
 
  3/11/81تصويب دستورالعمل تاريخ  -
  30/4/84) دستورالعمل  1تصويب ( اصالحيه شماره تاريخ  -

  ارزشيابي دستورالعمل نظارت و
  

  كليات و تعاريف : -1ماده 
سازمان نظام مهندسي كشور : عبارت اختصاري است كه در اين آئين نامه بجاي عنوان سازمان نظام  -1

 وري اسالمي ايران استفاده مي شود .مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمه

سازمان نظام مهندسي استان : عبارت اختصاري است كه در اين آئين نامه بجاي عنوان سازمان نظام  -2
 مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان استفاده مي شود .

نظام شوراي مركزي : عبارت اختصاري است كه در اين آئين نامه بجاي عنوان شوراي مركزي سازمان  -3
 مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسالمي ايران استفاده ميشود .

شوراي استاني : عبارت اختصاري است كه در اين آئين نامه بجاي عنوان شوراي نظام مهندسي  -4
 كشاورزي و منابع طبيعي استان استفاده مي شود .

ه داراي كارت عضويت  ميباشند اعضاي سازمان : عبارتند از اشخاص حقيقي يا حقوقي عضو سازمان ك -5
. 

نظارت : فرآيندي از سنجش ، ضبط ، گردآوري ، پردازش و رساندن اطالعات براي كمك به تصميم  -6
 گيري تعريف مي شود .

ارزشيابي : عبارت است از تجزيه و تحليل مستمر اطالعات حاصل از نظارت بمنظور دادن امكان تعديل .  -7
 در صورت ضرورت .يا تعريف مجدد سياستها ، هدفها 

دفتر بازرسي و نظارت : عبارت اختصاري است كه در اين آئين نامه بجاي عنوان دفتر بازرسي و  -8
 رسيدگي به شكايات و نظارت بر كار شوراهاي استاني استفاده مي شود .

  
ي مركزي مسئوليت نظارت بر اجراي قوانين و مقررات ، آئين نامه ها و دستورالعملها ، مصوبات شورا -2ماده 

  و همچنين حسن اجراي وظايف فني و حرفه اي اعضاي سازمان، بعهده سازمان نظام مهندسي كشور ميباشد .
  

دفتر بازرسي و نظارت مؤظف است از طريق جمع آوري آمار گزارشها و اطالعات و گزارش عملكرد   -3ماده 
ه و نتيجـه را جهـت پيگيري به رياست سازمان نظام مهندسي استانها را مورد سنـجش و ارزشيـابي قـرار داد

  سازمان اعالم نمايد .
سازمان نظام مهندسي استان مكلف است صورتجلسات شوراي استان و كميته هاي تخصصي را براي  تبصره : 

  ضبط در سوابق به دفتر بازرسي و نظارت ارسال نمايند .
  

ان موظفند در صورت درخواست، حسب بمنظور اعمال نظارت ، واحدهاي ذيربط و اعضاي سازم  - 4ماده 
مورد اطالعات الزم را در اختيار دفتر بازرسي و نظارت قرار دهند . در صورتيكه دفتر ياد شده به تخلفي 



برخورد نمايد با ذكر داليل و مستندات ، موارد را به رياست سازمان جهت اصالح يا جلوگيري از ادامه كار 
  قابل پيگيري است .منعكس نمايد و تا رفع تخلف موضوع 

  
دفتر بازرسي و نظارت در صورت مشاهده عدم رعايت تذكرات مبني بر اصالح تخلفات و تكرار آن   -  5ماده  

 23توسط شوراي استان مراتب را به رياست سازمان منعكس مي كند تا از طريق شوراي مركزي براساس ماده 
  مل آيد  .قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشور اقدام الزم بع

در صورت انحالل شوراي استان يك نفر به پيشنهاد رئيس سازمان نظام مهندسي كشور و حكم وزير تبصره : 
جهاد كشاورزي بعنوان سرپرست سازمان نظام مهندسي استان تا  انجام انتخابات شوراي استان عهده دار امور 

  خواهد بود .
  

