان ..................... بخش ............ ملی/شماره ثبت ............................................................ به نشانی استان ...................................

....... روستا ................ با سطح زیر کشت................. و براورد ............تن. تحت نظارت اینجانب...............با دهستان/شهر ..........................

صدور،تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد "شماره پروانه................. می باشد و بر اساس دستورالعمل های 

از تاریخ .................لغایت............ در سال زراعی ........................................... قرار داشته  "ده ها در محصوالت کشاورزیمجاز آالین

 است .

 

 مهر و امضا         

 مدیر کنترل کیفیت         
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 40پیوست شماره  
 کشاورزی استان و ارسال مدارک متقاضی و اخذ تاییدیه سازمان جهاد

 کد شناسایی محصول 
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  عنوان : ارسال مدارک متقاضی جهت اخذ تاییدیه سازمان جهاد کشاورزی استان و کد شناسایی محصول

 

 سازمان جهاد کشاورزی استان...................

 با سالم و احترام

.................................... برای ............................. تن محصول آقای/ خانم/ شرکت ضمن تایید مدارک مشروحه ذیل مربوط به 

............................ جهت اخذ تاییدیه آن سازمان و دریافت کد شناسایی محصول بمنظور دریافت پروانه کاربرد نشان حد مجاز 

ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت صدور، تجدید، تعلیق، و "آالینده ها بر اساس دستورالعمل 

 جهت استحضار و صدور دستور بررسی و اقدام برابر ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد: "کشاورزی

 شناسه واحد تولیدی تنظیم شده بر حسب محصول -

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

 "قرار داد بازرسی و نمونه برداریی"ده فرم تکمیل ش -

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

 فرم تکمیل شده روند تولید محصول توسط مدیر کنترل کیفیت -

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

 ارش، ترابری و عرضه نهایی محصولارائه فرم مشخصات بسته بندی، انب -

مانده اقیارائه و تفسیر حداقل یک سری نتایج قبولی آزمون باقیمانده آالینده ها ))آفت کش ها، فلزات سنگین، ب -

طبق دستورالعمل وکسین ها(( بر اساس استاندارد های ملی مندرج در جدول شماره یک، کودها) نیترات( و مایکوت

 /د227/894

 رونوشت:

   متقاضی -

 نام و نام خانوادگی

 شرکت بازرسی کنندهامضا و مهر 
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  عنوان : تأییدیه سازمان جهاد کشاورزی استان و موافقت با واگذاری کد شناسایی محصول

 

 شرکت بازرسی ................

 با سالم و احترام،

اخذ تاییدیه این سازمان و دریافت کد  پیرو نامه شماره .......................مورخ ...............مبنی بر درخواست

شناسایی محصول، ضمن تایید مدارک و مستندات ارائه شده برای .......تن محصول  .......... با تخصیص 

کد شناسایی محصول به شماره ............................بنام آقای/ خانم شرکت............بمنظور دریافت پروانه 

صدور، تجدید، تعلیق، "آالینده ها در محصوالت کشاورزی بر اساس دستورالعمل کاربرد نشان حد مجاز 

برابر ضوابط و  "رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی

 مقررات مربوطه، موافقت می گردد.

 سازمان جهاد کشاورزی استان

 به: رونوشت

 فارس  اداره کل استاندارد استان -

 متقاضی -
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 44پیوست شماره 

 گزارش بازرسی و نمونه برداری از محصول
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 بازرسی و نمونه برداری از محصولعنوان : گزارش  

 

 اطالعات مربوط متقاضی : 

 نام واحد تولیدی) در صورت دارا بودن( :        کد ملی :    نام و نام خانوادگی تولید کننده: 

 پست الکترونیکی :   نمابر:  تلفن تماس:

 روستا   دهستان/شهر  بخش      شهرستان   محل واحد تولدی: استان 

 UTMمختصات 

 محصول: شناساییکد   تاریخ درخواست:    شماره درخواست : 

 اطالعات مربوط به محصول :

 نوع / رقم:   محصول مورد بازرسی : 

 تاریخ کشت مزرعه / سن باغ :    سطح زیر کشت :

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

 محصول:             

 فروشگاه عرضه     میدان میوه و تره بار    سردخانه    انبار   گلخانه    باغ    مزرعه

 ط به بازرس:اطالعات مربو

 تاریخ حکم ماموریت:                                                        شماره حکم ماموریت:       

  نام بازرس:                                                                                 سمت: بازرس:

