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تعهد نامه مؤسس و سرمایه گذار شرکت  /کارخانه تولیدکننده کودهای کشاورزی

فرزند:
اینجانب :
بعنوان مؤسس و سرمایه گذار شرکت :

شماره شناسنامه:
تولید کننده محصوالت :

کد ملی:
برای ساعات

الی

متعهد می گردم در ساعات اعالم شده برابر فرمول ارائه شده به موسسه تحقیقات خاک و آب و با استفاده از مواد اولیه مرغوب و قابل مصرف  ،تحت نظر مسؤول فنی
 ،با رعایت کلیه مسائل فنی  ،بهداشتی و نظارت و با در نظر داشتن پیشنهادات سازنده مسؤول فنی ملزم به تولید محصوالت مرغوب باشم و در تمام موارد مربوط بهه
تهیه مواد اولیه جهت تولید و بسته بندی و عرضه محصوالت  ،رعایت ضوابط موجود را نموده و از هر گونه تخلفی در این زمینه خودداری نمایم و همهواره مصهلحت
جامعه را بر منافع مادی شرکت و خود مقدم داشته و ناقض مقررات اسالمی و بهداشتی و فنی نباشم .در صورت عدم رعایت مقررات وضع شده و تعهدات خویش در
کارخانه مجوز و یا پروانه بهرهبرداری صادره را بال فاصله جهت اخذ هر گونه تصمیم مقتضی و در صورت ابطال آن ،تسهلیم موسسه تحقیقات خاک و آب نمهوده و خهود
مسؤول هر گونه ضرر و زیا ن ناشی از آن بوده و هیچگونه اعتراض و مسؤولیتی متوجه وزارت جهاد کشاورزی نخواهد شد و سرکارخانم/جناب آقهای ............................
فرزنهههههههد  .................................بهههههههه شهههههههماره شناسهههههههنامه  ...................صهههههههادره از  ....................را بهههههههه عنهههههههوان مسهههههههؤول فنهههههههی
ساعات................تا.................خط/خطوط ............................................................. .............................................................................:معرفی مینمایههم و شرایط الزم برای اجرای
شرح وظایف تعیین شده برای نامبههرده طی دستورالعملها و ضوابط موسسه تحقیقات خاک و آب را فراهم خواهم نمود.
نام و امضاء متعهد

تعهد نامه مسؤول فنی
اینجانب ............................................ :فرزند...............................:کد ملی ....................... .......................... :با اطالع از شرح وظایف مسؤول فنی و ضوابط دستورالعملهای
صادره از سوی موسسه تحقیقات خاک و آب و ماده  7قانون کار و تبصره های آن مسههؤولیت فنی ساعات ............ :تا  ..............خط/خطوط:
..........................................................................................................................................................شرکت....................................... ................. :
را پذیرفته و تعهد می نمایم در تمام ساعاتی که تقبل نمودهام در شرکت مذکور حضور داشته و کلیه مسائل فنی و بهداشتی را کنترل نمایم .
در تمام مراحل تهیه و تولید و بسته بندی با رعایت ضوابط  ،نظارت نمایم و از هر گونه تخلفی در این زمینه جلوگیری نمایم  .متعهد میگردم چنانچه ثابت گردد
اینجانب در ساعات فعالیت در محل حضور نداشته و یا اینکه عالوه بر این شرکت در محل دیگری از قبیل دولتی  ،ملی ،خصوصی و نظایر آن شغل موظفی را برای
ساعاتی که مسؤول فنی این شرکت هستم تقبل نموده ام  ،وزارت جهادکشاورزی حکم دانسته که مراتب را به قوه قضائیه اعالم تا اتخاذ تصمیم الزم بعمل آید  .در
این صورت هیچگونه مسؤولیتی متوجه وزارت جهادکشاورزی نخواهد بود .در مسؤولیت خود مصلحت جامعه را بر منافع مادی شرکت و خود مقدم داشته و از نقض
مقررات اسالمی و بهداشتی م مانعت بعمل آورده و در صورت عدم امکان ممانعت مراتب را به وسیله سازمانهای مسؤول به موسسه تحقیقات خاک و آب اطالع دهم و
پروانه صادره به نام خود را جهت هر گونه اقدام مقتضی تسلیم آن موسسه نمایم .
نام و امضاء مسؤول فنی

گواهی امضاء متعهد توسط دفترخانه اسناد رسمی:

گواهی امضاء مسئول فنی توسط دفترخانه اسناد رسمی:

