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 مقدمه 

معه ذایی جاغرفع نیازهای  به منظورهدف اصلی و اساسی فعالیت های کشاورزی، تولید محصوالت کشاورزی 

 ایجاد و ی فردیبروز خدشه به حقوق ذاتاست، اما این امر با تمام اهمیتی که دارد نمی تواند ناقض و موجب 

والت ری محصاز طرفی بهره مندی از پتانسیل تجا. مخاطره برای بهداشت و سالمت جامعه و محیط زیست باشد

ارهای ء در بازه بقاکشاورزی مستلزم تولید منطبق با نیاز و شرایط بازارهای هدف بوده و رعایت این شرایط الزم

رتقای اتای در راس به همین دلیل اعمال نظارت بر تولید محصوالت .خواهد بود تجاری داخلی و بین المللی

ر این رفته دگالزم و ضروری بوده و در همین راستا آگاهی از کلیه اقدامات صورت سالمت محصوالت کشاورزی 

 حیطعه و مبا حفظ سالمت و بهداشت جامراستا  هممناسب فعالیت های تولیدی  مسیر نه تنها موجب ارتقاء

 یز فراهمرا ن زیست خواهد بود، بلکه زمینه صادرات منطبق با خواست بازارهای هدف بین المللی و منطقه ای

  .خواهد کرد

راساس بدر محصوالت مختلف،  برای مدیریت عوامل خسارتزای گیاهی مجازتوصیه و تجویز آفتکش های 

ارنس کدی گیاه )از نظر رعایت دوره تشخیص صحیح عامل خسارتزا، مرحله رشدی آن، توجه به مرحله رش

 یهی استبدپذیرد. می صورت  سازمان حفظ نباتات کشور صادره توسط دستورالعمل های آفتکش( و منطبق با

 این تجویز بایستی در قالب نسخه گیاهپزشکی صورت گیرد. 

صوب )مقانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی  6ماده  5براساس مفاد تبصره لذا 

، ابالغ شده طی نامه "گیاهپزشکی نسخه صدور نامه شیوه " در راستای اجرای و (،23/4/1389

ح این دستورالعمل به منظور تشری، سازمان حفظ نباتات کشور 12/02/1400مورخ  730/2694شماره 

نحوه و شرایط صدور نسخه گیاهپزشکی الکترونیکی و وظایف واحدهای ذیربط تدوین و ابالغ می 

 گردد. 

 

 

  فاهدا

 حفظ سالمت مصرف کننده رویکردتامین امنیت و سالمت محصوالت کشاورزی با حرکت در جهت  -

  تجارت محصوالت گیاهی های بین المللیتداوم حضور در بازار داخلی و

س براسا ،در صورت لزوم آفتکششناسایی و توصیه روش های مدیریت عوامل خسارتزای گیاهی و تجویز  -

 های صادره سازمان حفظ نباتات کشوردستورالعمل 

 براساس نسخه  صرفاً توسط داروخانه های گیاهپزشکی آفتکش هاارائه  -

 بهبود مصرف آفتکش ها در کشور  -
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 نحوه و شرایط صدور نسخه گیاهپزشکی  -1

 

 بند و طبیعی منابع و کشاورزی بخش وری بهره افزایش قانون 6 ماده 5 تبصره مفاد اساس بر -الف

 وزیر یسو از 94 اردیبهشت در شده ابالغ) گیاهپزشکی های پروانه و مجوز صدور نظام 1 ماده14

 دارای گیاهپزشکی های کلینیک توسط صرفا گیاهپزشکی نویسی نسخه ،(کشاورزی جهاد محترم

 می صادر ردارب بهره از مربوطه تعرفه اخذ قبال در کلینیک، عضو گیاهپزشک امضای و مهر با صالحیت،

 ءامضا گیاهپزشک و گیاهپزشکی کلینیک فنی مسئول و مجوز صاحب عهده بر آن ؤلیتمس و شود

 .بود خواهد نسخه کننده

نوان عگیاهپزشک صادر کننده نسخه گیاهپزشکی، نبایستی در داروخانه گیاهپزشکی، به تبصره: 

 مسئول فنی، صاحب امتیاز و یا به هر نحوی اشتغال داشته باشد.