  سر گروه بازرسی:                     نام همراهان:                                                        

 تاریخ پایان بازرسی:                                                               تاریخ شروع بازرسی:

 نام شرکت بازرسی کننده:
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 عنوان : گزارش بازرسی و نمونه برداری از محصول 

 سوابق مورد نیاز بازرسی:

 

 خیر  بله  وضعیت نقاط کنترل ردیف

 قابلیت ردیابی    -4

قابلت ردیابی محصول تولیدی تا محل  8-8

 تولید آن 

  وجود کد شناسایی محصول بر اساس

 سیستم پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی  

  

 استفاده از کود    -2

بر اساس نتایج آزمون کود استفاده از 2-8

 خاک و برگ و آب و توصیه کودی 

  وجود سوابق آنالیز خاک 

  وجود سوابق آنالیز خاک 

  وجود سوابق آنالیز برگ 

  سایر مدارک فنی مرتبط با تعیین نیاز کودی

 مزرعه یا باغ  

  

وجود همه سوابق مصرف کودهای  2-2

شیمیایی و آلی و زیستی با جزئیات آن، 

 به صورت مکتوب

زمان  نام کود

 مصرف

میزان مصرف/ 

داد هکتار
تع

 
ت 

عا
دف  از

ده
تفا

اس
  

ود
ک

روش  

مصرف

9-2 

 نفر روزهمایش ساعت نوع آموزش آموزش: کود 2-9

نار
می

  س
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 عنوان : گزارش بازرسی و نمونه برداری از محصول 

 

 خیر  بله  معیار پذیرش نقاط کنترل ردیف

   فضوالت انسانی در مزرعه  استفاده از 2-4

 آبیاری / کود  آبیاری   -3

     استفاده از فاضالت تصیفیه نشده برای آبیاری  9-8

 شناسائی منابع آب مناسب و مورد نیاز  9-2

 شناسایی منابع تأمین آب :

  چاه  رودخانه  قنات   چشمه  آب

 سایر  شهری 

  

 انجام آزمون های شیمیایی و میکروبی آب 9-9
 وجود نتایج آنالیز میکروبی و شیمیایی آب

 صالح  یافته توسط آزمایشگاه ذیانجام 

  

 کنترل آفات  -1

4-8 
آیا برای اجرای سامانه های مدیریت آفات، 

 آموزش یا مشاوره دریافت شده است ؟ 

  مدیر کنترل کیفیتحضور 

 : تأییدیه دوره های آموزشی رسمی 

  

4-2 
آیا اقدامات پیشگیرانه در مدیریت تلفیقی 

 آفات صورت گرفته است ؟

اتخاذ روش های کنترل زراعی که خطر  شواهد

 ناشی از هجوم آفات را کاهش می دهد از جمله:

  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 
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 برداری از محصولعنوان : گزارش بازرسی و نمونه  

 

 مالحظات  معیار پذیرش نقاط کنترل ردیف

آیا اقدامات مشاهده و پایش و کنترل  4-9

غیرشیمیایی جمعیت آفات، در مدیریت 

 تلفیقی آفات صورت گرفته است ؟

  نصب تله های نوری استفاده از آفت کش های

 استفاده از جلب کننده های غذایی  میکروبی

 استفاده از آفت کش های گیاه پایه

  نصب تله های رنگی 

  نصب تله های فرمونی 

 استقرار تله های چسبناک در زیر بوته ها 

  ) استقرارکارت یا نوار های زرد و آبی) تله 

  وجود سوابق انجام بازدیدهای مستمر دوره ای

توسط کارشناسان شبکه های مراقبت و پیش 

 آگاهی 

 

متناسب با هدف مورد نظر که  آفت کش هاآیا  4-4

در برچسب فرآورده توصیه شده، به کار می 

 رود؟

   کاربرد فرآورده متناسب با نوع محصول بر اساس

 بر چسب فرآورده

  وجود مدارک رسمی مجاز بودن کاربرد فرآورده

 رای محصول مورد نظر در کشور.ب

  از طریق سیستم  روش مورد استفاده )از جمله

بیاری، روش پاششی ،روش مه پاش و روش هوایی آ

 و مانند آن(

 

آیا سوابق کاربرد )آفت کش ها( با جزئیات آن  4-5

 ، به صورت مکتوب ثبت و نگهداری می شود؟

ف 
 عل

ی،
مار

 بی
ت

آفا
م 

نا

رز
ه

 

