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  مقدمه
ت /592مصوبه هیات وزیران به شماره  ( و آیین نامه اجرایی ماده مذکورقانون نظام جامع دامپروري کشور   15استناد ماده  هب

، در امـور مشـاوره اي و   پروانۀ تأسـیس تشـکلها و مراکـز خـدمات دامپـروري غیردولتـی      صدور ، ) 28/3/91 مورخه  46469
مـی   ضوابط و مقررات این دسـتورالعمل تعیـین و ابـالغ    مطابق مطالعاتی، خدماتی، تحقیقاتی، و آموزشی، ترویجی، فرهنگی، 

 . گردد

  
  : در معانی مشروح مربوط به کار می رود واژه ها و اصطالحات زیر  دستورالعملدر این  -1 ماده 
  سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی جمهوري اسالمی ایران:  سازمان نظام مهندسی) الف 
  استانسازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی :  استان سازمان نظام مهندسی) ب 
 استانهاي سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی صندوق مشتركموسسه :  دبیرخانه مرکزي صدور پروانه ها) پ
  ا.ا.ج
  ا استان.ا.ج سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعیشرکت سرمایه گذاري رویش : دبیرخانه استانی صدور پروانه ها)ت
  شوراي استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان: شوراي استانی )ث
  و منابع طبیعی استانسازمان نظام مهندسی کشاورزي  دبیرخانه شوراي استانی: شوراي استانیدبیرخانه ) ج
 مکانو  مجوزي است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از ایجاد، تجهیز و تامین نیروي انسانی : پروانه تاسیس)  چ

  . می گردد تقاضی صادرنام مبه موضوع این دستورالعمل دامپروري  خدمات ارائهبراي مناسب 
بر اساس ضوابط و شرایط قانونی ایجاد شده و مبناي فعالیت آنها بر ص حقوقی که اشخا:  تشکل دامپروري غیردولتی )ح

  . می باشد که از این پس تشکل نامیده می شوند اساسنامه هاي مصوباساس 
قوقی غیردولتی که بر اساس قانون براي انجام یک واحدي متشکل از افراد حقیقی یا ح: مرکز خدمات دامپروري غیردولتی) خ

  .یا چند فعالیت موضوع این دستورالعمل در مکان مشخص تاسیس و از این پس مرکز نامیده می شوند
نیازسنجی، امکان سنجی، شناسایی، توجیه فنی، اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی،  : امور مشاوره اي و مطالعاتی) د

  نصب و بهره برداري، کنترل مهندسی، خدمات مهندسی ارزش و پایش و ارزشیابی طرح نظارت بر اجراي طرح، 
  .دامپروري استفاده می شود امور کمی و کیفیارتقاي مجموعه فعالیتهاي اجرایی و پشتیبانی که در جهت : امور خدماتی) ذ
ش و مهارتهاي اشخاص شاغل در زمینه فعالیتهایی که به منظور افزایش دانش، بین: امور آموزشی، ترویجی و فرهنگی ) ر

  . حرفه دامپروري انجام می شود
  .مجموعه فعالیتهایی که براي پاسخگویی به نیازهاي علمی و کاربردي در زمینه دامپروري انجام می گردد: امور تحقیقاتی) ز

از دریافت کننده  ورزيوزیر جهاد کشاتوسط نرخ تعرفه خدمات بخش کشاورزي ابالغی اساس  برمبالغی که : تعرفه ) ي
  . می شود  خدمت اخذ
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  خدمات دامپروري غیردولتی حدود فعالیت تشکلها و مراکز  -2ماده 
 امور مشاوره اي و مطالعاتی - 1

ارائه خدمات مهندسی در زمینه رعایت الزامات دامپروري در تهیه نقشه و نظارت بر ساخت و ساز و تجهیز  -
  واحدهاي دامپروري

  ب و کار ، نیازسنجی، امکان سنجی ، مطالعه بازار کارتجزیه و تحلیل کس -
 ارزیابی اقتصادي و اجتماعی و ارایه گزارش ارزیابی هاي زیست محیطی واحدهاي دامپروري -

 امور خدماتی  -2

 امور مرتبط با پشتیبانی و تدارکات مورد نیاز واحدهاي دامپروري -

خل و خارج از کشور، تهیه طرحهاي کسب و کار، ارایه خدمات الزم در زمینه ثبت فناوري و دانش فنی در دا -
 ارزش گذاري، بازاریابی و انعقاد قراردادهاي انتقال فناوري

 امور آموزشی، ترویجی و فرهنگی - 3

ارائه خدمات آموزشی علمی، کاربردي، ترویجی، فرهنگی و مهارتی براي بهبود بهره وري و افزایش کمی و کیفی  -
 ي بکارگیري عوامل و نهاده هاي تولیدمحصوالت و اصالح و بهبود شیوه ها

 ایجاد الگوهاي توسعه فناوري و ترویج آن  -

 امور تحقیقاتی - 4

فناوري ها و ) بومی سازي(انجام پژوهشهاي علمی و کاربردي و آینده پژوهی براي به روز رسانی و سازگارسازي -
 دانشهاي فنی  
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  امور خدماتی

  
 :به شرح ذیل تعیین می شود خدمات دامپرورياي واحدهشرایط و امکانات -1ماده 

  تامین ساختمان و تجهیزات مناسب با رعایت موارد ایمنی، بهداشتی و فنی با تایید مراجع ذیصالح - الف
 : ، موارد ذیل باید رعایت شود  خدمات دامپروريواحد در طراحی نماي بیرونی و چیدمان تجهیزات اداري و فنی   - ب

رنگ ، آرم  و نوشته معین مطابق نمونه اي که توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزي و  باتهیه و نصب تابلو   -
  . منابع طبیعی ارائه می شود 

  . متقاضیان و مناسب براي مراجعه و انتظارفضاي کافی   -               
        

  : رد ذیل باشد باید مجهز به تجهیزات فنی واداري مورد نیاز شامل مواخدماتی واحد  – ج         
  صندلی و نیمکت مراجعین  ، میز -
  امکانات ایمنی نظیر کپسول اطفاي حریق و سیستم هشدار دهنده دزدگیر  -
   و اینترنتداشتن تجهیزات رایانه اي  -
  ، پرینتر،اسکنر و فکسposدستگاه  -
  ارتباط تلفنی -      

   مناسب سیستم سرمایشی و گرمایشی -
  

  ن و اسناد و مدارك مورد نیاز شرایط متقاضیا-2ماده
باید داراي مشخصات و شرایط ذیل  5موضوع ماده پروانه تاسیس تشکل یا مرکز خدمات دامپروري متقاضیان دریافت  –الف 

  : باشند 
 اشخاص حقیقی -1

 داراي تابعیت ایرانی  -1- 1

 نداشتن پیشینه کیفري  -1- 2

   آقایانانجام آن براي  دارا بودن گواهی انجام خدمت وظیفه یا معافیت از -1- 3
  عدم اشتغال در تشکیالت دولتی  -1- 4
   داشتن عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی - 5-1 
  )در صورت استقرار در مناطق شهري( ارائه مجوز فعالیت از اداره اماکن نیروي انتظامی -1- 6
  فعالیت به نام متقاضی) ريملکی یا استیجا(دارا بودن مدارك تامین محل  -1- 7
) علوم دامی(متقاضی دریافت پروانه امور خدماتی حقیقی می بایست حداقل داراي تحصیالت در رشته دامپروري - 1تبصره  

