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 تحقیقات کارربدی و تولید بذرمركز 

 :و نام خانوادگینام 

 :کد ملی

 □دکتری تخصصی     □آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 □استاد     □دانشیار     □استادیار     □مربی رتبه علمی:

 □خیر     □بله :های راهبردیعضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری

 موسسه متبوع:نام دانشگاه/ مرکز تحقیقات/ 

 زمینه تحقیقاتی )هدف(:

 ست الکترونیکی:پ

 شماره تماس:

 :پستی آدرس

 شود.این قسمت توسط بانک پر می

 تاریخ ورود درخواست: 

 شماره خدمت:

 

 نوع خدمت درخواستی:

 

 مقدار/ تعداد کدهای مورد نظر نام محصول ردیف
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را  طالعاتات هرگونه عدم تطابق ه و مسئولییید کردالعات مندرج در فرم را تأصحت اط........................................ ................. اینجانب

 گیرم.بر عهده می

 مشتری امضا            
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 بذر یدل تو وتحقیقات کارربدی مركز 

 

 باشد.می اییجه نهوها و پرداخت نمونه منوط به تکمیل و ارسال این فرم به واحد بانک بذر و میکروارگانیسمارسال . 1

 پس از ارسالو  باشدیممتغیر بسته به حجم نمونه و مدت زمان مورد نیاز برای ارسال پستی  مشترینمونه به  زمان ارسال. 2

 .دخواهد شمتقاضی اعالم  به نمونه، اطالعات رهگیری

 اشد.ببه عهده مشتری می بندی و ارسال پستیخدمات شامل بستههزینه . 3

 و نمایدهداری مینژادی و آموزشی دریافت و نگهای تحقیقاتی، بهنتیکی را تنها برای استفاده در برنامهمتقاضی، مواد ژ. 4

داگانه از ب موافقت جبه کس هرگونه استفاده تجاری از مواد ژنتیکی ارائه شده یا اجزای آن و یا اطالعات مربوط به آنها منوط

 باشد.مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر می

ریافت دکی که گونه ادعایی در خصوص دریافت حقوق مالکیت معنوی بر روی مواد ژنتیشود که هیچمتقاضی متعهد می .5

 می نماید، اجزای آن و یا اطالعات مرتبط با آن مطرح ننماید.

اری این از به واگذجمهای تحقیقاتی در موسسه مطبوع خود دریافت نموده و . متقاضی مواد ژنتیکی را برای استفاده در برنامه6

 باشد.مواد به طرف سومی نمی

ده ز آنها استفاانحوی به این مواد دسترسی یافته و یا  طه وی به هرنماید که اشخاص دیگری که به واس. متقاضی تعهد می7

 ت دارد.ن مسئولیناآوسیله بکنند بعنوان جزئی از این تعهد نامه شناخته شده و متقاضی در مورد رعایت مفاد این تعهد نامه می

طالعات انماید و صحت ه می. مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر تنها اطالعات موجود در مورد هر نمونه را به متقاضی ارائ8

 کند. مینای، سایر اطالعات همراه نمونه، کیفیت بذور، قوه نامیه و خلوص بذور را تضمین تاکسونومیکی، شناسنامه

ئولیت کامل د و دریافت کننده مسشویط قید شده در گواهی سالمت پیوست تایید میها فقط تحت شراگواهی سالمت نمونه. 9

 .رعهده داردبصد را رعایت مقررات قرنطینه و امنیت زیستی برای مواد ژنتیکی دریافت شده در کشور، منطقه یا موسسه مق

غنی و انه های رودکاربردی و تولید بذر )تکاتو( شرکت توسعه کشت  د که نام مرکز تحقیقاتشومتقاضی متعهد می. 10

گیرد، ذکر یمها در کلیه مقاالت و انتشاراتی که در خصوص این مواد یا نتایج حاصل از آنها صورت مشخصات دقیق نمونه

 نماید.

و تولید  ت کاربردیز تحقیقاد یک نسخه از گزارش نهایی تحقیقات خود را جهت نگهداری به مرکشومتقاضی متعهد می. 11

 بذر تحویل نماید.
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 بذر یدل تو وتحقیقات کارربدی مركز 

ها را جهت تکمیل اطالعات آنها به مرکز تحقیقات های انجام شده بر روی نمونهد که نتایج ارزیابیشومتقاضی متعهد می. 12

 کاربردی و تولید بذر ارسال نماید.

تیار مراکز ر را در اخولید بذترکز تحقیقات کاربردی و د به هیچ عنوان مازاد مواد ژنتیکی دریافتی از مشو. متقاضی متعهد می13

 دهد. دولتی و خصوصی دیگر قرار نمی

 د. حویل دهتنماید یک کپی از پایان نامه خود را به مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر . متقاضی تعهد می14

 رعایت نماید.شود که تمام موارد فوق را . با امضا این فرم درخواست، متقاضی متعهد می15

 صفحه تهیه شده است. سه. این فرم در 16

عه تولید بذر شرکت توس کاربردی و حقیقاتتاز مرکز  خدمتاینجانب .................................................. به عنوان متقاضی دریافت 

 م مفاد فوق را رعایت نمایم.شوهای روغنی متعهد میکشت دانه

 ده خدمتکننمضاء دریافتا                                                                                                            

 

 درخواست و تعهدات فوق مورد تائید است.

 بردی و تولید بذرحقیقات کارتیس مرکز میکروارگانیسم                                                               ریذر و بکارشناس بانک 

 