ده
اه

مش
خ 

اری
ت

ش  
رو

با 
ل 

تر
کن

ع 
نو

زه
بار

م
رل 

نت
 ک

یخ
تار

ی 
رف

ص
م م

 س
ل /

عام
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 بازرسی و نمونه برداری از محصول عنوان : گزارش 

 

 مالحظات  معیار پذیرش نقاط کنترل ردیف

4-6 
 تا برداشت آفت کش هاآیا فاصله زمانی میان کاربرد 

 محصول ) دوره کارنس ( رعایت شده است ؟

 سوابق کاربرد این فرآورده ها و تاریخ برداشت محصول  

 برداشت و بسته بندی محصول   -5

5-8 
از برداشت محصول، آزمون باقیمانده آالینده  آیا قبل

 ها انجام شده است ؟

  وجود سوابق آزمون محصول در حین تولید  

5-2 

آیا در هنگام برداشت محصول به منظور 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

 باکتریابی و پوسیدگی قارچی و لهیدگی قبل از بسته بندی 

 

5-9 
آیا ظروف و وسایل مورد استفاده برای برداشت 

 محصول، تمیز نگهداری می شوند؟

   ،وجود سوابق تمیز نمودن  ضدعفونی ظروف برداشت

یچی هرس و ... ( و وسایل برداشت ) مانند قیچی، چاقو ، ق

تجهیزات برداشت ) مانند ماشین آالت ( که استفاده مجدد 

 می شوند

  ظروف محصول برداشت شده برای اهداف دیگری مانند

حمل مواد شیمیایی،روغن ها ، مواد ضدعفونی کننده، ابزار 

 و ... به کار نمی روند یا :

  ،در صورتی که ظروف برای چند هدف به کار می روند

از استفاده برای برداشت محصول، حتماً باید ضدعفونی  قبل

 شوند.
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-  

 عنوان : گزارش بازرسی و نمونه برداری از محصول -

 

 خیر  بله  معیار پذیرش نقاط کنترل ردیف

5-4 
آیا وسایل نقلیه و وسایل جابجایی محصول و تجهیزات 

 انبار محصوالت برداشت شده، تمیزنگهداری می شوند؟

  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

باید به طور منظم تمیز و نگهداری  محصولجابجایی و انبار 

دیوارها، کف ، انبار  شوند. ) مانند خط تولید و ماشین آالت،

 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 و پاکیزه نگهداری می شوند؟

 الزام بر :

  تمیز و بهداشتی بودن محل انبار محصول بسته بندی شده 

  وجود یک محل مناسب برای نگهداری مواد بسته بندی 

 خروج ضایعات مواد بسته بندی و سایر مواد زائد 

  

 بهداشت  -6

6-8 

 

 

 

 

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 :

  شستشوی دستها در مواقع مورد نیاز 

  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

 تهوع، یرقان و اسهال ( در کارگران برداشت محصول مانند

 استفاده از لباس ها و پوشش های مناسب محافظ 
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-  

 عنوان : گزارش بازرسی و نمونه برداری از محصول -

 مشاهده شده اضهار شده  شرح عوامل بازرسی ردیف

 

 مشخصات محصول مورد بازرسی-2

    نام محصول 7-8

    میزان محصول تولیدی 7-2

7-9 
 نوع بسته بندی

 سایر      فله    کارتن    کیسه

   

    وزن هر بسته )کیلو گرم( 7-4

    ارزش ریالی محصول مورد بازرسی)بر حسب ریال( 7-5

    مهر غلتان چسب  وسیله مهار کردن :پلمپ 7-6

    شماره پلمپ/مهرغلتان/ چسب محموله 7-7

    کاال)برای کاالی بسته بندی شده(نام و عالمت تجاری  7-1

  اطالعات مربوط به روش نمونه برداری-8

1-8 

 هدف از نمونه برداری:

 باقیمانده سموم سموم قارچی میکروبی  آزمون:

 سایر  نیترات و نیتریت  فلزات سنگین

   

1-2 
 محل نمونه برداری:

 گلخانه             مزرعه        باغ
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    روش نمونه برداری 1-9

    ابزار نمونه برداری 1-4

    تاریخ نمونه برداری  1-5

    ساعت شروع نمونه برداری  1-6

    نام نمونه بردار 1-7

    تعداد نمونه  اولیه 1-1

    وزن نمونه اولیه 1-3

    وزن نمونه انباشته 80-1

    تواتر نمونه برداری 88-1

    آزمایشگاهیوزن نمونه  82-1

    وزن نمونه شاهد 89-1

    شماره پلمب نمونه آزمایشگاهی  84-1

    شماره پلمب نمونه شاهد  85-1

    ساعت خاتمه نمونه برداری  86-1

    زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه  87-1
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 *بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ........ 

