
  رقمي 16دستور العمل ايجاد  كد 

  

  رقمي  ميبايست مد نظر قرار گيرد  16مواردي كه در ايجاد كد 

 هشت رقم اول مربوط به كـد اسـتان ، شهرسـتان، بخـش و دهسـتان ميباشـدكه  در        -1

sheet-1  فايل اكسل ارسالي  درج گرديده است 

اه پزشكي استان بوده مربوط به كلينيك هاي  گي) كد هاي  نهم و دهم ( دو رقم بعدي   -2

اولين كلينيك بـا كـد   (و ميبايست توسط استان  به صورت دو رقمي  كد گذاري  گردد 

الزم به ذكر است كد مربوط به كلينيك كه از سوي اسـتان اعـالم   )  آغاز ميگردد  01

ميگردد، مختص همان كلينيك بوده و در صورت عدم فعاليت ، كد آن بـراي شناسـايي   

د استفاده قرار نگيرد  و در صورت ايجاد كلينيك جديد نيز با ارائه كد كلينيك ديگر مور

 جديد مربوطه ، مراتب به اين سازمان اعالم گردد

مربوط به كد محصول توليـدي  ) كد هاي يازدهم و دوازدهم و سيزدهم (سه رقم بعدي  -3

 فايل اكسل ارسالي درج گرديده است sheet-2 محصول   در  500است كه در قالب 

مربوط به سه رقم سمت راسـت  ) كد هاي چهارده و پانزده و شانزدهم ( ه رقم بعدي س -4

كد ملي كشاورز و يا در صورت فعاليت در قالب واحد توليدي تعاوني و غيره ، سه رقـم  

ايـن ارقـام   . سمت راست پروانه بهره بـرداري واحـد توليـدي تحـت پوشـش ميباشـد       

 ميبايست توسط استان تكميل گردد

د است ترتيبي اتخاذ گردد تـا  بالفاصـله پـس از تكميـل سـتون مربـوط بـه        خواهشمن  -5

 كلينيك گياه پزشكي تحت پوشش ، جداول تكميلي به اين سازمان ارسال گردد

كـه   321به عنوان مثال آقاي محمد رحيمي با كد ملي به شماره سه رقم سمت راست   -6

طبيعـت  گيـاه پزشـكي   تحت پوشش كلينيـك  ) 177با كد ( محصول خيار گلخانه اي را 

با ( مركزيبخش ) 04با كد (  قشالقتوليد و در دهستان )07به عنوان مثال با كد ( سبز

فعاليت مينمايـد  ) 04با كد ( آذربايجان شرقياستان ) 02با كد (  اهر شهرستان) 02كد 

 خواهد بود)03-02-02-04-07-177-321(رقمي به شماره   16كد ،
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بالفاصله پس از عقد قرارداد با كشاورز تحت پوشش  ، ميبايست نسبت بـه اعـالم كـد     -7

الـب برنامـه   رقمي مربوطه به اين سازمان در قالب تكميل ستون هاي مربوطـه در ق  16

 اكسل اقدام گردد 

mohsenassar@yahoo.com جداول تكميلي هر هفته و به طور مرتب  بـه ايميـل    -8

 ارسال گردد   

جداول تكميلي و جمع بندي شده ماهانه ، ميبايست در ابتداي  هر ماه در قالب سي دي  -9

 اين سازمان ارسال گردد و  در قالب نامه اداري به

كد هاي مربوطه براي شناسايي و پيگيري واحد ها و كشاورزان تحت پوشش بوده و  تا   -10

زمان برداشت محصول  قابليت استفاده توسط كشاورز را نداشته  و پس از اعطـاي تاييديـه   

 اجراي مديريت تلفيقي  توسط كلينيك گياه پزشـكي مربوطـه، ميبايسـت در  بـاال و سـمت     

  . راست  برگه تاييديه  درج گردد 

با توجه به اينكه كد هاي مربوط به استان ، شهرستان ، بخش و دهستان ونيز -11

محصوالت ، به صورت كشوري تهيه گرديده است ، هرگونه تغييري در كد هاي مربوطه 

 ميبايست با هماهنگي اين سازمان صورت پذيرد 

 گرديد  موارد تكميلي متعاقبا اعالم خواهد -12

 

 
 

 

 مديريت حفظ نباتات استان البرز


