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 مقذمه
 

ٍ حشوت ثِ سَی لغغ ٍاثستگی ثِ ٍاسدات  آثضیبى صیٌتیثِ هٌظَس سبهبًذّی ثِ ًحَُ ٍاسدات ٍ تَصیغ 

آثضی خوَْسی ٍ ثشاسبس آییي ًبهِ اخشایی لبًَى حفبظت ٍ ثْشُ ثشداسی اص هٌبثغ  غیش ضشٍسی اًَاع آثضیبى صیٌتی

، ضیَُ ًبهِ ٍ لبًَى توشوض ٍظبیف ٍ اختیبسات هشثَط ثِ ثخص وطبٍسصی دس ٍصاست خْبد وطبٍسصی اسالهی ایشاى

 ثِ ضشح صیش ثشای اخشا اثالؽ هی ضَد: آثضیبى صیٌتیًحَُ ٍاسدات ٍ ًظبست ثش تَصیغ 

 

 :تؼبسیف : 1ماده 

اًَاػی اص آثضیبى هی ثبضذ وِ ثِ هٌظَس ًگْذاسی دس آثضی داى ) آوَاسیَم( ّبی : هٌظَس آثضیبى صیٌتی (1

ثِ عجك لبًَى اهَس گوشن وِ شد خبًگی ٍ تدبسی ٍ تفشیحی ٍ گشدضگشی هَسد استفبدُ لشاس هی گی

 ػٌَاى وبالی هطشٍط تلمی هی گشدد.

سبصهبى: هٌظَس سبصهبى ضیالت ایشاى هی ثبضذ وِ غبدس وٌٌذُ هدَص ٍاسدات وبالی هطشٍط تؼشیف ضذُ  (2

 خَاّذ ثَد. ضیَُ ًبهِدس ایي 

ضیالت ایشاى ثجت : ثِ ولیِ اضخبظ حمَلی وِ ًضد دفتش ثْجَد ویفیت سبصهبى آثضیبى صیٌتیٍاسد وٌٌذُ  (3

 .تلمی هی ضًَذ آثضیبى صیٌتیٍاسد وٌٌذُ  ،ًبم ًوَدُ اًذ ٍ وذ ثجت ضذُ ضیالتی دسیبفت وشدُ ثبضٌذ

 هی ثبضذ. آثضیبى صیٌتیهبله یب هستبخش: هٌظَس پشٍسش دٌّذُ هتمبضی دسیبفت  (4

 هی ثبضذ. آثضی صیٌتی : ضشوت هجذا خبسخی تَلیذ وٌٌذُ  وٌٌذُ تبهیي (5

 هدبص: ثِ هضاسػی اعالق هی ضَد وِ داسای پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی هی ثبضٌذ. ِسػهض (6

 غیش هدبص: ثِ هضاسػی اعالق هی ضَد وِ فبلذ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی هی ثبضٌذ. سػِهض (7

 

یب تىثیش ٍ پشٍسش هبّی  تىثیش، پشٍسش پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی هضسػِداسای  وِ ّشیه اص اضخبظ حمَلی :2ماده 

اخل داص ًظش لبًَى تدبست ٍ همشسات حبون ثش وست ٍ وبس هدبص ثِ ٍاسدات ٍ ػشضِ وبال دس صیٌتی هی ثبضٌذ ٍ 

ذ ٌهی تَاً،  ٍاسدات ٍ سبیش همشسات ضیَُ ًبهِثب داسا ثَدى ضشایظ ٍ سػبیت ضَاثظ هٌذسج دس ایي  ّستٌذ ٍوطَس 

 ذ.ًٌوبیالذام  آثضیبى صیٌتیًسجت ثِ ٍاسدات 

هطشٍط ثِ دسج فؼبلیت دس اسبسٌبهِ هی تَاًٌذ الذام تىثیش ٍ پشٍسش  ٍ هشاوض تىثیش، پشٍسش : 1تجػشُ 

 ًوبیٌذ. آثضیبى صیٌتیثِ ٍاسدات 

 

 . اًدبم هی ضَد ضوبسُ یه عجك فشآیٌذ پیَست آثضیبى صیٌتیثشسسی دسخَاست ّبی ٍاسدات اسایِ ٍ  : 3ماده 
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 ول تؼذاد وبال هطتول ثش وبهل ٍاسد وٌٌذُ هَظف است دس صهبى اظْبس تمبضب، ًسجت ثِ اسایِ هطخػبت  (1

