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روساي سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استانها
موضوع:ارائه خدمات تخصصی در زمینه گیاهان دارويی
با سالم
احتراما ،بازگشت به استعالم تعدادي از استانها در خصوص جايگاه و دامنهه خهدمات تصصصهع ايحهايي و ع و
ح وقع و مراكز خدمات كشاورزي غيردولتع داراي پروانه اشتغال ،رتوه و صالحيت ؛ به اطالع مع رساند :
 - 1به موجب ماده ( ) 7آيين نامه اجرايع قانون تاسيس سازمان نظام مهندسع كشهاورزي و منهابط طويعهع
جمهوري اسالمع ايران كه م رر مع دارد "مهندسین کشاورزي و منابع طبیعی می توانند در زمینهه
خدمات تخصصی از قبیل مطالعه ،طراحی ،اجراء ،نظارت بر اجرا ،راه اندازي ،بهره برداري ،کنتهر و
بازرسی ،ارزيابی ،تحقیق ،تشخیص ،مشاوره ،اظهار نظر فنی ،نظهارت بهر تولیهد کهه در اهاراو
معیارهاي تخصصی در زمره امور حرفه اي مندرج در گواهی رتبه بندي و پروانهه موضهوع قهانون
می باشد ،فعالیت نمايند"
2ه براساس ماده ( ) 2قانون افزايش بهره وري بصش كشاورزي و منابط طويعع كه سازمان را مرجط صهدور
مجوز براي " ارائه مشاوره فنی  ،اجرايی  ،ترويجی  ،و مديريتی براي بهبود شرايط و افزايش کمهی
وکیفی محصوالت  ،اصالح و بهبود شیوه ههاي مصهرع اوامهل تودلیهد و نههاده هها در محصهوالت
کشاورزي و منابع طبیعی و همچنین انجام فعالیت هاي مهندسی و تامین زمینه هاي ارزش افهزوده
و ارتقاي بهره وري بخش کشاورزي ومنابع طبیعی وددد " ازسهوي ايحهاي ح ي هع و ح هوقع تعيهين
نموده است .
3ـ مطابق ابالغيه شماره  222 / 92723مورخ  9931 / 92 / 93وزير ميترم جهادكشهاورزي كهه در اجهراي
ماده  2قانون افزايش بهره وري بصش كشاورزي و منابط طويعع صادر شده است ،ايحهاي سهازمان بها
معرفع دفتر كار و ارائه مدارك مع توانند نسوت به تاسيس دفتر كار در قالهب مركهز خهدمات كشهاورزي
غيردولتع با تابلوهاي مطابق مصوبه شوراي مركزي سازمان فعاليت نمايند.
با ينايت به مراتب مذكور و مستند به جايگاه قانونع اشاره شده  ،ايحاي ح ي ع  ،ح وقع و مراكهز خهدمات
كشاورزي غير دولتع داراي پروانه اشتغال و صالحيت از سازمان در اين رشته فعاليت  ،مجاز به ارائه
انواع خدمات مشاوره اي ،فنع و اجرايع و انجام فعاليت مهندسع در زمينه گياهان دارويهع نظيرخهدمات
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مشاوره ايع بازارو امور بازرگانع  ،خريد و فروش ؛ توليد و مصرف گياهان دارويهع ؛ يرضهه دانهش ،
فن آوري و اطاليات در زمينه كاربرد و مصهارف و مهوارد اسهتهاده از گياههان دارويهع و نههاده ههاي
كشاورزي درفعاليت هاي پيشين و پسين و نيهز توليهد ( كاشهت  ،داشهت وبرداشهت ) مهع باشهند و در
اجراي ابالغيه شماره  / 39 / 2912س ن مورخ  9939 / 9 / 21ضرورت دارد ضمن جلوگيري از مداخلهه
اشصاص فاقد صالحيت در امور فنع اين حهوزه ازح هوص صهنهع ايحهاي سهازمان در برابهر اشهصاص
حهيهع و ح وقع ،حمايت هاي الزم صورت پذيرد
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