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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

 «سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران قانون تأسیس»

 

 کلیات :فصل اول 

 تعاریف: 1ماده

ها، استانداردها، نامهآیین مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از مجموعه قوانین، مقررات،نظام  -الف 

اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته  صنفی که در جهت رسیدن بهای،های مهندسی، حرفهتشکل

 .شودمی

از محصوالت گیاهی و حیوانی ) آب و زمین به منظور تولید برداری ازکشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از بهره -ب 

جنگلداری، جنگلکاری، مرتعداری، بیابان زدایی، دامداری، شیالت،  درختکاری مثمر و غیرمثمر،قبیل زراعت، باغداری،

  یشم(و زنبور عسل و کرم ابر آبزیان، پرورش طیور

های بخش کشاورزی رشته مدرک کارشناسی در یکی ازمهندس کشاورزی و منابع طبیعی شخصی است که حداقل  -ج 

 .های مرتبط را دارا باشدرشتهو منابع طبیعی و

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  های مرتبط براساس ضوابطهای اصلی کشاورزی و منابع طبیعی و رشتهرشته :1-1هتبصر

 .رسدمی و به تصویب شورای مرکزیتوسط رئیس سازمان تهیه

این قانون به اختصار سازمان  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران که در - 2ماده 

و شخصیت حقوقی مستقل که به منظور رسیدن به اهداف و  غیر دولتی با استقالل مالیشود سازمانی استنامیده می

 .شودتشکیل می انجام وظایف مقرر در این قانون

 ف، وظایف و اختیاراتاهدا :فصل دوم 

 :اهداف سازمان عبارتند از: 3ماده

 .تالش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران -1

 .ای در کلیه امور کشاورزیتالش در جهت ارتقای اخالق حرفه -2

 .مرتبط هایتالش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فن آوری جدید در کشاورزی و رشته -3

و طیور، آبزیان، جنگل و  آب و خاک، دامتالش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدیدشونده ) -4

 .توسعه پایدارمرتع( به منظور دستیابی به

 .تالش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی -5

 .اشخاص حقیقی و حقوقی حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزی در برابر -6

 .ای اعضای سازماننظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه -7

مند کشاورزی بهره ای مهندسینحفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه -8
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 .شوندمی

کشاورزی با دستگاههای  راموین در تالش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر بین شاغل -9

 .اجرایی دولتی و غیر دولتی

 .تالش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی -10

 .های صنفی و تولیدی بخشحمایت از تشکل -11

 .تالش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی -12

 .ه خارج از کشورکمک به صدور خدمات کشاورزی ب -13

 :شودوظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می: 4ماده

تحقیقاتی در امور کشاورزی و  های علمی وربط برای گسترش و پیشبرد فعالیتهمکاری و هماهنگی با مراجع ذی -1

 .منابع طبیعی

 .کشاورزی و منابع طبیعی دمات امورهای خربط برای تعیین و تنظیم و اجرای صحیح تعرفههمکاری با مراجع ذی -2

 .کشاورزی و منابع طبیعی ربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امورهای ذیهمکاری با دستگاه -3

 .های بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضای سازمانتالش در جهت تدوین و اجرای برنامه -4

مرتبط به امور کشاورزی و منابع  هاینامهها و آییننامهس لوایح، تصویبنویاظهارنظر مشورتی در زمینه تدوین پیش -5

 .ارجاع شده باشدصالحطبیعی که از مراجع ذی

 .ایها و ضوابط خاص صنفی و حرفهتدوین دستورالعمل -6

 .مرتبط هایصدور کارت عضویت و اعطای شماره نظام مهندسی به مهندسین کشاورزی و رشته -7

های باشند از طریق هیأت ای اعضای سازمان که عنوان جرایم عمومی نداشتهتخلفات صنفی و حرفه رسیدگی به -8

 .مربوطهربط سازمان طبق مقرراتذی

 .کشاورزی ربط در تعیین میزان مالیات و عوارض مؤسسات و شاغالنهمکاری با مراجع ذی -9

به هنگام بروز حوادث غیر  ن کشاورزی و منابع طبیعیربط در ارائه خدمات امدادی مهندسیهمکاری با مراجع ذی -10

 .مترقبه از طریق بسیج اعضاء

کشاورزی و منابع طبیعی  ای مهندسینصالح در جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم حرفههمکاری با مراجع ذی -11

 .ربطبه مراجع ذی کارشناسی مشورتی در این رابطهعضو و غیر عضو و اظهارنظرهای

 .باشند اموری که جزء اهداف سازمان بوده و مغایرتی با قوانین جاری کشور نداشته انجام -12

 .منابع طبیعی همکاری در جهت تدوین و تنفیذ نظام آموزش عالی کشور در بخش علوم کشاورزی و -13

به مراجع  مشورتی خود را سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعالم نظر :4-1تبصره

 .ربط اعالم نمایدذی

 ارکان :فصل سوم 

 : ارکان سازمان عبارتند از: 5ماده

 شورای مرکزی -1

 شعبه استان -شورای استانی  -2
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 شورا و شعبه شهرستانی -3

 مجامع عمومی -4

توانند برای میشوراهای استانی با تصویب شورای مرکزی  ایهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفههیأت -5

 .بخشی از وظایف خود را تفویض نمایند ها،ایجاد شعبه در شهرستان

نفر اعضای انتخابی و انتصابی به  گیری سازمان متشکل از پانزدهشورای مرکزی به عنوان باالترین مرجع تصمیم: 6ماده

 : شرح زیر است

 .اورزیدو نفر نماینده وزارت جهاد کشاورزی با معرفی وزیر جهاد کش -1

کشاورزی به عنوان نماینده  هاییک نفر با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از اعضای هیأت علمی دانشکده -2

 .ایشان

 .یک نفر متخصص آبیاری با معرفی وزیر نیرو به عنوان نماینده ایشان -3

 .ایشان یندهیک نفر متخصص کشاورزی با معرفی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نما -4

طبیعی به انتخاب اکثریت  های مختلف علوم کشاورزی و منابعده نفر از متخصصین کشاورزی صاحب نظر در رشته -5

 .البدلچهار نفر به عنوان اعضای علی استانی به عنوان اعضای اصلی وآرای مجمع نمایندگان شوراهای

و نمایندگان انتخابی شورای  ( همین ماده4( تا )1ندهای )شورای مرکزی برای اولین بار از نمایندگان ب: 6-1تبصره

 .( ظرف مدت شش ماه اقدام کند5تا نسبت به انجام بند ) شودتهران تشکیل میهر استان دو نماینده( درها )استان

 .صورت بگیرد االجرا شدن قانونمعرفی اعضای انتصابی باید ظرف مدت دو ماه پس از الزم: 6-2تبصره

 .نمایدشورا اقدام می شورای مرکزی در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب رئیس و نواب رئیس و دبیر: 6-3تبصره

 .های بعدی مجاز استدوره دوره فعالیت شورای مرکزی چهار سال است و انتخاب مجدد اعضا برای: 6-4تبصره

 :است شرح زیر( نفر اعضای انتخابی و انتصابی به 11شورای استانی متشکل از ): 7ماده

 .کشاورزی استان دو نفر نماینده از سازمان جهاد کشاورزی استان با معرفی رئیس سازمان جهاد -1

 .االختیار ایشانمدیر کل حفاظت محیط زیست استان یا نماینده تام -2

، تحقیقات و به وزارت علوم یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی یا منابع طبیعی مرکز استان وابسته -3

 .تحقیقات و فناوریفناوری به پیشنهاد وزیر علوم،

آرای مجمع عمومی استان به  های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی به انتخاب اکثریتهفت نفر از متخصصین رشته -4

 .البدلعنوان عضو علیعنوان عضو اصلی و دو نفر به

( همین ماده در 3( تا )1بندهای ) هایؤسا یا نمایندگان سازمانشورای استان برای اولین بار متشکل از ر: 7-1تبصره