 . در سطح کارشناسی باشد
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  اشخاص حقوقی  - 2
  ثبت در مراجع ذیصالح و قید موضوع فعالیت در اساسنامه تشکل یا مرکز خدمات دامپروري  -2- 1
  نداشتن سابقه لغو پروانه بهره برداري -2- 2
  دارا بودن مدارك تامین محل فعالیت به نام متقاضی -2- 3
  داشتن مسئول فنی -2- 4
  

 . موسس مرکز یا تشکل در صورت دارا بودن شرایط، می تواند مسول فنی مرکز یا تشکل نیز باشد -1تبصره 

 . ز اجباري استحضور تمام وقت مسئول فنی در تشکل یا مرک -2تبصره 

  .داشته باشندرا ) اشخاص حقیقی( 1بخش ،  5الی 1تمامی شرایط مذکور در بندهاي  مسئول فنی -3تبصره
  

ماده می تواند نسبت به فعالیت در زمینه امور خدماتی متناسب با  پروانهتشکل یا مرکز خدمات دامپروري با اخذ  - 3ماده 
  :اقدام نماید  این ستورالعمل، مطابق با ضوابط ذیل 4- 5
  

  : به شرح زیر تعیین می شود استان نظام مهندسی وظایف سازمان - 4ماده 
براي تشکل یا مرکز خدمات دامپروري به و اجرایی ط و معیارهاي فنی ای، شر بخشنامه هاها ،  دستورالعملابالغ  )1

 در ارائه خدماتاعمال و اجراي آنها 

 وري نظارت عالیه بر تشکلها و مراکز خدمات دامپر )2

دبیرخانه مرکزي صدور به و ارسال از فعالیت و وضعیت تشکلها و مراکز مربوطه  هماهشش  تدوین و تنظیم گزارش )3
 پروانه ها

 . صادر می گردد رییس سازمان نظام مهندسینه تاسیس با امضاء اپرو )4
 

   تشکل یا مرکز خدماتی دامپروري در امور خدماتی شرح خدمات-5ماده 
 سم چینی -

 شاخ بري شاخ سوزي و -

 شماره زنی  -

 خوراندن مگنت -

 عملیات تلقیح مصنوعی -

 ...)شیر، وزن زنده دام، وزن تخم مرغ، میزان تلفات و (رکوردگیري  -

 ثبت مشخصات و صدور شناسنامه دام -

 ارزیابی تیپ و انتخاب اسپرم -
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 جیره نویسی -

 ارائه توصیه هاي فنی و پرورشی  -

 تهیه مواد اولیه دام -

 ره غذایینظارت بر آماده سازي جی -

 نظارت بر وضعیت دما، رطوبت، تهویه و تراکم -

  بررسی منحنی رشد، میزان مصرف خوراك و ضریب تبدیل  -
ملزم به رعایت تعرفه هاي مصوب ابالغی مراجع قانونی مربوط می  تشکل یا مرکز خدمات دامپروري در امور خدماتی -6ماده 

  . باشند 
مقرر از سوي مراجع قانونی مربوط در  ضوابط اجرايملزم به مور خدماتی تشکل یا مرکز خدمات دامپروري در ا -7ماده 

  . می باشد  يوتبعات ناشی از عدم رعایت قوانین و ارتکاب تخلفات ، متوجه این دستورالعمل است  و ارتباط با خدمات موضوع 
مندرج در  ضوابطخدمات و ملزم به رعایت مقررات ارایه تشکل یا مرکز خدمات دامپروري در امور خدماتی  -8ماده 

  . می باشد سازمان نظام مهندسی دستورالعمل هاي 
فرایند اسناد وامکانات،  الزم براي نظارت بر شرایط موظف است تشکل یا مرکز خدمات دامپروري در امور خدماتی  -9ماده 

  .د فراهم نمایا نظام مهندسی و سازمان جهاد کشاورزي ر رسمی سازمان ناظران و بازرسانرا براي اجرایی 
  :ذیل می باشدبه شرح  دستورالعملمقررات و شرایط مالی مرتبط با موضوع این  - 10ماده 

ب و با ذکر موظف است تعرفه هاي خدمات قابل ارائه را با توجه به آخرین تغییرات مصوواحد شهرستانی  مجوزدارنده  - 1
  . رعایت نماید  سازمانمطابق ابالغیه هاي  تاریخ اجرا، 

  .اي اعالم شده تخلف محسوب می گردددریافت وجوه بیش از تعرفه ه - 2
   .در ازاي دریافت هرگونه وجه از آنها الزامی است مراجعینارائه رسید به  - 3

    .به غیر ممنوع می باشد پروانهانتقال  -11ماده 
  : موظف به رعایت موارد زیر استپروانه دارنده  -  12ماده

 اداري  قرراتو م رعایت شئون اسالمی ، - 1

  ابالغیودستورالعمل هاي  دستورالعملانجام خدمات براساس مفاد  - 2

فهرست تعرفه هاي ابالغی از طرف سازمان ، و سایر  نگهداري یک نسخه کامل از دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ، و - 3
 به صورت مرتب  تشکل یا مرکزمراجع مربوط در محل 

 مراقبت بر اجراي صحیح و دقیق آنها آموزش کارکنان تحت سرپرستی و نظارت و   - 4

 مراجعیننصب تابلوي خدمات قابل ارایه و تعرفه آنها در محل و در مقابل دید  - 5

 )با ارائه معرفی نامه ( ازرسان و ناظران اعزامی سازمان همکاري با ب - 6

شکایت ها و براي دریافت   سازمان قراردادن آدرس ، شماره تلفن ، شماره نمابر وآدرس الکترونیکی ابالغی  - 7
 پیشنهادها در معرض رویت مراجعان 
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رعایت قوانین و مقررات جاري از قبیل قانون کار ، تأمین اجتماعی  و بیمه ، حفاظت و ایمنی و بهداشت محیط  - 8
 . کار در خصوص کارکنان خود 

 . تأمین نیروي آموزش دیده جایگزین در صورت غیبت هر یک از کارکنان - 9

  تغییر مکان  -13ماده
  . امکان پذیر است  سازماندر داخل یک استان با موافقت  واحد شهرستانیر مکان تغیی

  .را ندارد  پروانهموضوع براي ارایه خدمات  نمایندگی و یا حق ایجاد شعبهپروانه دارنده :  1تبصره 
  رسیدگی به تخلفات -13ماده

 بدويبه هیئت هاي  ،ارایه گزارش وبررسی توسط سازمان استان  پس ازپروانه دارنده رسیدگی به موارد تخلف  - 1

  .شود انجام میانتظامی 

  پروانهداراي  اشخاص ازرسیدگی به شکایات متقاضیان یا مراجعه کنندگان  - 2

پروانه دارنده همکاري  پروانهموقع آمار و اطّالعات، صحت استفاده مجاز از  در زمینه ارائه به رسیدگی به موارد تخلف  - 3

  هاي ابالغی  عایت تعرفهبا کارشناسان و بازرسان و ر

موجب تذکر کتبی با  شده وتخلف محسوب  ،مستند به مدارك مدلل و متقنضوابط در صورت مشاهده عدم رعایت  - 1تبصره 
  .ددگر خواهد شد و در صورت لزوم موارد از طریق مراجع ذیربط تعقیب می مجوزدرج در پیشینه خدمتی و عدم تمدید یا لغو 

   پرداخت خسارت - 14ماده 
شده باشد وارد کننده  یا سازمان نظام مهندسیمتقاضی ، به وارد شدن خسارت به  ه تخلف واقع شده منجردر مواردي ک

  .ملزم به جبران خسارت می باشد هیاتهاي عالی و انتظامیخسارت با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوي 
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  امور آموزشی، ترویجی و فرهنگی

  
  

