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 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه های آن

 

 مقدمه
های طوالنی بسیاری از نیازهای مردم را پاسخ تالش کشاورزان و دانش بومی، سال

ای هگفت ولی رشد جمعیت و نیازهای تازه، افرادی را به آموختن دانش و فناوریمی

ری وآموختگان و متخصصین علوم کشاورزی، بهرهتالش مستمر دانش جدید سوق داد.

درصد مواد غذایی مردم ما در  80در این بخش را ارتقاء داده و در حال حاضر بیش از 

حرکت  های این بخش در پناه یکشود. اما ارتقاء کیفیت و رفع کاستیکشور تامین می

ذاری واگ شود. های موجود در کشور ممکن میملی و استفاده بهینه از تمام پتانسیل

اپذیر نگری اکنون به یک ضرورت انکارامور به مردم و فاصله گرفتن دولت از تصدی

ای هی انسانی در توسعه، استقرار نهادتبدیل شده است. با توجه به نقش محوری نیرو

آموختگان بخش کشاورزی قدم مثبتی است که مدنی خصوصا تشکیل صنفی دانش

تجمع و سازماندهی متخصصین دانشگاهی و کارشناسان  د.شها قبل برداشته میباید سال

-ین دانشب ینان بخشی راسخگو، تعامل مثبت و اطمدولتی و پااجرایی در یک نهاد غیر

 آموختگان علوم جدید کشاورزی و تولیدکنندگان و کشاورزان ایجاد خواهد کرد.

ه بهینه از ادتالش برای حفظ پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده، استف

ها و کارآمدی شاغلین پرتالش بخش کشاورزی، امکانات کشور، ارتقاء توانایی

سازماندهی خدمات مهندسی کشاورزی و اصالح ساختار نیروی انسانی بخش با 

از انتظارات اولیه تشکیل سازمان نظام مهندسی  آموختگاندانشساماندهی اشتغال 

کشاورزی و منابع طبیعی است. آشنایی کارشناسان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی 

تواند در جلب همکاری در پیشبرد اهداف کالن و با مصوبه قانونی تشکیل سازمان می

 ملی این نهاد مدنی قدم نخستین باشد.

 رزیسازمان نظام مهندسی کشاو        

 منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران و
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 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه های آن

 قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي

 و منابع طبيعي جمهوري اسالمي ايران

 

 كليات –فصل اول 
 

 تعاریف -1ماده 

مجموعه قوانین،  :نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از –الف 

مقررات، آیین نامه ها، استانداردها، تشکل های مهندسی، حرفه ای، صنفی که در جهت 

 شود.رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می

کشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور  –ب 

حیوانی )از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیر  تولید محصوالت گیاهی و

مثمر، جنگلداری، جنگلکاری، مرتعداری، بیابان زدایی، دامداری، شیالت، آبزیان، 

 پرورش طیور و زنبور عسل و کرم ابریشم(.

مهندس کشاورزی و منابع طبیعی شخصی است که حداقل مدرك کارشناسی در  –ج 

 اشد.ب ارارزی و منابع طبیعی و رشته های مرتبط را دهای بخش کشاویکی از رشته

اساس ضوابط ررشته های اصلی کشاورزی و منابع طبیعی و رشته های مرتبط ب – تبصره

وری توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب شورای و فناوزارت علوم، تحقیقات 

 مرکزی می رسد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران که  -2ماده 

سازمانی است غیر دولتی با استقالل  ،در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود

مالی و شخصیت حقوقی مستقل که به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر 

 شود.در این قانون تشکیل می
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 تاراف، وظايف و اختياهدا –فصل دوم 
 

 :اهداف سازمان عبارتند از -3ماده 

 تالش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران. -1

 تالش در جهت ارتقای اخالق حرفه ای در کلیه امور کشاورزی. -2

وری جدید در کشاورزی و رشته جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فنا تالش در -3

 مرتبط. های

تالش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده )آب و  -4

 ( به منظور دستیابی به توسعه پایدار.آبزیان، جنگل و مرتع ،خاك، دام وطیور

 تالش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی -5

 شخاص حقیقی وحفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزی در برابر ا -6

 حقوقی.

 نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضای سازمان. -7

ی احفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه -8

  .مهندسین کشاورزی بهره مند می شوند

تالش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر بین شاغلین در  -9

 های اجرایی دولتی و غیردولتی.ور کشاورزی با دستگاهام

 تالش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی. -10

 .های صنفی و تولیدی بخشحمایت از تشکل -11

 .تالش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی -12

 خارج از کشور.کمک به صدور خدمات کشاورزی به  -13

 ت سازمان به شرح زیر تعیین می شود:رااوظایف و اختی -4ماده 
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همکاری و هماهنگی با مراجع ذیربط برای گسترش و پیشبرد فعالیت های علمی و  -1

 تحقیقاتی در امور کشاورزی و منابع طبیعی.

 همکاری با مراجع ذیربط برای تعیین و تنظیم و اجرای صحیح تعرفه های خدمات -2

 امور کشاورزی و منابع طبیعی.

های ذیربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به همکاری با دستگاه -3

 امور کشاورزی و منابع طبیعی.

تالش در جهت تدوین و اجرای برنامه های بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضای  -4

 سازمان.

-امهنایح، تصویب نامه ها و آیینورتی در زمینه تدوین پیش نویس لوـاظهارنظر مش -5

 های مرتبط به امور کشاورزی و منابع طبیعی که از مراجع ذیصالح ارجاع شده باشد.

 تدوین دستورالعمل ها و ضوابط خاص صنفی و حرفه ای. -6

صدور کارت عضویت و اعطای شماره نظام مهندسی به مهندسین کشاورزی و  -7

 های مرتبط.رشته

ات صنفی و حرفه ای اعضای سازمان که عنوان جرایم عمومی رسیدگی به تخلف -8

 نداشته باشند از طریق هیأت های ذیربط سازمان طبق مقررات مربوطه.

همکاری با مراجع ذیربط در تعیین میزان مالیات و عوارض مؤسسات و شاغالن  -9

 کشاورزی.

ی و منابع ئه خدمات امدادی مهندسین کشاورزاراهمکاری با مراجع ذیربط در  -10

 طبیعی به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه از طریق بسیج اعضاء.

ای همکاری با مراجع ذیصالح د جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم حرفه -11

ی عضو و اظهارنظرهای کارشناسی مشورتعضو و غیرمهندسین کشاورزی و منابع طبیعی 

 در این رابطه به مراجع ذیربط.
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ء اهداف سازمان بوده و مغایرتی با قوانین جاری کشور نداشته انجام اموری که جز -12

 باشند.

همکاری در جهت تدوین و تنفیذ نظام آموزش عالی کشور در بخش علوم  -13

 کشاورزی و منابع طبیعی.

سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعالم  –تبصره 

 نظر مشورتی خود را به مراجع ذیربط اعالم نماید.

 

 اركان –فصل سوم 
 

 :ارکان سازمان عبارتند از -5ماده 

 شورای مرکزی  -1

 شعبه استان –شورای استانی  -2

 شورا و شعبه شهرستانی -3

 مجامع عمومی  -4

 ایو حرفه های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفیهیأت  -5

شورای استانی با تصویب شورای مرکزی می توانند برای ایجاد شعبه در شهرستانها، 

 بخشی از وظایف خود را تفویض نمایند.

شورای مرکزی به عنوان باالترین مرجع تصمیم گیری سازمان متشکل از  -6ماده 

 انتصابی به شرح زیر است:پانزده نفر اعضای انتخابی و 

 دو نفر نماینده وزارت جهاد کشاورزی با معرفی وزیر جهاد کشاورزی -1

وری از اعضای هیأت علمی قیقات و فناــعرفی وزیر علوم، تحــم یک نفر با -2

 .های کشاورزی به عنوان نماینده ایشاندانشکده

 ینده ایشان.یک نفر متخصص آبیاری با معرفی وزیر نیرو به عنوان نما -3
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یک نفر متخصص کشاورزی با معرفی رییس سازمان حفاظت محیط زیست به  -4

 عنوان نماینده ایشان.

ده نفر از متخصصین کشاورزی صاحب نظر در رشته های مختلف علوم کشاورزی  -5

ی مجمع نمایندگان شوراهای استانی به عنوان آراءو منابع طبیعی به انتخاب اکثریت 

 هار نفر به عنوان اعضای علی البدل.اعضای اصلی و چ

همین ماده و  (4)تا  (1)شورای مرکزی برای اولین بار از نمایندگان بندهای  -1تبصره 

هر استان دو نماینده( در تهران تشکیل می شود تا ایندگان انتخابی شورای استانها )نم

 ظرف مدت شش ماه اقدام کند. (5)نسبت به انجام بند 

معرفی اعضای انتصابی باید ظرف مدت دو ماه پس از الزم االجرا شدن قانون  -2تبصره 

 صورت بگیرد.

 یسریو نواب  رییسشورای مرکزی در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب  -3تبصره 

 و دبیر شورا اقدام می نماید.

دوره فعالیت شورای مرکزی چهار سال است و انتخاب مجدد اعضاء برای  -4تبصره 

 .های بعدی مجاز استدوره 

 :نفر اعضای انتخابی و انتصابی به شرح زیر است 11شورای استانی متشکل از  -7ماده 

سازمان جهاد  رییسدو نفر نماینده از سازمان جهاد کشاورزی استان با معرفی  -1

 کشاورزی استان.

 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یا نماینده تام االختیار ایشان. -2

نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی یا منابع طبیعی مرکز استان یک  -3

 وری پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به ته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوابس

اب اکثریت طبیعی به انتخهای مختلف کشاورزی و منابعنفر از متخصصین رشتههفت -4

 .البدلصلی و دو نفر به عنوان عضو علیعنوان عضو ای مجمع عمومی استان بهآرا
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بندهای  هایشورای استان برای اولین بار متشکل از رؤسا یا نمایندگان سازمان -1تبصره 

همین ماده در مرکز همان استان تشکیل خواهد شد تا نسبت به نحوه برگزاری  (3)تا  (1)

 ظرف مدت چهار ماه اقدام کند. حداکثرهمین ماده ( 4)و اجرای بند 

شورای استان حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انتخاب، یک نفر را به  -2تبصره 

ا برای شورای استان، یک نفر ر رییسعنوان رییس شورای استان، یک نفر را برای نایب 

 خزانه داری و یک نفر را جهت دبیری شورا از بین خود انتخاب می کند.

هاد کشاورزی با پیشنهاد شورای استان حکم رییس شورای استان را وزیر ج -3تبصره 

 صادر می کند.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است جهت راه اندازی سازمان نظام مهندسی  -4تبصره 

کشاورزی و منابع طبیعی حداکثر بعد از سه ماه از تصویب این قانون نسبت به تشکیل 

 ها اقدام نماید.جهاد کشاورزی استان اولین جلسه شورای استان از طریق سازمان

 مجمع عمومی استان از تجمع حداقل سی نفر عضو تشکیل می شود. -5تبصره 

اعضای آن تشکیل می شود و کلیه اشخاص  مجمع عمومی استان از اجتماع -8ماده 

رایط مساوی با ش ،حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان پذیرفته می شوند

ی حق رأی و مشارکت در ارابوده و در جلسات د اراومی را دعضویت مجمع عم

 باشند.ها میگیریتصمیم

جلسات مجمع با حضور نصف به عالوه یک اعضاء رسمیت می یابد و  –تبصره 

 تصمیمات متخذه با اکثریت عده حاضر معتبر می باشد.

 :است ت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به قرار زیراراوظایف و اختی -9ماده 

 این قانون.( 7)ماده ( 4)انتخاب اعضای شورای استان یا بازرسان با رعایت بند  -1

استماع گزارش شورای استان و اعالم نظر نسبت به آن و رسیدگی به مسایل مطرح  -2

 شده.

 ها و خط مشی های شورای استان.تصویب سیاست -3
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 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه های آن

رد ترازنامه ها و بیالن عملکها، تعیین مؤسسه حسابرسی برای رسیدگی به حساب -4

 ساالنه سازمان.

 پیشنهاد هرگونه تغییر و اصالح در آیین نامه سازمان به شورای مرکزی. -5

 ان.های ساالنه سازمان استبررسی و تصویب ترازنامه ساالنه و برنامه و بودجه و طرح -6

مه های مربوط ا. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین ن-7

 به سازمان استان و در صالحیت مجمع عمومی می باشد.

جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و فوق العاده به تعداد  -10ماده 

دفعاتی که توسط مجمع یا به درخواست حداقل یک پنجم اعضای مجمع یا به 

 درخواست شورای مرکزی در صورت ضرورت تشکیل می شود.

نامزدهای عضویت در شورای مرکزی و شوراهای استانی سازمان باید  -11ماده 

 ی شرایط زیر باشند:اراد

تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی  -1

 ایران.

 نداشتن محکومیت مؤثر کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیر قانونی. -2

 و شغلی. نداشتن سوء شهرت اجتماعی -3

ولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی را به ؤسازمان که مس رییس -12ماده 

نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی برعهده دارد از بین سه نفر از اعضای 

شورای مرکزی که بیشترین رأی را کسب کنند توسط وزیر جهاد کشاورزی برای 

 یس جمهور معرفی می شود.یصدور حکم به ر

تشکیل اولین شورای مرکزی حداکثر سه ماه پس از تشکیل شوراهای  -13ه ماد

استانی توسط وزارت جهاد کشاورزی از طریق تشکیل مجمع عمومی نمایندگان 

شوراهای استانی، انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای اولین شورای مرکزی صورت 

 می گیرد.
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 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه های آن

 :وظایف شورای مرکزی عبارت است از -14ماده 

انتخاب سه نفر از اعضای شورای مرکزی برای ریاست سازمان و معرفی آنها به وزیر  -1

 جهاد کشاورزی.

تهیه و تصویب دستورالعمل های مربوط به مقررات اداری، مالی، تشکیالتی، اجرایی  -2

 های مورد نیاز در محدوده این قانون.و سایر دستورالعمل

 ه به مجمع عمومی.ارائمان جهت های سازتهیه بودجه، برنامه ها و طرح -3

های اصالح یا تغییر قانون سازمان و پیشنهاد آن به مراجع بررسی و تصویب طرح -4

 ذیصالح.

 نظارت بر کار شوراهای استانی. -5

تهیه و تصویب آیین نامه تشکیل کمیته های تخصصی کشاورزی و رشته های  -6

 مرتبط.

 .تشکیل مجمع عمومی و فوق العاده -7

 ا.دبیر شورا و نظارت بر عملکرد آنه -خزانه دار -رییست نایب اراعیین حدود اختیت -8

 همکاری با مراکز تحقیقاتی علمی و آموزشی مربوط به کشاورزی. -9

اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی مشارکت سازمان در برگزاری گردهمایی های  -10

 داخل و در سطح  تخصصی مربوط مانند سمینارها، کنفرانس ها و کنگره ها در

 بین المللی.