( همین ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه 4برگزاری و اجرای بند ) تا نسبت به نحوهمرکز همان استان تشکیل خواهد شد

 .اقدام کند

یس شورای استان، یک نفر رئ شورای استان حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انتخاب، یک نفر را به عنوان: 7-2تبصره

 .کندداری و یک نفر را جهت دبیری شورا از بین خود انتخاب میخزانه استان، یک نفر را برایرا برای نایب رئیس شورای

 .کندصادر می وزیر جهاد کشاورزی با پیشنهاد شورای استان حکم رئیس شورای استان را: 7-3تبصره

کشاورزی و منابع طبیعی حداکثر  اندازی سازمان نظام مهندسیاست جهت راه وزارت جهاد کشاورزی موظف: 7-4تبصره



 
  

 

www.dad-man.ir 

ها اولین جلسه شورای استان از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان این قانون نسبت به تشکیلبعد از سه ماه از تصویب

 .اقدام نماید

 .شودمجمع عمومی استان از تجمع حداقل سی نفر عضو تشکیل می: 7-5تبصره

که طبق ضوابط مصوب به  شود و کلیه اشخاص حقیقیمجمع عمومی استان از اجتماع اعضای آن تشکیل می: 8ماده

عمومی را دارا بوده و در جلسات دارای حق رأی و  شوند، با شرایط مساوی عضویت مجمعمیعضویت سازمان پذیرفته

 .باشندها میگیریمشارکت در تصمیم

با اکثریت عده حاضر  یابد و تصمیمات متخذهجلسات مجمع با حضور نصف به عالوه یک اعضاء رسمیت می :8-1تبصره

 .باشدمعتبر می

 :العاده به قرار زیر استوظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی یا فوق: 9ماده

 .( این قانون7( ماده )4انتخاب اعضای شورای استان یا بازرسان با رعایت بند ) -1

 .استماع گزارش شورای استان و اعالم نظر نسبت به آن و رسیدگی به مسائل مطرح شده -2

 .های شورای استانها و خط مشیتصویب سیاست -3

 .ساالنه سازمان ها و بیالن عملکردها، ترازنامهتعیین مؤسسه حسابرسی برای رسیدگی به حساب -4

 .سازمان به شورای مرکزیپیشنهاد هر گونه تغییر و اصالح در آیین نامه  -5

 .بررسی و تصویب ترازنامه ساالنه و برنامه و بودجه و طرحهای ساالنه سازمان استان -6

به سازمان استان و در صالحیت  های مربوطنامهبررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین -7

 .باشدمجمع عمومی می

دفعاتی که توسط مجمع یا به درخواست  العاده به تعداده طور عادی سالی یک بار و فوقجلسات مجمع عمومی ب: 10ماده

 .شودمرکزی در صورت ضرورت تشکیل می اعضای مجمع یا به درخواست شورایحداقل یک پنجم

 : شرایط زیر باشند نامزدهای عضویت در شورای مرکزی و شوراهای استانی سازمان باید دارای :11ماده

 .ایران عیت دولت جمهوری اسالمی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمیتاب -1

 .های غیرقانونینداشتن محکومیت مؤثر کیفری و عدم وابستگی به گروه -2

 .نداشتن سوء شهرت اجتماعی و شغلی -3

المللی در مراجع ملی و بینسازمان  رئیس سازمان که مسؤولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی را به نمایندگی: 12ماده

مرکزی که بیشترین رأی را کسب کنند توسط وزیر جهاد کشاورزی برای  نفر از اعضای شورایبر عهده دارد از بین سه

 .شودجمهور معرفی می صدور حکم به رئیس

کشاورزی از توسط وزارت جهاد  تشکیل اولین شورای مرکزی حداکثر سه ماه پس از تشکیل شوراهای استانی: 13ماده

انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای اولین شورای مرکزی  عمومی نمایندگان شوراهای استانیطریق تشکیل مجمع