  ایجاد و راه اندازي ایط شر  -1ماده 
  )پیوست(یک ارائه درخواست کتبی بر اساس فرم شماره  - 1
  تابعیت ایرانی  - 2
  ).براي آقایان(داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت- 3
  .هاي مرتبط دارا بودن گواهی تحصیلی متقاضی به عنوان دانش آموخته علوم دامی و رشته- 4
با حداقل مدرك کارشناسی آموزش و ترویج انواع خدمات عمومی و فنی دامپروري براي انجام امور داشتن دو نفر همکار - 5

  .خدماتی، آموزشی، ترویجی و فرهنگی
تایید نیروي انسانی متخصص (داشتن نیروي انسانی متخصص الزم براي انجام امور کارشناسی و ارائه خدمات فنی مرتبط  - 6

  ).زي استان ذیربطتوسط سازمان نظام مهندسی کشاور
  ).اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی ( داشتن عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی کشاورزي  - 7
  . شرکت در دوره آموزشی و توجیهی مورد نیاز حسب نظر سازمان نظام مهندسی استان - 8
  ).براي اشخاص حقیقی ( نوان  عدم اشتغال در سازمانها و تشکیالت دولتی و موسسات عمومی  غیر دولتی تحت هر ع - 9

عدم اشتغال هیچ یک از اعضا ء هیئت مدیره و مدیر عامل موسسات و شرکتهاي موضوع این دستورالعمل در دستگاههاي  -10
  ).براي اشخاص حقوقی ( دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی 

  .و فنی با تأیید مراجع ذیصالحو تجهیزات مناسب با رعایت موارد ایمنی، بهداشتی  ، فضاتأمین ساختمان -11
  )1فرم پیوست شماره () اشخاص حقیقی و حقوقی(ارائه یک طرح توجیهی اقتصادي  -12
  ثبت در مراجع ذیصالح و قید موضوع فعالیت در اساسنامه تشکل یا مرکز خدمات دامپروري -13
  نداشتن سابقه لغو پروانه بهره برداري -14
  فعالیت به نام متقاضیدارا بودن مدارك تامین محل  -15
  تاییدیه اداره اماکن در خصوص محل -16
 معرفی مدیر و مدرس واجد شرایط -17

  
و همچنین مدیرعامل و هیات . معتبر می باشدمرکز /تشکلبا امضاء مدیرعامل و مهر  1براي اشخاص حقوقی، بند : 1تبصره

  . مدارك می باشندعالوه بر سایر ،  4و  3، 2مدیره موظف به  ارائه مدارك بندهاي 
  

ترویجی، فرهنگی و آموزشی مرتبط با موضوع این  در مورد آن دسته از اشخاص حقوقی که در زمینه امور :2تبصره 
برنامه ریزي آموزشی و یا مدیریت آموزشی، مهندس کامپیوتر و مهندس دستورالعمل فعالیت می نمایند، حضور کارشناس 
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اشخاص حقیقی . در کادر شاغلین فنی شرکت الزامی است ،)ز سازمان نظام مهندسیداراي رتبه ا(آموزش و ترویج کشاورزي
 .نیز در موارد مشابه می بایست از همکاري افراد مذکور استفاده نمایند

  
هاي آموزشی و ترویجی مهارتی بنا به پیشنهاد سازمان توسط وزیر جهاد کشاورزي ابالغ  هاي دوره عناوین و سرفصل :3تبصره

  .شود می

   :نیروي انسانی مورد نیاز -2ماده 
 موسس - 1

 مدیر    - 2

  فراگیر 12یا باالتر یک نفر به ازاي هر  لیسانسآموزش با تحصیالت حداقل  مدرس - 3

  
  : وظایف موسس -3ماده 

بـه هنگـام تاسـیس    سازمان نظام مهندسی استان به عنوان تعهد و تضمین به ) معادل یک دوره آموزشی ( سپردن سفته  -1

  .فراگیراندر قبـال  مرکز/ تشکل جهت حصول اطمینان در تامین تعهدات  مرکز/ تشکل 

ماه پس از ابالغ این دستورالعمل نسبت به اجراي تعهد بند  3دایر موظفند حداکثر ظرف مدت هاي   مرکز/ تشکل :  1تبصره 

  . فوق اقدام نمایند 

پایان دوره ممانعت بعمل خواهد ....................................................و تبصره یک آن ، از  1درصورت عدم رعایت مفاد بند :  2تبصره 
  . آمد 

  
  ان مدرســـــ، مـــــدیر و فراگیـــــرانموســـــس موظـــــف اســـــت بـــــه شـــــکایات ، نظـــــرات و پیشـــــنهادات   -2

  .رسیدگی نماید 

ــار     -3 ــود کــ ــراي بهبــ ــررات بــ ــوابط و مقــ ــارچوب ضــ ــکل در چهــ ــز/ تشــ ــات و    مرکــ ــام ورزد و امکانــ   اهتمــ

  .قرار دهد  تشکل/ مرکز یالت الزم اداري را فراهم کند و در اختیار مدیر تسه

  . مطابق استاندارد اعالم شده را فراهم نماید ) فضا ، تجهیزات(امکانات آموزشی   -4

  نظــــارت کلــــی نمایــــد و   مرکــــز/ تشــــکل بــــه تــــذکرات ســــازمان توجــــه کــــرده و بــــر گــــردش کــــار  -5

  .ممانعت به عمل آورد   مرکز/ تشکل مالی  -اداري -در امور آموزشیاز دخالت و حضور افراد غیر مسئول 

ــیط      -6 ــی در محـ ــالمی و فرهنگـ ــوازین اسـ ــول و مـ ــت اصـ ــی در رعایـ ــت کلـ ــارت و مراقبـ ــکل نظـ ــز/ تشـ   را   مرکـ

  .داشته باشد 
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  واجــــد شــــرایط بــــراي آمــــوزش دوره هــــاي مجــــاز طبــــق پروانــــه تاســــیس براســــاس  مــــدرسمعرفــــی  -7

  .  ان نظام مهندسی استانسازمپیشنهاد مدیر به 

   )8و  7شماره  نمونه برگ پیوست(. مرکز/ تشکل ان و کارکنان مدرسعقد قرارداد با مدیر و  -8

  سازمان نظام مهندسی استانبه   مرکز/ تشکل معرفی مدیر واجد شرایط براي  -9

احـراز صـالحیت تخصصـی و     را در صـورت   مرکـز / تشـکل   مـدرس موسس تنها می تواند یکـی از دو عنـوان مـدیر یـا      -10

  .برخورداري از شرایط هریک از عناوین فوق طبق دستورالعملهاي مربوط عهده دار گردد 

ــیس   -11 ــه تاســ ــکل پروانــ ــز/ تشــ ــود و        مرکــ ــی شــ ــادر مــ ــوقی صــ ــا حقــ ــی یــ ــخص حقیقــ ــام شــ   بنــ

  .این پروانه قابل انتقال یا واگذاري به دیگري نیست 

شـود و   ز ثبت درخواست متقاضی و تکمیـل پرونـده توسـط سـازمان صـادر مـی      پروانه تأسیس ظرف یک ماه پس ا -1تبصره 

متقاضی موظف است طی یک سال نسبت به تأمین محل، تجهیزات و نیروي انسانی واجـد شـرایط اقـدام نمایـد کـه در ایـن       

 .شــــــود صــــــورت پروانــــــه تأســــــیس، حــــــداکثر بــــــراي مــــــدت چهــــــار ســــــال تمدیــــــد مــــــی 

انـد و فاقـد شـرایط و     برداري رسـیده  قانون که قبل از ابالغ قانون به بهره) 15(وع ماده هاي موض ـ مراکز و تشکل1تبصره       