 تنظیم برنامه های الزم جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی. -11

های جامع ن در برگزاری آزموناتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری سازما -12

های علمی با مراجع ذیربط در صورت  ای، مهندسی، کشاورزی و آزمونحرفه 

 رخواست آنها.د

های اجرایی در زمینه مسایل تصمیم در مورد چگونگی همکاری با دستگاهاتخاذ  -13

 صنفی و حرفه ای.
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 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه های آن

گیری و صدور پروانه به امور مشاوره ای و خدمات مهندسی کشاورزی تصمیم -14

 برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و نظارت بر حسن انجام کار آنها.

 وری محصوالت کشاورزیامر تولید و فنا فکر علمی دره برنامه جهت اشاعه تارائ -15

 از طریق الزام به استفاده از مهندسین کشاورزی در اجرای پروژه های کشاورزی.

اظهار نظر نسبت به لوایح و طرح های مربوط به کشاورزی و انعکاس آن به مجلس  -16

 شورای اسالمی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراجع ذیربط.

اوی یا ارجاع کار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح و صلح و سازش در دع -17

 سازش یا بدون آن.

ی یک نایب رییس و یک خزانه دار و یک نفر دبیر است اراشورای مرکزی د -1تبصره 

 ء از بین اعضای شورا انتخاب می شوند.آراکه با اکثریت 

و رییس  جلسات شورای مرکزی هر ماه حداقل یک بار تشکیل می شود -2تبصره 

سازمان، ریاست جلسات شورا را بر عهده دارد و دبیر شورا مسؤول تشکیل جلسات و 

 اداره دبیرخانه شورا است.

نفر از اعضاء رسمیت می یابد  11جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل  -15ماده 

 .و تصمیمات متخذه با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است

حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شود و رییس سازمان جلسات شورای استان  –تبصره 

استان، ریاست جلسه شورای استان را بر عهده خواهد داشت. دبیر شورا مسؤول تشکیل 

 و اداره دبیرخانه شورای استان می باشد.

 :وظایف رییس سازمان به شرح زیر است -16ماده 

ی مرکزی و نظارت بر حسن اداره امور سازمان طبق مفاد این قانون و مصوبات شورا -1

 انجام کلیه امور اجرایی سازمان.

 رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به امور جاری نظام مهندسی و پیگیری امر مربوطه. -2

 امضای کارت های عضویت و اعطای شماره های مهندسی کشاورزی به اعضاء. -3
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 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه های آن

برای  ع قضایینمایندگی حقوقی سازمان نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراج -4

 طرح و تعقیب دعاوی، شکایات یا دفاع از آنها با حق توکیل به غیر.

 نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی طبق ضوابط و مقررات مربوطه. -5

تهیه مقدمات الزم جهت تعیین و انتخاب اعضای شورای مرکزی جدید سه ماه قبل  -6

 .از اتمام مدت قانونی دوره شورای مرکزی

ه بودجه و برنامه سازمان جهت طرح ارائتهیه گزارش عملکرد، تراز مالی و تنظیم و  -7

 و تصویب در شورای مرکزی.

 امضای اسناد مالی سازمان با رییس و خزانه دار سازمان می باشد. -8

ار ددر غیاب رییس، با تفویض اختیار، امضای اسناد مالی با نایب رییس و خزانه –تبصره 

 می باشد.سازمان 

در صورت پذیرش استعفاء، فوت، عدم امکان ادامه خدمت یا برکناری  -17ماده 

رییس سازمان توسط رییس جمهور، رییس جدید سازمان به ترتیب از بین افراد ماده 

 این قانون انتخاب و تعیین می شود.( 12)

از در صورت فوت، پذیرش استعفاء یا عدم امکان ادامه وظیفه هر یک  -18ماده 

 از بین اعضای انتخابی شورای آراءاعضای انتخابی شورای مرکزی به ترتیب میزان 

 مرکزی از بین اعضای علی البدل جایگزین می شوند.

در صورت فوت، پذیرش استعفاء یا عدم امکان ادامه خدمت وظیفه هر یک  -19ماده 

ی عرفاز اعضاء انتصابی، مرجع مربوط موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به م

 عضو جایگزین اقدام کند.

 وظایف شورای استانی: -20ماده 

 قانون نظام مهندسی( 7)از ماده ( 4)تشکیل مجمع عمومی جهت اجرای بند  -1

 کشاورزی.
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 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه های آن

انتخاب و پیشنهاد یک نفر به عنوان رییس شورای استان به وزارت جهاد کشاورزی  -2

 جهت صدور حکم.

ای دار و یک نفر دبیر شورا از بین اعضخزانهتعیین یک نفر نایب رییس یک نفر  -3

 شورای استان.

دبیر شورا و نظارت بر عملکرد  -نایب رییس و خزانه دارارات تعیین حدود اختی -4 

 آنها.

 های خاص استانی.تهیه بودجه و برنامه و طرح -5

مالی و تشکیالتی و کلیه  -اجرای دستورالعمل های مربوط به مقررات اداری -6

 .مصوبات شورای مرکزی

تشکیل کمیته های تخصصی کشاورزی در استان طبق آیین نامه اجرایی مربوطه که  -7

 از طرف شورای مرکزی ابالغ خواهد شد.

های اجرایی استان در زمینه اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری با دستگاه -8

 مرکزی. مسایل صنفی و حرفه ای در راستای سیاست های کلی مصوب شورای

ه پیشنهادها در مورد مشارکت سازمان استان ارایاجرای تصمیمات شورای مرکزی و  -9

 در برگزاری گردهمایی ها و سمینارها و کنفرانس ها.

همکاری با مراجع قضایی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اظهار نظر در  -10

ناسی در امور خصوص صالحیت اخالقی و فنی داوطلبین دریافت پروانه کارش

 ست.ی ماهیت فنی ااراکشاورزی و رشته های مرتبط و قبول داوری در اختالفاتی که د

تصمیم گیری و صدور پروانه به امور مشاوره ای و خدمات مهندسی کشاورزی  -11

 برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و نظارت بر حسن انجام کار آنها.

مهندسان و شاغالن در بخش کشاورزی از طریق  ارتقای دانش فنی و کیفیت کار -12

به  تاراای علمی و فنی و آموزشی و انتشهایجاد شبکه های اطالع رسانی و پایگاه 

 منظور رشد و اعتالی حرفه های مهندسی کشاورزی و مشاغل مرتبط با آن.
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 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه های آن

باالبردن کمیت و کیفیت تولید و افزایش بهره وری  رهمکاری با مراجع مسؤول د -13

منابع پایه و حفظ محیط زیست و فراهم آوردن زمینه های مشارکت اعضاء در نظارت  از

 بر تولید، سرمایه گذاری و اجرای طرحها و پروژه های کشاورزی استان.

ای های اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیتدفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه -14

 بین آنها. با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی

 تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی کشاورزی و کارفرمایان و  -15

ن و کمک به مراجع مسؤول بخش در زمینه ارجاع کار مناسب به افراد راابهره برد

 صاحب صالحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صالحیت در امور فنی.

شاورزی و همکاری با وزارت کمک به آموزش و ترویج اصول صحیح مهندسی ک -16

کنترل شاخص های تولید و فرآوری و  جهاد کشاورزی در زمینه تدوین، اجرا

سرمایه گذاری و تولید  محصوالت کشاورزی و رعایت استانداردها و معیار در 

 محصوالت کشاورزی.

 همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بالیای طبیعی و خشکسالی. -17

 آن به مجمع عمومی. ارائهتهیه ترازنامه سازمان و شعبه استان و  -18

 آموزشی مربوط به کشاورزی. و همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی -19

صلح وسازش در دعاوی با ارجاع کار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح و  -20

 سازش یا بدون آن.

 زیر است:وظایف رییس شورای استان به شرح  -21ماده 

اداره امور شورای استان طبق مفاد این قانون و مصوبات شورای مرکزی و نظارت  -1

 بر حسن انجام وظیفه امور اجرایی سازمان در استان.

 رسیدگی و اخذ تصمیم راجع به امور جاری سازمان و پیگیری امور مربوطه. – 2

 ی به اعضاء.امضای کارت های عضویت و اعطای شماره های مهندسی کشاورز -3
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 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه های آن

نمایندگی حقوقی سازمان استان نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی  -4

 برای طرح و تعقیب دعاوی، شکایات یا دفاع از آنها با حق توکیل به غیر.

تهیه مقدمات الزم جهت تعیین و انتخاب اعضای شورای جدید استان قبل از اتمام  -5

 دوره قانونی شورای استان.

 بودجه و برنامه سازمان استان جهت ارائهتهیه گزارش عملکرد، تراز مالی و تنظیم و  -6

 طرح و تصویب در مجمع عمومی استان.

 اسناد مالی سازمان با رییس و خزانه دار سازمان استانی می باشد. امضای -7

دار زانهاسناد مالی با نایب رییس و خ امضایدر غیاب رییس با تفویض اختیار،  –تبصره 

 شورای استانی خواهد بود.

 مدت فعالیت هر دوره شوراهای استانی چهار سال تمام می باشد. -22ماده 

شروع اولین دوره فعالیت شوراهای استانی مذکور حداکثر ده روز پس از  -1تبصره 

 اعالم نتیجه نهایی انتخابات خواهد بود.

شروع فعالیت های دوره های بعدی نظام مهندسی کشاورزی بالفاصله پس  -2تبصره 

از پایان دوره قبلی می باشد و چنانچه دوره تشریفات انتخابات دوره بعد به نحوی از 

انحاء پایان نیافته باشد، ارکان سازمان دوره قبلی تا تأیید انتخابات جدید به فعالیت خود 

 کار دوره جدید از تاریخ تأیید انتخابات خواهد بود.ه بشروع  أادامه خواهند داد و مبد

شورای مرکزی می تواند در صورت عدول یا تخطی شورای استان، از  -23ماده 

مقررات نظام مهندسی و عدم رعایت تذکرات الزم مبنی بر اصالح تخلفات و تکرار 

 آن نسبت به انحالل آن اقدام نماید.

تانی حداکثر در ظرف مدت دو ماه از تاریخ در صورت انحالل شورای اس -1تبصره 

این ( 7)انحالل، وزارت جهاد کشاورزی موظف به تشکیل شورای استانی بر طبق ماده 

 قانون می باشد.
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 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه های آن

نحوه انحالل شورای استانی طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای  -2تبصره 

 د رسید.مرکزی تهیه و تدوین و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی خواه

به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه مهندسی  -24ماده 

ها و هیأت عالی انتظامی در محل سازمان کشاورزی هیأت های بدوی انتظامی در استان

 مرکزی تشکیل می شود.

عدم رعایت موازین قانونی، مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای،  -25ماده 

شئون شغلی، سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به  عدم رعایت

مراجعان به وسیله شاغالن حرفه مهندسی سایر  و ناران، مرتعداراکشاورزان، دامد

کشاورزی تخلف محسوب و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد 

 می شوند: کومو تکرار آن حسب مورد به مجازات های زیر مح

تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور اعضای شوراهای استانی نظام مهندسی  –الف 

 کشاورزی محل.

 اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام مهندسی کشاورزی. -ب  

 توبیخ کتبی با درج در پرونده و الصاق رأی در تابلو اعالنات سازمان محل. –ج 

ه شاورزی و درج متن رأی در نشریتوبیخ کتبی با درج در پرونده نظام مهندسی ک –د 

 شورا.

محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از سه ماه تا یک سال در محل  -ه  

 ارتکاب تخلف.

محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از سه ماه تا یک سال در تمام  -و  

 کشور.

م ل تا پنج سال در تمامحرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از یک سا -ز  

 کشور با تأیید هیأت عالی انتظامی.
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محرومیت دائم از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی در تمام کشور با تأیید هیأت  -ح  

 .های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ایعالی انتظامی هیأت

 اجرا است. بندهای )و(، )ز( و )ح( با صدور حکم قاضی عضو هیأت قابل -1تبصره 

هیأت های بدوی ظرف مدت یک ماه از تاریخ رأی قابل تجدید نظر  آراء -2تبصره 

 در هیأت عالی انتظامی می باشد.

ها متشکل از پنج نفر برای مدت چهار هیأت های بدوی انتظامی در استان -26ماده 

 سال به شرح زیر تشکیل می شود:

 شورای استانی. رییس -1

 قوه قضاییه. رییسیک نفر قاضی با ابالغ  -2

 سازمان جهاد کشاورزی استان. رییس -3

سال سابقه کار در بخش  10دو نفر مهندس کشاورزی از اعضای سازمان با حداقل  -4

 کشاورزی با معرفی شورای استانی.

 ن توسط اعضاء انتخاب خواهند شد.ارییس هیأت بدوی انتظامی است -1تبصره 

این ماده با پیشنهاد هیأت عالی انتظامی و تأیید  (4)عزل اعضای موضوع بند  -2تبصره 

 گیرد.رییس سازمان صورت می

 :ها عبارتند ازوظایف هیأت های بدوی انتظامی استان -27ماده 

رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای اعضای سازمان در برابر اشخاص حقیقی و  -1

 حقوقی.

د حقیقی و حقوقی در ارتباط با حرفه مهندسی کشاورزی رسیدگی به شکایات افرا -2

 از مشموالن این قانون.

هیأت عالی انتظامی در مرکز متشکل از هفت نفر به مدت چهار سال به  -28ماده 

 شرح زیر تشکیل می شود:

 سازمان. رییس -1
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 .یک نفر قاضی با ابالغ رییس قوه قضاییه -2

 انتخاب و معرفی وزیر جهاد کشاورزی. یک نفر مهندس کشاورزی با تجربه به -3

یک نفر از هیأت علمی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی به معرفی وزیر علوم،  -4

 وری.اتحقیقات و فنّ

سه نفر مهندس کشاورزی با تجربه عضویت سازمان به انتخاب و معرفی شورای  -5

 سال سابقه کار در بخش کشاورزی. 10مرکزی با حداقل 

 :وظایف هیأت عالی انتظامی عبارت است از -29ماده 

 نظارت عالیه بر کار هیأت های بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها. -1

ای هرسیدگی به اعتراض ها و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز کار هیأت -2

 بدوی انتظامی.

 ظامی.تجدید نظر در احکام صادر شده توسط هیأت های بدوی انت -3

 های بدوی انتظامی در صورت تخلف از وظایف شورای مرکزی است.انحالل هیأت -4

 در صورتی که شخصی نسبت به رأی هیأت عالی انتظامی معترض باشد  -1تبصره 

تواند از مراجع قضایی تقاضای تجدیدنظر نماید، رأی مرجع قضایی قطعی و الزم می

 االجرا خواهد بود.

عالی انتظامی با اکثریت چهار رأی موافق قطعی و الزم االجرا هیأت  یآرا -2تبصره 

 است.

ای هآیین نامه اجرایی چگونگی تشکیل جلسات هیأت عالی انتظامی و هیأت -30ماده 

بدوی انتظامی استانها، چگونگی رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام مربوط حداکثر 

شورا تهیه و از طریق ظرف مدت سه ماه پس از تصویب شورای مرکزی توسط آن 

 وزارت جهاد کشاورزی برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم می گردد.