  دفتر بازرسي و نظارت ، رعايت موازين قانوني ، مقررات و نظامات دولتي و صنفي و   - 6ماده 
حرفه اي، رعايت شئون شغلي ، انجام وظايف قانوني و رعايت حقوق كشاورزان ، دامداران ، مرتعداران و 

اهده مراجعان  شاغالن حرفه مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي را بررسي و نظارت ميكند . در صورت مش
تخلف يا سهل انگاري و يا دريافت شكايات ، گزارش آنرا بانضمام مدارك مربوطه به رئيس سازمان نظام 

  مهندسي كشور منعكس مي نمايد .
مسئول  بازرسي و نظارت (مسئول بازرسي و رسيدگي به شكايات و روابط عمومي ) سازمان نظام  -تبصره  

  عهده خواهند داشت .مهندسي استان وظايف مشابه را در استان ب
  

  تخلفات انضباطي و حرفه اي عبارتست از :  - 7ماده 
  عدم رعايت اصول فني فعاليتهاي بخش كشاورزي و نيز ضوابط و معيارهاي فني مربوط به آن . -1-7
مسامحه و عدم توجه در انجام امور فني و حرفه اي بنحوي  كه موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب كار  -2-7

  شود .
خودداري مسئولين از انجام اقدامات بازدارنده يا اصالحي در مورد تخلفات هر يك از عوامل اجرائي كار از  -3-7

نظر مشخصات نهاده ها ، كيفيت انجام كار ، انجام بموقع كار با توجه به مفاد قراردادهاي مربوط و ضوابط و 
  مقررات فعاليتهاي بخش كشاورزي .

در انجام امورفني و حرفه اي بنحوي كه موجب اضرار به غير و يا تضييع حقوق يا  مسامحه و سهل انگاري -4-7
  اموال عمومي شود .

  صدور گواهي هاي خالف واقع . -5-7
  تائيد غير واقع ميزان عمليات انجام شده جهت تنظيم صورت وضعيت يا مدارك مشابه ديگر . -6-7
  قبول انجام آن  . امتناع از اظهار نظر كارشناسي بموقع  پس از -7-7
  . به تهيه و تسليم آن ميباشد  تسليم گزارشهائي كه بموجب ضوابط و مقررات  موظف تعلل در تنظيم و -8-7
  عدم توجه به مفاد اطالعيه ها و اخطارهاي ابالغ شده از سوي سازمان نظام مهندسي  كشور  . -9-7

  ات و نوع جعل در مراجع قضائي .جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي به شرط اثب -10-7



اشتغال در حرف مهندسي موضوع قانون خارج از صالحيت يا ظرفيت رتبه تعيين شده در پروانه اشتغال  -11-7
.  

  دريافت هرگونه وجهي خارج از ضوابط تعرفه هاي اعالم شده توسط سازمان نظام مهندسي كشور. -12-7
  سي استان .عدم رعايت ضوابط و مقررات نظام مهند -13-7
تأسيس هرگونه مؤسسه ، دفتر يا محل كار براي انجام خدمات حرفه اي و مشاوره اي بدون داشتن  -14-7

  پروانه اشتغال .
  استفاده از پروانه اشتغال و يا ديگر مدارك در دوره محروميت  . -15-7
يا استان  مخالف شئون  انجام هر عملي كه بموجب آئين نامه هاي داخلي سازمان نظام مهندسي كشور -16-7

  حرفه اي بوده و موجب خدشه دار شدن حيثيت سازمان شود .
قانون تأسيس  25تشخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر در بندهاي ماده  –تبصره 

  .سازمان نظام مهندسي كشور بعهده هيئتهاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي خواهد بود 
  

بتصويب شوراي مركزي   3/11/81تبصره در تاريخ   4بند و  24ماده و  8اين دستورالعمل  در   -  8ماده 
دفتر   سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسالمي ايران رسيد و مقرر شد جهت اجرا به

  بازرسي و نظارت و سازمان نظام مهندسي استانها ابالغ گردد .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