نامه  باشند موظفند ضمن دریافت پروانه تأسیس یک ساله براي امکان ادامه فعالیت، شرایط خود را با این آیین ضوابط الزم می

   .تطبیق دهند

دسـتورالعمل و انجـام تعهـدات     13و  12ودن شرایط منـدرج در بنـدهاي   پروانه تاسیس صادره صرفاً تا زمان دارا ب -2تبصره 

  .قانونی دارنده آن معتبر است 

د که موسس یا مدیر به علت بیماري یا غیبت زیاد قـادر بـه   ص دهتشخی سازمان نظام مهندسی استانهرگاه در مواردي  -12

نماید مراتب را کتباً به وي ابالغ می کنند تا مطابق مفاد آیین را اداره   مرکز/ تشکل نیست و یا نمی تواند   مرکز/ تشکل اداره 

سازمان نظـام  ماه پس از تاریخ ابالغ چنانچه باز هم وضع موسس یا مدیر مانند گذشته باشد  2. نامه و دستورالعمل اقدام کند 

ماید تا هیات با رعایـت مقـررات   نظارت استان گزارش می نبازرسی و را مشروحاً با ذکر دالیل به هیات  مهندسی استان موارد

  .را معلوم کند   مرکز/ تشکل قانونی تکلیف اداره 

ماه جانشـین وي را بـه    1الزم است موسس حداکثر ظرف مدت   مرکز/ صورت عزل یا استغفا یا فوت مدیر تشکل در: تبصره 

  . اداره کل معرفی نماید 
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به صورتی تنظیم می نماید که مدت تمدید استخدام یا قرارداد در را  مدرسموسس قرارداد استخدامی منعقده با مدیر و  -13

  جــــز  مــــدرسبــــه نحــــوي کــــه جابجــــایی مــــدیر و     . فاصــــله پایــــان دوره آموزشــــی قــــرار گیــــرد     

  .دوره آموزشی انجام نپذیرد  2در فاصله 

  
  مرکز/ تشکل شرایط و وظایف مدیر  -4ماده 

  .اسالمی فراهم آوردن شرایط اجرایی شعائر و مفاهیم اخالق -1

  فرهنگـــی و سیاســـی در جریـــان کلـــی کـــار      -نظـــارت و مراقبـــت در رعایـــت اصـــول و مـــوازین اســـالمی      -2

  .مرکز/ تشکل و محیط 

را که دوره را طبق قرارداد به پایان میرسانند در اولین آزمونی که توسط یا با  فراگیرانیمدیر موظف است موجبات شرکت  -3

  .نماید  نظارت سازمان برگزار میگردد فراهم

ــی        -4 ــاي آموزشـ ــنامه هـ ــتورالعملها و بخشـ ــا ، دسـ ــه هـ ــین نامـ ــوابط آیـ ــررات ، ضـ ــه مقـ ــراي کلیـ ــت و اجـ   رعایـ

  .و اداري ابالغ شده از سوي سازمان و دادن پاسخ الزم و سریع به مراسالت و مکاتبات اداري 

  . فراگیرانتهیه و نگهداري دفاتر بازرسی ، حضور و غیاب ، آمار وثبت نام  -5

  بــــراي آزمونهــــاي پایــــان دوره آمــــوزش وثبــــت نتــــایج امتحانــــات  فراگیــــرانتهیــــه و تنظــــیم فهرســــت   -6

  .سازمان ونگهداري سوابق مربوطه  دستورالعملبراساس 

  بـــــا اخـــــذ رســـــید و نصـــــب  فراگیـــــرانعقـــــاد قـــــرارداد و تحویـــــل آیـــــین نامـــــه انضـــــباطی بـــــه  -7

  .  راگیرانفآیین نامه انضباطی در تابلو اعالنات و نظارت بر رفتار 

ــدیریت در    -8 ــارت مـ ــابق کـ ــت مطـ ــام وقـ ــور تمـ ــکل حضـ ــز/ تشـ ــحیح    ، مرکـ ــراي صـ ــر اجـ ــتمر بـ ــارت مسـ   نظـ

  .برنامه هاي آموزشی از شروع دوره آموزشی تا پایان دوره 

  ارسال آمار فراگیران ثبت نام شـده در هـر دوره آموزشـی بـه سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان براسـاس ضـوابط مربـوط            -9

  ) .سوم دوره پس از طی یک(

  .ان و کارکنان اداري و دفتري با ذکر مشخصات مدرسارسال صورت اسامی کلیه  -10

  .واجد شرایط موسس جهت بکارگیري آن از سوي موسس  مدرسمعرفی  -11
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تجهیـزات  -اعـم از سـاختمان  مرکـز  / تشـکل  همکاري با بازرسان اعزامی سازمان و اهتمام در رفع نواقص و کمبودهـاي    -12

  .زش و ابالغ نظر بازرسان به موسس وآمو

  .هر دوره فراگیران نظارت بر تهیه و تنظیم و نگهداري پرونده   -13

  .ان مدرسو کارکنان و  فراگیراننظارت و رسیدگی به حضور و غیاب   -14

ه ، کـارت  تصویر مدارك تحصیلی، شناسـنام –شامل عکس  مرکز/ تشکل  انمدرستهیه پرونده براي هریک از کارکنان و  -15

  اجــــازه اشــــتغال  -)بــــراي آقایــــان (ملی،بــــرگ پایــــان خــــدمت نظــــام وظیفــــه یــــا معافیــــت دائــــم       

ــه  ( ــاع بیگان ــراي اتب ــر     -)ب ــار دیگ ــل ک ــکونت و مح ــل س ــانی مح ــافتی  -نش ــوق دری ــزان حق ــاعتی  (می ــا س ــه ی   ) ماهان

  .یسر باشدو قراردادها ، تعداد ساعات کار هفتگی و بایگانی کردن آن تادر صورت لزوم دستیابی به آنها م

  . دریافت شهریه مطابق نرخ مصوب  -16

  . ان و کارکنان و پاسخگوئی به مراجع ذیصالح مدرسنظارت بر عملکرد   -17

ساله اعطا می نماید و اعتبار این کارت مشروط به استمرار شـرایط   3سازمان به فرد واجد شرایط کارت مدیریت با اعتبار  -18

ــاده  ــدرج در مـــــ ــ  5منـــــ ــه خواهـــــ ــین نامـــــ ــود آئـــــ ــود  . د بـــــ ــی شـــــ ــان مـــــ ــاطر نشـــــ   خـــــ

  .مدیر آموزشگاه نمی تواند مدرس نیز باشد 
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  مدرسشرایط و وظایف  -5ماده 

  رعایت شئون اخالقی و اسالمی  -1

  یا آموزش و ترویج کشاورزي داشتن حداقل مدرك کارشناسی در گرایش تولیدات علوم دامی-2

و شرایط الزم منجمله دانـش و مهـارت هـاي    ن نظام مهندسی از سازماان بایستی داراي صالحیت مدرسان و کمک مدرس -3

  .در غیر اینصورت آموزشهاي مورد نیاز را میبایست فرا گیرند .باشند فراگیرانکافی در ارائه خدمات مورد نیاز به 

  .اجراي دوره آموزشی طبق استاندارد مصوب سازمان  -4

  .تهیه طرح درس  -5

  .فراگیرانانجام حضور و غیاب  -6

  .شرکت در دوره هاي آموزشی که توسط سازمان برگزار می گردد  -7

  .مرکز/ تشکل اعالم نیازمندیهاي آموزشی و کمک آموزشی به مدیر  -8

  گردش کار - 6ماده  
ــیس  -1 ــیان تاسـ ــکل متقاضـ ــز/ تشـ ــیس     مرکـ ــر تاسـ ــی بـ ــود را مبنـ ــاي خـ ــد تقاضـ ــی تواننـ ــکل مـ ــز/ تشـ   مرکـ