آثضی ضشوت تبهیي وٌٌذُ  ، ًبم ٍ هطخػبت، ًحَُ ثستِ ثٌذی، ٍصى خبلع ٍ ٍصى ًبخبلع ثضیبى صیٌتیآ

ی اسائِ ضذُ دس اغل اٍساق تدبسثذیْی است الذام ًوبیذ. ٍ اعالػبت طًتیىی ) دس غَست ًیبص(  صیٌتی

ِ ٍاسد وٌٌذُ اًغجبق داضتِ ثبضذ دس غیش ایي غَست ثِ ثب اظْبسات اٍلی ثبیذ آثضیبى صیٌتیصهبى ٍسٍد 

 تطخیع وبسضٌبس ًبظش اص ٍسٍد هحوَلِ ثِ وطَس هوبًؼت خَاّذ ضذ.

تَسظ  هؼبًٍت تَسؼِ آثضی پشٍسی هطخػبت وبال دس ثذٍ ٍسٍد ثِ گوشندس غَست تطخیع ٍ اػالم  (2

تشخیع وبال پس اص تغبثك   وبسضٌبس هؼشفی ضذُ اص سَی ایي هؼبًٍت هَسد ثشسسی لشا سهی گیشد ٍ 

 .هحوَلِ ٍاسد ضذُ ثب دسخَاست غَست خَاّذ پزیشفت

 

 هبُ اص صهبى غذٍس هی ثبضذ. ضص آثضیبى صیٌتیهذت اػتجبس هدَصّبی غبدسُ ثشای ٍاسدات  : 4ماده 

 

 ٍاسداتی: آثضیبى صیٌتیتؼْذات ٍ ٍظبیف دسیبفت وٌٌذگبى  :5ماده 

)هبله یب هستأخش( هَظف اًذ پس اص اًتخبة ضشوت ٍاسداتی  آثضیبى صیٌتی دسیبفت اضخبظ هتمبضی (1

ثِ هضسػِ خَد ثب تأئیذ ضشوت  آثضیبى صیٌتیًسجت ثِ اسایِ تمبضبی ٍاسد وشدى  آثضیبى صیٌتیٍاسدوٌٌذُ 

  ٍ اهضبء ضشوت( عجك فشم پیَست ضوبسُ دٍ ثِ ضیالت استبى الذام ًوبیٌذ.ٍاسدوٌٌذُ )هوَْس ثِ هُْش 

 

 :آثضیبى صیٌتیتؼْذات ٍ ٍظبیف ٍاسدوٌٌذُ  : 6ماده

اص دفتش ثْجَد ویفیت  "آثضیبى صیٌتیٍاسدات "ٍ دسیبفت ضٌبسِ  ًبم توبهی ٍاسدوٌٌذگبى هَظف ثِ ثجت (1

 . ذٌهی ثبض  8ثش اسبس هستٌذات هٌذسج دس پیَست 

هَظف اًذ ًسجت ثِ اسایِ تؼْذًبهِ هحضشی پزیشش ضشایظ ٍ  آثضیبى صیٌتیاضخبظ هتمبضی ٍاسدات  (2

 ( الذام ًوبیٌذ.ضوبسُ پٌح ّبی خَد )عجك فشم پیَست هسئَلیت

اسٌبد حول سا ثِ دفتش ثْجَد ویفیت  تػَیش ٍاسد وٌٌذُ هَظف است لجل اص ٍسٍد هحوَلِ، یه ًسخِ اص (3

  اسایِ ًوبیذ. دفتش ثْجَد ویفیت اص عشیك آثضی پشٍسیهؼبًٍت تَسؼِ  ٍ سبصهبى

 ٍاسد وٌٌذُ هلضم ثِ ّوىبسی ثب ًبظش ضیالت دس خػَظ ثشسسی هحوَلِ ٍاسداتی هی ثبضذ. (4

ٍ ًیض دس لبلت گضاسش هبِّ ضص دس فَاغل گضاسش ٍاسدات سا  اًذهَظف  آثضیبى صیٌتیوٌٌذگبى دسٍا (5

