فرم درخواست صدور گواهینامه ژئوپروداکت ژئوپارک ارس
به نام خدا

الف) مشخصات فردی
نام (فارسی):

نام (التین):

نام خانوادگي (فارسی):

نام خانوادگي (التین):

نام پدر (فارسی):

نام پدر (التین):

شماره شناسنامه:

شماره ملي:

تاريخ تولد (شمسی):

تاريخ تولد (میالدی):

تلفن تماس:

نشاني (فارسی):

پست الكترونيكي:
سايت اينترنتي:
شبكههای اجتماعي (مثل :)Instagram

ب) مشخصات کلی کارگاه
نام كامل كارگاه (فارسي):
نام كامل كارگاه (التين):
نام و نام خانوادگي مسئول:

تلفن همراه:

نشاني كارگاه (فارسي):
نشاني كارگاه (التين):
تلفن:

نمابر:

نام و نام خانوادگي نماينده كارگاه:

تلفن همراه:

پست الكترونيك نماينده كارگاه:
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ج) محصوالت تولیدی تائید شده قبلی
نام محصول (فارسي)

شماره

نام محصول (التين)

د) مشخصات محصول پیشنهادی
نام محصول (فارسي):
نام محصول (التين):

تركيبات

رديف

منبع
داخلي

خارجي

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ه) اطالعات گواهینامهها
 -1كداميك از استانداردهای ذيل را برای محصول خود پيادهسازی نمودهايد؟


پروانه ساخت



نشان استاندارد



پروانه بهداشتي



گواهيهای ديگر (نام ببريد)



گواهي استاندارد ملي ايران
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توجه:
 تولیدکنندگان محترم میبایست برای هریک از محصووالت پیشونهادی خوود ،فرموی جداگانوه
تکمیل نمایند و به همراه نمونه نهایی محصول خود به دفتر مرکزی ژئوپارک ارس تحویل نمایند.
 تأییدیه ژئوپروداکت تنها برای یک محصول با یک خط تولید معتبر بوده و نمیتوان از اعتبوار آن
در معرفی سایر محصوالت تولیدشده توسط همان سازنده استفاده کرد.
 تأییدیه ژئوپروداکت به مدت یک سال از تاریخ صدور اعتبوار دارد و پوا از انموام بازرسوی در
پایان این دوره قابل تمدید است .در طول مدت داشتن تأییدیه ژئوپروداکوت از جانو

ژئوپوارک

ارس پایشهای دورهای نیز صورت میگیرد.
 اصل تفاهمنامه فیمابین مهر و امضاءشوده بایود در محول فروشو اه و در معورد دیود عمووم
نص شده باشد.
 جمع آوری و خرید و فروش سنگ ،کانی ،فسیل و جانوران کمیاب توسط کلیه همیواران ممنوو
است.
 شکار حیوانات در معرد انقراد و جمع آوری فسیل ها و گیاهان بومی کمیاب توسوط همیواران
ممنو است.
 ارائه درخواست تأیید ژئوپروداکت بهمنزله پذیرش شرایط و ضووابط آن اسوت و تخ وی از آنهوا
سب

لغو آن خواهد شد.

 متقاضی تمدید موظف است حداکثر ده روز پیش از اتمام اعتبار گواهی و کارت همیواری نسوبت
به تمدید آن اقدام نماید.

تاريخ تكميل پرسشنامه:
نام و نام خانوادگي فرد تكميلكننده:
امضاء:
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