
  آئين نامه بازآموزي و نوآموزي مستمر

 اعضاء سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور 

  

 : مقـدمـه

 4 ماده »4« بند( 	نظر به اينكه تالش در جهت تدوين و اجراي برنامه هاي بازآموزي و نوآموزي مستمر اعضاء
منابع طبيعي ) از وظايف مهم سازمان است . لذا به  و كشاورزي مهندسي نظام سازمان تأسيس قانون
بالندگي سازماني و كمك به ساماندهي اشتغال مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي ارتقاء  و پويائي ايجاد	منظور

توانمنديهاي فني و حرفه اي و روزآمد نمودن دانش اعضاء بازآموزي و نوآموزي مستمر اعضاء براساس آيين 
 : مي پذيردنامه زير صورت 

 : تعاريف و اختصارات -1مـاده 

 سازمان : سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور

 سازمان استان : سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان

 اعضاء : اشخاص عضو سازمان

 شوراي مركزي : شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

 ستان : شوراي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استانشوراي ا

 : اهـداف -2مـاده 

 ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي تخصصي اعضاء -1

روزآمد نمودن آگاهي ها و هماهنگ كردن دانش و مهارت هاي فني اعضاء با پيشرفت ها و گسترش فنĤوري  -2
 جديد در بخش كشاورزي

 آشنا و اي حرفه	اشتغال دانش آموختگان كشاورزي از طريق ارتقاء توانمندي هاي كمك به ساماندهي امر -3
 خدمات كشاورزي و حرف وابسته مطلوب و كارآمد استانداردهاي با آنان نمودن

آشنا نمودن جامعه مهندسيـــن كشــاورزي و منابع طبيعي با سياست ها و اولويت هاي بخش و جلب  -4
 مشاركت آنان

 ره وري منابع انساني بخشارتقاء به -5

 ارتقاء مديريت و بهره وري بخش در راستاي توسعه پايدار كشاورزي -6

 -3مـاده 

به منظور سياستگزاري ، برنامه ريزي و هماهنگي در امر آموزش مستمر اعضاء و در راستاي تحقق اهداف 
 : ، شوراي آموزشي سازمان با تركيب زير تشكيل مي شود 2مندرج در ماده 

 رئيس سازمان بعنوان رئيس شورا –



 معاون آموزشي ، فني و پژوهشي سازمان به عنوان دبير شورا –

 دو نفر از اعضاء شوراي مركزي به انتخاب شورا –

 سه نفر كارشناس صاحب نظر در زمينه آموزش با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب شوراي مركزي –

 . مركزي قابل اجرا خواهد بودتصميمات شورا پس از تصويب شوراي  -1تبصره 

 . شورا مي تواند حسب مورد از ساير اساتيد و كارشناسان خبره براي حضور درجلسه دعوت نمايد -2تبصره 

معاونت آموزشي و فني و پژوهشي سازمان مركزي وظيفه بررسي فني و تخصصي برنامه هاي  -3تبصره 
 . آموزشي را قبل از طرح در شورا به عهده دارد

 -4ه مـاد

به منظور عملياتي كردن سياست ها و برنامه هاي آموزشي ( نيازسنجي ، تدوين برنامه هاي آموزشي ساالنه ، 
 : آموزشي سازمان استان با تركيب زير تشكيل مي شود شوراي ، استان در)  ……اجراي دوره هاي آموزشي و 

 رئيس سازمان استان به عنوان رئيس شورا –

 و پژوهشي سازمان استان به عنوان دبير شورامعاون آموزشي ، فني  –

 دو نفر از اعضاء شوراي استان به انتخاب شوراي استان –

 يك نفر كارشناس صاحب نظر در زمينه آموزش به پيشنهاد رئيس سازمان استان و تصويب شوراي استان –

 . تصميمات شورا پس از تصويب شوراي استان قابل اجرا خواهد بود -1تبصره 

 . شورا مي تواند حسب مورد از ساير اساتيد و كارشناسان خبره براي حضور در جلسه دعوت نمايد -2 تبصره