اػالم ًوبیٌذ ٍ  ضوبسُ سِ عجك فشم پیَست ویفیت آثضیبى ثْجَددفتش  -ثِ سبصهبى ضیالت ایشاى سبالًِ 

 اسسبل ًوبیٌذ. دفتش ثْجَد ویفیت اص عشیك سًٍَضت آًشا ثِ هؼبًٍت آثضی پشٍسی
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هحوَلِ ٍاسداتی خَد سا دس هىبى لشًغیٌِ هؼشفی ضذُ ثشاثش ضَاثظ  هَظف اًذ آثضیبى صیٌتیٍاسدوٌٌذگبى  (6

 ٍ همشسات هشثَعِ ًگْذاسی ًوبیذ.

 

 استبى: التیض ٍظبیف : 7ماده 

 (2سسیذُ است )فشم ضوبسُ  هضسػِ داس ٍ ضشوت ٍاسدوٌٌذُ ءاهضباٍلیِ وِ ثِ  ًبهِ دسیبفت تمبضب (1

 ()پیَست ضوبسُ ضص هشثَعِثشسسی هذاسن ٍ سَاثك عجك چه لیست  (2

 ثبصدیذ اص هضسػِ ٍ تبییذ فؼبل ثَدى ٍاحذ  (3

ٍ هذاسن اسٌبد ّوشاُ ثب  فشماسسبل ٍ تأئیذ آى ٍ سپس ( 1)فشم دس فشم فشآیٌذ  3الی  1تىویل هَاسد  (4

 .ّفتِ پس اص اتوبم فشآیٌذ 2حذاوثش هؼبًٍت آثضی پشٍسی  هشثَعِ ثِ دفتش آثضیبى آة ضیشیي

 (استبى ضیالتی فٌی )ًبظش فشم فشآیٌذ 7عجك هَسد  ثِ هضسػِ آثضیبى صیٌتیًظبست ثش ٍسٍد هحوَلِ  (5

 

سا ثشػْذُ  آثضیبىهَظف اًذ هسئَلیت ّبی ًبضی اص ٍاسدات  آثضیبى صیٌتیتبهیي وٌٌذُ ّبی  ضشوت : 8ماده 

گشدد، ًضد  ٍ وطَس گشفتِ ٍ دس غَست ثشٍص ثیوبسی یب هطىالتی وِ هٌدش ثِ ٍاسد آهذى خسبست ثِ تَلیذوٌٌذگبى

 هشاخغ ریػالح ٍ هحبون لضبئی پبسخگَ ثبضٌذ.

 

، وطَسّبی هجذا ٍ دس غَست ًیبص ضشوتْبی تبهیي هیضاى ٍاسدات هدبص  ٍ ی هوٌَعفْشست گًَِ ّب : 9ماده 

 تَسظ هؼبًٍت آثضی پشٍسی اػالم هی ضَد. ػٌذالضٍموٌٌذُ هَسد تبییذ 

: ٍاسدات گًَِ ّبیی وِ دس داخل وطَس تىثیش ٍ تَلیذ هی ضًَذ غشفب دس حذ ًیبص ثشای هَلذ سبصی ٍ 1تجػشُ 

 تَسظ هؼبًٍت آثضی پشٍسی اػالم هی ضَد.ػٌذالضٍم ثْجَد ویفیت تَلیذات داخلی هدبص ٍ فْشست ٍ همذاس آى 

آثضیبى صیٌتی وِ هیضاى حذاوثش ٍاسدات ثشای ّش یه اص هشاوض تىثیش، پشٍسش ٍ یب تىثیش ٍ پشٍسش  :10ماده 

اص عشیك وبسگشٍّی ثِ پیطٌْبد هؼبًٍت آثضی پشٍسی ٍ دفتش دسغذی اص ظشفیت پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی هی ثبضذ 

 ثْجَد ویفیت تؼییي ٍ تَسظ سیبست هحتشم سبصهبى اثالؽ هی گشدد.

وضی وِ ًسجت ثِ غبدسات آثضی صیٌتی الذام ًوَدُ اًذ دس غَست اػالم لجلی ثشًبهِ غبدسات، هی هشا:  1تبصزه 

 تَاًٌذ هؼبدل غذ دسغذ هیضاى غبدسات ) تؼذاد( )ثب اسایِ اسٌبد هؼتجش ( سْویِ ٍاسدات دسیبفت ًوبیٌذ. 