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

 مغایرت ها :

مغایرت بین موارد اظهار شده و بازرسی شده را به دقت مطالعه نموده و با امضای این برگه تأییدیه موارد بازرسی شده را 

 اعالم می دارم.

 نام و امضا مدیرفنی بازرسی : نام و امضا نمونه بردار:   : متقاضینام و امضا 

 نهائی بازرسی محصولنتیجه 

 

 سایر  مایکوتوکسین ها  فلزات سنگین  نیترات  آفت کش ها  محصول با مشخصات فوق از نظر باقی مانده : 

 ندارد. با استاندارد ملی ایران به شماره / های .......................................................................... مطابقت دارد/

 

 مهر و امضا شرکت بازرسی کننده
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 42پیوست شماره 
مشخصات بسته بندی، انبارش، ترابری و عرضه نهایی 

 محصول

  



 
 

61 
 

 

 بندی، انبارش، ترابری و عرضه نهایی محصولعنوان : مشخصات بسته 

 

 .شناسایی محصول ........................... کد در اجرای قرارداد صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی با

رش، ترابری و عرضه نهایی ...................... کیلوگرم/تن محصول ......................... مشمول در خصوص مشخصات بسته بندی، انبا

 وارد ذیل را به استحضار می رساند :مصدور پروانه، 

 نوع بسته بندی : –الف 

 سایر  پالستیکی   چوبی    کارتنی ه های  بسته بندی در جعب -8

 سایر  پالستیکی  کنفی   نایلونی   بسته بندی در کیسه های  -2

 ضمناً موارد مورد استفاده در بسته بندی نو، سالم ، تمیز ، خشک و بدون بوی ناخوشایند می باشند.

 اطالعات روی کارت یا برچسب هر بسته : –ب 

اطالعات مربوط به نشانه  "اطالعات مندرج بر روی کارت یا برچسب هر بسته، باید مطابق با اطالعات ارائه شده در فرم 

 "گذاری بر روی بسته بندی محصوالت کشاورزی دارای پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی

 این دستور العمل( باشد.  20)طبق پیوست شماره 

 انبارش: – ج

عرضه مستمر ) حمل مستمر از مزرعه، باغ، گلخانه و واحد   سردخانه   انبار  محل نگهداری محصول  -8

 پرورش قارچ(

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

 ...........................  روستا ................... .....

 ( باشد.8133)استاندارد ملی شماره  GPSانبار های مورد نظر باید دارای شرایط استاندارد 

 میزان محصول مورد تقاضا برای صدور پروانه نشان استاندارد ....................کیلوگرم/ تن می باشد . -2
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 بندی، انبارش، ترابری و عرضه نهایی محصولبسته مشخصات عنوان : 

 

 ترابری : -د

برای ترابری، وسایل مورد استفاده باید کامالً پاکیزه و عاری از عوامل آالیندگی محصول نظیر کودهای دامی، مواد شیمیائی 

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

 عرضه محصول : –ه 

عرضه محصول نهایی در قالب بسته های بزرگ به میادین میوه و تره بار یا فروشگاه های عرضه کننده محصوالت سالم عرضه 

 می گردد و آنها مستلزم الصاق اطالعات بر حسب بسته بندی در مقابل دید مشتریان هستند.

 تعهد:  -و

شده و قید شده در پروانه کاربرد نشان استاندارد نسبت به بدینوسیله متقاضی متعهد می شود که صرفاً در سقف تناژ اعالم 

عرضه با عالمت استاندارد اقدام نماید و در غیر اینصورت تخلف محسوب و تصمیمات اداره کل استاندارد استان، مورد قبول 

 متقاضی نیز می باشد.

 

شرکت بازرسی کننده                                                                                                           نام و نام خانوادگی متقاضی                                              

 امضا و مهر 

رامضا و مه                                                                                                                 
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43پیوست شماره   

 

 نامه شرکت بازرسی به اداره کل استاندارد استان
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 عموان: نامه شرکت بازرسی به اداره کل استاندارد استان

 اداره کل استاندارد استان.............

 با سالم و احترام،

شرکت................................. برای /خانم  /به استحضار می رساند ضمن تأیید مدارک مشروحه ذیل مربوط به آقای

............. تن محصول با کد شناسایی محصول.................. از سازمان جهاد کشاورزی استان ....... طی نامه شماره ...... 

