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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 اشتتغال اتادره سوستي ايت  

اشتتغال معتبتر بته هنگتام سنظتي  سازمان، از سوي برخي دستگاه هاي اجرايي و عدم رعايت اخت  پروانته 

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

/  11متور   1201به شماره  -( قانون سأسيس سازمان )مصوب مجلس شوراي اسالمي3( ماده )6مطابق بند ) -1

اشتاا  حقيقتي و حقتوقي از (؛ حفظ و حمايت از حقوق اعضاي انفي ايت  ستازمان در برابتر  1332/  20

وظايف و اختيارات اي  سازمان مي باشد و در اي  ارسباط همزمتان بتا سأستيس ستازمان مجموعته ستدابير، 

اقدامات و پيگيري ها را براي فراه  نمودن زمينه انجام فعاليت امور كشاورزي به اورت حرفته اي سوستي 

ي و ساصصي كتردن اراهته ختدمات در ستط  دانش آموختگان كشاورزي، منابع طبيعي و رشته هاي مرسب

جامعه انجام گرفته است سا اعتبار و هويت باشي حرفه ي مهندسان كشاورزي و منابع طبيعي بته رستميت 

پيگيري براي سوسعه و گسترش حق هويت انفي و حرفه اي اعضاي سازمان همچنتان   شناخته شود و اي 

 ادامه دارد.

ن سأسيس سازمان، حفظ و حمايت از حقوق اشاا  حقيقتي و حقتوقي بهتره ( قانو3( ماده )3بر اساس بند )  -2

مند از خدمات حرفه اي اعضاي سازمان نيز از وظايف و اختيارات سازمان مي باشد كه ضمانت اجتراي ايت  

( قانون سأسيس و بر اساس ساز و كار هيأت هاي انتظامي و رسيدگي به 31( الي )00مواد )  وظيفه به موجب

 عضاي سازمان پيش بيني شده است.سالفات ا

به مهندسان كشاورزي و منابع طبيعي و رشته هاي مرسبي و  شماره نظام مهندسي و پروانه اشتغالاعطاي   -3

( قتانون 10( متاده )10( و بنتد )0( متاده )7( و )6سشكل هاي مهندسي به موجب اختيارات حاال از بنتدهاي )

 مي باشد.  نمنحصراً  از اختيارات اي  سازماسأسيس 

( قانون سأسيس؛ از مجازات هاي پيش بيني شده براي اعضتاي 02به استناد بندهاي )ه(، )و(، )ز( و )ح( ماده )  -4
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سه ماه سا محروميتت متناسب با سالف از  محروميت از حق اشتغال به حرفه ي مهندسي كشاورزيسازمان، 

)حتق اشتتغال بته  ي  حقد كه بر اي  اساس، امي باش داي  از اشتغال به حرفه ي مهندسي در سراسر كشور

 شماره نظام مهندسي و پروانته اشتتغال  پيشتر به موجب اعطايحرفه ي مهندسي كه مي سواند سلب شود( 

يافته است و از اي  رو اساستاً مهندستي كشتاورزي و منتابع  اعتبار و رسميتاادره از سوي اي  سازمان 

مجاز به فعاليت و اشتتغال حرفته طبيعي و رشته هاي مرسبي بدون شماره نظام مهندسي و پروانه اشتغال 

مجاز بته دريافتت و دستگاه هاي اجرايي نيز مستند به اي  جايگاه قانوني  اي در امور كشاورزي نمي باشند

به عنوان مهندسي كشتاورزي، سحت عنوان خريد خدمات كارشناسي، مشاوره و ...  ايشانخدمات حرفه اي از 

 منابع طبيعي و رشته هاي مرسبي نمي باشند.