 .گیردصورت می

 : وظایف شورای مرکزی عبارت است از: 14ماده

 .جهاد کشاورزی ها به وزیرانتخاب سه نفر از اعضای شورای مرکزی برای ریاست سازمان و معرفی آن -1

های مورد نیاز سایر دستورالعمل های مربوط به مقررات اداری، مالی، تشکیالتی، اجرایی وتهیه و تصویب دستورالعمل -2
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 .در محدوده این قانون

 .های سازمان جهت ارائه به مجمع عمومیها و طرحتهیه بودجه، برنامه -3

 .صالحذی نهاد آن به مراجعهای اصالح یا تغییر قانون سازمان و پیشبررسی و تصویب طرح -4

 .نظارت بر کار شوراهای استانی -5

 .های مرتبطهای تخصصی کشاورزی و رشتهتهیه و تصویب آیین نامه تشکیل کمیته -6

 .العادهتشکیل مجمع عمومی و فوق -7

 .هاآن دبیر شورا و نظارت بر عملکرد -دار خزانه -تعیین حدود اختیارات نایب رئیس  -8

 .ی با مراکز تحقیقاتی علمی و آموزشی مربوط به کشاورزیهمکار -9

مربوط مانند سمینارها،  های تخصصیاتخاذ تصمیم در مورد چگونگی مشارکت سازمان در برگزاری گردهمایی -10

 .المللیدر سطح بینها در داخل وها و کنگرهکنفرانس

 .مهندسین کشاورزیهای الزم جهت ساماندهی امر اشتغال تنظیم برنامه -11

مهندسی، کشاورزی و  ای،های جامع حرفهاتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری سازمان در برگزاری آزمون -12

 .هادر صورت درخواست آنربطهای علمی با مراجع ذیآزمون

 .یاو حرفه های اجرایی در زمینه مسائل صنفیاتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری با دستگاه -13

اشخاص حقیقی و حقوقی واجد  ای و خدمات مهندسی کشاورزی برایگیری و صدور پروانه به امور مشاورهتصمیم -14

 .هاانجام کار آنشرایط و نظارت بر حسن

طریق الزام به استفاده از  آوری محصوالت کشاورزی ازارائه برنامه جهت اشاعه تفکر علمی در امر تولید و فن -15

 .های کشاورزیپروژهورزی در اجرایمهندسین کشا

اسالمی، وزارت جهاد  های مربوط به کشاورزی و انعکاس آن به مجلس شورایاظهارنظر نسبت به لوایح و طرح -16

 .ربطکشاورزی و سایر مراجع ذی

 .یا بدون آن صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع کار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش -17

با اکثریت آراء از بین اعضای  دار و یک نفر دبیر است کهشورای مرکزی دارای یک نایب رئیس و یک خزانه: 14-1صرهبت

 .شوندشورا انتخاب می

ریاست جلسات شورا را بر  شود و رئیس سازمان،جلسات شورای مرکزی هر ماه حداقل یک بار تشکیل می: 14-2تبصره

 .شورا است کیل جلسات و اداره دبیرخانهتشعهده دارد و دبیر شورا مسؤول

تصمیمات متخذه با رأی اکثریت  یابد و( نفر از اعضاء رسمیت می11جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل ): 15ماده

 .استمطلق حاضرین معتبر

ه شورای استان، ریاست جلس شود و رئیس سازمانجلسات شورای استان حداقل هر ماه یک بار تشکیل می :15-1تبصره

 .باشداداره دبیرخانه شورای استان می دبیر شورا مسؤول تشکیل واستان را بر عهده خواهد داشت.