سـازمان  د که می خواهند در آن محل فعالیت آموزشـی نماینـد ارائـه دهنـد و     مورد نظر خو سازمان نظام مهندسی استانبه 

  درخواســـت هـــا را طبـــق ضـــوابط و مقـــررات بررســـی و درصـــورت تائیـــد         اســـتانی مـــذکور موظـــف اســـت   

  . متقاضی را جهت اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مراجع ذیصالح معرفی نمایند 

ــ  -2 ــام ارائـ ــد هنگـ ــیان موظفنـ ــته   متقاضـ ــه رشـ ــوجیهی در زمینـ ــرح تـ ــت طـ ــا را  / ه درخواسـ ــورد تقاضـ ــه مـ   حرفـ

   )1پیوست شماره (ارائه نمایند 

  کلیـــه امـــور مربـــوط بـــه تشـــکیل پرونـــده متقاضـــیان و همچنـــین تعیـــین صـــالحیت هـــاي عمـــومی             -3

  . صورت پذیرد  سازمان نظام مهندسی استانمی بایست در محل 

  معــین سـازمان نظــام مهندسـی اسـتان    یت هـاي عمــومی متقاضـی توسـط    موافقـت نامـه اصـولی پــس از احـراز صـالح      -4

  )2پیوست شماره ( . صادر شود 

  ریـیس سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان     صدور پروانه تاسیس ، درصورت تکمیل بـودن پرونـده و احـراز شـرایط ، توسـط      -5

  . و یا نماینده تام االختیار وي انجام می پذیرد 

   . روانه تاسیس صادر نمی گرددبراي نامهاي تکراري پ :تبصره
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  سایر مقررات -7ماده 

ــس   -1 ــکل موس ــز/ تش ــر        مرک ــدیر و مه ــاي م ــه امض ــت نمون ــاز فعالی ــل از آغ ــت قب ــف اس ــکل موظ ــز/ تش   را   مرک

  .اعالم نماید  سازمان نظام مهندسی استانبه 

 سازمان نظام مهندسیه به تائید پس از دریافت مجوز فقط درهمان ساختمانی ک مرکز/ تشکل تاسیس وراه اندازي هر   - 2

با اطالع و اخذ مجوز از مرجع صدور  و هرگونه تغییر، جابجائی ، یا گسترش باید )3پیوست شماره (رسیده است مجاز می باشد

  .مجوز انجام گیرد 

جـایی مکـان   چنانچه قبل از اتمام مهلت اعتبار پروانه تاسیس موسس بخواهد با رعایت بند فـوق نسـبت بـه تغییـر و جاب      -3

  . اقدام نماید به بررسی و تائید صالحیت عمومی مجدد موسس نیازي نمی باشد  مرکز / تشکل 

ــره  ــوي      :تبص ــده از س ــالم ش ــزات اع ــتاندارد فضــا و تجهی ــت اس ــاکن و رعای ــد اداره ي ام ــی تائی ــام مهندس ــازمان نظ    س

  . برابر ضوابط و دستورالعملهاي مربوط الزامی است 

پیوسـت  .(شروع دوره ي آموزشـی الزامـی اسـت    و  مرکز/ تشکل اي آموزشی و اداري در هنگام تاسیس رعایت سرانه فض  -4

  )4شماره 

ــتاندارد           -5 ــابق اســ ــزات مطــ ــا و تجهیــ ــر فضــ ــر از نظــ ــورد نظــ ــاختمان مــ ــب ســ ــد تناســ ــس از تائیــ   پــ

  ه معتبــر ، تحویــل تصــویر ســند مالکیــت یــا اجــاره نامــ       تائیــد اداره امــاکن و نیــز  ســازمان ازدیدکننــدهتوســط ب

ــل       ــراي تکمیـ ــانی بـ ــکونی آپارتمـ ــاي مسـ ــراي مکانهـ ــایگان بـ ــه همسـ ــایت نامـ ــل و رضـ ــا اصـ ــت بـ ــس از مطابقـ   پـ

  . ضروري است  سازمانن ظام مهندسی استانمدارك موجود در 

ــل   -6 ــکل مح ــز / تش ــزا و مرک ــاختمانی مج ــد در س ــی از     بای ــه بخش ــواردي ک ــد در م ــتقل باش ــات مس ــد در طبق ــا بای   ی

  بایــــد داراي ورودي  مرکــــز/ تشــــکل محلمــــورد اســــتفاده اســــت ،  رت مســــکونییــــک ســــاختمان بــــه صــــو

  . مستقل باشد 

ــامل     -7 ــه اي شــ ــاي بیمــ ــش هــ ــذ پوشــ ــوادث (اخــ ــه حــ ــدیر    -بیمــ ــس و مــ ــدنی موســ ــئولیت مــ    -مســ

  . ضروري است  مرکز/ تشکل جهت ) سیل و زلزله -آتش سوزي

دریافت شهریه  فراگیرانتعیین گردیده از  ت جهاد کشاورزيوزاراي که از طرف  مرکز فقط می تواند در حد تعرفه/ تشکل  -8

  .نماید

  .باشد می   مراکز آموزشی استانساعات فعالیت در مراکز آموزش به صورت روزانه و متناسب با ساعات کاري - 9
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  . باشنددر مرکز باید دقیقاً در جریان فعالیت هاي آموزشی انجام شده  سازمان نظام مهندسی-10

  
  : ه استرداد شهریه نحو -8ماده 

   ،از شـــــرکت در دوره آموزشـــــی تـــــا قبـــــل از دو هفتـــــه شـــــروع دوره   فراگیـــــردرصـــــورت انصـــــراف  - 1

  . کل شهریه استرداد شود 

درصـد   30مـی توانـد   مرکـز  / تشکل از شرکت در دوره آموزشی تا یک هفته قبل از شروع دوره فراگیر درصورت انصراف  - 2

  .می تواند وجهی را به کارآموز پرداخت نکند  مرکز/ تشکل بعد از آن  کسر نماید وفراگیرشهریه را از 

  

  انصراف فراگیر

دو هفته قبل از شروع 

  دوره

یک هفته قبل از شروع 

  دوره
  شروع دوره

  درصد مسترد 70  درصد مسترد 100
وجهی مسترد نخواهد 

  شد

  

  گـــزاري دوره آموزشـــی مشـــخص شـــرایطی را جهـــت بر فراگیـــرانهنگـــام ثبـــت نـــام  مرکـــز/ تشـــکل چنانچـــه   -3

  برابـــر اســـتاندارد  فراگیـــران بـــراي شـــروع دوره آموزشـــی تعـــداد    : مثـــل اینکـــه  (و تعریـــف نمـــوده باشـــد   

ــد  ــاب برس ــد نص ــه ح ــد ب ــر و ) بای ــد   فراگی ــه باش ــی پذیرفت ــه کتب ــار نام ــق اظه ــرا طب ــز آن ــکل . نی ــز/ تش ــد  مرک ــی توان   م

 . ه آموزشی را با تاخیر آغاز نماید دور،  فراگیرانتا رسیدن حد نصاب الزم از نظر تعداد 
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  فضا و ساختمان  -9ماده 

  ترین نحو انجام پذیرد ساختمان مورد نظر بایستی در نقاط مناسب و قابل دسترسی شهري بوده تا تردد روزانه به ساده- 1

  .آنها نگرددتاسیس مرکز موجب اخالل در نظم محل نگردیده و از این نظر موجب تکدر خاطر همسایگان و شکایت  - 2

