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  ها استان طبيعي منابع و كشاورزي مهندسي نظام محترم رؤساي

 

 اشتغال پروانه جايگاهموضوع:
 

 با سالم

احترماً؛ بازگشت به استعالم برخي استان ها مبني بر ابهام در جايگاه پروانه اشتغال صادره توسط اين ساازمان   

تغال معتبر به هنگام تنظاي  رارارداد باراي بهاره     از سوي برخي دستگاه هاي اجرايي و عدم رعايت اخذ پروانه اش

 مندي از خدمات خرفه اي اعضاي سازمان؛ اعالم مي نمايد:

(؛ 04/1380/ 19ماور    1021شاماره   -( رانون تأسيس )مصوب مجلس شوراي اساالمي 3( ماده )6مطابق بند ) -1 -1

حقاوري از وااايو و اختياارات     حفظ و حمايت از حقوق اعضاي صنفي اين سازمان در برابر اشخاص حقيقاي و 

اين سازمان مي باشد و در اين ارتباط همزمان با تأسيس سازمان مجموعه تدابير  اردامات و پيگيري ها را باراي  

فراه  نمودن زمينه انجام فعاليت امور كشاورزي به صورت حرفه اي توسط دانش آموختگان كشااورزي  مناابع   

ن ارائه خدمات در سطح جامعه انجام گرفته است تا اعتباار و هويات   طبيعي و رشته هاي مرتبط و تخصصي كرد

پيگياري باراي توساعه و      بخشي حرفه ي مهندسان كشاورزي و منابع طبيعي به رساميت شاناخته شاود و ايان    

 گسترش حق هويت صنفي و حرفه اي اعضاي سازمان همچنان ادامه دارد.

مناد  زمان  حفظ و حمايت از حقوق اشخاص حقيقي و حقوري بهره( رانون تأسيس سا3( ماده )8بر اساس بند ) -2  -2

از خدمات حرفه اي اعضاي سازمان نيز از واايو و اختيارات سازمان مي باشد كه ضمانت اجراي اين وايفه به 

( رانون تأسيس و بر اساس ساز و كاار هياأت هااي انتظاامي و رسايدگي باه تخلفاات        31( الي )24مواد )  موجب

 ن پيش بيني شده است.اعضاي سازما

به مهندسان كشاورزي و منابع طبيعي و رشاته هااي مارتبط و     شماره نظام مهندسي و پروانه اشتغالاعطاي  -3  -3

( رانون تأسيس 14( ماده )14( و بند )4( ماده )7( و )6تشكل هاي مهندسي به موجب اختيارات حاصل از بندهاي )

 شد. مي با منحصراً  از اختيارات اين سازمان

( رانون تأسيس؛ از مجازات هاي پيش بيناي شاده باراي اعضااي     25به استناد بندهاي )ه(  )و(  )ز( و )ح( ماده ) -4  -4

سه ماه تا محروميت دايا   متناسب با تخلو از  محروميت از حق اشتغال به حرفه ي مهندسي كشاورزيسازمان  

)حاق اشاتغال باه حرفاه ي      ين حقبر اين اساس  ا مي باشد كه از اشتغال به حرفه ي مهندسي در سراسر كشور

صاادره از   شاماره نظاام مهندساي و پرواناه اشاتغال       پيشتر به موجب اعطايمهندسي كه مي تواند سلب شود( 

-يافته است و از اين رو اساساً مهندسي كشاورزي و مناابع طبيعاي و رشاته    اعتبار و رسميتسوي اين سازمان 
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مجاز به فعاليت و اشتغال حرفه اي در اماور كشااورزي   هندسي و پروانه اشتغال هاي مرتبط بدون شماره نظام م

 مجاز باه دريافات خادمات حرفاه اي از ايشاان     و دستگاه هاي اجرايي نيز مستند به اين جايگاه رانوني  نمي باشند

هااي   به عنوان مهندساي كشااورزي  مناابع طبيعاي و رشاته     تحت عنوان خريد خدمات كارشناسي  مشاوره و ... 

 مرتبط نمي باشند.