ع هی ثبضذ. هَاسد استثٌب اص لجیل سبًتیوتش( هوٌَ 2ٍاسدات هبّیبى صیٌتی ثب اًذاصُ ثضسگتش اص یه ثٌذ )  :11ماده 

 پشٍسی اػالم هی ضَد. یاًَاع تتشا، تَسظ هؼبًٍت آثض یآسٍٍاًب ٍ ثشخ
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 تخلفبت:  :10ماده 

تخلف هحسَة ضذُ ٍ هطوَل سسیذگی دس  ضیَُ ًبهِاًدبم ّش یه اص الذات ریل ٍ یب ػذم سػبیت هفبد ایي 

 خَاّذ ثَد. "آثضیبى صیٌتیوبسگشٍُ سسیذگی ثِ تخلفبت ٍاسدات "

 ثِ هضاسع هدبص ثیطتش اص اظْبس ثجت ضذُ.  آثضیبى صیٌتیػشضِ  (1

 ثِ هضاسع غیش هدبص ثِ ّش هیضاى.  آثضیبى صیٌتیػشضِ  (2

 ثب اظْبسات ثجت ضذُ ٍاسد وٌٌذُ. آثضیبى صیٌتیػذم اًغجبق اغل اٍساق تدبسی اسائِ ضذُ دس صهبى ٍسٍد  (3

 اص هجبدی غیش هدبص. آثضیبى صیٌتی ٍاسدات (4

   ثش خالف اظْبس ثجت ضذُ. آثضیبى صیٌتیٍاسدات  (5

 اسایِ اسٌبد خشیذ، فشٍش ٍ حول غیش ٍالؼی یب هدؼَل (6

 ٍاسداتی آثضیبىػذم اسایِ اسٌبد ٍ گضاسضبت هَسد ًیبص سبصهبى ضیالت دس هَسد   (7

 اخز ضذُ ّبی ػذم سػبیت تؼْذات هٌذسج دس تؼْذ ًبهِ  (8

  یب سبصهبى ضیالت ایشاى یش تخلفبت ثش اسبس گضاسش ضیالت استبى ّبسب  (9

 

آثضیبى وٌٌذگبى  تَلیذًوبیٌذُ دٍ ًفش هتطىل اص   آثضیبى صیٌتیوبسگشٍُ سسیذگی ثِ تخلفبت ٍاسدات  :11ماده 

، هؼبًٍت آثضی پشٍسی، دفتش ثْجَد ویفیت ٍ ًوبیٌذُ ثبصسسی سبصهبى ٍ ًوبیٌذُ دفتش حمَلی سبصهبى  صیش  صیٌتی

ًحَُ سسیذگی ثِ تخلفبت ٍ هدبصات ّب عی یىوبُ پس اص  ضیَُ ًبهًِظش هؼبًٍت آثضی پشٍسی سبصهبى تطىیل ٍ 

 الؽ خَاّذ ضذ.ثِ هسئَلیت هؼبًٍت تَسؼِ آثضی پشٍسی تٌظین ٍ اث ضیَُ ًبهِاثالؽ ایي 

 

ٍ ثِ هٌظَس فشاّن ضذى ضشایظ ٍ تغجیك اضخبظ ری ًفغ ثب  هبدُ تٌظین گشدیذُ 12دس  ضیَُ ًبهِایي   :12ماده 

 هفبد آى ، یه هبُ پس اص اثالؽ ثِ هَلغ اخشا گزاسدُ هی ضَد.

 

 

  



5 

 

 

 آثضیبى صیٌتیفشآیٌذ ٍاسدات 

مشخصات  -1

 متقاضی مشرػه

 )محل قزنطینه(

 ًبم هضسػِ استبى
ًبم هبله یب 

 هستأخش

وذ هلی 

هبله یب 

 هستأخش

وذ پستی 

 هضسػِ

ضوبسُ پشٍاًِ 

ثْشُ ثشداسی یب 

 وذ ضٌبسِ

تبسیخ پشٍاًِ 

 ثْشُ ثشداسی

ظشفیت سبالًِ 

آثضیبى صیٌتی 

 )ػذد(

ظشفیت 

 لشًغیٌِ ای

 )ػذد(

         