نشان حد مجاز  مورخ ................... )به پیوست می باشد( بمنظور طرح در کمیته عالئم جهت دریافت پروانه کاربرد

صدور، تجدید،. تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد "آالینده ها در محصوالت کشاورزی براساس دستورالعمل 

پروانه کاربرد نشان حد مجاز  موارد جهت استحضار و صدور "فشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی

 .مقررات مربوطه ارسال می گردد دستور بررسی و اقدام برابر ضوابط و آالینده ها

 تصویر پروانه فعالیت، در صورت لزوم  -

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

 شناسنامه واحد تولیدی تنظیم شده بر حسب محصول -

 تصویر پروانه مدیر کنترل کیفیت - 

 تصویر قرارداد متقاضی با مدیر کنترل کیفیت  -

 ر فرم های تقاضا و قرارداد متقاضی با شرکت بازرسی کنندهتصاوی -

  "قرارداد بازرسی و نمونه برداری"فرم تکمیل شده -

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

 /د227/894تاییدیه نظارت فنی بر فرآیند طبق دستور العمل  -

 گزارش بازرسی -

 فرم مشخصات بسته بندی، انبارش، ترابری و عرضه نهایی محصول  ارائه -

ارائه و تفسیر حداقل یک سری نتایج قبولی آزمون آالینده ها )شامل باقیمانده آفت کش ها، فلزات سنگین،  -

 ر اساس استاندارد های ملی ایران مندرج در جدول شماره یک، طبق دستورالعملبنیترات و مایکوتوکسین ها( 

 د./ 227/ 894 

 شرکت بازرسی کننده: مدیر عامل                                                                                                      

 رونوشت:

 سازمان جهاد کشاورزی استان...... -

 متقاضی  -

 مدیر کنترل کیفیت-
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 جلسه کمیته عالئم فرم صورت
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 عنوان : فرم صورتجلسه کمیته عالئم 

 

 "صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصول کشاورزی "طبق دستورالعمل 

جلسه کمیته عالئم در تاریخ ............................. به منظور رسیدگی به پرونده متقاضی  /د227/894به شماره 

والت کشاورزی برای ................................................................. در خصوص وضعیت پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در  محص

ذیل  ............................ با کد شناسایی محصول ........................................... با حضور اعضای کمیته عالئم به شرحمحصول .................

 تشکیل شد. پس از بررسی و تبادل نظر و بر اساس تصمیمات متخذه، نتیجه جلسه به شرح زیر اعالم می گردد.

یق پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی برای محصول مذکور، با با صدور/ ابطال/ تعلیق/ رفع تعل

 نمی شود  رعایت استاندارد)های( ملی ایران به شماره )های(.................................. موافقت می شود 

 دلیل/ دالیل ابطال/ تعلیق :
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 جلسه کمیته عالئم عنوان : فرم صورت 

 

 نام و نام خانوادگی سمت اعضای کمیته
 اعالم نظر

 امضاء علت مخالفت
 مخالف موافق

 مدیر کل استاندارد استان

 )رئیس(

 
  

  

یار سازمان نماینده تام االخت

 جهاد کشاورزی 

 
  

  

نماینده سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان

 

  

  

معاون ارزیابی انطباق 

 استاندارد استان 

 
  

  

رئیس و یا کارشناس حقوقی 

 اداره کل استان

 
  

  

      کارشناس استاندارد ذی ربط

رئیس/مسئول واحد نظارت بر 

اجرای استاندارد اداره کل 

 )دبیر(

 

  

  

 کارشناسان:اعضا و سایر

8-................................................. 

2-................................................. 

9-................................................. 
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 قرارداد صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی
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................................... با نمایندگی  اختیاری، این قرارداد فی ما بین واحد تولیدی ضوابط اجرایی استانداردهای 80در اجرای ماده 

.......................................... به نشانی  شناسایی محصول......................................... با کد  /شرکتآقای/خانم

 رف قرارداد و اداره کل استانداردقرارداد ط..... که در این .............................................................................................................................

 اداره کل................. که در این قرارداد استان ........................ با نمایندگی آقای/خانم .......................................... به نشانی ....................