 : وظایف رئیس سازمان به شرح زیر است: 16ماده

 .انجام کلیه امور اجرائی سازمان اداره امور سازمان طبق مفاد این قانون و مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر حسن -1

 .رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به امور جاری نظام مهندسی و پیگیری امر مربوطه -2
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 .های مهندسی کشاورزی به اعضاء های عضویت و اعطای شمارهامضای کارت -3

تعقیب دعاوی، شکایات یا  نمایندگی حقوقی سازمان نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضائی برای طرح و -4

 .غیربا حق توکیل بهها دفاع از آن

 .المللی طبق ضوابط و مقررات مربوطهنمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین -5

اتمام مدت قانونی دوره شورای  تهیه مقدمات الزم جهت تعیین و انتخاب اعضای شورای مرکزی جدید سه ماه قبل از -6

 .مرکزی

 .تصویب در شورای مرکزی و برنامه سازمان جهت طرح و تهیه گزارش عملکرد، تراز مالی و تنظیم و ارائه بودجه -7

 .باشددار سازمان میامضای اسناد مالی سازمان با رئیس و خزانه -8

 .باشددار سازمان میخزانه در غیاب رئیس، با تفویض اختیار، امضای اسناد مالی با نایب رئیس و :16-1تبصره

سازمان توسط رئیس جمهور، رئیس  کان ادامه خدمت یا برکناری رئیسدر صورت پذیرش استعفاء، فوت، عدم ام: 17ماده

 .شودقانون انتخاب و تعیین می ( این12ترتیب از بین افراد ماده )جدید سازمان به

انتخابی شورای مرکزی به ترتیب  در صورت فوت، پذیرش استعفاء یا عدم امکان ادامه وظیفه هر یک از اعضای: 18ماده

 .شوندالبدل جایگزین میاعضای علی انتخابی شورای مرکزی از بینبین اعضایمیزان آراء از 

اعضاء انتصابی، مرجع مربوط موظف  در صورت فوت، پذیرش استعفاء یا عدم امکان ادامه انجام وظیفه هر یک از: 19ماده

 .اقدام کند ماه نسبت به معرفی عضو جایگزیناست ظرف مدت یک

 :استانیوظایف شورای : 20ماده

 .( قانون نظام مهندسی کشاورزی7( از ماده )4تشکیل مجمع عمومی جهت اجرای بند ) -1

 .صدور حکم انتخاب و پیشنهاد یک نفر به عنوان رئیس شورای استان به وزارت جهاد کشاورزی جهت -2

 .ستانشورای ا دار و یک نفر دبیر شورا از بین اعضایتعیین یک نفر نایب رئیس یک نفر خزانه -3

 .آنها دبیر شورا و نظارت بر عملکرد -دار تعیین حدود اختیارات نایب رئیس و خزانه -4

 .های خاص استانیتهیه بودجه و برنامه و طرح -5

 .شورای مرکزی مالی و تشکیالتی و کلیه مصوبات -های مربوط به مقررات اداری اجرای دستورالعمل -6

شورای مرکزی ابالغ  نامه اجرائی مربوطه که از طرفدر استان طبق آیینهای تخصصی کشاورزی تشکیل کمیته -7

 .خواهد شد

ای در راستای صنفی و حرفه های اجرائی استان در زمینه مسائلاتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری با دستگاه -8

 .شورای مرکزیهای کلی مصوبسیاست

ها و برگزاری گردهمایی ا در مورد مشارکت سازمان استان دراجرای تصمیمات شورای مرکزی و ارائه پیشنهاده -9

 .هاسمینارها و کنفرانس

صالحیت اخالقی و فنی  همکاری با مراجع قضایی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اظهارنظر در خصوص -10

اختالفاتی که دارای ماهیت مرتبط و قبول داوری در  هایکارشناسی در امور کشاورزی و رشتهداوطلبین دریافت پروانه

 .فنی است

اشخاص حقیقی و حقوقی واجد  ای و خدمات مهندسی کشاورزی برایگیری و صدور پروانه به امور مشاورهتصمیم -11
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 .هاانجام کار آنشرایط و نظارت بر حسن

ای اطالع رسانی و هشبکه ارتقای دانش فنی و کیفیت کار مهندسان و شاغالن در بخش کشاورزی از طریق ایجاد -12

های مهندسی کشاورزی و مشاغل مرتبط با اعتالی حرفه و انتشارات به منظور رشد وهای علمی و فنی و آموزشیپایگاه