هیچگونه فعالیت دیگري غیر از نوع فعالیت رسیده و ذیربط موارد ایمنی و بهداشتی باید به تائید ادارات ساختمان از نظر  - 3
  .نامه در آن انجام نگیرد آئیناین شده در   مشخص

  .ساختمان مورد نظر واجد استحکام و مطابق استانداردهاي موجود باشد - 4

  ) :فضاي مفید اداري ، سرویس بهداشتی ، آبدارخانه و بوفه ، فضاي تنفس(ضاي عمومی شامل ف-5

  ) ، مسـئول ثبـت نـام و اتـاق تکثیـر بایگـانی       مدرسشامل اتاق مدیر ، (مترمربع  20حداقل : فضاي مفید اداري  -1- 5

  بـه فضـاي مفیـد اداري    ٪10کالس بطور همزمان بـه ازاي هـر کـالس اضـافه      3براي تشکیل بیش از . می باشد

  .   افه می شوداض

 .نفر 30سرویس براي استفاده حداکثر  1حداقل : سرویس بهداشتی  -2- 5

 .مترمربع 6حداقل : آبدارخانه و بوفه  -3- 5

  فضاي تـنفس عبارتسـت از هـر گونـه فضـاي قابـل اسـتفاده        (مترمکعب به ازاي هر نفر  3حداقل : فضاي تنفس  -4- 5

 ).، بوفه و آبدارخانه ونمازخانه ، فضاي اداري ، سرویس بهداشتیبجز فضاي کارگاهها و کالسها 

  متــر و طــول و عــرض هــر کــدام یــک متــر باشــد فضــاي تــنفس عبــارت اســت از             3چنانچــه ارتفــاع  : مثــال 

   )3×1×1=3مترمکعب (

 مترمربع 6حداقل : نمازخانه  -5- 5

 

ـ              (فضاي مفیـد آموزشـی     -6   ر بـه مجموعـه مـورد نیـاز آموزشـهاي نظـري و کارگـاهی اطـالق مـی شـود کـه بایـد عـالوه ب

  ).در هر حرفه آموزشی به شرح ذیل تامین شود فراگیرفضاي عمومی متناسب با تعداد 

  .می باشد) بخش تئوري(متر مربع 8/2فراگیر فضاي مفید آموزشی براساس سرانه هر  -6-1
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  اینکـــه فضـــاي ســـرانه هـــر نفـــر در صـــورت عـــدم همپوشـــانی زمـــانی تشـــکیل کالســـها در یـــک حرفـــه   : توجـــه 

  .می باشد

  رشــته / نفــر در هــر حرفــه 10برخــورداري از فضــاي آموزشــی بــراي حــداقل مرکــز ، / تشــکل ه منظــور تاســیس بــ -6-2

  .الزامی است) با رعایت سرانه فضاي آموزشی(

ــادي         -6-3 ــاي اقتصـ ــه بنگاههـ ــق بـ ــب متعلـ ــی مناسـ ــوزش عملـ ــاي آمـ ــرداري از فضـ ــره بـ ــه(بهـ ــا ،  کارخانـ    هـ

ــداریها  ــط ) ...و دامـ ــکل توسـ ــز،/ تشـ ــرا مرکـ ــی قـ ــد طـ ــورد تاییـ ــر مـ ــیرداد معتبـ ــام مهندسـ ــازمان نظـ ــتان  سـ   اسـ

  .بالمانع می باشد

  رشـته  /فضاي مفید آموزشی براساس سرانه هر نفـر در آن حرفـه  آموزشی، می بایست رشته /در صورت افزایش هر حرفه -6-4

  .قسمت ب و همچنین فضاي تنفس محاسبه و اقدام گردد 2با رعایت بند

  : آموزشی تجهیزات - 10ماده 

  4نمونه پیوست شماره  .مرکز داراي تجهیزات صوتی و تصویري، صندلی و تجهیزات کمک آموزشی مناسب باشد - 1

داراي مجوز و مورد  امداريهر مرکز میبایست براي اجراي دوره هاي آموزش عملی، قرارداد رسمی همکاري با واحد د - 2
  .تایید سازمان نظام مهندسی در زمینه آموزش دام ارائه نماید
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  1شماره پیوست 
  
  

  »نمونه طرح توجیهی « 
  
  
  : موضوع طرح   -1

  
  
  
  .....) دالئل و اهداف تاسیس موضوع طرح از لحاظ کارآفرینی ، درآمدزایی ، پاسخ گویی به نیازبازار و: (اهداف طرح   -2
  
  

  

  
  

  

  ) اهداف آن و جایگاه آن در چشم انداز مشخص شده وظایف و کارکردهاي موضوع طرح پس از تحقق: (ماموریت طرح   -3

  

  

  

  

  ) روشهاي محقق ساختن اهداف موضوع طرح: (استراتژي طرح   -4

  

  
  
  
  
  
  

  :فعال در منطقه  تشکلها و مراکز خدمات دامپروري غیردولتیشرایط و ویژگیهاي   -5
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  خیر      بلی    دارید ؟  آیا شناختی راجع به نحوه فعالیت آنها به عنوان رقبا  -5-1

  :نحوه شناخت و ارزیابی خود را از وضعیت بازار و دالیل توجیهی تاسیس خود بیان نمایید   -5-2
  
   

  
  
  
   

  

  موضوع طـرح چـه ظرفیتـی از ایـن نیـاز آموزشـی را        مرکز/ تشکل بر چه مبنایی انجام یافته است ؟ و :  نیازسنجی آموزشی   -6
  نه پوشش دهد ؟می تواند به صورت سالیا

  
  
  
  
  
  

  :وضعیت و ویژگیهاي منابع انسانی جهت تحقق اهداف طرح  -7
  
  
  
  
  
  

  :دالئل توجیهی مالی و اقتصادي طرح   -8
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  :پیش بینی هزینه ها   -9
  : جدول هزینه هاي تجهیزات   -9-1

  جمع کل مبلغ  مقدار/تعداد  قیمت  نوع کاربري  مشخصات  عنوان  ردیف
1              
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         

   جمع کل هزینه
  

  .در ستون مشخصات ، مارك و شرکت سازنده و ویژگیهاي فنی دستگاه و ابزار منظور نظرهست *  

  .می باشد . ..در ستون نوع کاربري ابزار و دستگاه به عنوان وسایل کمک آموزشی کارگاهی اداري و**  

  
  : مرکز/ تشکل هزینه تهیه فضاي   -9-1

  اجاره اي      تملیکی می باشد    :مرکز/ تشکل وضعیت محل  -9-2-1

  آموزشی     اداري    مسکونی    تجاري  :مرکز/ تشکل  نوع کاربري فضاي آ -9-2-2

  مرکز/ تشکل جدول هزینه خرید و استهالك محل   - 9-2-3

  )ریال(مبلغ کل   عنوان  ردیف
    مرکز/ تشکل ارزش ریالی محل   1
    هزینه استهالك سالیانه  2

    جمع کل
  

  :مرکز/ تشکل جدول هزینه اجاره بهاي محل   -9-2-4

  )ریال(مبلغ کل   عنوان  ردیف
مرکز/ تشکل هزینه اجاره بهاي سالیانه محل   1    
   هزینه پیش پرداخت هزینه محل  2

    جمع کل هزینه
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  :اري جدول هزینه هاي ج  -10

  )ریال(مبلغ   عنوان هزینه  ردیف
   هزینه مصرف آب  1
   هزینه مصرف برق  2
   هزینه مصرف گاز  3
   هزینه تلفن  4
   حقوق کارمندان اداري  5
   حقوق مدیر  6
انمدرسحقوق   7    
   هزینه تبلیغات  8
   هزینه موادمصرفی  9
   مالیات  10
   عوارض قانونی  11
   هزینه بیمه ساختمان  12
   بیمه کارکنان  13
   سایرهزینه ها  14