 

کش های آفت فهرست ده در نسخه گیاهپزشکی می بایست صرفاً براساسآفتکش های توصیه ش -ب

کش ه آفتمجاز کشور و منطبق با دستورالعمل های ابالغی توسط سازمان حفظ نباتات باشد و توصی

 رزی وهای غیرمجاز و خارج از دستورالعمل ها، تخلف محسوب شده و سازمان نظام مهندسی کشاو

حدهای نه وامطابق با مقررات نظام صدور مجوز و پروا تات استان،یا مدیریت حفظ نبا منابع طبیعی

به عمل  زم را، به تخلف مزبور رسیدگی و اقدام الو نیز آئین نامه های انتظامی مربوطه گیاهپزشکی

 خواهد آورد. 

 

 وظایف واحدها  -2

 کشاورزان/ بهره برداران:  -2-1

o  زای جهت تشخیص عامل خسارتمل )الف( این دستورالع1مندرج در بند  کلینیکمراجعه به

خه شناسایی نسشماره گیاهی محصول مورد نظر و دریافت نسخه گیاهپزشکی الکترونیکی /

 مربوطه 

o  مراجعه به داروخانه گیاهپزشکی برای دریافت آفتکش های مندرج در نسخه 

 

 نسخه:  صادر کنندهکلینیک  -2-2

o یوزشآم یشرکت در دوره ها با یعلم یها افتهی نیکسب دانش و مهارت الزم بر اساس آخر  

o  عنوان عضو کلینیکبه بکارگیری گیاهپزشکان مجرب 

o و ات ظ نباتدر دستورالعمل های سازمان حف شده دییتا یعلم های افتهی نیدتریاستفاده از جد

  به کشاورزان و بهره بردارن یفن یها هیتوص
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o  امل ع صیت جهت تشخبر حسب ضرور کهی در مواردبررسی نمونه گیاه و یا عامل خسارتزا و

 برای یشگاهآزمابه  و در صورت لزوم ارجاع از عرصه دیبازد، باشد عرصهاز  دیبه بازد ازیخسارتزا ن

ی و تشخیص دقیق و سپس ارائه توصیه های فنی با تاکید بر روشهای مبارزه غیرشیمیای

 تات بیولوژیک و در صورت لزوم تجویز آفتکش براساس دستورالعمل های سازمان حفظ نبا

صحت نسخه  مسئول ،صادر کننده نسخهصاحب مجوز و مسوول فنی و گیاهپزشک تبصره: 

 صادر شده بوده و در قبال دریافت کننده نسخه و واحدهای ناظر پاسخگو میباشند.

o  صدور نسخه گیاهپزشکی در سامانه سانکا 

 

 داروخانه گیاهپزشکی:  -3-2

o یوزشآم یبا شرکت در دوره ها یعلم یها افتهی نیکسب دانش و مهارت الزم بر اساس آخر  

o و  که سمابراساس مجوز معتبر صادر شده در سامان مانیتورینگ سموم در سامانه تیاحراز هو

رفاً ص جهت عرضه و فروش به بهره برداران رسمی، قیاز طر ازیمورد ن های آفتکشتامین 

  ی.اهپزشکینسخه گ براساس

o موم سورینگ و با ورود اطالعات به سامانه مانیتتکش صرفاً براساس نسخه گیاهپزشکی عرضه آف

انه ر سامد)داروخانه های گیاهپزشکی موظف هستند تمام تراکنش های مربوط به آفتکش ها را 

 مانیتورینگ سموم درج نمایند(. 

o  خوانی و باز مانه مانیتورینگ سمومنسخه بهره بردار به منظور درج در سا شماره شناساییاخذ

 آفتکش براساس آن.  فروشسامانه سانکا و  ازنسخه صادر شده 

o  مجاز  ریغ و گذشته خیتارفروش آفتکش های عدم 

o در نسخه آفتکش های مندرج  یبه جا آفتکش ها ریکردن سا نیگزیجا ایو  زیعدم تجو

  یاهپزشکیگ

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  -4-2

o  ا ب کا ودر سامانه سان ی گیاهپزشکینسخه نویس زیرساخت الکترونیکیطراحی و راه اندازی

 گذاری استاندارد اطالعات با سامانه مانیتورینگ سموم. قابلیت اشتراک 

o  نسخه و  صادر کننده کلینیک های از جمله دستورالعملاین نظارت بر حسن اجرای کامل مفاد

ل ورالعماز این دستانجام برخورد الزم و متناسب با متخلفین  داروخانه های گیاهپزشکی و