 .آن

منابع پایه و حفظ محیط زیست  وری ازهمکاری با مراجع مسؤول در باالبردن کمیت و کیفیت تولید و افزایش بهره -13

های کشاورزی گذاری و اجرای طرح ها و پروژهتولید، سرمایه مشارکت اعضاء در نظارت برهایزمینهو فراهم آوردن 

 .استان

ارزش و برگزاری مسابقات  های باای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیتدفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه -14

 .هاای و تخصصی بین آنحرفه

و کمک به مراجع مسؤول  بردارانهای مهندسی کشاورزی و کارفرمایان و بهرهفهتنظیم روابط بین صاحبان حر -15

 .جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صالحیت در امور فنی افراد صاحب صالحیت وبخش در زمینه ارجاع کار مناسب به

زمینه تدوین، کشاورزی در  کمک به آموزش و ترویج اصول صحیح مهندسی کشاورزی و همکاری با وزارت جهاد -16

گذاری و تولید رعایت استانداردها و معیار در سرمایه تولید و فرآوری محصوالت کشاورزی وهایاجراء و کنترل شاخص

 .محصوالت کشاورزی

 .همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بالیای طبیعی و خشکسالی -17

 .به مجمع عمومی تهیه ترازنامه سازمان و شعبه استان و ارائه آن -18

 .همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی، آموزشی مربوط به کشاورزی -19

 .یا بدون آن صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع کار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش -20

 : وظایف رئیس شورای استان به شرح زیر است: 21ماده

حسن انجام وظیفه امور اجرائی  قانون و مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر اداره امور شورای استان طبق مفاد این -1

 .سازمان در استان

 .رسیدگی و اخذ تصمیم راجع به امور جاری سازمان و پیگیری امور مربوطه -2

 .های مهندسی کشاورزی به اعضاءهای عضویت و اعطای شمارهامضای کارت -3

طرح و تعقیب دعاوی،  لیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضائی براینمایندگی حقوقی سازمان استان نزد ک -4

 .توکیل به غیرها با حقشکایات یا دفاع از آن

 .قانونی شورای استان تهیه مقدمات الزم جهت تعیین و انتخاب اعضای شورای جدید استان قبل از اتمام دوره -5

طرح و تصویب در مجمع عمومی  بودجه و برنامه سازمان استان جهتتهیه گزارش عملکرد، تراز مالی و تنظیم و ارائه  -6

 .استان

 .باشددار سازمان استانی میامضاء اسناد مالی سازمان با رئیس و خزانه -7

 .دار شورای استانی خواهد بودخزانه در غیاب رئیس با تفویض اختیار، امضاء اسناد مالی با نایب رئیس و :21-1تبصره

 .باشدعالیت هر دوره شوراهای استانی چهار سال تمام میمدت ف: 22ماده

اعالم نتیجه نهائی انتخابات خواهد  شروع اولین دوره فعالیت شوراهای استانی مذکور حداکثر ده روز پس از: 22-1تبصره
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 .بود

باشد و لی میپایان دوره قب های بعدی نظام مهندسی کشاورزی بالفاصله پس ازهای دورهشروع فعالیت: 22-2تبصره

انحاء پایان نیافته باشد، ارکان سازمان دوره قبلی تا تایید انتخابات  دوره بعد به نحوی ازچنانچه دوره تشریفات انتخابات

 .خواهد بود جدید از تاریخ تأیید انتخاباتفعالیت خود ادامه خواهند داد و مبدأ شروع کار دوره جدید به

نظام مهندسی و عدم رعایت  ر صورت عدول یا تخطی شورای استان، از مقرراتتواند دشورای مرکزی می: 23ماده

 .انحالل آن اقدام نماید تخلفات و تکرار آن نسبت بهتذکرات الزم مبنی بر اصالح

انحالل، وزارت جهاد کشاورزی  در صورت انحالل شورای استانی حداکثر در ظرف مدت دو ماه از تاریخ: 23-1تبصره

