
 
 

 
  کاربرگ (ج)

 تعهد محضري متقاضی
فرزند........................... شماره شناسنامه/ شماره ثبت شرکت ............................................ صادره از/ اینجانب ......................... 

ثبت در.................................. متولد/تاریخ ثبت..................................... 
 .....................................................................................................................................................آدرس.......................................

 و شماره تماس:.............................................

وزیر  19/11/95مورخ  32709/020به شماره  "شاورزي غیردولتینظام صدور مجوز مراکز خدمات ک"با عنایت به ابالغ 
م که کلیه قوانین، مقررات و دستورالعمل هاي صادره از طرف وزارت جهاد دهجهاد کشاورزي و به موجب این سند تعهد می 

و  کشاورزي و سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی درخصوص مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی تحت تصدي
تغییرات در اساسنامه، اعضاء هیئت مدیره، صاحبان امضاء و سهامداران، نشانی، (و هرگونه  کنممسئولیت خود را رعایت 

و موظف به را ظرف مدت یک ماه به اطالع سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی برسانم  )شماره تلفن و ...
تخصصی، آمار و اطالعات مربوط به فعالیت هاي مرکز خدمات کشاورزي پذیرش کلیه مقررات و ارائه مستندات، گزارشات 

غیردولتی تحت تصدي و مسئولیت خود به نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي، سازمان جهاد کشاورزي استان و سازمان نظام 
 .خواهم کردو سالیانه  فصلیمهندسی کشاورزي و منابع طبیعی بوده و اقدام به ارسال گزارش عملکرد 

م در راستاي وظایف تعیین شده و مطابق دستورالعمل هاي ابالغی از سوي وزارت جهاد کشاورزي شوتعهد می مو همچنین 
و سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی فعالیت نمایم و تمام فعالیت هاي خود را از طریق سامانه هاي 

ه، سامانه ارجاع و ...) از سوي سازمان نظام مهندسی کشاورزي و الکترونیکی اعالم شده (سامانه مالی، سامانه صدور پروان
منابع طبیعی انجام دهم. چنانچه در اثر قصور، بی احتیاطی و عدم توجه به دستورالعمل هاي سازمان و اجراي ناقص و یا 

این (صی توسط اشتباه در فعالیتهاي مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی تحت تصدي و مسئولیت خود و سایر اقدامات تخص
د، مسئولیت مادي و معنوي خسارت پیش آمده را پذیرفته و ملزم به شواینجانب، هرگونه مشکلی و خسارتی حادث  )شرکت

جبران خسارت وارده می باشم و وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی و یا سایر مراجع 
را ابطال و یا به حالت تعلیق درآورند و حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدي را از  )شرکت این(ذیصالح حق دارند جواز اینجانب 

م و ذمه وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع جهت سلب و ساقط می کن خود از هر حیث و
 .می کنمطبیعی را نسبت به اقدامات خود از هر حیث و جهت مبرا 
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