هر گاه تخلف افراد موضوع این قانون عنوان یکی از جرایم مندرج در  -31ماده 

قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت های انتظامی مکلفند تصویر تأیید شده پرونده 
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ارسال کنند. رسیدگی در مراجع قضایی مانع کار رسیدگی مربوطه را به مراجع ذیصالح 

 هیأت های انتظامی از حیث تخلف صنفی و حرفه ای مشموالن این قانون نیست.

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، مراجع قضایی، نیروهای انتظامی و  -32ماده 

که  نامه خاصیشرکت های دولتی می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین 

به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت 

غال ی پروانه اشتاراوزیران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان د

 که به وسیله شعبه استان معرفی می شوند استفاده نمایند.

ها و نحوه انتخاب افراد واجد شورا یا شعبه شهرستانی هر یک از استان -33ماده 

ت و وظایف آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای رااشرایط و اختی

 مرکزی تهیه و به تصویب وزیر جهاد کشاورزی خواهد رسید.

 

 شرايط عضويت  –فصل چهارم 
کلیه اتباع ایرانی فارغ التحصیل دوره های مهندسی کشاورزی  و منابع  -34ماده 

 هستند. اراو رشته های مرتبط حق عضویت در سازمان را د طبیعی

وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابالغ این قانون به عضویت هیأت عالی  -35ماده 

قانون نظام صنفی درخواهد آمد. وزارت جهاد کشاورزی با ( 52)نظارت، موضوع ماده 

نون، ویب این قاهماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تص

نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت 

 وزیران پیشنهاد می نماید.

 کلیه اعضاء موظف به رعایت مفاد این قانون هستند. -36ماده 

 

 ساير مقررات –فصل پنجم 
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 اعضاء کمسازمان می تواند برای کمک به رفع مشکالت رفاهی و مالی  -37ماده 

 درآمد و خسارت دیده از طریق تشکیل صندوق تعاون و رفاه از آنان حمایت کند.

اساسنامه صندوق و آیین نامه چگونگی پرداخت وام و حمایت های مالی  –تبصره 

 توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب می رسد.

 تأمین می شود:ت مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل های زیر راااعتب -38ماده

 حق عضویت پرداختی از سوی اعضاء. -1

 هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی. -2

 کمک های اعطایی دولت. -3

 های استان.صندوق مشترك سازمان -4

 ه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی.ئراادریافت بهای  -5

جاع شده از خدمات مهندسی ار هارائدرصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت  -6

 طرف سازمان.

قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز 

یکشنبه مورخ سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسالمی تصویب و 

 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 13/4/1380در تاریخ 

 

 مهدی کروبی                                                                               

 اسالمیرییس مجلس شورای 
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 يسازمان نظام مهندس تأسيس قانوناجرايي نامه  نييآ

 رانيا ياسالم يجمهور يعيو منابع طب يكشاورز
 

مورخ  17881/020بنا به پیشنهاد شماره  29/09/1391هیأت وزیران در جلسه مورخ 

وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون  03/11/1384

 یسازمان نظام مهندس تأسیس قانون یینامه اجرا نییآاساسی جمهوری اسالمی ایران، 

 را به شرح ذیل تصویب نمود: رانیا یاسالم یجمهور یعیو منابع طب یکشاورز

 

 يعيع طبو مناب يكشاورز يسازمان نظام مهندس تأسيس نامه قانون نييآ

 رانيا ياسالم يجمهور

 

 فياول ـ تعار فصل
مشروح مربوط به  یدر معـان رینامه، واژه ها و اصطـالحات ز  ـنییآ ـنیدر اـ 1ماده

 روند: یکار م

 یهورجم یعیو منابع طب یکشاورز یسازمان نظام مهندس تأسیس ـ قانون: قانون الف

 1380ـ مصوب  رانیا یاسالم

 نامه ها، مقررات، نییآ ن،ی: مجموعه قوانیعیو منابع طب یکشاورز یـ نظام مهندس ب

ظور به اهداف من دنیرس یکه برا یو صنف یحرفه ا ،یمهندس یاستانداردها، تشکل ها

 شود. یو به مورد اجرا گذاشته م نیشده در قانون، تدو

 یصو تخص ی: سازمان صنفرانیا یعیو منابع طب یکشاورز یـ سازمان نظام مهندس پ

و  یعیو منابع طب یبخش کشاورز یمتشکل از دانش آموختگان رشته ها یردولتیغ

در  یعیبو منابع ط یکشاورز یبه مهندس دنینظام بخش یمرتبط که در راستا یهارشته
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 یقوقح تیو شخص یاستقالل مال یارادو  دینما یم تیو فعال تأسیس،قانونچارچوب 

 شود. یم دهیپس سازمان نام نیباشد و از ا یمستقل م

 سازمان. ی: شورایمرکز یـ شورا ت

 استان. یعیو منابع طب یکشاورز یـ سازمان استان: سازمان نظام مهندس ث

 سازمان استان. یاستان: شورا یـ شورا ج

 ـ شعبه شهرستان: شعبه سازمان استان. چ

 شعبه شهرستان سازمان استان. یشهرستان: شورا یـ شورا ح

به  نیاز آب و زم یمربوط به بهره بردار یها تی: فعالیعیو منابع طب یـ کشاورز خ

مثمر و  یدرختکار ،یزراعت، باغبان لیاز قب یوانیو ح یاهیمحصوالت گ دیمنظور تول

 ،یردامدا ،یزداریآبخ ،ییزدا ابانیب ،یمرتعدار ،یکارجنگل ،یجنگلدار رمثمر،یغ

 یپرورش قارچ، فرآور ،یعسل، نوغاندار رزنبو ور،یپرورش ط ان،یآبز الت،یش

 امور مرتبط. ریو سا یعیو منابع طب یمحصوالت کشاورز

 یراکه ب یفیو ک یاعم از کم یو فن یعلم یـ استاندارد: حداقل ضوابط، شاخص ها د

 گردد. یم نییتع یدیمحصول تول ای یمشاوره ا ،یخدمات ،یدیاعم از تول ت،یفعال کی

خاص  تیکه به منظور فعال ی: اشخاص حقوقیو صنف یحرفه ا ،یمهندس یـ تشکل ها ذ

در  و یمنطقه ا ای یبه صورت مل یمهندس یو فن یحرفه ا ،یاهداف صنف یدر راستا

 شوند. یم تأسیس یقانون یچارچوب مجوزها

اس و باالتر، که براس یدر مقاطع کارشناس یلیتحص ی: رشته هایاصل یـ رشته ها ر

در  یعیو منابع طب یبخش کشاورز یبرا فناوریو  قاتیضوابط وزارت علوم، تحق

 شود. یم فیتعر یردولتیو غ یدولت یدانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزش عال

که استفاده از دانش و مهارت دانش  یلیتحص یمرتبط: رشته ها یـ رشته ها ز

 است. یضرور یعیو منابع طب یبخش کشاورز یها تیآموختگان آنها در فعال
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 یه هاو باالتر در رشت یکارشناس یلیـ عضو: کارشناس عضو سازمان با مدرك تحص ژ

 مرتبط. یو رشته ها یعیمنابع طب ،یبخش کشاورز

 یو تخصص یفن ،یعلم ،یعموم طیکه در آن شرا یندی: فرآیحرفه ا تیـ صالح س

 .ردیگ یقرار م یسازمان مورد بررس یاعضا

 نگرایکه ب یتخصص یها نهیسازمان در زم یاعضا تیفعال یـ پروانه: مجوز رسمش 

 باشد. یو رتبه آنها م یحرفه ا تیصالح

و  یو تخصص یفن ،یسازمان را از نظر علم یاعضا یکه توانمند یـ رتبه: شاخص ص

 .دینما یمشخص م ییاجرا

 یفن ،یسازمان از نظر علم یاعضا یآن توانمند یاست که ط یندی: فرآیـ رتبه بند ض

 شود. یمشخص م ییو اجرا یو تخصص

 تیالحص صیکه پس از تشخ ی: مجوز رسمیو رتبه بند یحرفه ا تیصالح یـ گواه ط

 یها تیصالح جهت انجام فعال یاعضا، توسط مراجع ذ یو تخصص یفن ،یعلم یعموم

 شود. یمندرج در آن به آنان اعطاء م یو تخصص یکارشناس

ع در مقط یلیمدرك تحص یاراکه د ی: شخصیعیو منابع طب یـ مهندس کشاورز ظ

 یشته هاو ر یعیمنابع طب ،یبخش کشاورز یاز رشته ها یکیو باالتر در  یکارشناس

 مرتبط باشد.

از کارشناسان صاحب نظر که براساس ضوابط مصوب  ی: گروهیـ کارگروه تخصص ع

 یزمرک یاستان و شورا یشورا ازیموردن یو تخصص یفن مسایلدر  یمرکز یشورا

 .رندیگ یطرف مشورت قرار م

 

  تياراو اخت فيدوم ـ وظا فصل

زم به مل یعیو منابع طب یکشاورز یمهندس یها تیفعال یسازمان برا یاعضا ـ2ماده

 باشند. یداشتن پروانه از سازمان م
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 تیصالح یعضو سازمان براساس گواه یاشخاص حقوق یـ صدور پروانه برا تبصره

 باشد. یصالح م یصادر شده توسط مراجع ذ یو رتبه بند یحرفه ا

شاوره م یها تیانجام فعال زیموظفند طرح ها و پروژه ها و ن یدولت یدستگاه ها ـ3ماده

پروانه  یاراد یو حقوق یقینامه را صرفاً به اشخاص حق نییآ نیموضوع ا یمانکاریو پ

 .ندیو رتبه آنها ارجاع نما تیو در حدود صالح یتخصص یها نهیدر زم

پروانه در مورد  دیصدور و تمد یمرکز یشورا صیتواند با تشخ یسازمان م ـ4ماده

 .دینما یتخصص یآموزش یاز رشته ها را موکول به گذراندن دوره ها یبعض ایتمام 

و پروانه فاقد اعتبار  یو رتبه بند یحرفه ا تیصالح یگواه ریدر موارد ز ـ 5ماده

 شود: یشناخته م

 ـ فوت دارنده پروانه. الف

 ـ حجر دارنده پروانه. ب

 و پروانه اشتغال. تیکارت عضو دیعدم تمد ایـ ابطال  ت

 .یـ عدم پرداخت وجوه و عوارض قانون ث

است  یاز حقوق اجتماع تیآن محروم یتبع فریکه ک یبه مجازات یقطع تیـ محکومج 

 (.یاز حقوق اجتماع تیمدت محروم ی)تا انقضا

 .یانتظام یو عال یبدو یها ئتیه یآراءاز کار با  تیبه محروم تیـ محکوم چ

 اخراج از سازمان. ایـ قطع رابطه عضو با سازمان استان  ح

 کسب پروانه. یالزم برا طیاحراز فقدان شرا ای یـ انحالل شخص حقوق خ

ممهور  دیطرح ها، پروژه ها و اسناد تعهدآور با لیعضو سازمان در ذ یامضا ـ 6ماده

عضو  شیگرا ایو رشته  یشماره نظام مهندس ،یبه مهر که مشتمل برنام و نام خانوادگ

 است، باشد.

از  یخدمات تخصص نهیتوانند در زم یم یعیو منابع طب یکشاورز نیمهندسـ 7ماده

کنترل و  ،یبهره بردار ،یراه انداز ، نظارت بر اجراء ،اجراء ،یمطالعه، طراح لیقب
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خدمات  ای دینظارت بر تول ،یمشاوره، اظهارنظر فن ص،یتشخ ق،یتحق ،یابیارز ،یبازرس

ج مندر یدر زمره امور حرفه ا یتخصص یارهایعکه در چارچوب م یرسم یو کارشناس

 .ندینما تیباشد فعال یو پروانه موضوع قانون م یرتبه بند یدر گواه

 

 سوم ـ اركان فصل

 ارکان سازمان عبارت است از: ـ 8ماده

 .یمرکز یـ شورا الف

 استان. یـ شورا ب

 ـ شورا و شعبه شهرستان. ج

 .یـ مجامع عموم د

 .یو حرفه ا یبه تخلفات صنف یدگیرس یانتظام یها ئتیـ ه هـ

ه شهرستان شورا و شعب لیتشک یالزم برا طیتواند تا فراهم شدن شرا  یـ سازمان م تبصره

 دفاتر موقت در شهرستان ها انجام دهد. تأسیس قیخود را از طر یقانون فیوظا

و  فیدهنده ارکان و نحوه انتصاب و انتخاب آنها و وظا لیاعضاء تشک ـ9ماده

 ( قانون خواهد بود.23تا  5ارکان مطابق مواد ) تارایاخت

مربوط مکلفند با اعالم سازمان و سازمان استان نسبت  ییاجرا یدستگاه هاـ 10ماده

 شهرستان ظرف یاستان و شورا یشورا ،یمرکز یشورا یانتصاب یاعضا یبه معرف

 پانزده روز اقدام کنند.

  رییسشود و یم لیبار در ماه تشک کیاستان حداقل  یجلسات شوراـ 11ماده

ول ؤشورا مس ریاستان را برعهده خواهد داشت. دب یشوراجلسه  استیسازمان استان ر

 باشد. یاستان م یشورا رخانهیو اداره دب لیتشک

و  ابدی یم تیاستان با حضور حداقل هشت نفر از اعضا رسم یـ جلسات شورا تبصره

 باشد. یحاضر معتبر م تیموافق اکثر ءآرامتخذه با  ماتیتصم
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 ندگانیاز اجتماع نما یمرکز یفوق العاده شورا ای یعاد یمجامع عمومـ 12ماده

 گردد. یم لی( تشکندهیاستان )هر استان دو نما یشورا

اعضا  کیفوق العاده با حضور نصف به عالوه  ای یعاد یـ جلسات مجامع عموم تبصره

 د.باش یمعتبر م نیحاضر آراء تیمتخذه با اکثر ماتیو تصم ابدی یم تیرسم

به  یمرکز یفوق العاده شورا ای یعاد یمجامع عموم تارایو اخت فیوظاـ 13ماده

 شود: یم نییتع ریشرح ز

 .یمرکز یشورا یـ انتخاب اعضا الف

 ایلمسبه  یدگیو اعالم نظر نسبت به آن و رس یمرکز یـ استماع گزارش شورا ب

 مطرح شده.

عملکرد  النیبه حساب ها، ترازنامه ها و ب یدگیرس یبرا یمؤسسه حسابرس نییـ تع ج

 ساالنه سازمان.