 -5مـاده 

سال يكبار در  5كليه اعضاء موظف اند پس از عضويت در سازمان ، طبق استانداردهاي آموزشي سازمان ، هر 
صدور ، پروانه اشتغال ، تغيير درجه و ساعت شركت نمايند .  72دوره هاي آموزشي مربوطه ، حداقل به ميزان 

 . رتبه كارشناسان منوط به اخذ گواهي از سازمان استان مي باشد

سازمان استان موظف است براي كليه اعضاء ، شناسنامه آموزشي شامل اطالعات فردي ، عناوين  -1تبصره 
ين عناو و. ……شركت نموده و دوره هاي آموزشي طي شده ، عناوين سمينارها و كنگره هائي كه عضو در آنها 

كتب ، طرحها و مقاالت وي را در آن درج نمايد . فرم شناسنامه آموزشي توسط سازمان تهيه و به استان ها 
 . ارسال خواهد شد

فعاليت تخصصي شغلي اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات و مراكز تحقيقاتي و يا دوره هاي  -2تبصره 
ر دستگاه هاي ذيربط مي گذرانند جزء دوره هاي آموزشي موضوع همين ماده آموزش شغلي كارمندان كه د

 . محسوب و مورد عمل قرار خواهد گرفت

چنانچه اعضاء در كنفرانس ها ، همايش ها سمينارها و كارگاه هاي تخصصي مرتبط شركت نمايند با  -3تبصره 
 . يك ساعت آموزش محاسبه مي گرددساعت شركت  3ارائه گواهي حضور فعال از دبيرخانه ، به ازاء هر 

 -6مـاده 

معاونت آموزشي ، فني و پژوهشي سازمان موظف است نسبت به تهيه استانداردهاي آموزشي در گرايشهاي 
مختلف اقدام و پس از تائيد شوراي آموزشي سازمان و تصويب شوراي مركزي ، جهت اجراء به استانها ابالغ 



 . نمايد

 خصصي كه فاقد استاندارد آموزشيت هاي گرايش براي است ظفمو مذكور معاونت –تبصره 

 . مي باشند ، اقدام به تدوين دوره هاي آموزشي نمايد

 : دوره هاي آموزشي سازمان بشرح زير مي باشد -7مـاده 

: به آموزش هائي اطالق مي شود كه به منظور تكميل و روزآمد كردن دانش و مهارت دوره هاي بازآموزي  –
در امتداد آموزش هاي قبلي اعضاء بوده و هدف آن ” ارائه مي شود . محتواي اين قبيل آموزش ها معموالاعضاء 

 . يادآوري , تقويت و تحكيم آموخته هاي درست قبلي و تازه هاي علمي وفنĤوري هاي جديدي ميباشد

ت و يا شغل جديد آماده دوره هاي نوآموزي : به آموزش هائي اطالق مي شود كه اعضاء را براي پذيرش مهار –
 .مي كند . در اين دوره ها تازه هاي علمي و فنĤوري هاي جديد نيز مورد توجه قرار مي گيرد

 : شيوه هاي اجراي دوره هاي آموزشي -8مـاده 

 : براي اجراي دوره هاي آموزشي با توجه به ماهيت دوره ، روشهاي زير بكار برده مي شود

فراگيران تمامي ساعات نظري و عملي را طبق برنامه در محيط هاي آموزشي ( آموزش حضوري : در اين روش ، 
 . داشت خواهند حضور.) …كالس ، كارگاه ،مزارع و 

آموزش نيمه حضوري : در اين روش ، فراگيران بخشي از ساعات آموزشي نظري و عملي را در محيط هاي 
ره ، از طريق نرم افزارهاي آموزشي كه به آنها ارائه دو ساعات بقيه و..) …آموزشي ( كالس ، كارگاه , مزارع و 

 . خواهد شد . آموزش خواهند ديد

آموزش ( غير حضوري ) : در اين شيوه ، محتواي دوره به نحــوي تدوين مي گردد كه فراگير بتواند بدون هدايت 
ارهاي ويدئوئي ، كاست ، مستقيم مــدرس ، مطــالب را از طريق نرم افزارهاي آمــوزشي ( كتاب ، مجازي ، نو

CD بياموزد (… و . 