 ی( قانون افزایش بهره ور 6ماده  5و تبصره  2با ماده مطابق )

o عضو  صاحبان مجوز و مسووالن فنی و گیاهپزشکانبرای  الزم برگزاری دوره های آموزشی

 نطقهمعمده  استراتژیک و مدیریت تلفیقی آفات به ویژه برای محصوالت از قبیل) کلینیک

 (. و ... ه، قوانین و مقررات صدور نسخاصول سم شناسی، مورد عمل
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 سازمان حفظ نباتات  -5-2

o یسی خه نوسامانه نسانیتورینگ سموم با فراهم کردن زمینه تعامل و تطابق سیستمی سامانه م

 گیاهپزشکی )سانکا( 

o و دستورالعمل های مربوطه  به روز رسانی فهرست آفتکش های مجاز کشور 

o  همکاری در برگزاری دوره های آموزشی 

o وری ی کشار سامانه مانیتورینگ سموم برای سازمان نظام مهندسایجاد دسترسی های نظارتی د

 و منابع طبیعی 

 

 ها آفتکشو فروش سامانه های مورد استفاده در تجویز 

ه در ک semak.maj.irسیستم یکپارچه صدور مجوزهای الکترونیکی کشاورزی به آدرس  سامانه سماک: -

ی نیز مهندسی کشاورزی و منابع طبیع آن مجوز تاسیس داروخانه گیاهپزشکی توسط سازمان نظام

 صادر می گردد. 

 ی بهع طبیعسیستم یکپارچه خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و مناب سامانه سانکا: -

 نه سانکامی باشد. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در ساما sanka.agrieng.org آدرس

ی در ی بایستنسخه گیاهپزشکسخه گیاهپزشکی را فراهم نموده است و امکانات مورد نیاز برای صدور ن

 . دگیرشناسایی نسخه در اختیار کشاورز/بهره بردار قرار  شمارهمانه صادر گردد و این سا

ها  آفتکشت و صادرافروش  ،سیستم یکپارچه نظارت بر ورود، تولید، توزیع سامانه مانیتورینگ سموم: -

د یت نمایننه فعالباشد. داروخانه های گیاهپزشکی صرفاً بایستی در این سامادر سازمان حفظ نباتات می 

خه نس اساییشماره شن براساستنها و آفتکش های مندرج در نسخ گیاهپزشکی صادره در سامانه سانکا، 

ر اختیا در( نسخه صادر شده درج در سامانه مانیتورینگ سموم و بازخوانی اطالعات) بهره بردار

 بردار قرار می گیرد.  کشاورز/بهره

 

 : صدور نسخه گیاهپزشکی الکترونیکی عملیاتشرح  -3

لف این ا /1بند  صادر کننده نسخه )منطبق با مفاد مندرج درکلینیک مراجعه کشاورز/بهره بردار به  -1

 ل خسارتزای گیاهی محصول مورد نظر دستورالعمل( جهت تشخیص عام

 صیشخبر حسب ضرورت جهت ت کهی در مواردو و یا عامل خسارتزا  آلوده بررسی نمونه گیاه -2

 مایشگاهآزجاع به و در صورت لزوم ار از عرصه دیبازد، باشد عرصهاز  دیبه بازد ازیعامل خسارتزا ن

رزه گیاهپزشکی برای تشخیص دقیق و سپس ارائه توصیه های فنی با تاکید بر روشهای مبا

 مان حفظستورالعمل های سازبراساس دغیرشیمیایی و بیولوژیک و در صورت لزوم تجویز آفتکش 

 نباتات 
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توسط نی های ف به بهره بردار، محصول، عامل خسارتزا و تجویز و ارائه توصیه درج اطالعات مربوط -3

 )صدور نسخه گیاهپزشکی الکترونیکی(  سانکا در سامانهنسخه صادر کننده 

 انکا ستوسط سامانه ر شماره نسخه به صورت پیامک برای کشاورز/بهره بردااتوماتیک ارسال  -4

 مراجعه کشاورز/بهره بردار به داروخانه گیاهپزشکی و ارائه شماره نسخه  -5

سخه ناسایی ورود مسئول فنی داروخانه گیاهپزشکی به سامانه مانیتورینگ سموم و درج شماره شن -6

ات مندرج در این سامانه برای بازخوانی اطالعات نسخه صادر شده و فروش آفتکش ها منطبق با

 نسخه به کشاورز/بهره بردار 

 

  مدت اعتبار نسخه گیاهپزشکی:

 خودکاره صورت روز اعتبار دارد و پس از آن ب 20نسخه گیاهپزشکی الکترونیکی از تاریخ صدور به مدت 

 در سامانه سانکا غیر فعال می شود. 

 . می گردد فعالبردار، غیر : نسخه صادره پس از تحویل به داروخانه گیاهپزشکی و تحویل آفتکش به بهرهتبصره