 .باشدمی ( این قانون7بر طبق ماده )شورای استانی موظف به تشکیل

مرکزی تهیه و تدوین و به  ای خواهد بود که توسط شوراینامهنحوه انحالل شورای استانی طبق آیین: 23-2تبصره

 .رسیدتصویب وزارت جهاد کشاورزی خواهد

های بدوی انتظامی در هیأت کشاورزی ای شاغالن حرفه مهندسیبه منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه: 24ماده

 .شودمی انتظامی در محل سازمان مرکزی تشکیلها و هیأت عالیاستان

رعایت شؤون شغلی، سهل انگاری  ای، عدمعدم رعایت موازین قانونی، مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه: 25ماده

مرتعداران، مراجعان به وسیله شاغالن حرفه مهندسی کشاورزی دامداران،  قانونی و اجحاف به کشاورزان،در انجام وظایف

های زیر مجازات و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد بهمتخلفان با توجه به شدت تخلف محسوب و

 : شوندمحکوم می

 .محل تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور اعضای شوراهای استانی نظام مهندسی کشاورزی -الف 

 .خطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام مهندسی کشاورزیا -ب 

 .توبیخ کتبی با درج در پرونده و الصاق رأی در تابلو اعالنات سازمان محل -ج 

 .شورا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام مهندسی کشاورزی و درج متن رأی در نشریه -د 

 .تخلف ی از سه ماه تا یک سال در محل ارتکابمحرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورز -هـ

 .محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از سه ماه تا یک سال در تمام کشور -و 

 .با تأیید هیأت عالی انتظامی محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از یک سال تا پنج سال در تمام کشور -ز 

های انتظامی عالی انتظامی هیأت به حرفه مهندسی کشاورزی در تمام کشور با تأیید هیأت محرومیت دائم از اشتغال -ح 

 .ایحرفهرسیدگی به تخلفات صنفی و

 .ز( و )ح( با صدور حکم قاضی عضو هیأت قابل اجرا استو(، )بندهای ): 25-1تبصره

در هیأت عالی انتظامی  قابل تجدیدنظرهای بدوی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ رأی آراء هیأت: 25-2تبصره

 .باشدمی

 : شودبه شرح زیر تشکیل می ها متشکل از پنج نفر برای مدت چهار سالهای بدوی انتظامی در استانهیأت: 26ماده

 .رئیس شورای استانی -1

 .یک نفر قاضی با ابالغ رئیس قوه قضائیه -2

 .رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان -3
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کشاورزی با معرفی شورای  ( سال سابقه کار در بخش10مهندس کشاورزی از اعضای سازمان با حداقل )دو نفر  -4

 .استانی

 .رئیس هیأت بدوی انتظامی استان توسط اعضاء انتخاب خواهند شد: 26-1تبصره

سازمان صورت تأیید رئیس  ( این ماده با پیشنهاد هیأت عالی انتظامی و4عزل اعضای موضوع بند ): 26-2تبصره

 .گیردمی

 : ها عبارتند ازهای بدوی انتظامی استانوظایف هیأت: 27ماده

 .ای اعضای سازمان در برابر اشخاص حقیقی و حقوقیرسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه -1

 .مشموالن این قانون رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی در ارتباط با حرفه مهندسی کشاورزی از -2

 : شودزیر تشکیل می هیأت عالی انتظامی در مرکز متشکل از هفت نفر به مدت چهار سال به شرح: 28دهما

 .رئیس سازمان -1

 .یک نفر قاضی با ابالغ رئیس قوه قضائیه -2

 .یک نفر مهندس کشاورزی با تجربه به انتخاب و معرفی وزیر جهاد کشاورزی -3

 .تحقیقات و فناوری ورزی و منابع طبیعی به معرفی وزیر علوم،های کشایک نفر از هیأت علمی دانشکده -4

( سال سابقه کار در 10حداقل ) سه نفر مهندس کشاورزی با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی شورای مرکزی با -5

 .بخش کشاورزی

 : وظایف هیأت عالی انتظامی عبارت است از: 29ماده

 .هاوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنهای بدنظارت عالیه بر کار هیأت -1