 مشخص و تدوين استان آموزشي شوراي توسط گرايش هر در آموزشي هاي شيوه –تبصره 

 . مي گردد

 : نحوه اجراي برنامه هاي آموزشي -9مـاده 

ساله سازمان استان موظف است بر پايه استانداردهاي آموزشي كه توسط سازمان مركزي ابالغ مي شود ، هر 
با توجه به نياز آموزشي انجام شده ، برنامه عملياتي دوره هاي آموزشي استان را تدوين و با استفاده از امكانات 

 . آموزشي موجود در استان اجرا نمايد

جهت اشتغال ضروري تشخيص  اي حرفه هاي توانمندي ارتقاء منظور به كه مواردي در استان سازمان –تبصره 
 . به برگزاري دوره هاي آموزشي خاص اقدام نمايد دهد مي تواند نسبت

 : نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي -10مـاده 

به منظور بررسي نقاط قوت و ضعف برنامه هاي آموزشي و نظارت كامل بر اجراي دوره ها و همچنين تعيين اثر 
اقدامات الزم هر ساله بخشي ، نظارت و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي ، شوراي آموزشي سازمان ضمن 

 . گزارشي از اقدامات انجام شده را به شوراي مركزي ارائه مي دهد



 -11مـاده 

شوراي آموزشي استان موظف است بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي متشكله در استان نظارت داشته باشد 
ه اجرا ، مدرسين ، زمان و محتواي دوره ، شيو )و گزارشات ارزشيـابي از نحـوه اجـراي برنامـه هاي آموزشي 

 . نسخه از آن را به سازمان ارسال نمايد يك و تهيه) …مكان برگزاري و 

 : مقررات شركت در دوره هاي آموزشي و صدور گواهي -12مـاده 

 گواهي شركت در دوره هاي آموزشي براساس نوع دوره و شيوه اجراي دوره –

 ه شركت كنندگان اعطاءحضوري ، نيمه حضوري ، غير حضوري ) صادر و ب )

 . مي شود

در دوره هاي آموزشي حضوري و نيمه حضوري در صورت غيبت شركت كننده بيش از يك ششم ساعات  –
 . براي وي گواهينامه صادر نخواهد شد ( برنامه آموزشي ( ميزان ساعات حضور در محيط هاي آموزشي است

 . كليه اعضاء جهت شركت در دوره هاي آموزشي براساس تعرفه هاي تعيين شده بايد شهريه بپردازند –

 . انجام حضور و غياب در دوره هاي آموزشي الزامي است –

صدور گواهينامه براي شركت كنندگان كه دوره آموزشي را با موفقيت طي مي نمايند مطابق فرمي خواهد بود  –
 و ابالغ مي گردد كه توسط سازمان تهيه

 . خواهد بود 100از  60و  20از  12حداقل نمره قبولي براي دروس نظري و عملي  –

 -13مـاده 

اعتبارات مورد نياز دوره هاي آموزشي از محل اعتبارات استاني و شهريه آموزشي اعضاء و اعتبارات طرحهاي 
 . خاص ( در صورت وجود ) تأمين مي گردد

 -14مـاده 

زيابي برنامه هاي بازآموزي و نوآموزي و تالش در جهت ارتقاء سطح علمي وفنĤوري اعضاء به منظور ار
 : آزمونهاي ادواري هرسال يكبار برگزار ميشود

گياه پزشكي، اقتصاد كشاورزي،  آبخيزداري، و مرتع باغباني، زراعي، علوم هاي گرايش در آزمون – 1تبصره 
 ،شيالت ،كشاورزي و مكانيزاسيون، علوم و صنايع غذائي، جنگلداريآبياري و زهكشي، علوم دامي، ماشين هاي 

، علــوم و صنــايع چوب و كاغذ و ساير و آموزش كشاورزي، ترويــج ، فضاي سبز، خاكشناسيمحيط زيست
 . رشته هاي مرتبط انجام مي شود

نام و تعيين زمان و مكان و  ثبت نحوه و مركزي سازمان توسط سئواالت تهيه و آزمون منابع تعيين – 2تبصره 
اجراي آزمــون و اعالم نتايج آن به عهــده سازمان استــان مي باشد . در دوره هاي آموزشي خاص موضوع 

 .كليه مراحل به عهده سازمان استان ميباشد 9تبصره ماده 

 