ي اعضاي سازمان موظف بته رعايتت مفتاد كليه"( قانون سأسيس سازمان كه مقرر مي دارد: 36مطابق ماده ) -5

ت مفاد قانون، آيي  نامه هاي مرسبي، دستورالعمل ها، ، اعضاي سازمان موظف به رعاي"اي  قانون مي باشند

 شئونات شغلي و ... مي باشند.  نظامات انفي و حرفه اي،

هتت  30033/ت 013233( آيي  نامه اجرايي قانون ساسيس )مصوب هيأت وزيران به شتماره 0بر اساس ماده ) -6

هتاي مهندستي كشتاورزي و منتابع )حقيقي و حقوقي( براي فعاليتت  عضاي سازمان(، ا1311/ 11/21مور  

 مي باشند. ملزم به داشت  پروانه از سازمانطبيعي 

امضتاي عضتو  ":  اعتبتار باشتي حرفته اي( آيي  نامه اجرايي قانون سأستيس ، در جهتت 6به موجب ماده ) -3

انوادگي، سازمان در ذيل طرح ها، پروژه ها و اسناد سعهد آور بايد ممهور به مهري كه مشتمل بر نام و نام خت

  پيش بيني و مورد شناسايي قرارگرفتته استت  "شماره نظام مهندسي و رشته يا گرايش عضو است، باشد

ضوابي انفي و حرفه اي خا  اي  امر سوسي شوراي مركزي سحت عنوان دستتورالعمل   كه در اي  ارسباط

 خصتو  و بته منظتور سصويب و ابالغ شده استت و در ايت   نحوه اطالع رساني و سبليغ اعضاي سازمان

را  كليه اقدامات مربوط به خدمات حرفه اي خوداعضاي سازمان   اوالً الزم است  ، مسئو ليت پ يري حرفه اي

)وزارساانه  دولتي باش هايدر قالب اراهه مشاوره هاي فني، نساه هاي كارشناسي، قراردادهاي منعقده با 

)كشتاورزان و آحتاد  خصوايو   ، شهرداري ها و...(ها، سازمان ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي

 خود ممهور نمايند.مهر مهندسي به   ثانيا و مستند نمايند  مردم ( سرجيحا دراوراق سربرگ حرفه اي اشان

مجوز رستمي فعاليتت "با اي  محتوي   ( آيي  نامه اجرايي قانون سأسيس،  پروانه  اشتغال را1( ماده )0بند )  -9
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سعريتف   "در زمينه هاي ساصصي كه بيانگر االحيت حرفه اي و رسبته آن هتا متي باشتداعضاي سازمان 

 نموده است.

بنتد   است كته در كليه ي امور مرسبي با كشاورزي و منابع طبيعيفعاليت هاي مهندسي كشاورزي شامل   -11

آيي   (7)ج( ماده ) فعاليت هاي بندشامل   ( آيي  نامه اجرايي قانون سأسيس سعريف شده است و1)ط( ماده )

 نامه مي باشد.

  

 الزم االجرا مي باشد:   با عنايت به مراسب م كور، موارد زير از سوي سازمان اعضاي سازمان

 انجتام فعاليتت هتاي مهندستي كشتاورزي و منتابع طبيعتيسمامي اعضاي سازمان در سراسر كشور بتراي  -1

( آيتتي  نامتته اجرايتتي( و باتتش 3ساصصتتي بتته باتتش دولتتتي )موضتتوع متتاده )  ارايتته ختتدمات سحتتت

 مي باشند. ملزم به داشت  پروانه اشتغال)عموم كشاورزان و آحاد جامعه(  خصواي

و يتا پروانته اشتتغال بدون پروانه اشتتغال انجام فعاليت هاي مهندسي كشاورزي از سوي اعضاي سازمان    -2

 مطابق قواني  و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد. ،ده و در اورت ارسكاببو سالف انتظاميفاقد اعتبار، 

به بهره  اعالم و درج شماره پروانه اشتغال در كليه اسناد مربوط به اراهه خدماتاعضاي سازمان موظف به     -3

باشند؛  يبهره مندان از خدمات اعضاي سازمان دستگاه هاي اجرايمندان از خدمات ايشان مي باشند. چنانچه 

اعضاي سازمان موظفند رأساً نسبت به اعالم و درج شماره پروانه اشتغال در قرارداد منعقده اقتدام نماينتد. 

است و در اورت اطالع در هر زمتان  سالف انتظاميدر اي  خصو ،  كتمانو  قصور، سهل انگاريهر گونه 

  د.مطابق ضوابي و مقررات مرسبي به هيأت هاي انتظامي معرفي مي شون

 مسؤوليت حس  اجراي اي  باشنامه با سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان مي باشد .

 

 
 نژاد رمضان شاهر   

 سازمان رييس

 
 

 

 


