
 بسمه تعالی

 دستورالعمل عضویت اعضاي حقیقی در سازمان استان
 3اصالحیه شماره 

 تعاریف  – 1ماده 
 فرآیندي است که طی آن افراد واجد شرایط به عضویت سازمان در می آیند. عضویت: -1

رشته  در دانشگاهی یا سطوح باالترکارشناسی ك داراي مدرهر شخصیت حقیقی که حداقل  عضو: -2
در آمده باشد اطالق  باشد وبه عضویت سازمانهاي کشاورزي، منابع طبیعی و محیط زیست 

 میگردد.
 کهکد استان، سال عضویت و شماره نظام  مشخصات.که داراي  است يعددشماره نظام مهندسی: -3

 د.دری گم اعطاءعضویت در سازمان به اعضاء به عنوان شناسه 

 حقیقی سازمان از استان مبدأ به استان مقصد. عضوجابجایی  انتقال عضویت: -4

 به سازمانکه هر ساله توسط شوراي مرکزي تعیین و توسط عضو است  مبلغی حق عضویت: -5
 پرداخت می گردد.

این موارد  آن عضویت فرد راکد میگردد دد که به موجبشرایطی اطالق می گربه  عضویت راکد: -6
 از استان مبدأ تقال، انفعالیت به حرفه مهندسیت از ، محرومیت موقانصراف از عضویت عبارتند از(

که در صورت رفع شرایط راکد ) به مدت چهار سال متوالیحداکثر و یا عدم پرداخت حق عضویت 
 .بودن و پرداخت حق عضویت سنوات گذشته بصورت عضو فعال در می آید

 ی در خصوصاستعفا، اخراج، صدور رأي هیئت عالی انتظام ،فوت در صورت لغو عضویت: -7
 احراز فقدان شرایط الزم براي عضویت،و فعالیت به حرفه مهندسیاز و یا بلند مدت محرومیت  دائم 

 می گردد.یت لغو عضو بیش از چهار سال، عدم پرداخت حق عضویت ساالنه

 . عدم تمایل به ادامه عضویت اعالم کتبی عبارت است از انصراف از عضویت: -8

 در سازمان :  عضوحقیقی شرایط عضویت  -2ماده 
دارابودن مدرك تحصیلی در مقطع کارشناسی (مهندسی) یا باالتر در یکی از رشته هاي کشاورزي،  –الف 

 منابع طبیعی و رشته هاي مرتبط براي اشخاص حقیقی.
رشته هاي مرتبط با بخش کشاورزي براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري توسط  -1تبصره 

 ان تهیه و به تصویب شوراي مرکزي میرسد.رئیس سازم
و رشته هاي مرتبط از ،محیط زیست فارغ التحصیالن رشته هاي کشاورزي، منابع طبیعی  -2تبصره 

 .ارت علوم، تحقیقات و فناوري برسددانشگاههاي خارج از کشور که مدرك آنها به تائید وز
 یت.ودرخواست عض اقامت در استان مربوطه حداقل شش ماه قبل از تسلیم -ب  

 نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار مهندسی در هنگام تقاضاي تصویب. -  ج
 پرداخت مستمر حق عضویت ساالنه -   د

 قبول و امضاي میثاق نامه. -  ه 
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 مدارك مورد نیاز جهت عضویت به شرح زیر است:  -3ماده 
 ارائه اصل یا گواهی موقت مدرك تحصیلی .1

 3 × 4ارائه یک قطعه عکس پرسنلی در اندازه  .2
 ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه .3

 ارائه ( مستند ) بانکی پرداخت حق عضویت و هزینه صدور کارت عضویت .4

 عضویت از طریق درگاه الکترونیک در سایت ثبت نام قابل انجام می باشد. پرداخت حق -تبصره

 مراحل صدور کارت:  -4ماده 
 واحدسازمان استان یا اصل کلیه مد ارك اسکن شده در سایت، جهت تطبیق و تایید می بایستی  .1

 ارائه  گردد. در شهرستانآن  اجرائی

 کارت عضویت صادره هر چهار سال یک بار تعویض می گردد. .2

 تمدید عضویت منوط به پرداخت حق عضویت ساالنه می باشد. .3

کارت عضویت اعضاء سالیانه توسط شوراي مرکزي میزان حق عضویت و هزینه صدور و تعویض  .4
 تصویب و ابالغ می گردد.