 شود. یشعبه شهرستان توسط سازمان استان انجام م یـ حسابرس تبصره

مربوط  یه هانام نییو آ نیکه طبق قوان یامور رینسبت به سا میو اتخاذ تصم یـ بررس د

 باشد. یم یمجمع عموم تینامه به سازمان در صالح نییآ نیو ا

 باشد: یم ریاستان به شرح ز یشورا یمجمع عموم تارایو اخت فیوظاـ 14ماده

ماده ( 1)( و بند 7ماده ) (4)بند  تیاستان و بازرسان با رعا یشورا یـ انتخاب اعضا الف

 ( قانون.9)

 ح شده.مطر مسایلبه  یدگیبه آن و رس یدگیاستان و رس یـ استماع گزارش شورا ب

 استان. یشورا یها یو خط مش استهایس بیـ تصو ج

 تان.ساالنه سازمان اس یترازنامه ساالنه و برنامه و بودجه و طرح ها بیو تصو یـ بررس د

 .یمرکز ینامه سازمان به شورا نییو اصالح در آ رییهرگونه تغ شنهادیـ پ هـ

مربوط  یه هانام نییو آ نیکه طبق قوان یامور رینسبت به سا میو اتخاذ تصم یـ بررس و

 استان باشد. یمجمع عموم تینامه در صالح نییآ نیو ا
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 یفوق العاده که دستور کار جلسه انتخاب اعضا ای یعاد یدر مجمع عموم ـ15ماده

 یاعضا میمراجعه مستق قیباشد، انتخابات از طر یشهرستان م یاستان و شورا یشورا

 تیو رعا یمخف یبا رأ یریگ یرأ یفوق العاده به صندوق ها ای یعاد یمجمع عموم

و  داشته یرأ کیمورد هر عضو فقط حق  نیاشود و در  ینامه انجام م نییمواد آ گرید

 باشد. ینم ریغ یندگیبه نما یمجاز به دادن رأ

  لیآن تشک یفوق العاده استان از اجتماع اعضا ای یعاد یمجامع عمومـ 16ماده

تان سازمان اس تیکه طبق ضوابط مصوب به عضو یقیاشخاص حق هیشود و کل یم

 راافوق العاده را د ای یعاد یمجامع عموم تیعضو یمساو طیشده اند با شرا رفتهیپذ

 باشند. یها م یریگ میتصمدر جلسات و حق مشارکت در  یحق رأ یارابوده و د

سازمان استان  یفوق العاده شهرستان از اجتماع اعضا ای یعاد یمجامع عمومـ 17ماده

جمع م تیعضو یمساو طیاعضا با شرا هیشود و کل یم لیدر شهرستان تشک میمـق

در جلسات و حق مشارکت  یحق رأ یاراو دبوده  دارافوق العاده را  ای یعاد یعموم

 باشند. یها م یریگ میدر تصم

ه فوق العاد ای یعاد یمجامع عموم لیو تشک تیعضو یو چگونگ طیشراـ 18ماده

 شود: یم نییتع ریسازمان استان و شهرستان به شرح ز

 تیفوق العاده مستلزم داشتن کارت عضو ای یعاد یدر مجامع عموم تیـ عضو الف

 باشد. یمعتبر م

اعضا  کیفوق العاده با حضور نصف به عالوه  ای یعاد یـ جلسات مجامع عموم ب

 د.باش یمعتبر م نیحاضر آراء تیمتخذه با اکثر ماتیو تصم ابدی یم تیرسم

 یاز مجامع مربوط به انتخاب اعضا ریبه غ فوق العاده ای یعاد یـ در مجامع عموم ج

 ریاسازمان استان و شعبه شهرستان به س یوکالت اعضا یشهرستان اعطا ایاستان  یشورا

 حضور در مجامع مزبور بالمانع است. یبرا ءاعضا
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د موضوع بن یرا در مجامع عموم گریتواند وکالت حداکثر سه عضو د یـ هر عضو م د

 ماده را داشته باشد. نی)ج( ا

فوق العاده در  ای یعاد یمجامع عموم یاعضا دنیـ در صورت به حدنصاب نرس هـ

 لیجلسه اول با همان دستور تشک خیجلسه اول، جلسه دوم که ظرف پانزده روز از تار

خذه مت ماتیو تصم افتیخواهد  تیحاضر در جلسه رسم یگردد، با حضور اعضا یم

 معتبر خواهد بود. نیحاضر تیاکثر یبا رأ

 ستیحداقل ب دیفوق العاده با ای یعاد یجلسات مجامع عموم لیزمان تشکـ 19ماده

 به اطالع اعضا برسد. یدعوت کتب قیجلسه از طر لیروز قبل از تشک

 در دعوت نامه ذکر شود. دیو دستور جلسه با لیـ روز، ساعت و محل تشک تبصره

 یاستان و شورا یشورا ،یمرکز یفوق العاده شورا ای یعاد یمجامع عمومـ 20ماده

نفر  کی ، رییس نفر کیمتشکل از  یا هرییس ئتیه یاراد ل،یشهرستان پس از تشک

 باشند. ینفر ناظر م کیو  یمنش

ر حاض یاعضا نیفوق العاده از ب ای یعاد یمجامع عموم هرییس ئتیه یـ اعضا1تبصره

 شوند. یمجمع انتخاب م یدر مجمع توسط اعضا

تان اس یشورا ،یمرکز یو خزانه دار شورا ریدب ،رییس بینا ، رییس ـ چنانچه2تبصره

ازند شده مج ادی یشاغل باشند دستگاه  ها یدولت یشهرستان در دستگاه ها یو شورا

مدت چهار سال به سازمان به صورت  یکامل، آنان را برا یایبا پرداخت حقوق و مزا

 .ندیوقت مأمور به خدمت نما مهین ایتمام وقت 

 تیرسم هرییس ئتیه یو با امضـا میتنظ یـ مصـوبات مجمع توسط مـنش3تبصره

 .ابدی یم 

 یشوراها ،یمرکز یانتخابات شورا تیمسؤولسازمان،  یپس از راه اندازـ 21ماده

 باشد. یاستان و شعب شهرستان به عهده سازمان م
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  ییسر یبرکنار ایاستعفا، عدم امکان ادامه خدمت  رشیدر صورت فوت، پذـ 22ماده

( قانون، انتخاب و 7( ماده )2سازمان استان مطابق تبصره ) دیجد  رییس سازمان استان،

  یجهت صدور حکم معرف یجهادکشاورز ریبه وز یسازمان مرکز رییس توسط

 شود. یم

و  ینف ،یمؤسسات علم ایو مراکز  یاطالع رسان یشبکه ها جادیا یچگونگ ـ23ماده

( قانون و نحوه اداره آنها به 20( ماده )12در استان )موضوع بند ) یترااو انتش یآموزش

 رسد. یم یمرکز یشورا بیتصو

 یمصوبات شورا یآنها ملزم به اجرا یاستانها و شعب شهرستان یسازمان هاـ 24ماده

 باشند. یم یمرکز

نامه ها و دستورالعمل  نییقانون، آ مفاد تیسازمان موظف به رعا یاعضا ـ25ماده

 باشند. یآن م ییاجرا یها

 نییعت یانتظام یو عال یبدو یها ئتیمتخلف در ه یـ نحـوه برخورد با اعضا تبصره

 شود. یم 

و عض دیبازرس خواهند داشت. بازرس نبا کیاستان  یاز سازمان ها کیهر  ـ26ماده

 سازمان باشد. یانتظام یو بدو یعال یها ئتیه ایاستان  یشورا

آن مجمع با  یاعضا نیو از ب یبازرس سازمان استان در جلسه مجمع عمومـ 27ماده

 شود. انتخاب مجدد بازرس بالمانع است. یانتخاب م کسالیمدت  یبرا آراء تیاکثر

 انیبازرس از م نییتوانند نسبت به تع یاستان ها م یاز سازمان ها کیـ هر  تبصره

و  یموضوع قانون استفاده از خدمات تخصص یو مؤسسات حسابرس ین رسماراحسابد

 .ندیـ اقدام نما 1372ـ مصوب  یبه عنوان حسابدار رسم صالحیذ ناراحسابد یحرفه ا

با  رییس ابیآنها و در غ یرؤسا یاستان با امضا سازمان و سازمانمکاتبات ـ 28ماده

 شود. یاو انجام م یمنصوب شده از سو نیجانش یامضا
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 تيعضو طيچهارم ـ شرا فصل

 است: لیذ طیدر سازمان استان مستلزم احراز شرا تیعضو ـ29ماده

 یه هااز رشت یکیباالتر در  ای یدر مقطع کارشناس یلیبودن مدرك تحص اراـ د الف

و  تیعضو یمتقاض یقیاشخاص حق یمرتبط برا یو رشته ها یعیمنابع طب ،یکشاورز

 .تیعضو یمتقاض یشخص حقوق ینفر از اعضا کی

 قاتیبراساس ضوابط وزارت علوم، تحق یمرتبط با بخش کشاورز یـ رشته ها1تبصره

 رسد. یم یمرکز یشورا بیو به تصو هیسازمان ته  رییس توسط فناوریو 

ط از مرتب یو رشته ها یعیمنابع طب ،یکشاورز یرشته ها النیـ فارغ التحص2تبصره

 ناوریفو  قاتیوزارت علوم، تحق دییخارج از کشور که مدرك آنها به تأ یدانشگاه ها

 باشند. یدر سازمان م تیبرسد مجاز به عضو

 .تیدرخواست عضو میـ اقامت در استان مربوط حداقل شش ماه قبل از تسل ب

 یشرکت در اداره ثبت شرکت ها ایاساسنامه مؤسسه  ،یـ در مورد اشخاص حقوق ج

 باشد. دهیاستان به ثبت رس

 یقاضادر هنگام ت یاز اشتغال به کار مهندس تیبه محروم یقطع تیـ نداشتن محکوم د

 .تیعضو

 ساالنه. تیـ پرداخت مستمر حق عضو هـ

 یکزمر یشورا بیو به تصو هینامه که توسط سازمان ته ـثاقیم یـ قبـول و امضا و

 رسد. یم

 انیقاضمت اریکه در اخت یطبق فرم مخصوص ت،یعضو یتقاضا میو تسل میـ تنظ ز

 .ادشدهیقرار خواهد گرفت، همراه با مدارك مقرر در فرم  تیعضو

 یتمرتبط شاغل در بخش دول یو رشته ها یعیمنابع طب ،یـ کارشناسان کشاورز1تبصره

 شوند. رفتهیسازمان پذ تیتوانند به عضو یم
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 یرکزم یاشور بیو به تصو هیتوسط سازمان ته تیـ دستورالعمل نحوه عضو2تبصره

 رسد. یم

 .ندیاستان درآ کیسازمان  تیتوانند به عضو یسازمان فقط م یاعضا ـ30ماده

 بیکه به تصو یدانش آموختگان عضو سازمان موظفند براساس ضوابطـ 31ماده

 یلیمرتبط با رشته تحص یو نوآموز یبازآموز یرسد، در دوره ها یم یمرکز یشورا

 یگواه ندینما یسپر تیدوره ها را با موفق نیکه ا ییاعضا یسازمان برا ند،یشرکت نما

 .دینما یصادر م یدوره آموزش یقبول

 یجراجمهور، ا  رییس یو نظارت راهبرد یزیمعاونت برنامه ر دییـ هرگاه با تأ تبصره

 یاعتبار باشد اعتبار الزم به عنوان کمک به سازمان در بودجه سنوات نیبند مستلزم تأم نیا

 درج خواهد شد.

استان  سازمان رخانهیخود را به دب یدر سازمان استان تقاضا تیعضو یمتقاضـ 32ماده

ل واص یمکلف است ظرف پانزده روز به تقاضا ادشدهیخواهد نمود. سازمان  میتسل

بت به دهد نس صیتشخ طیشرا هیرا واجد کل یکه متقاض یو در صورت یدگیشده رس

را فاقد  یمتقاض ایتقاضا ناقص است  هاو اقدام و چنانچ تیکارت عضو میصدور و تسل

و  حیرد تقاضا به طور صر ایدهد، نظر خود را در مورد نقص  صیتشخ یکاف طیشرا

 .دینما یابالغ م یبه متقاض یکتب

 شود: یلغو م ریز طیدر سازمان استان در شرا تیعضو ـ33ماده

 .گریاستان به استان د کیمحل اقامت از  رییـ تغ الف

 تیعضو توانند یم گریبه استان د یازمان در صورت انتقال از استانس یـ اعضا تبصره

 .ندیخود را در استان مقصد برقرار نما

 در سازمان استان. تیـ استعفا از عضو ب

 ـ اخراج از سازمان. ج
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از اشتغال به حرفه  میدا تیدر خصوص محروم یانتظام یعال یها ئتیه یـ صدور رأ د

 .یمهندس

 ساالنه. تیـ عدم پرداخت حق عضو هـ

 .تیعضو یالزم برا طیـ احراز فقدان شرا و

، ءتواند در صورت عدم پرداخت حقوق متعلقه توسط اعضا یسازمان م ـ34ماده

آنان  تینسبت به لغو عضو یمرکز یمصوب شورا یبراساس ضوابط و دستورالعمل ها

و استفاده  یمرس یپروانه اشتغال، پروانه کارشناس ،یرتبه بند ازاتیو به تبع آن لغو امت

 کند. مصندوق تعاون و رفاه اقدا یاز خدمات رفاه

 یشده براساس ضوابط مصوب شورا تیلغو عضو یمجدد اعضا تیـ عضو تبصره

 باشد. یم یمرکز

 مرتبط طبق یو رشته ها یعیمنابع طب ،یکشاورز یرشته ها یکاردان هاـ 35ماده

 شوند. یم هرفتیوابسته به سازمان استان پذ یکانون کاردانها تیضوابط خاص به عضو

کاردان ها و نحوه ارتباط کانون کاردان ها با سازمان  تیعضو رشیـ ضوابط پذ تبصره

 د.رس یم یمرکز یشورا بیو به تصو هیته یو سازمان استان توسط سازمان مرکز

 

 پنجم ـ انتخابات فصل

 یشوراها تیماه قبل از اتمام دوره فعالسازمان مکلف است ظرف سه ـ 36ماده

و  یمرکز یشورا دیجد یو استان نسبت به انجام انتخابات و انتخاب اعضا یمرکز

 استان اقدام کند. یشورا

نامه نحوه  نییسازمان استان ها در زمان مقرر طبق آ یـ انتخابات شعب شهرستان تبصره

( 33)سازمان )موضوع ماده  شهرستان یشورا یو انتخاب اعضا یشعب شهرستان لیتشک

 قانون( انجام خواهد شد.
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از دوره اول از  ریاستان به غ یو شورا یمرکز یانتخابات شورا یبرگزار ـ37ماده

 ییاجرا تهیو کم یانتخابات در سازمان مرکز یمرکز ییاجرا تهیکم لیتشک قیطر

 شود. یانتخابات در سازمان استان انجام م یاستان

 شنهادیباشد که به پ یپنج نفر عضو م یاراانتخابات د یمرکز ییاجرا تهیکمـ 38ماده

و   رییس بینا ، رییسگردند. یسازمان انتخاب م یسازمان توسط مجمع عموم رییس

 شوند. یاعضاء انتخاب م انیجلسه از م نیدر اول تهیرکمیدب

ر د تیتوانند داوطلب عضو یانتخابات نم یمرکز ییاجرا تهیکم یـ اعضا1تبصره

 گردند. یمرکز یاستان و شورا یشورا

  ییسر انتخابات توسط یمرکز ییاجرا تهیکم هرییس ئتیـ احکام اعضا و ه2تبصره

 گردد. یسازمان صادر م

تان انتخابات سازمان در اس ییاجرا تهیانتخابات و کم یمرکز ییاجرا تهیکم ـ39ماده

 یشورا و یمرکز یشورا یقبل از اتمام دوره قانون یمرکز یشورا یمیطبق برنامه تنظ

 گردد. یم لیاستان تشک

 د:شو یم نییتع ریانتخابات به شرح ز یمرکز ییاجرا تهیکم فیوظاـ 40ماده

 نییآ نیمفاد ا یانتخابات استان ها در اجرا ییاجرا یها تهیـ نظارت بر عملکرد کم الف

 نامه.