    جمع کل هزینه
  
  : پیش بینی درآمدها   -11

  :  مرکز/ تشکل با لحاظ ظرفیت اسمی ) سالیانه(جدول پیش بینی جذب کارآموز   -11-1

  رشته  حرفه  ردیف
  تعداد نفر

جذب  فراگیردوره 
  شده

شهریه نفر دوره 
  آموزشی 

  وزیربراساس نرخ مصوب 
          
          
          
          

 
  :فراگیرنحوه جذب   -11-2

  )جذب شده فراگیراندرصد کل (.......... نفر دوره ...................  آزاد   -11-3

  .........................سایر منابع درآمدي   -11-4
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  :سودخالص  -12 

)مجموع درآمدها(  - ) مجموع هزینه ها.......................................               (               
 

  ریال : ..........   کل سرمایه گذاري الزم براي شروع فعالیت -13
  

  :نحوه تأمین سرمایه   -14

  ریال: ......................... اخذ تسهیالت بانکی   -14-1

  ریال : .................... سرمایه گذاري شخصی  -14-2

 

  ماه:  .............................. ن الزم براي بازگشت سرمایه پیش بینی حداکثر زما  -15
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  2شماره  پیوست
  

  موافقت نامه اصولی 
  

  متقاضی محترم دریافت پروانه تاسیس 
  

  موسس حقیقی 
  

  :شماره ملی         : فرزند         : آقاي / خانم 

  : ز صادره ا      : تاریخ تولد         : شماره شناسنامه 
  

  موسس حقوقی 
  

  :تاریخ                      : با شماره ثبت       :موسسه/  شرکت

  : آقاي / خانم )   رئیس هیات مدیره/ مدیر عامل(باالترین مقام اجرایی 
  

  ...........  مرکز خدمات دامپروري غیردولتی/تشکلمبنی بر ایجاد ............................... با درخواست مورخ 
  
   ر گرایش د

  و با عطف توجه بـه مالحظـات زیـر                 روستاهاي/ روستا        شهر       در استان 
  . موافقت می نماید 

  
  : مالحظات 

  تامین و معرفی فضاي مناسب   -1
  دهداري درخصوص محل / تائیدیه اداره اماکن  -2
  تامین تجهیزات آموزشی مطابق استاندارد   -3
  سازمان نظام مهندسی استانواجد شرایط به  مدرسمعرفی مدیر و   -4
  مـاه ، دارنـده آن مـی توانـد      6موافقت نامه مجوز بهره برداري نمی باشد و با فراهم آوردن شرایط فوق حـداکثر ظـرف مـدت      -5

  .دریافت نماید  مرکز/تشکل مجوز ایجاد
  روانـه تاسـیس اقـدام ننمایـد ، حـداقل تـا یکسـال        ماه براي اخذ پ 6موافقتنامه قابل تمدید نبوده و چنانچه موسس ظرف مدت * 

  . از نامبرده درخواست تاسیس مجدد در یافت نمی شود 
ــئولیتی         *   ــازمان مس ــوده و س ــی ب ــده متقاض ــالح بعه ــع ذیص ــخ از مراج ــه پاس ــاخیر در ارائ ــه ت ــت هرگون ــدیهی اس   ب

  . در قبال آن نخواهد داشت 
  ....استان  رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی
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  3شماره پیوست 
  

  مکاناز بازدید 
  
  

  ...............سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان 
  

  با سالم 
    ....................................................به شماره  تشکل / مرکز دارنده موافقتنامه اصولی  ..........................  با احترام ، اینجانب          

تشکل و مراکز خدمات تشکیل  قانون نظام جامع دامپروري 5آیین نامه اجرایی ماده در رعایت مفاد  ...................   و تاریخ 

............. .........................مکان مورد نظر بشرح ذیل را در استان دامپروري غیردولتی با گرایش امور آموزشی، ترویجی و فرهنگی، 

  ..................................................کد پستی ...............................روستا / ناحیه / منطقه ...........................................   شهر / شهرستان 

  .......................................................................................................................................................................................و به نشانی 

  ....................................................... شماره تلفن تماس

خواهشـمند اسـت   . ر کارشناسان آن سازمان معرفی می نماید براساس آخرین استانداردهاي سازمانی به منظور بازدید و اعالم نظ

  . دستور فرمائید اقدام الزم صورت و از نتیجه اینجانب را مطلع نمائید 

  
  . این قسمت توسط متقاضی تکمیل گردد 

  ترسیم کروکی نشانی محل  ترسیم کروکی فضاي داخلی محل

    

  
  امضاء        : تاریخ         :نام و نام خانوادگی موسس 
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  : نوع مالکیت محل .  1

  سایر      ساله  1استیجاري       ساله  2-5استیجاري       شخصی

  
  : نوع کاربري ساختمان .  2

  کاربري تجاري      کاربري مسکونی      کاربري اداري     کاربري آموزشی 

  
  : نفر ......  مساحت فضاي مفید آموزشی با ظرفیت آموزش  .  3

  ) مترمربع( ............ مطابق استاندارد نیست         )مترمربع....... ( ......مطابق استاندارد

  
  : مساحت فضاي مفید اداري .  4

  ) مترمربع( ............ مطابق استاندارد       )مترمربع( ............. مطابق استاندارد می باشد 

  
  )پروانه ساخت یا سند مالکیت حتماً رویت گردد(د ؟ چند سال می باش) براساس پروانه ساخت یا سند مالکیت(عمر ساختمان .  5
  

  ) نفر یک سرویس 30به ازاي هر (وجود سرویس بهداشتی .  6

  )سرویس ( ............... کمتر از حد نصاب         )سرویس ( ................ مطابق حد نصاب 

  
  :وجود کتابخانه و نمازخانه .  7

  )بایستی ایجاد شود ( هیچکدام   فقط کتابخانه دارد  نمازخانه دارد فقط    بخانه دارد نمازخانه و کتا

  
  :رعایت ایمنی و استحکام ساختمان .  8

    اسکلت فلزي بدون شناژ        اسکلت فلزي یا بتنی با شناژ یکپارچه

  ) باذکر نوع اسکلت(سایر               پی آجري 

  
  سی و سهولت ایاب و ذهاب به لحاظ دستر مرکز / تشکل  مناسب بودن موقعیت محلی .  9

متر تا اولین ایستگاه حمـل و   250بیش از (نامطلوب     ) متر تا اولین ایستگاه حمل و نقل عمومی 250حداکثر (مطلوب 

  ) نقل عمومی

  امضاء             تاریخ                     : نام خانوادگی کارشناس نام و 
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  :ظرفیت فضاي مفید آموزشی .  10

  مساحت فضاي مفید آموزشی   ارگاهعنوان ک  ردیف
  به مترمربع

  ) نفرساعت ( ظرفیت پذیرش قابل قبول 
براساس حداقل سرانه فضاي مفید 

  آموزشی استاندارد

1        

2        

3        

4        

5        

  
  
  : وضعیت روشنایی و تناسب نور در کارگاه ها و کالس ها .  11

  ) بایستی اصالح شود ( ق استاندارد نیست مطاب        )مورد تائید است ( مطابق استاندارد 

  

  : سیستم تهویه سرمایش و گرمایش در کارگاه ها و کالس ها .  12

  ) بایستی اصالح شود ( مطابق استاندارد نیست       )مورد تائید می باشد ( مطابق استاندارد است 

  
  ) :اله و نظافت سرویس هاشامل صابون مایع ، بوگیر ، سطل زب(تجهیز و نظافت سرویس بهداشتی .  13