مشخصات  -2

شزکت 

 واردکننذه

ٍ وذ ثجت ضذُ  ًبم ضشوت

 ضیالتی

هلی  ضٌبسِ

ضشوت ٍاسد 

 وٌٌذُ

وطَس 

هجذآ 

آثضیبى 

 صیٌتی

ًبم ضشوت 

)التیي  هجذأ

 ًَضتِ ضَد(

 زیىتیآبسیان وًع 

  يارداتی

 شیریه( –)شًر 

تؼذاد 

دسخَاست 

 آثضیبى صیٌتی

 )ػذد( ٍاسداتی

ضوبسُ 

 پشٍفَسهب

تبسیخ 

 پشٍفَسهب

        

 شیالت استان -3

 ًبهِ ضوبسُ ٍ تبسیخ تمبضب
ثْشُ تبسیخ اػتجبس پشٍاًِ 

 ثشداسی
 تبسیخ اػتجبس پشٍاًِ ثْذاضتی

ثِ   ٍسٍد آثضیبى صیٌتیهیضاى 

 )ػذد( هضسػِ تبوٌَى

اهضبء هذیش 

 ضیالت استبى

     

ساسمان شیالت  -4

ایزان)مؼاونت 

 آبشی پزوری(

 اهضبء هؼبًٍت تَسؼِ آثضی پشٍسی اهضبء هذیشول دفتش آثضیبى آة ضیشیي صیٌتی اهضبء سئیس گشٍُ

   

شیالت ساسمان  -5

ایزان)دفتز 

 بهبود کیفیت(

اهضب سییس گشٍُ 

 تَسؼِ ثبصاس

اهضب هذیش ول 

دفتش ثْجَد 

 ویفیت،  

ضوبسُ ٍ تبسیخ ًبهِ 

 استؼالم اص داهپضضىی

ضوبسُ ٍ تبسیخ ًبهِ گَاّی 

 داهپضضىی
 ضوبسُ ٍ تبسیخ هؼشفیٌبهِ ثِ گوشن ج.ا.ا

     

 گمزگ ج.ا.ا -6
 )هؼبًٍت آثضی پشٍسی( ضیالتفٌی تأئیذ وبسضٌبس ًبظش 

 تَضیحبت:

 شیالت استان -7

تبسیخ ٍسٍد 

 هحوَلِ

سبػت ٍسٍد 

 هحوَلِ

ٍصى خبلع 

 هحوَلِ

تؼذاد 

خؼجِ 

 هحوَلِ

تؼذاد ول 

 آثضیبى صیٌتی

 )ػذد(

تأئیذ ًبظش ضیالت دس 

 هضسػِ

تأئیذ 

هذیش 

ضیالت 

 استبى

ضوبسُ ٍ تبسیخ ًبهِ ثِ سبصهبى 

ضیالت ایشاى )هؼبًٍت آثضی 

 پشٍسی(
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  ثبسوِ تؼبلی

 تبسیخ: ......................

    به: اداره کل / اداره شیالت استان .............................................. 

    

                 به مشرػه آبشیان سینتی ورود موضوع : تقاضای

 ثبسالم؛

ایٌدبًت ....................................... هبله / هستأخش هضسػِ .............................. ثهِ  احتشاهبً، ثِ آگبّی هی سسبًذ  

ثههشداسی / وههذ ضٌبسههِ ..................................... هههَس. .......................... ٍالههغ دس ضْشسههتبى    ُضههوبسُ پشٍاًههِ ثْههش 

ثههِ تؼههذاد  آثضیههبى صیٌتههیص ................................ سٍسههتبی ................................. لػههذ ٍسٍد  ............................. ثخهه

ٌٌذُ ....... اص ضشوت تَلیذ و..................................... )ثِ حشٍف ....................................( ػذد اص وطَس هجذأ .......................

داسم. عجههك فْشسههت پیَسههت سا  ....................................  ثههب ّوىههبسی ضههشوت ٍاسد وٌٌههذُ ...................................... 

خَاّطوٌذ است دستَس فشهبئیذ دس چبسچَة ضَاثظ هشثَعِ، تأئیذیِ الصم غبدس ضَد. دس ضوي اػالم هی داسم دس 

ثِ هضسػِ ٍاسد ضذُ است. هذاسن ٍ اسهٌبد الصم ثهِ پیَسهت     آثضیبى صیٌتی..................... ػذد سبلدبسی تؼذاد ..........