 انتخابات استان ها. ییاجرا یها تهیکم یها و ابهام ازهایبه ن ییـ پاسخگو ب

 .یتان و مرکزاس یبرگه تعرفه انتخابات و مهر انتخابات شوراها یاستان عیو توز هیـ ته ج

 انتخابات استان. ییاجرا یها تهیاستان از کم یـ اخذ گزارش انتخابات شوراها د

 :ریز طیبا لحاظ نمودن شرا یمرکز یانتخابات شورا یـ برگزار هـ

 .یمرکز یشورا یمجمع عموم یضااع دیجد ستیل میـ تنظ 1

 یکتب یتقاضا افتیدر یمهلت برا نییو تع دیجد یمجمع عموم یـ مکاتبه با اعضا 2

 .یمرکز یدر شورا تیداوطلبان عضو
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 یاتمام اعض یو ارسال آن برا یمرکز یدر شورا تیمشخصات داوطلبان عضو هیـ ته 3

 جلسه مجمع. لیحداقل پانزده روز قبل از تشک یمجمع عموم

 .انجام انتخابات یبرا یسازمان مرکز یمجمع عموم لیساعت و محل تشک نییـ تع4 

نظارت بر  یمرکز ئتیو مهر و موم نمودن آن با حضور ه یصندوق اخذ رأ هیـ ته5 

 .یمجمع عموم هرییس ئتیو ه اتانتخاب

 مجمع. هرییس ئتیو انتخابات ه یجلسه مجمع عموم لیـ تشک6 

 آن. جهیانتخابات و اعالم نت یـ برگزار7 

 .دیجد یمرکز یجلسه شورا نیاول یـ برگزار8 

ه توسط باشد ک یسه نفر عضو م ارایانتخابات سازمان استان د ییاجرا تهیکمـ 41ماده

  رییس سازمان استان که توسط ی( نفر از اعضا9) نیانتخابات از ب یمرکز ییاجرا تهیکم

 تهیکم نیگردند. ا یاند انتخاب م دهیاستان رس یشورا دییو به تأ یسازمان استان معرف

 کنند. یرا انتخاب م تهیکم ریو دب  رییس بینا ، رییسجلسه خود نیدر اول

( سال تمام 10حداقل ) دیسازمان استان با  رییس یشده از سو یمعرف یـ اعضا1تبصره

 گذشته باشد. یآنها در مقطع کارشناس یلیاز زمان فارغ التحص

ان صادر سازمان است  رییسانتخابات استان توسط ییاجرا تهیکم یاحکام اعضاـ 2تبصره

 گردد. یم

 انتخابات استان عبارتند از: ییاجرا تهیکم یاعضا ـ42ماده

دانشگاه ها و  یعلم ئتیسازمان استان عضو و شاغل در ه ینفر از اعضا کیـ  الف

 .یقاتیمؤسسات تحق

 .ییاجرا یسازمان استان، شاغل در دستگاه ها ینفر از اعضا کیـ  ب

 .یردولتیسازمان استان، شاغل در بخش غ ینفر از اعضا کیـ  ج

 یر شوراد تیتوانند داوطلب عضو یانتخابات استان نم ییاجرا تهیکم یـ اعضا1تبصره

 استان گردند.
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  سازمان استان صادر رییس انتخابات استان توسـط ییاجرا تهیـ احـکام کم2تبصره

 گردد. یم

 باشد: یم ریاستان به شرح ز یانتخابات شورا ییاجرا تهیکم فیوظا ـ43ماده

 ن.انتخابات استا یانتخابات در برگزار یمرکز ییاجرا تهیبا کم یـ هماهنگ الف

 نامه. نییاستان طبق ضوابط مندرج در آ یشورا تیعضو طیـ اعالم شرا ب

کمتر  دیبامهلت ن نیاستان )ا یدر شورا تیداوطلبان عضو یمهلت قبول تقاضا نییـ تع د

 باشد(. یانتشار آگه خیاز پانزده روز بعد از تار

 .تهیو تلفن تماس محل استقرار کم یـ اعالم نشان هـ

 اعالم محل ثبت نام و ثبت نام داوطلبان حداکثر به مدت پنج روز. وـ

 داوطلبان حداکثر به مدت  یو شغل یاجتماععدم سوء شهرت  دییو تأ یبررس زـ

 پنج روز. وچهل 

 اعالم شده. طیآن با شرا قیمدارك داوطلبان و تطب یـ بررس ح

ز انجام رو کیدر  دیانتخابات که با یبرگزار یمحل ها ایروز، ساعت، محل  نییـ تع ط

 شود.

 تان.نظارت بر انتخابات اس ئتیه دییو تأ یبا هماهنگ یریگ یمدت زمان رأ نییـ تع ی

 استان. یالبدل شورا یو عل یاصل یـ اعالم تعداد اعضا ك

نظارت بر انتخابات  ئتیو مهر و موم نمودن آنها در حضور ه یصندوق اخذ رأ هیـ ته ل

 سازمان استان.

 ربط. یاستان از مراجع ذ یشورا یانتصاب یاعضا یمعرف یریگیـ پ م

به  یداوطلبان و شرکت کنندگان در انتخابات ضرور یکه برا یموارد ریـ اعالم سا ن

 رسد. ینظر م

 تخابات.ان یمرکز ییاجرا تهیئه گزارش مستمر از روند انتخابات استان به کماراـ  س

 ن.نظارت بر انتخابات استا ئتیه یبا هماهنگ جهیانتخابات و اعالم نت یـ برگزار ع



        35 

 

 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه های آن

 ان.است دیجد یجلسه شورا نیاول یـ برگزار ف

در  ییانتخابات در صورت مواجهه با مشکالت اجرا یمرکز ییاجرا تهیکم ـ44ماده

نعکس م یمرکز یبه شورا یریگ میاستان مراتب را جهت تصم یروند انتخابات شورا

 .دینما یم

اء انتخابات با حضور سه  نفر از اعض یو استان یمرکز ییاجرا تهیجلسات کم ـ45ماده

 موافق معتبر خواهد بود. یمتخذه با دو رأ ماتیو تصم افتهی تیرسم

 استان و دستورالعمل یو شوراها یمرکز یانتخابات شورا یبرنامه زمان بند ـ46ماده

 گردد. یو ابالغ م هیته یمرکز ینامه توسط شورا نییآ نیالزم براساس ا

 یانتخابات شورا ییاجرا تهیکم یاعضا یسازمان استان با همکار  رییس ـ47ماده

 انتخابات را به عهده دارد. یحسن اجرا تیولؤاستان مس

ود و در بدو ور یجلسه مجمع عموم لیبرگه تعرفه انتخابات در محل تشک ـ48ماده

ذاشته آنان گ اریمعتبر در اخت تیکارت عضو تیسازمان به جلسه مجمع با رؤ یاعضا

از  یدگنیبه نما یگردد و دادن رأ یئه مارابرگه تعرفه  کیشود. به هر عضو صرفاً  یم

 .ستین ریامکان پذ گریاعضاء د

قسمت، نام و  کیدو قسمت خواهد بود که در  یاراد یبرگه تعرفه اخذ رأ ـ49ماده

دهنده درج  یرأ یاعضا یو پنـج رقم سمت راست شماره نظام مهندس ینام خانوادگ

و قسمت دوم محل ثبت  دیدهنده خواهد رس یو اثر انگشت رأ امضایخواهد شد و به 

 خواهد بود. یمرکز یااستان و شور یدر شورا تیعضو ینامزدها یاسام

ممهور شود که نقش مهر بر فصل  یبه نحو دیبا یتعرفه اخذ رأ یبرگه ها ـ 50ماده

 مشترك دو قسمت برگه انتخابات ثبت گردد.

 یماه قبل از اتمام دوره شورا کیموظف است  یسازمان مرکز  رییس ـ 51ماده

خود  گانندینما ینسبت به معرف دیمربوط درخواست نما ییاجرا یاستان از دستگاه ها

 استان اقدام کنند. یدر شورا
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 استان یو شورا یمرکز یشورا یانتخابات اعضا یبرا یعاد یمجمع عموم ـ 52ماده

ازمان س ی( و  اعضاندهینمااستان )هر استان دو  یشورا ندگانیاز اجتماع نما بیبه ترت

 گردد. یم لیاستان تشک

 .دابی یم تیاعضاء رسم کیبا حضور نصف به عالوه  یـ جلسات مجمع عموم1تبصره

نفر  کی ، رییس مجمع متشکل از هرییس ئتیه ،یمجمع عموم لیـ پس از تشک2تبصره

 گردند. یحاضر انتخاب م یاعضا نیاز ب ینفر منش کیناظر و 

 اداره مجمع را به عهده دارد. تیمسؤولمجمع  هرییس ئتیـ ه3تبصره

استان  یشورا یکه دستور کار جلسه انتخاب اعضا یعاد یـ در مجمع عموم4تبصره

 به صندوق یعاد یمجمع عموم یاعضا میمراجعه مستق قیباشد، انتخابات از طر یم

 شود و در ینامه انجام م نییآ نیمواد ا گرید تیو رعا یمخف یبا رأ یـریگ یرأ یها

 یدوم داشته و مجاز به دادن رأ ای اولدر مرحله  یرأ کیمورد هر عضو فقط حق  نیا

 باشد. ینم ریغ یندگیبه نما

در جلسه اول،  یعاد یمجمع عموم یاعضا دنیـ در صورت به حد نصاب نرس 5تبصره

با  گردد و یم لیجلسه اول با همان دستور تشک خیجلسه دوم ظرف سه هفته از تار

 .افتیخواهد  تیحاضر در جلسه رسم یر اعضاحضو

توسط  شده نییتوانند ظرف مهلت تع یاستان م یدر شورا تیداوطلبان عضوـ  53ماده

 ازیورد نهمراه با مدارك م یخود را به طور کتب یانتخابات استان، داوطلب ییاجرا تهیکم

 کنند. افتیدر دیبا مراجعه به محل ثبت نام اعالم و رس

استان و شعبه شهرستان سازمان  ،یمرکز یدر شوراها تیداوطلبان عضو ـ 54ماده

 باشند: ریز طیشرا یآراءد دیاستان با

 یجمهور یبه قانون اساس یو وفادار رانیا یاسالم یدولت جمهور تیـ تابع الف

 .رانیا یاسالم

 .یرقانونیغ یبه گروهها یو عدم وابستگ یفریمؤثر ک تیـ نداشتن محکوم ب
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 .یو شغل یـ نداشتن سوء شهرت اجتماع ج

 یاراد دی( قانون با6( ماده )5صاحب نظر موضوع بند ) یـ متخصصان کشاورز تبصره

 بیتتر به یبا سابقه کار حرفه ا یکارشناس ایارشد  یکارشناس ، یاز مدارك دکتر یکی

 باشد. یسال پس از اخذ مدرك کارشناس (10)و  (7(، )3)

هفته پس از اعالم  کیسازمان استان موظف است حداکثر ظرف   رییس ـ 55ماده

 طیانتخابات استان نسبت به استعالم شرا ییاجرا تهیداوطلبان از طرف کم یاسام

 ییاجرا تهیاستعالم را به کم جهی( اقدام و نت64داوطلبان از مراجع مذکور در ماده )

 .ندیئه نمااراانتخابات استان 

ستان استعالم سازمان ا خیماه از تار کینتخابات استان ظرف ا ییاجرا تهیکم ـ 56ماده

 آراء تینشده باشد با اکثر ایپاسخ استعالم ها واصل شده  نکهیاعم از ا ریاز مراجع ز

 کند: یرا به داوطلبان اعالم م جهیو نت میداوطلبان اتخاذ تصم تینسبت به صالح

 یه هابه گرو یعدم وابستگ ایو  یـ استعالم از وزارت اطالعات در مورد وابستگ الف

 .یرقانونیغ

 یفریمؤثر ک تیدر مورد محکوم رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یرویـ استعالم از ن ب

 .یو سوء شهرت اجتماع

اغل ش یداهایدر مورد کاند ربطیاز دستگاه ذ یـ استعالم نداشتن سوء شهرت شغل ج

 یداهایسازمان در مورد کاند یانتظام یو عال یبدو یها ئتیو از ه یدر بخش عموم

 .یرعمومیشاغل در بخش غ

ماده ظرف پانزده روز به منزله  نیموضوع ا یبه استعالم ها ییـ عدم پاسخگو تبصره

 باشد. یم دییتأ

مستند  یفقط پاسخ ها تیصالح یانتخابات استان در بررسـ ییاجرا ـتهیکم ـ 57ماده

 قرار خواهد داد. یدگیبه قانون را مورد رس
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 هفته از کیتوانند ظرف  یآنها رد شده است م تیکه صالح یداوطلبان ـ 58هماد

نظارت بر  ئتیبه ه یخود را به طور کتب تیشکا ،ییاجرا تهیکم هیوصول نظر خیتار

 کنند. افتیدر دیو رس میانتخابات استان تسل

و پاسخ  یگدیرس تینظارت بر انتخابات استان ظرف پنج روز به شکا ئتیـ ه تبصره

 خواهد داد.

 یادر شوراه تیعضو یشده برا تیصالح دییداوطلبان تأ یفهرست اسامـ  59ماده

 باشد: یم ریو استان شامل موارد ز یمرکز

 داوطلب. یـ نام و نام خانوادگ الف

( یدکتر ارشد، یکارشناس ،یداوطلب در مقاطع مختلف )کارشناس یلیـ رشته تحص ب

 .یلیو سال فارغ التحص

 داوطلب. لیـ دانشکده محل تحص ج

 داوطلب. یـ سوابق شغل د

 شود. یم میبراساس حروف الفبا تنظ یـ فهرست اسام تبصره

رست داوطلبان، فه یشدن اسام ییانتخابات استان پس از نها ییاجرا تهیکمـ  60ماده

ع به اطال یبه نحو مقتض یو دو هفته قبل از روز اخذ رأ ریتکث یرا به تعداد کاف یاسام

 رساند. یسازمان استان م یاعضا

 اریاستان در اخت یانتخابات شورا یاجرا یسـازمان استان امکانات الزم را براـ  61ماده

 دهد. یانتخابات استان قرار م ییاجرا تهیکم

 ندگانیاستان و مشخص شدن نما یانتخابات شورا یپس از برگزارـ  62ماده

 برگزار  دیجد یمرکز یسازمان انتخابات شورا یاستان در مجامع عموم یشوراها

 گردد. یم

 استان توسط یو شورا یمرکز یدر شورا تیداوطلبان عضو یاسام ستیلـ  63ماده

 گردد. ینصب م یانتخابات در حوزه اخذ رأ ییاجرا یها ئتیه
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همان  تیئه کارت عضواراتواند با   یسازمان استان م یاز اعضا کیـ هر 64ماده

لبان، داوط یاسام انیاستان از م یشورا یاصل یداوطلبان به تعداد اعضا نیاستان از ب

 .دینما دیق یافراد مورد نظر را در برگه تعرفه رأ

 یماده در ورقه رأ نیاز تعداد ذکر شده در ا شیدهنده ب یکه رأ یـ درصورت1تبصره

 از آخر حذف خواهد شد. یاضاف یخود نوشته باشد اسام

از داوطلبان را نوشته  ریغ یخود اسام یدهنده در ورقه رأ یأکه ر یـ درصورت2تبصره

 گردد. یحذف م ادشدهی یباشد فقط اسام

سب نموده را ک آراء نیشتریکه ب یبعد نیداوطلب ،یاصل یاعضا نییـ پس از تع3تبصره

 د بود.استان خواهن یالبدل شورا یو به تعداد الزم به عنوان عضو عل بیباشند به ترت

ا از آنه تیعضو بیچند نفر ترت ایدو  نیب یمساو آراءدرصورت کسب ـ  65ماده

 .ردیگ یصورت م یقرعه کش قیطر

 ئتیه نظر ریاستان مکلف است ز ییاجرا تهیکم ،یریگ یپس از خاتمه رأـ  66ماده

لسه و را صورتج جهیکند و نت آراءنظارت بر انتخابات سازمان استان اقدام به شمارش 

نظارت بر انتخابات استان اعالم و  ئتیو ه ییاجرا تهیکم یاعضا یپس از امضا

و  لیوتح بیصورتجلسه را جهت ضبط در سوابق به سازمان استان و سازمان به ترت

 ارسال کند.

