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 كرمان جنوب شعبه و ها استان طبيعي منابع و كشاورزي مهندسي نظام سازمان محترم روساي

 

 فني مسوولين الكترونيكي گزارش  موضوع:
 

 با سالم

احتراماً، در اجرای قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با حضور دانش آموختگان کشاورزی و منابع 

دی و خدماتی بخشش کششاورزی و بشا عنایش  بشه وقشاین قشانونی سشازمان و اهمیش           طبیعی در عرصه های تولی

مستندسازی و دستیابی به اطالعات مربوط به اقدامات و اثربخشی مسوولین فنی در کنترل شاخص های تولید و 

مشد  رعای  استاندارد و موازین علمی و فنی در سرمایه گذاری و تولید محصوالت کشاورزی، کمک به افزایش درآ

تولیدکنندگان و افزایش اعتبار عمومی به سازمان به عنوان مرجع تخصصی در مهندسی سازی کششاورزی و بشه   

منظور بهبود و ارتقاء جایگاه مسوولین فنی در این مهم، نحوه گزارش دهی مسوولین فنی به صورت الکترونیکشی  

 به شرح زیر اعالم می گردد: 

زمان )سشانکا  در رروفایشل هشر عضشو دارای رروانشه اششت ال،       در سیستم یکپارچه خدمات الکترونیک سا -1

 متناسب با رشته تحصیلی، بخش گزارش دهی تح  عنوان گزارش دهی مسوول فنی ایجاد شده اس .

اعضای دارای رروانه اشت ال که مسوولی  فنی واحد تولیدی یشا خشدماتی را بشر عهشده دارنشد منبعشد مشی         -2

 گی رذیرش مسوولی  خود را ثب  نماید.بایس  با تکمیل اطالعات واحد، آماد

فرآیند معرفی و انعقاد قراداد همکاری مسوول فنی با واحد، منوط به تکمیل و فعال سازی بخشش مربشوط    -3

 به بند فوق می باشد.

برای اعضای واجد شرایط متناسب با رتبه و حجم کار امکشان در  گشزارش بشیش از یشک واحشد تولیشدی        -4

 تح  مسوولی  فراهم می باشد.

مسوول فنی موقشن اسش  گشزارش هشای فنشی هشر دوره از فعالیش   هریشک از واحشدهای تولیشدی تحش              -5

 .مسوولی  خود را تکمیل و ثب  نماید

توسط مسوول فنی، رروفایل عضوی  وی معلش  و اراهشه خشدمات     در صورت عدم ثب  گزارش های الزم  -6

 سازمان به ایشان  متوقن می گردد.

واحدهای تولیدی تح  روشش مسوول فنی از منظر بهره وری و رعای  شاخص های تولیشد، ارزیشابی و    -7

 به طور مستمر، اطالعات مربوطه در اختیار مراجع تصمیم گیری ذیربط قرار خواهد گرف .

 گزارش عملکرد مسوولین فنی به عنوان مالک ارزیابی در ارتقای رتبه می باشد. اراههش  -8
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 گزارش عملکرد مسوولین فنی مبنای تمدید رروانه واحد می باشد. -9

به واحدهای تولیدی که بر اساس گزارش مسوول فنی، ضشوابط و مقشررات فنشی را رعایش  نمشی نماینشد         -10

 اخطار اصالح داده می شود  

وانه بهره برداری واحدهای تولیدی دارای گزارش الکترونیکشی  مسشول فنشی بطشور ویش ه      فرایند تمدید رر -11

 توسط مسوول فنی ریگیری و انجام می رذیرد.

 
 نژاد رمضان شاهرخ  

 سازمان رييس

 
 

 

 