 اسائِ هی ضَد.

  

نام و نام خانوادگی مذیز شزکت واردکننذه  نام و نام خانوادگی مالک / مستاجز مشرػه

 مهز و امضاء      مهز و امضاء 

 ديشمارٌ  پیًست



0 

 

 

 

 باسمه تؼالی 

 تبسیخ: ......................

 ضوبسُ: ....................

         بهبود کیفیتبه: دفتز 

  آبشیان سینتیدوره ای واردات  موضوع : گشارش

 ثبسالم؛

وهبین وهِ اص   ایٌدبًت ................................ هذیشػبهل ضشوت ................................................ ثذیي ٍسیلِ گهضاسش ههی ً  

ثههب ٍصى وههل   صیٌتههیآثضیههبى تههبسیخ .............................. لیبیههت ........................... تؼههذاد ............................... ػههذد   

 ............................. ویلَگشم ثِ ضشح ریل ٍاسد ًوَدُ ٍ دس هضاسع ریل تَصیغ ًوَدُ ام.     

 وارداتی : آبشیانمشخصات 

ضوبسُ 

 پشٍفَسهب

تبسیخ ٍسٍد 

 هحوَلِ

ٍصى 

هحوَلِ 

 )ویلَگشم(

 وطَس هجذاء

ًبم هشوض 

تَلیذ 

 وٌٌذُ 

 تؼذاد )ػذد(
ٍصى ول 

 )ویلَگشم(

ٍسٍدی هشص 

 ثِ وطَس

        

        

 : آبشیان سینتیمشخصات مشارع دریافت کننذه 

 ًبم هذیش ًبم هشوض
وهِ تحَیهل    آثضی صیٌتهی تؼذاد 

 خَاّذ ضذ
 آدسس ٍ ضوبسُ توبس

    

    

 

 امضاء و مهز شزکت
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  آبشیان سینتیمحضزی  پذیزش مفاد شیوه نامه نحوه واردات و نظارت بز توسیغ تؼهذنامه 

 

 هتؼْذ:

.................. وذ التػبدی ..........ضشوت ....................................... ثِ ضوبسُ ثجت ................................ ضٌبسِ هلی ....

.................... ثِ آدسس ........................ ثب وبست ثبصسگبًی ثِ ضوبسُ ..................................................

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

 هتؼْذلِ:

 02166944444تلفي  236بعوی غشثی پالن سبصهبى ضیالت ایشاى ثِ آدسس تْشاى خیبثبى ف

 هَضَع تؼْذ:

 داسای پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی آثضیبى صیٌتیهبّی  ٍ تَصیغ آى ثِ هضاسع هتمبضی  آثضیبى صیٌتیٍاسدات 

 ًبم خبًَادگی... ...................... ًبمٍ  ًبم ..................... ًبم خبًَادگی ............................./ ایٌدبًجبى ایٌدبًت 

ضوي هغبلؼِ دلیك ٍ پزیشش ضشوت ثب هطخػبت فَق الزوش،  / ػضَ ّیبت هذیشُ هذیشػبهل .............................

ثذیٌَسیلِ تؼْذ هی ًوبین وِ ، آثضیبى صیٌتیهفبد ٍ ضشایظ هٌذسج دس ضیَُ ًبهِ ًحَُ ٍاسدات ٍ ًظبست ثش ٍاسدات 

دس غیش ایي ًوبین.  ٍاسدضیَُ ًبهِ اثالؽ ضذُ اص سَی سبصهبى ضیالت ایشاى اسبس  ثش سا  آثضیبى صیٌتیهحوَلِ 

ضیالت ایشاى هدبص است ثب اػوبل هفبد ایي ضیَُ ًبهِ ، ّش گًَِ همشسات هحذٍد وٌٌذُ سا ًسجت  سبصهبىغَست 

 ثِ ایٌدبًت اػوبل ًوبیذ ٍ حك ّش گًَِ اػتشاؼ سا اص خَد سلت هی ًوبین.