 خواهد یمربوط به انتخابات تا دو روز بعد از اخذ رأ تیمدت قبول شکاـ  67ماده

 اتیکاباشد. به ش یم ادشدهیت مد یبه آنها پنج روز پس از انقضا یدگیبود و مدت رس

 اثر داده نخواهد شد. بیو امضا ترت یشاک یبدون نام، مشخصات، نشان

نظارت  ئتیانتخابات و ه ینظارت مرکز ئتیه دییانتخابات پس از تأ جهینتـ  68ماده

 گردد. یم یبر انتخابات سازمان استان قطع

 شنهادیپ باشد که به یسه نفر عضو م یارابر انتخابات د ینظارت مرکز ـئتیهـ  69ماده

 گردند. یسازمان انتخاب م یسازمان توسط مجمع عموم رییس
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 ئتیط هباشد که توس یسه نفر عضو م یارانظارت بر انتخابات استان د ئتیه ـ70ماده

  رییس سازمان استان که توسط ی( نفر از اعضا9) نیانتخابات از ب ینظارت مرکز

( نفر عضو 9شوند. ) یرسد، انتخاب م یاستان م یشورا دییبه تأو  شنهادیسازمان استان پ

 .ستندین استان یدر شورا تیشوند که داوطلب عضو ابانتخ یکسان انیاز م دیسازمان با

 نیینظارت بر انتخابات استان تع ئتیه یتوان به عنوان اعضا یرا م یـ اشخاص تبصره

 شد.حداقل ده سال گذشته با یآنها در مقطع کارشناس یلینمود که از زمان فارغ التحص

  رییس بر انتخابات سازمان توسط ینظارت مرکز ئتیه یاحکام اعضاـ 71ماده

 گردد. یسازمان صادر م

نظارت  ئتیه  رییس نظارت بر انتخابات استان توسط ئتیه یاحکام اعضاـ 72ماده

 گردد. یبر انتخابات صادر م یمرکز

و نظارت استان ها با حضور سه نفر  ینظارت مرکز یها ئتیجلسات هـ 73ماده

 باشد. یموافق معتبر م یمتخذه با دو رأ ماتیو تصم ابدی یم تیرسم

 کی و  رییس نفر کیخود  نیو نظارت استان از ب ینظارت مرکز یها ئتیـ ه تبصره

 کنند. یانتخاب م رینفر دب

 باشد: یم رینظارت بر انتخابات به شرح ز یمرکز ئتیه فیوظاـ 74ماده

 استان. یانتخابات در سازمان ها یـ نظارت بر حسن برگزار الف

 ئتیانتخابات که از طرف ه یواصله در مورد برگزار اتیبه شکا یینها یدگیـ رس ب

 شود. ینظارت بر انتخابات استان ارجاع م

  نیانتخابات در چارچوب ضوابط ا یاز مراحل برگزار یقسمت ایـ توقف تمام  ج

 نامه. نییآ

با ذکر  استان یابطال انتخابات شورا شنهادیپ ایانتخابات و  یـ اعالم حسن برگزار د

 .یمرکز یئه مستندات به شورااراو  لیدال

 سازمان. یمجمع عموم لیـ نظارت بر تشک هـ



        41 

 

 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه های آن

 .یمرکز یـ نظارت بر نحوه صدور برگه تعرفه انتخابات شورا و

 .یمرکز یـ نظارت بر ممهور نمودن برگه تعرفه به مهر انتخابات شورا ز

 .یمرکز یـ نظارت بر انتخابات شورا ح

 باشد: یم رینظارت بر انتخابات استان به شرح ز ئتیه فیوظاـ 75ماده

 امه.ن نییآ نیسازمان استان طبق ضوابط ا یمجامع عموم لیـ نظارت بر تشک الف

 ـ نظارت بر نحوه صدور برگه تعرفه انتخابات. ب

 استان. یانتخابات شورا یـ نظارت بر برگزار ج

 استان. یـ نظارت بر ممهور نمودن برگه تعرفه به مهر انتخابات شورا د

 انتخابات سازمان استان. ییاجرا یها تهیکم یها تیـ نظارت بر فعال هـ

 .آراءخذ ا یـ نظارت بر مهر و موم نمودن صندوق ها و

 .آراءـ نظارت بر بازنمودن صندوق ها و شمارش  ز

 کیهر  آراءمأخوذه و  یآراءبا ذکر تعداد کل  آراءـ نظارت بر ثبت آمار شمارش  ح

 از نامزدها.

 آراء بیو به ترت یاصل یبه عنوان اعضا تیاکثر نیحائز یـ نظارت بر ثبت اسام ط

 البدل. یعل یمأخوذه به عنوان اعضا

 یجمع و اعضام هرییس ئتیانتخابات به همراه ه دییصورتجلسه و تأ میـ نظارت بر تنظ ی

 انتخابات سازمان استان. ییاجرا تهیکم

 انتخابات. بر ینظارت مرکز ئتیو اعالم آن به ه یانتخابات اتیبه شکا یدگیـ رس ك

 استان. یانتخابات شورا جیـ نظارت بر اعالم نتا ل

ئه مستندات، عدم سالمت ارانظارت بر انتخابات استان با  ئتیچنانچه هـ 76ماده

 ئتیموضوع در ه د،یگزارش نما ینظارت مرکز ئتیاستان را به ه یانتخابات شورا

 میصمو ت یموضوع گزارش به منظور بررس د،ییو درصورت تأ یبررس ینظارت مرکز
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ا ب یمرکز یشورا ماتیتصم. ردیگ یقرار م یمرکز یدر دستور کار شورا یریگ

 استان، معتبر خواهد بود. یدرخصوص ابطال انتخابات شورا آراء تیاکثر

انجام  خیتار یمرکز یاستان توسط شورا یدرصورت ابطال انتخابات شورا ـ77ماده

 گردد. یم نییتع یمرکز یانتخابات مجدد توسط شورا

ان نظارت بر انتخابات سازمان است ئتیبر انتخابات و ه ینظارت مرکز ئتیه ـ78ماده

 ا خود ر یو نظر قطع یدگیواصل شده رس اتیهفته به شکا کیمکلفند ظرف 

 اعالم کند.

 و الزم االجرا خواهد بود. یبر انتخابات قطع ینظارت مرکز ئتیـ نظر ه تبصره

نامزد  ین آنها مجازند جهت معرفآراءانتخابات و طرفد ینامزدها هیکلـ  79ماده

 یو سخنران زگردیم یبرگزار ،یغاتیتبل یها یمورد نظر نسبت به انتشار آگه یاتانتخاب

 اقدام کنند.

 ممنوع می باشد. یدر روز انتخابات در حوزه اخذ رأ غاتیهرگونه تبلـ  80ماده

 ستیات از لانتخاب ینظارت مرکز ئتیه صیماده با تشخ نیاز مفاد ا نیـ متخلف تبصره

 گردند. یالبدل حذف م یو عل یانتخاب شوندگان اصل

 و یسازمان مرکز یفصلنامه وخبر نامه داخل ،یاستفاده از امکانات ادار -81ماده 

 خیوانجام مصاحبه حداقل چهارماه قبل از تار یانتخابات غاتیانجام تبل یاستان ها برا

سازمان  نیمسؤولو  یستانو ا یمرکز یشورا ها یفعل یانتخابات توسط اعضا یبرگزار

 یاستان و مرکز یو سازمان استان ها که داوطلب شرکت در انتخابات شورا ها یمرکز

 .باشدیهستند ممنوع م

 یمرکز ئتی( قانون حسب مورد توسط ه25ماده ) ماده برابر نیاز مفاد ا نیـ متخلف تبصره

 .شوندیم یرفمع یانتظام ئتینظارت بر انتخابات استان به ه تیه اینظارت برانتخابات 
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 مقررات ريششم ـ سا فصل
 به اعضاء و یو مال یکمک به رفع مشکالت رفاه یتواند برا یسازمان م ـ 82 ماده

صندوق تعاون  ده،یکم درآمد و خسارت د یاعضا یو مال یکمک به مشکالت رفاه

 .دینما جادیو رفاه ا

 یوراش بیسازمان به تصو رییس شنهادیـ اساسنامه صندوق تعاون و رفاه با پ1تبصره

 رسد. یم یمرکز

 سازمان یاز اعضا یمال یها تیصندوق و نحوه حما هیسرما نیتأم یـ چگونگ2تبصره

 گردد. یم ینیب شیدر اساسنامه صندوق پ

 شود: یم نیتأم ریسازمان به شرح ز یمنابع مالـ  83 ماده

 اعضاء. یاز سو یپرداخت تیـ حق عضو1 

 .یو حقوق یقیاشخاص حق یو کمک ها ایـ هدا2 

 دولت. ییـ کمک اعطا3 

 .یاستان یـ صندوق مشترك سازمان ها4 

 .یو آموزش یفن ،یئه خدمات پژوهشآراء یبها افتیـ در5 

ارجاع شده از  یئه خدمات مهندسارااعضاء بابت  یافتیاز حق الزحمه در یـ درصد6 

 طرف سازمان.

توسط خزانه دار سازمان و سازمان  دیبا یم یافتیدر یو کمک ها ایهدا یـ برا1تبصره

 سازمان و سازمان استان ثبت شود. یصادر و در دفتر اموال و حساب ها دیاستان رس

صندوق  ،درآمدزا یاقتصاد یها تیتواند به منظور انجام فعال یـ سازمان م2تبصره

 صندوق  نیا یها تیحاصل از فعال ی. درآمدهادینما تأسیس مشترك استان ها را

د. شو نهیسازمان هز فیاهداف و وظا یدر راستا یمرکز یشورا بیتواند با تصو یم

 رسد. یم یمرکز یشورا بیتصو هسازمان ب رییس شنهادیصندوق با پ نیاساسنامه ا
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 حسابانیو ذ نیولؤ( قانون، مس38ماده )« 6»ـ به منظور تحقق درآمد موضوع بند 3تبصره

 نیع اموضو یافتیاز حق الزحمه در یصدموظفند موضوع کسر در ییاجرا یدستگاه ها

 کیمنعقده با اعضاء درج و  یرا در متن قراردادها یمرکز یبند مطابق مصوبه شورا

حساب  شده به ادیدرصد  زیو نسبت به کسر و وار رسالسازمان ا ینسخه از قرارداد را برا

 .ندیسازمان اقدام نما

 ینحوه همکار ی( قانون و به منظور سازمانده4( ماده )9بند ) یدر اجرا ـ 84ماده

و تعرفه  عوارض نییموظفند در تع ربطیذ ییاجرا یبند، دستگاه ها نیسازمان بر اساس ا

 ندهینظر سازمان را اخذ و از نما یو مؤسسات کشاورز نیمربوط به شاغل یاتهایها و مال

 دعوت به عمل آورند. مربوط یها ونیسیمسازمان جهت شرکت در جلسات ک

 یم یدولت ییاجرا ی( قانون، دستگاه ها38( ماده )5بند ) یاجرا یدر راستاـ  85ماده

و  ینف ،یپژوهش یها تیمربوط به فعال یتوانند نسبت به ارجاع و انعقاد قراردادها

 آن اقدام کنند. یبا سازمان و اعضا یآموزش

 هادشنیبه پ یوآموزش یفن ،یپژوهشئه خدمات ارامربوط به  یتعرفه ها ـ 86ماده

 شود. یم نییتع یجهاد کشاورز ریوز دییو تأ یمرکز یشورا

 

 محمدرضا رحیمی              

 جمهور  رییس معاون اول                                                                                    

 

 

 

 

 

 



        45 

 

 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه های آن

نظام  انسازم تأسيس قانون يينامه اجرا نييآ هياصالح

 مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

 
مورخ  36/020شماره  شنهادیبنا به پ 5/8/1392در جلسه مورخ  رانیوز ئتیه

 یو هشتم قانون اساس یو س کصدیو به استناد اصل  یوزارت جهاد کشاورز 15/1/1392

 نمود:  بیتصو ران،یا یاسالم یجمهور

 یجمهور یعیو منابع طب یکشاورز یسازمان نظام مهندس تأسیس نامه قانون نییآ

به  1/11/1391مورخ  ه 34482/ ت 213583نامه شماره  بیموضوع تصو رانیا یاسالم

 شود: یاصالح م ریشرح ز

 .ابدی یم رییتغ« هشت نفر»به عبارت « هفت نفر»( عبارت 11در تبصره ماده ) -1

« حاضر در جلسه یاعضا»( عبارت 52( ماده )5( و تبصره )18( ماده )هدر بند )-2

 شود.  یم« اعضاء کینصف به عالوه »عبارت  نیگزیجا

 شود. یاصالح م «ستین»به واژه « است»( واژه 48ماده ) یدر انتها-3

 شود: یم یاصالح ری( حذف و تبصره آن به شرح ز54ماده )« د»بند -4

 یاراد دی( قانون با6( ماده )5صاحب نظر موضوع بند ) یمتخصصان کشاورز -تبصره

 بیبه ترت یبا سابقه کار حرفه ا یکارشناس ایارشد  یکارشناس ،یاز مدارك دکتر یکی

 باشد. ی( سال پس از اخذ مدرك کارشناس10( و )7(، )3)

 شود: یاصالح م ری( به شرح ز80ماده )-5

استفاده از  زیو ن یهر گونه انتخابات در ر وز انتخابات در حوزه اخذ را - 80 ماده

انجام  یو استان ها برا یسازمان مرکز یفصلنامه و خبرنامه داخل ،یامکانات ادار

نتخابات ا یبرگزار خیو انجام مصاحبه حداقل چهار ماه قبل از تار یانتخابات غاتیتبل

و  یسازمان مرکز یادار نیو مسؤول ینو استا یمرکز یشوراها یفعل یتوسط اعضا
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ند هست یاستان و مرکز یسازمان استان ها که داوطلب شرکت در انتخابات شوراها

 باشد. یممنوع م

 یمرکز ئتی( قانون حسب مورد توسط ه25ماده برابر ماده ) نای از متخلفان – تبصره

 شوند. یم یعرفم یانتظام ئتینظارت بر انتخابات استان به ه اتیه اینظارت بر انتخابات 

 شود. ی( حذف م81ماده )-6

 شود: یاصالح م ری( به شرح ز85ماده )-7

 نهادشیبه پ یو آموزش یفن ،یخدمات پژوهش هارائمربوط به  یتعرفه ها - 85 ماده

 شود. یم نییتع یجهاد کشاورز ریوز دییأو ت یمرکز یشورا

 

 اسحاق جهانگیری                                                                                     

 جمهور  رییس معاون اول                                                                                
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قانون تأسيس سازمان  (23)ين نامه اجرايي ماده يآ

 نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

 )انحالل شورای استان(
 

 : ین نامه بشرح زیر تعریف می شودیاصطالحات مندرج در این آ -1مـاده 

ین نامه اجرایی و مصوبات یضوابطی که به موجب قانون و آ : مقررات نظام مهندسی

 سازمان نظام مهندسی به شورای مرکزی در چارچوب اهداف و وظایف قانونی

 . شوراهای استانی ابالغ شده باشد 

عل فعل یا ترك ف ، عبارتست از هر گونه مسامحه و کوتاهی  : عدول، تخلف و تخطی

 . ت قانونی در اجرای مقررات نظام مهندسیاراو تجاوز نمودن از حدود اذن یا اختی

” صراحتا ورای استان کهشورا به ش رییس:  اعالم کتبی شورای مرکزی که توسط تذکر

 تخلف و تخطی شورای استانی از مقررات نظام مهندسی  ، دربردارنده نوع عدول

  . می باشد

 و یا عدول از مقررات نظام مهندسی. ، اصرار شورای استانی در ادامه تخطی : تکرار

 .ای استانی با مقررات نظام مهندسیاثبات  عدم انطباق عملکرد شوراه : احراز

منظور دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات و نظارت بر کار  :ازرسی و نظارتدفتر ب

 شوراهای استانی می باشد.