پرداخت حق عضویت از تاریخ درخواست عضویت تا پایان همان  سال می باشد. در صورت عدم  .5
پرداخت حق عضویت سالیانه توسط اعضاء، میزان حق عضویت سنوات گذشته به میزان حق 

 د.عضویت سال جاري محاسبه و دریافت می گرد

 .سازمان مرکزي تهیه و اقدام می گرددفرم و محتواي کارت عضویت توسط  .6
 ، دارنده آن حق برخورداري از مزایاي عضویت در سازمان را در صورت لغو کارت عضویت -1تبصره 

 نخواهد داشت.

و کارت عضو لغو سال پیاپی عضویت  4در صورت عدم پرداخت حق عضویت ساالنه به مدت   -5ماده 
پرداخت حق عضویت هاي معوقه کارت صادره از درجه اعتبار ساقط می گردد، در صورت مراجعه عضو و 

 عضویت جدید صادر می گردد.

شماره نظام مهندسی اعضاء براي درج در کارت عضویت شامل یک عدد ده رقمی ( کد استان /   -6 دهما
از طریق سایت ثبت نام پس از تایید مدارك ، به  سال عضویت / شماره نظام / ) است که به صورت استانی

 عضو اختصاص داده میشود.
تغییر شماره نظام مهندسی با کد در انتقال عضو از یک استان به استان دیگر، کارت عضویت با  -1 تبصره

 تعویض می گردد. استان مقصد
یت ( ثبت نام ) در شماره نظام مهندسی عضو حقیقی راکد و در سا ،در صورت لغو عضویت -2 تبصره

 مقابل آن کلمه لغو عضویت یا فوت ثبت می گردد.
جاري در صورت  استان دیگر بغیر از حق عضویت سالدر صورت انتقال عضو از یک استان به  -3تبصره 

می  یا استان مقصد و پرداخت حق عضویت سالهاي آتی، سازمان مبدأ موظف به بازپرداخت آن به عضو
 باشد. 
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 نحوه ثبت نام از طریق مراجعه به سایت ثبت نام سازمان در اینترنت: -7ماده 
 پرکردن فرمهاي الکترونیک موجود در سایت. .1

 اسکن مدارك مورد نیاز اعالم شده در سایت. .2

 تایید و پذیرش مسئولیت درستی موارد اعالم شده توسط متقاضی. .3

 .آنهاهت تایید و برابر با اصل کردن ارائه مدارك به مراکز و واحدهاي مورد تایید سازمان استان ج .4
 رییس سازمان استان کارت عضویت صادر می گردد. باموافقتعضویت  مراحلتاییدپس از .5

شیوه نامه ثبت نام الکترونیکی براي سازمانهاي استان و کاربران عضو توسط سازمان مرکزي  .6
 تدوین و ابالغ خواهد شد.

قانون تاسیس ) را به رییس  16ماده  3در خصوص ( بند  رییس سازمان می تواند اختیارات خود -8 ماده
 سازمان استان تفویض نماید.

رییس سازمان مسئول نظارت بر فرآیند ثبت نام و صدور کارت در سطح کشور و حسن اجراي  -1 تبصره
 آن میباشد.

یی روش هاي اجرارییس سازمان استان موظف به نظارت بر حسن اجراي این دستورالعمل و  -9 ماده
 می باشد. عضویت از طریق درگاه الکترونیکثبت نام و مربوط به نحوه ابالغی 

هر عضو داراي یک پرونده در سازمان استان است که تصویر مدارك برابر با اصل شده عضو   -10 ماده
 در آن نگهداري می شود.

 .دبایگانی فیزیکی گردمیتواندجایگزین ندازي بایگانی الکترونیک این سیستم پس از راه ا -1 تبصره

کلیه اعضاي فعلی سازمان مکلفند ظرف مدت شش ماه از تصویب و ابالغ این دستورالعمل نسبت   -11 ماده
اقدام کنند. مسئولیت عواقب عدم اقدام بموقع در ثبت نام بعهده  نام مجدد از طریق سامانه ثبت نامبه ثبت 

 .آنها خواهد بود

  ی می گردد.غلدر خصوص عضویت اعضاي حقیقی م کلیه مصوبات قبلی  -12 ماده
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