ي اعضاي سازمان مواو به رعايت مفاد اين كليه"( رانون تأسيس سازمان كه مقرر مي دارد: 36مطابق ماده ) -5 -5

  اعضاي سازمان مواو به رعايت مفاد رانون  آيين نامه هاي مرتبط  دستورالعمل ها  نظاماات  "رانون مي باشند

 . مي باشند.شئونات شغلي و ..  صنفي و حرفه اي 

هاا   34483/ت 213583( آيين نامه اجرايي رانون تاسيس )مصوب هيأت وزياران باه شاماره    2بر اساس ماده ) -6 -6

)حقيقي و حقوري( براي فعاليت هاي مهندسي كشااورزي و مناابع طبيعاي     عضاي سازمان(  ا1391/ 11/01مور  

 مي باشند. ملزم به داشتن پروانه از سازمان

امضاي عضو ساازمان   ": اعتبار بخشي حرفه اي( آيين نامه اجرايي رانون تأسيس  در جهت 6به موجب ماده ) -7 -8

در ذيل طرح ها  پروژه ها و اسناد تعهد آور بايد ممهور به مهري كه مشتمل بر نام و نام خانوادگي  شماره نظاام  

  كه در ايان ارتبااط    يي ررارگرفته است پيش بيني و مورد شناسا "مهندسي و رشته يا گرايش عضو است  باشد

ضوابط صنفي و حرفه اي خاص اين امر توسط شوراي مركزي تحت عنوان دستورالعمل نحاوه اطاالع رسااني و    

   مسائو ليات پاذيري حرفاه اي     تصويب و ابالغ شده است و در اين خصوص و به منظور  تبليغ اعضاي سازمان

را در رالب ارائه مشاوره هاي فني   دامات مربوط به خدمات حرفه اي خودكليه اراعضاي سازمان   اوالً الزم است

)وزارتخانه ها  سازمان ها  مؤسسات و نهادهاي  دولتي بخش هاينسخه هاي كارشناسي  رراردادهاي منعقده با 

 )كشاورزان و آحاد مردم( ترجيحا دراوراق سربرگ حرفه اي خصوصيو   عمومي غيردولتي  شهرداري ها و...(

 خود ممهور نمايند.مهر مهندسي به   ثانيا و مستند نمايند  اشان

مجاوز رسامي فعاليات    "با ايان محتاوي     ( آيين نامه اجرايي رانون تأسيس   پروانه  اشتغال را1( ماده )4بند ) -8 -9

 تعرياو نماوده    "اعضاي سازمان در زمينه هاي تخصصي كه بيانگر صالحيت حرفه اي و رتبه آن ها مي باشاد 

 است.

بناد )ط(    ي امور مرتبط با كشاورزي و منابع طبيعي اسات كاه در  فعاليت هاي مهندسي كشاورزي شامل كليه  -909

-( آيين نامه ماي 7شامل فعاليت هاي بند )ج( ماده )  ( آيين نامه اجرايي رانون تأسيس تعريو شده است و1ماده )

 باشد.

 

 الزم االجرا مي باشد:   ازمان اعضاي سازمانبا عنايت به مراتب مذكور  موارد زير از سوي س

 انجاام فعاليات هااي مهندساي كشااورزي و مناابع طبيعاي       تمامي اعضاي سازمان در سراسار كشاور باراي     -1 -1
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)عماوم   ( آيين ناماه اجراياي( و بخاش خصوصاي    3تخصصي به بخش دولتي )موضوع ماده )  ارايه خدمات تحت

 مي باشند. پروانه اشتغال ملزم به داشتنكشاورزان و آحاد جامعه( 

و يا پروانه اشتغال فاراد  بدون پروانه اشتغال انجام فعاليت هاي مهندسي كشاورزي از سوي اعضاي سازمان  -2   -2

 مطابق روانين و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد. ،بوده و در صورت ارتكاب تخلو انتظامياعتبار  

باه   درج شماره پروانه اشتغال در كليه اساناد مرباوط باه ارائاه خادمات     اعالم و اعضاي سازمان مواو به   -3   -3

 بهره منادان از خادمات اعضااي ساازمان دساتگاه هااي اجراياي       بهره مندان از خدمات ايشان مي باشند. چنانچه 

باشند؛ اعضاي سازمان موافند رأسًا نسبت باه اعاالم و درج شاماره پرواناه اشاتغال در رارارداد منعقاده ارادام         

است و در صاورت اطاالع در هار     تخلو انتظاميدر اين خصوص   كتمانو  رصور  سهل انگارييند. هر گونه نما

  زمان مطابق ضوابط و مقررات مرتبط به هيأت هاي انتظامي معرفي مي شوند.

 .رزي و منابع طبيعي استان مي باشدمسؤوليت حسن اجراي اين بخشنامه با سازمان نظام مهندسي كشاو

 

 
 نژاد رمضان  شاهر  

 سازمان رييس

 
 

 

 