 گردد.شود، منعقد مینامیده می

 موضوع قرارداد   -8ماده 

صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی به منظور استفاده از نشان حد مجاز آالینده ها در  

 محصوالت کشاورزی بر روی محصول/ محصول های خام کشاورزی موضوع این قرارداد به شرح ذیل می باشد:

   شماره استاندارد ملی کشاورزی/ محصول های خام نام محصول ردیف

1 

 

  

 

 مدت قرارداد : -2ماده 

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

 تعهدات طرف قرارداد با سازمان : -3ماده 

 ارائه نماید . شرکت بازرسیطرف قرارداد مکلف است کلیه مدارک پروانه فعالیت را به  -8

خام کشاورزی دارای نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت محصول)های( محصول/ مکلف است طرف قرارداد  -2

کشاورزی خود را مطابق با استانداردهای ملی مربوط) طبق این دستور العمل( و فرم های نشانه گذاری ارسالی از 

 سوی اداره کل استاندارد استان اقدام نماید.

، استاندارد ملی مربوط پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزیچه در طول مدت اعتبار  چنان -9

تجدید نظر شود و یا تعرفه های قانونی سازمان و همچنین سایر مقررات مربوطه تغییر یابد پس از انجام آگهی های 

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

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

 های خام کشاورزی موضوع این قرارداد نشان مذکور را فقط برای محصول های دارای پروانه فوق استفاده نماید. 

 بازرسی و نمونه برداری : -1ماده 

موضوع این قرارداد  خام کشاورزی و عرضه محصول ) های (  انبارششرکت های بازرسی مجاز می باشند به محل های تولید، 

 وارد شده و به بازرسی و نمونه برداری اقدام نمایند.

 

 ها در محصوالت کشاورزی    عنوان: قرارداد صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده 
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 :پروانهصدور  -5ماده 

اداره کل استاندارد استان می تواند در صورت تحقق کلیه شرایط مندرج در این قرار داد و احراز قابلیت فنی واحد تولیدی یا 

خدماتی و انطباق کیفیت و مشخصات محصول)های( خام کشاورزی موضوع این قرار داد با ضوابط استاندارد ملی ایران، پروانه 

آالینده ها در محصوالت کشاورزی برای محصول)های( خام کشاورزی موضوع این قرار داد را صادر کاربرد نشان حد مجاز 

 نماید.

طرف قرارداد مکلف است دو ماه قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه،تمایل خود را نسبت به ادامه همکاری و استفاده از   تبصره:

 نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی یا انصراف از آن به اداره کل استاندارد استان اعالم نماید.

 مسئولیت های قانونی: -6ماده

در حکم اسناد رسمی بوده و هرگونه سوء  مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی کاربرد نشان حدپروانه  -8

 استفاده از آن مشمول مقررات قانونی مربوط می باشد.

نشان حد مجاز پس از خاتمه اعتبار پروانه هرگونه استفاده از نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی -2

 می باشد. ممنوع آالینده ها در محصوالت کشاورزی،

فوق رافع مسئولیتهای حقوقی و جزایی در  نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی،استفاده از  -9

 مقابل اشخاص ثالث از جمله مصرف کنندگان نمی باشد.

استفاده از نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی، فقط برای محصول)های( دارای پروانه کاربرد نشان حد  -4

 والت کشاورزی، مجاز می باشد.ز آالینده ها در محصمجا

 فسخ قرارداد  : -2ماده 

تواند در موارد ذیل قرارداد را بصورت یک جانبه فسخ و پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت می اداره کل استاندارد

 کشاورزی را ابطال نماید:

 توسط طرف قراردادعدم ایفای تعهدات مندرج در این قرارداد  -8

 عدم مطابقت مشخصات محصول ) های ( با استاندارد ملی مربوطه  -2

 که به نحوی از انحاء در کیفیت تولید مؤثر باشد . دستورالعمل این عدم اجرای -9

 انجام هرگونه تبلیغات گمراه کننده در زمینه استفاده از عالمت استاندارد -4

 آثار ابطال پروانه : -8ماده 

استفاده از نشان حد مجاز  استان، عالمت استاندارد کل اداره از طرفکاربرد طرف قرارداد موظف است پس از اعالم ابطال پروانه  -8

بالفاصله متوقف و نسبت به جمع آوری کاالهای توزیع شده مغایر با  آالینده ها در محصوالت کشاورزی را به هر شکل و

 مربوطه اقدام نماید. ایران دستورالعمل و استاندارد ملی

 می تواند ابطال پروانه کاربرد نشان مذکور را به نحو مقتضی جهت اطالع عمومی آگهی نماید. اداره کل استاندارد استان -2

 حل اختالف : -9ماده 

قانونی مؤسسه سازمان مطرح و در چارچوب مقررات و ضوابط و امور مجلس حقوقی کل  هرگونه اختالف بین طرفین قرارداد در اداره 

 مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم حل اختالف رأی محاکم و مراجع قانونی کشور حاکم خواهد بود.