تخلف و تخطی شوراهای استانی از  ، به منظور بررسی و تشخیص عدول  -2مـاده 

عضو بشرح زیر تشکیل  5از مقررات نظام مهندسی هیأتی به نام هیأت تشخیص مرکب 

 :می گردد

 :  سه نفر از اعضای شورای مرکزی به انتخاب اعضای شورا الف

 :  یک نفر حقوق دان به انتخاب شورای مرکزیب
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 ج:  مدیر دفتر بازرسی و نظارت 

دبیرخانه هیأت در سازمان مرکزی مستقر می باشد و مدیر دفتر بازرسی و  -1تبصره 

 . متولی انجام وظایف دبیرخانه خواهد شد ، نظارت بعنوان دبیر

دوره تصدی اعضاء هیأت تشخیص به جز دوره اول که تا پایان اولین دوره  -2تبصره 

 . بمدت چهار سال می باشد ، خواهد بود یمرکز یشورا

یس یین نامه با ابالغ ریهیأت تشخیص ظرف یکماه از تاریخ تصویب این آ -3 تبصره

 . سازمان آغاز بکار خواهند نمود

 ییسرتشخیص در اولین جلسه از بین خود یک نفر را بعنوان  هیأتاعضای  -4 تبصره

 یس سازمان مرکزی برای صدرو حکم معرفی می کنند.یانتخاب و به ر هیأت

 یتخلف و تخط ، بر عدول یسازمان در صورت وصول گزارش مبن رییس -3 مـاده

 یدگیو رس یدفتر بازرس قیموضوع را از طر یاز مقررات نظام مهندس یاستان یشورا

ئه ارا یو نظر کارشناس یسازمان بررس یاستان یو نظارت بر کار شوراها اتیبه شکا

 . دهد یارجاع م صیتشخ أتیشده را به ه

تخلف و  ، بر عدول یمبن صیتشخ أتیسازمان پس از اخذ نظر ه رییس -4 مـاده

سه جل نیموظف است موضوع را در اول یاز مقررات نظام مهندس یاستان یشورا یتخط

 .  دیمطرح نما یمرکز یشورا

سازمان موظف است با اخذ  رییسهیأت تشخیص پس از دریافت ابالغ  -5 مـاده

شورای استانی جهت ادای توضیحات  یدالیل و در صورت صالحدید دعوت از اعضا

 . حداکثر ظرف مدت یکماه نتایج بررسی خود را اعالم کند

 . اهد بودنفر از پنج نفر معتبر خو موافق  سه آراء با حداقل تشخیص هیأت نظر  – تبصره

 یشورای مرکزی پس از اخذ نظر هیأت تشخیص درخصوص انحالل شورا -6 مـاده

 . دینما یم یریگ میاستان تصم
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تصمیم شورای مرکزی مبنی بر انحالل شورای استانی باید به تصویب دو  -1 تبصره

 .سوم اعضاء حاضر شورای مرکزی برسد

 یرکزم یموظف است بالفاصله نسبت به ابالغ مصوبه شورایس سازمان یر -2 تبصره

 . استان اقدام کند یبر انحالل شورا یمبن

ر نف کیشورای مرکزی موظف است همزمان با اعالم انحالل شورای استان  -7 مـاده

، ستانا یسازمان جهاد کشاورز رییس یاستان با هماهنگ یاز کارشناسان جهاد کشاورز

استان را بعنوان  یاستان و بازرس مجمع عموم ین نظام مهندسسازما نیاز معاون یکی

 .کند یمعرفموقت سازمان استان انتخاب و  یشورا

ظام سازمان ن یشورا تیمسؤول دیموقت سه نفر تا انجام انتخابات جد یشورا -1 تبصره

 . استان را بعهده خواهد داشت یمهندس

اعالم  خیماه از تار 2مدت  رزی استان حداکثر ظرفکشاو جهاد سازمان – 2 تبصره

سازمان  یسازمان با همکار تأسیس قانون (7)ماده   (4)استان طبق تبصره  یانحالل شورا

  . استان اقدام خواهد کرد یشورا لیکشور نسبت به تشک ینظام مهندس

 . تبصره  می باشد( 9)بند و ( 9)، ماده( 8)این آئین نامه شامل  -8 مـاده
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قانون سازمان نظام ( 30)ين نامه اجرايي ماده يآ

 مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور
  

مورخ  011/268شماره  شنهادیبنا به پ 26/11/1382در جلسه مورخ  رانیوز ئتیه

قانون سازمان نظام مهندسی  (30ماده )و به استناد  یوزارت جهاد کشاورز 16/04/1382

آیین نامه اجرایی چگونگی تشکیل  -1380مصوب  - کشاورزی و منابع طبیعی کشور 

هیأت های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغالن حرفه مهندسی کشاورزی 

 نمود:  بیتصو و منابع طبیعی را به شرح زیر

 

 ينتظاما يو عال يبدو يها أتيه ليتشک يچگونگ يينامه اجرا نييآ

 يعيطب و منابع يكشاورز يبه تخلفات شاغالن حرفه مهندس يدگيرس

 

 ین نامه در معانی زیر بکار می روند:یاصطالحات مندرج در این آ -1ماده 

 رانای اسالمی جمهوری طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام سازمان: سازمان –الف 

 : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانسازمان استان -ب  

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  : شورای مرکزی -ج   

 جمهوری اسالمی ایران

 بدوی انتظامی سازمان استان هیأت: بدوی هیأت -د   

 عالی انتظامی سازمان هیأت: یعال هیأت -ه   

بمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه مهندسی  -2ماده  

 عالی در سازمان هیأتهای بدوی در سازمان استانها و تهیأکشاورزی و منابع طبیعی 

 تشکیل می شود.
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های بدوی متشکل از پنج نفر برای مدت چهار سال با ترکیب ذیل تشکیل هیأت -3ماده 

 می شود:

 شورای استانی رییس  -1

 قوه قضائیه رییسیک نفر قاضی با ابالغ   -2

 سازمان جهاد کشاورزی استان رییس -3

سال سابقه کار در بخش  10مهندس کشاورزی از اعضاء سازمان با حداقل دو نفر  -4

 کشاورزی با معرفی شورای استانی

سازمان جهاد کشاورزی استان  رییسشورای استانی  رییسدر صورتی که  -1تبصره 

 ی یک رأی خواهد بود.ارانیز باشد د

 انتخاب خواهد شد. هیأتبدوی توسط اعضاء  هیأت رییس -2تبصره 

 یدتائ و عالی هیأت پیشنهاد با ماده این چهار –عزل اعضای موضوع بند سه  -3تبصره 

 .گیرد می صورت سازمان رییس

و یک نایب  رییسبدوی در اولین جلسه از بین اعضای خود یک  هیأت -4ماده  

برای مدت یکسال انتخاب خواهد کرد. تجدید انتخاب آنها پس از انقضای هر  رییس

مکلف است حداکثر پانزده روز قبل از انقضای مدت  هیأتخواهد بود. دوره بالمانع 

 برای سال بعد اقدام نماید. هیأت رییسو نایب  رییسیاد شده نسبت به انتخاب 

بدوی با حضور سه پنجم از اعضاء رسمیت می یابد و  هیأتجلسات  -5ماده  

 تصمیمات اکثریت حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

بدوی مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی  تهیأ -6ماده 

در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و صنفی اعضاء سازمان استان میباشد. کلیه 

اشخاص حقیقی و حقوقی که از اعضای سازمان استان شکایتی در مورد تخلفات 

تبی و با درج ور کانضباطی، انتظامی و صنفی داشته باشند می توانند شکایت خود را بط
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 یأتهمشخصات و شرح تخلف مورد ادعا بانضمام اسناد و مدارك مربوط به دبیرخانه 

 در سازمان استان ارسال یا تحویل نمایند.

در صورتیکه مشتکی عنه عضو سازمان استان دیگری غیر از سازمان استان  -1تبصره 

سازمان استان محل وقوع تخلف صالح برای رسیدگی  هیأتمحل وقوع تخلف باشد، 

 به شکایت است.

، نام و نشانی کامل شاکی باشد، امضایبه شکایت واصل شده که بدون  -2تبصره 

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ظامی انت هیأتسازمان استان می تواند به محض اطالع از وقوع تخلف رأساً به  -3تبصره 

 تقاضای رسیدگی نماید. استان مراتب را گزارش و

در سازمان استان کلیه شکایات واصل شده را در دفتر  هیأتدبیرخانه  -7ماده 

مخصوصی ثبت و پس از تشکیل پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتکی عنه 

بدوی تسلیم می نماید. موارد خارج از  هیأتبا رعایت نوبت تعیین وقت نموده و به 

 هیئئت بدوی تعیین خواهد شد. رییسنوبت به تشخیص 

 رییس نایب ای رییس امضای با بدوی هیأت آراء و تصمیمات و مکاتبات کلیه –تبصره 

 نجام و ابالغ خواهد شد.ا دبیرخانه طریق از مذکور هیأت

بدوی ملزم است به شکایات واصله رسیدگی و در صورتیکه شکایت  هیأت -8ماده  

تشخیص ندهد، نظر به رد  هیأترا وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را در صالحیت 

شکایت یا عدم صالحیت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از 

وت وع شکایت است دعشاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط موض

ت و دفاعیات طرفین اتخاذ تصمیم کند. عدم ارابه عمل آورده و پس از استماع اظه

 حضور شاکی یا مشتکی عنه یا وکیل در جلسه مانع از رسیدگی و اخذ تصمیم 

 نخواهد بود.
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مشتکی عنه می تواند در صورت عدم امکان حضور الیحه دفاعیه خود را  -1تبصره 

ل بدوی تسلیم و یا یک نفر را بعنوان وکی هیأتدگی به دبیرخانه قبل از جلسه رسی

 معرفی نماید.

بدوی می تواند از نظرات مشورتی کارشناسان مجرب سازمان استان و  هیأت -2تبصره 

یا متخصصان واجدالشرایط یا نظرات کمیته های تخصصی تشکیل شده در سازمان 

بیل افت شکایت و انجام امور مقدماتی از قاستان نیز استفاده کند. همچنین می تواند دری

 بازدید از محل، کسب نظر کارشناسی، تهیه گزارش و نیز ارسال و ابالغ اوراق 

 های استانی تفویض اختیار نماید. هیأتصادر شده را به سایر  آراءدعوتنامه ها و 

رداد تدر مواردی که حقوق سازمان یا جامعه مورد تعرض قرار گرفته باشد اس -3تبصره 

 شکایت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست.

ی هاهیأتطرح رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی  -9ماده  

 انتظامی و اعمال مجازاتهای انضباطی و حرفه ای مندرج در این آئین نامه نخواهد بود.

حرفه ای، عدم رعایت موازین قانونی، مقررات و نظامات دولتی، صنفی،  -10ماده  

عدم رعایت شئون شغلی، سهل انگاری در انجام وظایف قانونی، اجحاف به کشاورزان، 

مراجعان بوسیله شاغالن حرفه مهندسی کشاورزی تخلف  سایرن و اران، مرتعدارادامد

سب حمحسوب و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن 

 :دمی شون مورد به مجازاتهای زیر محکوم

  شفاهی توبیخ یا تذکر –الف 

 اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی -ب  

 توبیخ کتبی با درج در پرونه و الصاق رأی در تابلو اعالنات سازمان محل -ج   

 ه سازمانیتوبیخ کتبی با درج در پرونده نظام مهندسی و انتشار متن رأی در نشر -د    

محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از سه ماه تا یک سال در محل  -ه    

 ارتکاب تخلف
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محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از سه ماه تا یکسال در تمام  -و   

 کشور

محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از یکسال تا پنج سال در تمام  -ز  

 عالی انتظامی هیأتد تأییا کشور ب

 یأتهمحرومیت دائم از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی در تمام کشور با تائید  -ح  

 عالی انتظامی

 قابل اجرا است. هیأتبا صدور حکم قاضی عضو ( ح( و )ز)، (و)بندهای  -1تبصره 

ر جدید نظهای بدوی ظرف مدت یکماه از تاریخ ابالغ رأی، قابل تهیأت آراء -2تبصره 

 عالی می باشد. هیأتدر 

تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازاتهای مقرر در ماده  -11ماده 

بدوی می باشد، تکرار تخلف مستوجب تشدید مجازات  هیأتآئین نامه بعهده  (10)

 خواهد بود.

 هر برای باشد شده تخلف موضوع چند یا دو مرتکب متخلف که صورتی در –تبصره 

 .شود می تعیین جداگانه مجازات تخلف موضوع

بدوی مبنی بر وقوع تخلف و تعیین مجازات باشد ظرف مدت  هیأتء آراء -12ماده  

یکماه از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی است. نحوه ابالغ مطابق مقررات قانون 

 انجام خواهد شد. هیأتآئین دادرسی مدنی توسط دبیرخانه 

بدوی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی  هیأت آراء -13ماده 

 نحوه اعتراض و مهلت آن بطور دقیق قید شود.