 

 ضشوت ثش اسبس اسبسٌبهِ ضشوت هْش ٍ اهضبی هدبص
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 :تأئیدیه بررسی مدارک و ارزیابی درخواستچک لیست 

 

 وذارد   دارد        درخًاست کتبی دي امضاء: (1

 وذارد   دارد        پرياوٍ بُرٌ برداری معتبر:  (2

 دارد                          وذارد                               پرياوٍ بُرٌ برداری بُذاشتی معتبر: (3

 وذارد            دارد                           گسارش بازدیذ مسرعٍ : (4

 وذارد   دارد                                 اصل پريفًرمای معتبر:  (5

 وذارد       دارد  میسان درخًاست با میسان پريفًرما َمخًاوی:  (6

 مالسی  تایلىذ  اوذيوسی   کشًر تًلیذ کىىذٌ آّبسیان زیىتی:  (7

  سایر: ...............................  سىگاپًر  چیه  الوکایسر 

 غیرفعال   فعال        فعالیت مسرعٍ: (8

 دریافتی در سالجاری: ...................................... عذد آبسیان زیىتیمجمًع مقادیر  (9

 پرياوٍ بُرٌ برداری: ................................................. عذددر  آبسیان زیىتیظرفیت مجاز  (11

 سایر:...............   تکثیر ي پريرش  تکثیر وًع فعالیت مسرعٍ:  (11

 سایر:...............  شًر  شیریه درخًاستی:وًع آبسیان زیىتی  (12
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 آبشیان سینتیگشارش باسدیذ کارشناس ورود  

 ثبسالم؛

ثههِ هههذیشػبهل / هسههتبخش  هضسػههِ ................................... ثههِ  آثضیههبى صیٌتههیاحتشاهههبً، ثههِ استحضههبس هههی سسههبًذ هحوَلههِ  

........... سٍستب ..................... ثهِ ضهشح صیهش    .............................. ٍالغ دس استبى .............................. ضْشستبى .......................... ثخص ..........

 ٍاسد گشدیذُ است.

 تبسیخ ٍسٍد: .......................... (1

 ..........................سبػت ٍسٍد ثِ هضسػِ:  (2

 ظشفیت پشٍاًِ: ........................................... ػذد (3

 : ........................................  آثضیبى صیٌتیًبم وطَس ٍ ًبم ضشوت هجذأ  (4

 : ............................................  آثضیبى صیٌتیًبم ضشوت ٍاسد وٌٌذُ  (5

 هَافمت ضذُ: ............................... )ثِ حشٍف ....................................( ػذد  آثضیبى صیٌتید تؼذا (6

 ٍاسد ضذُ: ........................... )ثِ حشٍف ...................................( ػذد  آثضیبى صیٌتیتؼذاد  (7

   حَیلی : ...................................ت  آثضیبى صیٌتیتؼذاد خؼجِ ّبی هحوَلِ  (8

 ٍصى خبلع : ......................  ویلَگشم (9

 : .......................... ویلَگشم  آثضیبى صیٌتیٍصى ًبخبلع  (10

 مشرػه/ مذیز نام و امضاء مالک / مستأجز     نام و امضاء کارشناس شیالت
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)دفتز بهبود کیفیت( توسط شزکت  ساسمان شیالت ثبت اس شناسهمذارک مورد نیاس بزای دریافت 

 ،آبشیان سنذه و محصوالت سنذه آبشیان آبشیان سینتیهای واردکننذه 

 اسائِ دسخَاست ثجت ٍ اخز وذ ثجت ضشوت اص دفتش ثْجَد ویفیت،فشآٍسی ٍ تَسؼِ ثبصاس آثضیبى  .1

 ّوشاُ ثب هْش ضشوت هتمبضی  اهضبء ثش سٍی سشثشي ضشوتهؼشفی فشد یب افشاد غبحت  .2

 اسائِ تػَیش آخشیي سٍصًبهِ سسوی اًتطبس یبفتِ ضشوت  .3

هؼشفی ًبهِ تبئیذ ضذُ ضشوت ٍاسدوٌٌذُ تَسظ ضشوت اغلی تبهیي وٌٌذُ وِ ثِ تبئیذ سفبست ایشاى دس  .4

 وطَس هجذآ یب سفبست وطَس هجذا دس ایشاى سسیذُ ثبضذ.

 5م تؼْذًبهِ هحضشی هٌذسج دس پیَست ضوبسُتىویل ٍ اسائِ فش .5

 

 َشتشمارٌ  پیًست