 نسخه حکم و اعتبار واحد دارند تنظیم و کلیه اوراق آن به امضای طرفین رسید  2نسخه که هر  2ماده و  3این قرارداد در 
 

 استاندارد استاناداره کل       طرف قرارداد  

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

 شماره پروانه :                   جمهوری اسالمی ایران

 صدور اولیه تاریخ              سازمان ملی استاندارد ایران

 :تاریخ تجدید                                   پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی

 

شماره..................... مورخ  و در اجرای قرارداد 8978بر اساس قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب 

صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در "............................. و وفق دستورالعمل ...............

به موجب این پروانه، به آقا/ ................و با رعایت استاندارد های ملی ایران به شماره های /د227/894به شماره  "محصوالت کشاورزی

.................................................................. اجازه داده می شود برای /شناسه ملیخانم / شرکت....................................................... با کد ملی

 محصول با مشخصات ذیل از این پروانه استفاده نماید.

 

 

 

 

 نام محصول / نوع رقم

 کد شناسایی محصول: زیر کشت ....... ................ هکتار متر مربعسطح 

 واحد پرورش قارچ باغ مزرعه محل تولید: گلخانه  میزان تولید:................................... . .. تن/ کیلوگرم

 میزان گواهی شده و قابل عرضه: خوراکی

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

 آدرس مبدأ)تولید(: :تعداد بسته ها

 وزن هر بسته )کیلوگرم(:

 تجدید   مباشد.صدور اولیه                      مدت اعتبار سه سال از زمان

 

تعلیق / ابطال این پروانه، تولید و عرضه محصول در زمینه مرتبط با دامنه کاربرد پروانه  |در صورت انقضای مدت اعتبار  یادآوری:

 مذکور، با استفاده از نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی، مجاز نمی باشد.

 رییس سازمان ملی استاندارد ایران
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 گواهی تجدید پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده  ها در محصوالت کشاورزی
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 عنوان: گواهی تجدید پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی

.... دارنده پروانه ....... بدینوسیله اعالم می دارد، پرونده واحد تولیدی ................................. با کد شناسایی محصول 

برای  و تاریخ ............................. کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی با شماره...................................

شماره /استانداردهای ملی ایران به شمارها/محصول...................................................................... بر اساس استاندارد

صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها "و دستورالعمل .....................های

 د، مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه به شرح زیر اعالم می گردد :/ 894/ 227 به شماره   "محصوالت کشاورزی در|

 و تاریخ .......... ...................تجدید پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی، به شماره ......

 تاریخ ........................ تا ............................... بال مانع است. برای محصول شرح داده شده به مدت سه سال از

 معاون ارزیابی انطباق استاندارد استان

 نام و نام خانوادگی، تاریخ، تائید و امضاء

 مدیر کل استاندارد استان

 نام و نام خانوادگی، امضاء
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محصول شناساییدستورالعمل اعطای کد   
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 عنوان: دستورالعمل اعطای کد شناسایی محصول

 

 هشت رقم اول مربوط به کد استان، شهرستان، بخش و دهستان میباشد.  -8

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

آغاز می گردد( الزم به  08با کد  شرکت خدمات مشاوره ای/ آزمایشگاه /)اولین کلینیک.گردد به صورت دو رقمی کد گذاری

که از سوی استان اعالم می گردد، مختص همان  کلینیک/ آزمایشگاه/ شرکت خدمات مشاوره ایذکر است کد مربوط به 

آن برای شناسایی کلینیک/ آزمایشگاه/ و در صورت عدم فعالیت، کد  بودهشرکت خدمات مشاوره ای  /آزمایشگاه/ کلینیک

شرکت خدمات مشاوره ای بوده و در صورت عدم فعالیت، کد آن برای شناسایی کلینیک/آزمایشگاه/ شرکت خدمات مشاوره 

 .ای دیگر مورد استفاده قرار نگیرد

 سه رقم بعدی )کدهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهم( مربوط به کد محصول تولیدی است . -9 

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

 فعالیت در قالب واحد تولیدی تعاونی و غیره، سه رقم سمت راست پروانه بهره برداری واحد تولیدی تحت پوشش میباشد.