 : عالی انتظامی هیأت

های بدوی  هیأتصادر شده از سوی  آراءعالی که مرجع تجدی نظر  هیأت -14ماده 

ند، وی هفت عضو بشرح زیر می باشد که برای مدت چهار سال منصوب می شارااست د

 انتخاب مجدد آنها بالمانع است:
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 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور.  رییس -1

 قوه قضائیه. رییسیک نفر قاضی با ابالغ   -2

 یک نفر مهندس کشاورزی با تجرب به انتخاب و معرفی وزیر جهاد کشاورزی. -3

علمی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی به معرفی وزیر علوم،  هیأتیک نفر از  -4

 تحقیقات و فنّآوری.

سه نفر مهندس کشاورزی با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی شورای مرکزی  -5

 سال سابقه کار در بخش کشاورزی. 10با حداقل 

 4صادره با  ءآرانفر اعضاء رسمیت یافته و  5عالی با حضور حاقل  هیأتجلسات  -6

 رأی موافق معتبر خواهد بود.

 ییسر، یک نفر نایب رییسعالی در اولین جلسه از بین خود یک نفر  هیأت -15ماده 

و یک نفر منشی برای مدت یکسال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنها بالمانع است. 

نایب  ،سرییروز قبل از انقضای مدت مذکور نسبت به انتخاب  15حداکثر ظرف  هیأت

 و منشی برای سال بعد اقدام خواهد کرد. رییس

ور سازمان استان ثبت و دبیرخانه مذک هیأتتقاضای تجدید نظر در دبیرخانه  -16ماده 

تقاضا را بانضمام پرونده مربوطه حاوی تمام اوراق و مدارك و مستندات، رأی صادر 

ست پیک مستقیم یا پ شده و پروانه عضویت مشتکی عنه، مهر و موم کرده و از طریق

عالی تسلیم یا ارسال می دارد. در صورتیکه تجدید نظر خواه  هیأتسفارشی به دبیرخانه 

رخانه عالی تسلیم یا ارسال نماید، دبی هیأتدرخواست خود را بطور مستقیم به دبیرخانه 

 اخیرالذکر کلیه سوابق و مدارك الزم را از دبیرخانه سازمان استان دریافت می دارد.

در صورتیکه درخواست تجدید نظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده  -17ماده 

م را جهت ت الزآراءعالی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی و کلیه اختی هیأتباشد، 

احراز واقع و صدور رأی خواهد داشت. مرجع تجدید نظر پس از ختم رسیدگی نسبت 

ید. تغییر رأی تجدید نظر خواسته اقدام می نمابه صدور رأی مبنی بر تائید یا تعدیل یا 
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صادره از مرجع تجدید نظر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود  آراء

که رأی قطعی است و در مواردی که رأی مبنی بر محرومیت است، باید تاریخ شروع 

 محرومیت با رعایت مدت الزم جهت ابالغ رأی در متن رأی درج شود.

 یا اشدب شده رسیدگی نوبت از خارج بدوی هیأت در پروانه صورتیکه در –تبصره 

أیید ت صورت در دهد تشخیص ضروری را نوبت از خارج رسیدگی بدوی هیأت رییس

 .شد خواهد رسیدگی نوبت از خارج عالی هیأت

قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ  آراءعالی پس از ثبت  هیأتدبیرخانه  -18ماده 

مذکور را ظرف یک هفته حضوری یا بوسیله پست سفارشی به طرفین  آراءسوابق، 

شکایت ابالغ می کند و نسخه ای از آنها را جهت اجراء به سازمان استان مربوطه ارسال 

 می دارد.

 

 رضا عارف محمد                                                                                  

 جمهور  رییس اول معاون                                                                             
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سازمان  تأسيس ( قانون32ماده ) يينامه اجرا نييآ

  يعيو منابع طب يكشاورز ينظام مهندس

 
 یمشترك وزارتخانه ها شنهادیبنا به پ 4/9/1383در جلسه مورخ  رانیوز أتیه

 25/08/1383مورخ  01/15464موضوع نامه شماره  ،یو جهاد کشاورز یدادگستر

 یسازمان نظام مهندس تأسیس ( قانون32و به استناد ماده ) یوزارت جهاد کشاورز

 یینامه اجرا نآیی – 1380مصوب  –رانیا یاسالم یجمهور یعیو منابع طب یکشاورز

 نمود: بیتصو ریشده را به شرح ز ادیماده 

 

 رود: یبه کار م ریمشروح ز ینامه در معان نییآ نیاصالحات مندرج در ا -1 ماده

 .رانیا یاسالم یجمهور یعیو منابع طب یکشاورز مهندسی نظام سازمان: سازمان – الف

 استان. یعیو منابع طب یکشاورز مهندسی نظام سازمان: استان سازمان – ب

 یکشاورز یپروانه اشتغال به کار مهندس یارا: مهندس دطشرای واجد کارشناس – ج

 .یعیو منابع طب

 یروهاین ،یدولت شرکتهای و مؤسسات ها، وزارتخانه: کننده درخواست مراجع – د

 یرزکشاو یخدمات مهندس یکه متقاض ییها و مراجع قضا یشهردار ،یو انتظام ینظام

 باشند.

 ،یطراح ،یتیریمد لیاز قب یخدمات مهندس هی: کلیکشاورز مهندسی خدمات – هـ

، آموزش ق،یتحق ش،یآزما ،یکنترل و بازرس ،یمحاسبه، نظارت، اجراء، بهره بردار

موضوع قانون  یحرفه ا یها تیاز صالح یکه در زمره امور ناش صیو تشخ جیترو

 باشد.
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 یعیو منابع طب یکشاورز یسازمان نظام مهندس یمرکز ی: شورایمرکز شورای – و

 . رانیا یاسالم یجمهور

 ایاز کارشناسان  یکشاورز مهندسی خدمات: کننده درخواست مراجع –2 ماده

 شود استفاده خواهد کرد. یم یاستان معرف یکه همه ساله از سو یمهندسان

ه به خواهد بود ک یبراساس دستورالعمل یمعرف صتشخی نحوه و ضوابط – تبصره

 رسد. یم یمرکز یشورا بیتصو

 ریدر برگ درخواست خود موارد ز دیمراجع درخواست کننده کارشناس، با -3 ماده

 :ندیرا درج نما

 ای یاعم از امور تخصص یدرخواست یکارشناس مهندسی خدمات موضوع – الف

 الزم. اتییبا ذکر جز یابیارز

 از آنان. کیهر یمورد درخواست و تخصصها طشرای واجد کارشناس تعداد – ب

 یکارشناس یمحل انجام خدمات مهندس – ج

 .طیکارشناسان واجد شرا ایکارشناس  یمعرف نهایی مهلت – د

 .یکشاورز یخدمات مهندس هیاعالم نظر یبرا زمانی مهلت – هـ

براساس تعرفه مندرج در  یکشاورز مهندسی خدمات الزحمه حق پرداخت تعهد – و

 نامه. نییآ نی( ا7ماده )

را به مراجع درخواست  طیکارشناسان واجد شرا ایسازمان استان، کارشناس  -4 ماده

 ،یکشاورز یخدمات مهندس یو مراجع درخواست کننده برا دینما یم یکننده معرف

نامه  نییآ نیموضوع ا یپروانه کارشناس یارابه مهندسان د میمجاز به مراجعه مستق

 .ستندین

ناسان را کارش ایکارشناس  یمعرف اریتواند حسب مورد اخت می استان سازمان – تبصره

 .دینما ضیبه شعبه شهرستان تفو
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شده از طرف سازمان  یمعرف طیکارشناسان واجد شرا ایکارشناس  هینظر -5 ماده

 استان به مراجع درخواست یاستان پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط شورا

 یکه شعبه شهرستان اقدام به معرف یر مواردخواهد شد. د میتسل ایکننده ارسال 

 ب مقرر در استان خواهد شد.یبه ترت زی. ندینما یکارشناسان م ایکارشناس 

 ناًینامه ع نییآ نیموضوع ا یکشاورز یتعرفه حق الزحمه خدمات مهندس -6ماده 

 خواهد بود. یدادگستر یمعادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسم

 

مجاز به  ط،یکارشناسان واجد شرا ایمراجع درخواست کننده کارشناس  -7 ماده

 پروانه اشتغال(  یاراد نی)مهندس یپرداخت حق الزحمه به کارشناسان کشاورز

تان مرکز اس یباشند و موظفند حق الزحمه مربوط را به حساب سپرده دادگستر ینم

ون مه طبق تعرفه کانالزح قکارشناسان، ح ایکارشناس  هیو پس از وصول نظر زیوار

 سازمان متبوع، به کارشناس پرداخت یو درصد قانون اتیکارشناسان و پس از کسر مال

 گردد.

قانون مرتکب تخلف گردند  نیکارشناسان موضوع ا ایچنانچه کارشناس  -8 ماده

 تأسیس ( قانون30)موضوع ماده ) یانتظام یبدو أتیه قیتخلف از طر یریگیعالوه بر پ

جهت اقدام  زین یدادگستر ی( مراتب به کانون کارشناسان رسمیکشاورز ینظام مهندس

 گزارش خواهد شد. یقانون

پروانه اشتغال( همان موارد رد کارشناسان  یاراموارد رد کارشناس )مهندس د -9 ماده

باشد. تخلف از  یم یمدن یدادرس نیی( قانون آ261موضوع ماده ) یدادگستر یرسم

 ایو  یکارشناس( حسب مورد تخلف ادار ایمرجع درخواست کننده  یماده )برا نیا

 شود. یمحسوب م یانتظام

 رضا عارف محمد 

 جمهور  رییس اول معاون                                                                                       
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ين نامه نحوه تأسيس  شعب شهرستان سازمان نظام يآ

 كشاورزي و منابع طبيعي كشورمهندسي 
 

قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  (33)استناد ماده ه ب

ئه امور خدماتی و تأمین مشارکت هرچه اراجمهوری اسالمی ایران بمنظور سهولت 

بیشتر مهندسین کشاورزی، منابع طبیعی و رشته های مرتبط در امور حرفه ای خود و 

توسعه فعالیتهای اجرائی، تأمین منابع الزم در گستره حوزه شهرستانها و ضرورت 

همچنین گسترش نظارت سازمان بر فعالیت اعضاء، شعب شهرستان سازمان نظام 

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران طبق آئین نامه بشرح ذیل 

 نماید:تشکیل و فعالیت می

 

 :تعاريف -1ماده 

رکزی: عبارت اختصاری است که بجای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان م

 شود. منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران استفاده می

سازمان استان: عبارت اختصاری است که بجای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

 شود. طبیعی استان استفاده می

مرکزی سازمان مرکزی  شورای مرکزی: عبارت اختصاری است که بجای شورای

 شود. استفاده می

شورای استان:  عبارت اختصاری است که به جای شورای استانی سازمان استان استفاده 

 شود.می

: عبارت اختصاری است که به جای شعبه شهرستان سازمان نظام مهندسی شعبه شهرستان

 کشاورزی و منابع طبیعی استان استفاده می شود.
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 ئه خدمات بهاراتان واحد اجرائی سازمان استان است که برای شعبه شهرس -2ماده 

اعضاء سازمان، سایر مخاطبین مرتبط و نظارت بر فعالیت حرفه ای اعضاء در شهرستان 

 شود تا زیرنظر سازمان استان انجام وظیفه نماید. تأسیس می

 : اهداف -3ماده 

ان و شعبه های  سازمان استمشارکت هرچه بیشتر اعضاء حقیقی و حقوقی استان در فعالیت

نی ئه خدمات فاراشهرستان در تحقق اهداف و وظایف مندرج در قانون تأسیس بمنظور 

و تخصصی بخش، امکان برگزاری ارتباط مستمر با دستگاههای اجرائی و سایر 

دستگاههای دولتی و غیر دولتی، سهولت دسترسی اعضای شهرستان به خدمات سازمان، 

 ظرفیتها و فرصتهای موجود در شهرستان.استفاده از 

 : شرایط ایجاد شعب شهرستانی -4ماده 

تأسیس شعبه شهرستان پس از تأمین امکانات و منابع مالی الزم توسط سازمان استان و 

با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط شهرستان و حسب نیاز با تصویب شورای استان 

 قبل از تصویب این اصالحیه تشکیل تأسیس می گردد. شوراهای شهرستانی که 

توانند با تصویب شورای استان تا پایان دوره چهارساله به فعالیت خود ادامه  شده اند می

شعبه شهرستان براساس ضوابط این آئین نامه ادامه  ، دهند. پس از پایان دوره چهار ساله

 فعالیت خواهد داد.

ستقر از اعضای سازمان استان مقیم و م شعبه شهرستان با پیشنهاد سه نفر رییس -5ماده 

سازمان استان و تائید انتخاب یک نفر از آنها توسط شورای  رییسدر شهرستان توسط 

 گردد: استان منصوب می

 .رددمیگ صادر استان سازمان رییس توسط شهرستان شعبه رییس حکم  –1تبصره 

 شعبه شهرستان بشرح زیر میباشد:  رییسحداقل شرایط برای پیشنهاد  -2تبصره 

 سال سابقه عضویت در سازمان استان   5داشتن  .1

 سال سابقه مدیریت در بخش کشاورزی )خصوصی یا دولتی( 2حداقل  .2
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 نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی .3

 شعبه شهرستان:   رییسحدود وظایف  -6ماده 

 ین نامه ویرای مرکزی، مفاد این آامور شعبه شهرستان طبق مصوبات شواداره  -1

 دستورالعملهای ارجاعی سازمان استان.

اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری با دستگاههای اجرایی شهرستان در زمینه  -2

صنفی و حرفه ای اعضای سازمان استان مقیم و مستقر در شهرستان در راستای  مسایل

لی سازمان مرکزی، سازمان استان و ضوابط، مقررات و دستورالعملهای سیاستهای ک

 مصوب شورای مرکزی.

نظارت بر فعالیتهای صنفی و حرفه ای اعضای سازمان استان مقیم و مستقر در  -3

 شهرستان.

اخذ درخواست عضویت اعضاء و تنظیم مدارك آنان و ارسال آن به سازمان استان  -4

دریافت درخواست اعضاء به همراه اسناد و مدارك الزم برای صدور کارت عضویت، 

در خصوص گواهی تشخیص صالحیت و رتبه بندی، پروانه اشتغال و تنظیم مدارك 

 آنان و ارسال به سازمان استان.

تمدید سالیانه کارت عضویت و پروانه عضویت و پروانه اشتغال اعضای سازمان  -5

 استان مقیم و مستقر در شهرستان

 گویی به مراجعات اعضای سازمان استان مقیم و مستقر در شهرستان.پاسخ -6

نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی، بازآموزی و نوآموزی ابالغی سازمان استان  -7

 براساس استانداردهای آموزشی مصوب شورای مرکزی.

همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی مربوط به کشاورزی در سطح  -8

 شهرستان.

 مشارکت در جلسات و کارگرههای شهرستان بعنوان نماینده سازمان استان -9
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 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و آیین نامه های آن

نمودار تشکیالت شعب شهرستان براساس مفاد این آئین نامه تهیه و پس از  -7ماده 

 تصویب شورای مرکزی ابالغ خواهد شد.

 

 

 

 

 