 .انتظامی های بدویها و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز کار هیأترسیدگی به اعتراض -2

 .های بدوی انتظامیتجدیدنظر در احکام صادر شده توسط هیأت -3

 .های بدوی انتظامی در صورت تخلف از وظایف شورای مرکزی استانحالل هیأت -4

از مراجع قضائی تقاضای  توانددر صورتی که شخصی نسبت به رأی هیأت عالی انتظامی معترض باشد می: 29-1تبصره

 .بود االجرا خواهدقضائی قطعی و الزمتجدیدنظر نماید، رأی مرجع

 .است االجراآراء هیأت عالی انتظامی با اکثریت چهار رأی موافق قطعی و الزم: 29-2تبصره

ها، چگونگی بدوی انتظامی استان هاینامه اجرائی چگونگی تشکیل جلسات هیأت عالی انتظامی و هیأتیینآ: 30ماده

مدت سه ماه پس از تصویب شورای مرکزی توسط آن شورا  اجرای احکام مربوط حداکثر ظرفرسیدگی، صدور رأی و

 .گرددمیهیأت وزیران تقدیم کشاورزی برای تصویب به تهیه و از طریق وزارت جهاد

های جزائی را نیز داشته باشد، هیأت هرگاه تخلف افراد موضوع این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین: 31ماده

رسیدگی در مراجع قضائی مانع .صالح ارسال کنندرا به مراجع قضائی ذی تأیید شده پرونده مربوطانتظامی مکلفند تصویر

 .ای مشموالن این قانون نیستحرفه ز حیث تخلف صنفی وهای انتظامی ااز رسیدگی هیأت

توانند در ارجاع های دولتی میشرکت ها، مؤسسات دولتی، نهادها، مراجع قضائی، نیروهای انتظامی ووزارتخانه: 32ماده

تصویب  پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دادگستری به نامه خاصی که بهرعایت آیینامور کارشناسی با

شعبه استان  دادگستری، از مهندسان دارای پروانه اشتغال، که به وسیلهبه جای کارشناسان رسمی رسد،هیأت وزیران می
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 .شوند استفاده نمایندمعرفی می

واجد شرایط و اختیارات و وظایف آن  های کشور و نحوه انتخاب افرادشورا یا شعبه شهرستانی هر یک از استان: 33ماده

 .مرکزی تهیه و به تصویب وزیر جهاد کشاورزی خواهد رسید خواهد بود که توسط شورایایاس آیین نامهبراس

 شرایط عضویت :فصل چهارم 

، حق عضویت در های مرتبطو رشته های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیالتحصیل دورهکلیه اتباع ایرانی فارغ: 34ماده

 .سازمان را دارا هستند

( قانون نظام صنفی 52وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابالغ این قانون به عضویت هیأت عالی نظارت، موضوع ماده ): 35ماده

دبیرخانه هیأت عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این  وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگیدر خواهد آمد.

 .نمایدمی صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهادقانون نظام کارهای کشاورزی را برابر قانون، نظام صنفی

 .کلیه اعضاء موظف به رعایت مفاد این قانون هستند: 36ماده

 سایر مقررات :فصل پنجم 

خسارت دیده، از طریق تشکیل  درآمد وتواند برای کمک به رفع مشکالت رفاهی و مالی اعضاء کمسازمان می: 37ماده

 .آنان حمایت کنداز صندوق تعاون و رفاه

شورای مرکزی تهیه و به  های مالی توسطنامه چگونگی پرداخت وام و حمایتاساسنامه صندوق و آیین :37-1تبصره

 .رسدتصویب می

 :شودهای زیر تأمین میاعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل: 38ماده

 .حق عضویت پرداختی از سوی اعضاء -1

 .های اشخاص حقیقی و حقوقیو کمکهدایا  -2

 .های اعطایی دولتکمک -3

 .های استانصندوق مشترک سازمان -4

 .دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی -5

 .سازمان الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرفدرصدی از حق -6

 