 به عنوان مثال:

تحت ( 877با کد  )که محصول خیار گلخانه ای را 928ه سه رقم سمت راست آقای محمد رحیمی با کد ملی به شمار 

تولید و در دهستان قشالق )با (  07شرکت خدمات مشاوره ای طبیعت سبز )به عنوان مثال با کد/ آزمایشگاه/پوشش کلینیک

فعالیت مینماید، کد (  04استان آذربایجان شرقی)با کد ( 02شهرستان اهر )با کد( 02بخش پوشش مرکزی )با کد ( 04کد 

 .خواهد بود( (09 -02-02 -04 -07 -877 -928رقمی به شماره ) 86

 کشاورز

 

/ کلینیک محصول

/ آزمایشگاه 

 شرکت خدمات

 مشاوره ای

 دهستان

 

 بخش

 

 شهرستان

 

 استان

 

 محمد رحیمی

 

 خیار گلخانه ای

 

 قشالق طبیعت سبز

 

 مرکزی

 

آذربایجان  اهر

 شرقی

928 877 07 04 02 02 09 
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 عالمت مربوط به نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی
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اطالعات مربوط به نشانه گذاری بر روی بسته بندی محصوالت خام 

دارای پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت  کشاورزی

 کشاورزی
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عنوان: اطالعات مربوط به نشانه گذاری بر روی بسته بندی محصوالت خام کشاورزی دارای پروانه کاربرد نشان حد مجاز 

 آالینده ها در محصوالت کشاورزی

 

و قابل رویت، با مرکب پاک  ناباید به زبان فارسی، به طور خوانشانه گذاری و نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی،  -8

 نشدنی و جدا نشدنی، در محل مناسب که در معرض دید مصرف کننده باشد، درج شود

کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی  اطالعات زیر باید بر روی برچسب محصوالت خام کشاورزی دارای پروانه -2 

 درج شود:

 نام محصول کشاورزی2-8

 سته بندی کننده محصول و یا عالمت تجاری آنب/ بهره بردار/ نام و نشانی تولید کننده 2 - 2

 کد شناسایی محصول 2-9

 تاریخ تولید بسته بندی محصول به ) روز، ماه و سال( 2-4

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

 وزن هر بسته )کیلوگرم(2-6

 شرایط نگهداری 2-7

 عبارت محصول ایران2-1

سانتی متر درج  2در  2بسته بندی، با ابعاد  ظرفت کشاورزی، باید بر روی بدنه شان حد مجاز آالینده ها در محصوالن -9 

 سانتی متر برای انواع محصوالت کشاورزی می باشد.  90در  20شود، الزم به ذکر است ابعاد ظرف بسته بندی 

دقت گردد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی، وارونه درج نشود، شکل صحیح مصوب، مطابق شکل زیر  -4

 می باشد

 

 

 

 

 

( برای  ISIRIبا کادر داخل )یاد آوری استفاده از نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی بر روی بسته بندی محصول، بصورت وارونه 

 اقالم صادراتی، بالمانع می باشد. 

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

 باشد و هر گونه رنگ بندی به غیر از آن، مجاز نمی باشد.

ان کشور بز بهه ها در محصوالت کشاورزی، باید نشانه گذاری اقالم صادراتی دارای پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالیند -6

 خریدار و یا زبان انگلیسی درج شود.

در زیر عالمت ذیربط، الزامی ( کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزیدرج کد ده رقمی )شماره پروانه  -7 

 می باشد.
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محتوی فرآورده  .....(واحد تولیدی می تواند نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی را بر روی بسته بندی ثانویه ) کارتن، -1

 .ایدو متناسب با سطح جانبی بسته بندی ثانویه، درج نم

واحد تولیدی می تواند از نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی، بر روی سایر اوزان / احجام / ابعاد بسته بندی  -3

 سطح بسته بندی ذیربط به سانتی بعادذکر )حداقل معادل یکدهم امتناسب با ابعاد فوق ال ،دارای پروانه کاربرد نشان مذکور محصوالت

 متر مربع( استفاده نماید

دارندگان پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی، می توانند با اجازه سازمان ملی استاندارد ایران از نشان  -80 

 و امثال آن استفاده نمایند.حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی، بر روی سربرگ نامه ها، تابلوهای سردرب 

 اضافی در صورتی که باعث گمراهی مصرف کننده نگردد بال مانع است. ارائه اطالعات

 

 