  ) درصد 90درصد و کمتر از  70بیش از (مطلوب           ) مطابق استاندارد(بسیار مطلوب 

  ) درصد 50کمتر از (نامطلوب       ) درصد 70درصد و کمتر از  50بیش از (متوسط 

  
  : ها وجود وسایل کمک هاي اولیه و تجهیزات آتش نشانی و سیستم اطفاء حریق در کارگاه .  14

دو سوم کارگاه ها به تمام سیسـتم هـا   (مطلوب     ) تمام کارگاه ها به تمام سیستم ها تجهیز هستند(بسیار مطلوب 

  )مجهز هستند

  نامطلوب                        ) حدود نیمی از کارگاه ها به تمام سیستم ها تجهیز هستند (متوسط 

  امضاء      تاریخ                       : نام و نام خانوادگی کارشناس 
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  ،تجهیز کلیه کارگـاه هـا بـه وسـایل و امکانـات ایمنـی در زمینـه بـرق گرفتگـی ، مسـمومیت ناشـی از گازهـاي سـمی              .  15
  : شامل تهیه تهویه مطبوع ، تاسیسات الکتریکی استاندارد ... و
  

  مطلوب          ) مطابق استاندارد(بسیار مطلوب 

  ) ضعیف(جود ندارد و          )با قابلیت اصالح(متوسط 

  
  : وضعیت نسبی رنگ آمیزي دیوارها ، درها و پنجره ها و نظافت کارگاه ها و کالس ها .  16

  ) بایستی بازسازي گردد ( مطابق استاندارد نیست         )مورد تائید است ( مطابق استاندارد 

   
  
  
  امضاء      تاریخ                       : ام و نام خانوادگی کارشناس ن

  
  

  : امضاء و تاریخ     سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استاننام و نام خانوادگی مسئول 
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  4شماره پیوست 
  »معرفی تجهیزات آموزشی براي دوره هاي آموزشی مورد تقاضا « 

  

  :  مرکز/ تشکل نام 

  . ایگانی گردد بمرکز  / تشکل این فرم توسط کارشناس تکمیل و در پرونده 
  

  ردیف
  عنوان

  مقدار/ تعداد   مشخصات تجهیزات آموزشی ، کمک آموزشی و اداري مطابق استاندارد مربوطه  )دوره آموزشی(

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  
  نام و نام خانوادگی موسس            13..../ ..../ ....ائه لیست توسط موسس  تاریخ ار

  امضاء
  

  ): بازدید کننده(کارشناس نام و نام خانوادگی        ....ساعت بازدید       13..../ ..../ ....تاریخ بازدید 
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  مرکز/ تشکل  امکانات و تجهیزات عمومی
  

  اداريمشخصات تجهیزات آموزشی ، کمک آموزشی و   ردیف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
  ) : براي رشته هاي متناسب(کمد یا کشوي ابزار کارآموز به منظره ذخیره قطعات   -

  ندارد            ........ )چند دستگاه ( دارد 
  

  )درصورت موجود بودن تعداد و مشخصات آن ذکر گردد : ( امکانات سمعی و بصري   -2
  ردندا                دارد 

  

  
  ساعت بازدید                تاریخ بازدید              )بازدید کننده(کارشناسنام و نام خانوادگی 

  امضاء 
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  5شماره پیوست 
  

  دوره هاي آموزشی مجاز به آموزش/ عناوین دوره 

ظرفیت   عنوان دوره  ردیف
  شماره استاندارد آموزشی  آموزشی

  ساعت استاندارد آموزشی
  عملی  تئوري

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

  امضاء      تاریخ                       : نام و نام خانوادگی کارشناس 
  

      : سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استاننام و نام خانوادگی مسئول 

  امضاء      تاریخ               
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  6شماره پیوست 

  مقررات انضباطی فراگیران
  
را به ترتیب زیر  مربوطهمرکز / می و اخالقی و مقررات سازمان و تشکل موظف است در طی دوره آموزشی موازین اسال فراگیرهر   -1

  :مراعات نماید 

ــرام و حســـن برخـــورد نســـبت بـــه موســـس و مـــدیر   : الـــف ــان ...  مـــدرسو رعایـــت ادب و احتـ   و دیگـــر کارکنـ

  .  مرکز/ تشکل 

  و اجتنــاب از شــوخی و حرکــات غیرمعقــول     فراگیــرانرعایــت حســن رفتــار و اخــالق و همکــاري بــا ســایر       : ب

  .  مرکز/ تشکل در طول ساعات حضور در 

  و خـــروج از آن در پایـــان ) مطـــابق برنامـــه تعیـــین شـــده ( مرکـــز/ تشـــکل حضـــور بـــه موقـــع و مســـتمر در :  ج

  . اعات مقرر س

ــکل     -2 ــران از تش ــروج فراگی ــکل      / خ ــئولین تش ــمی مس ــت رس ــا موافق ــا ب ــز تنه ــزوم   / مرک ــورت ل ــز و در ص   مرک

   .با درخواست کتبی ولی یا قیم قانونی فراگیر و ارائه دالیل منطقی امکان پذیر می باشد 

  هـــاي آموزشـــی در برنامـــه مرکـــز/ تشـــکل موظـــف اســـت مطـــابق برنامـــه تـــدوین شـــده از طـــرف  فراگیـــر  -3

  . حضور داشته باشد ) تئوري و عملی(

ــر  -4 ــایر       فراگیـ ــا سـ ــی بـ ــاري گروهـ ــی و همکـ ــت شخصـ ــت و نظافـ ــت بهداشـ ــه رعایـ ــف بـ ــرموظـ   ان  فراگیـ

  : در امور زیر می باشد ) مدرسموسس ، مدیر و (و مسئولین ذیربط 

  .  مرکز/ تشکل پاکیزه نگهداشتن فضاي )  الف

ــاه آم   ) ب ــومی کارگـ ــور عمـ ــام امـ ــی انجـ ــی     وزشـ ــوازم آموزشـ ــزات و لـ ــاه و تجهیـ ــت کارگـ ــل نظافـ   ، از قبیـ

  . برابر استاندارد 

  :موظف به استفاده از لباس مناسب و رعایت شئونات اسالمی می باشد  فراگیر  -5

 فراگیر موظف است از پوشیدن لباس هاي تنک و چسبان ، آرایش نامناسب و آشکار کردن موي سر و زینت آالت زنانـه کـامالً  ) الف

  . اجتناب نماید 

ــابه     )  ب ــوارد مشـ ــایر مـ ــرده و سـ ــوح فشـ ــور ، لـ ــه ، بروشـ ــزوه ، اطالعیـ ــاب ، جـ ــه کتـ ــع هرگونـ ــار و توزیـ   انتشـ

  . غیرمجاز اکیداً ممنوع است 
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ــانونی ،         )  ج ــاي غیرقـ ــکل هـ ــانی و تشـ ــالع رسـ ــاي اطـ ــاه هـ ــواداري از پایگـ ــات و هـ ــام تبلیغـ ــوع انجـ   هرنـ

   .ضاله و عرفانهاي کاذب کامالً قدغن می باشد گروهک هاي وابسته و منحرف ، فرقه هاي 

  مشـــاهده و ثابـــت شـــود عـــالوه بـــر  تشـــکلها و مراکـــزدر صـــورتی کـــه هـــر یـــک از مـــوارد فـــوق در : تبصـــره 

  . نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت مرکز / تشکل ، موسس و مدیر  فراگیر

  
  

  : مقررات مربوط به غیبت 

  در ســاعات تعیــین شــده جهــت فراگیــري ، مهــارت ، حرفــه یــا        مرکــز /  تشــکلدر  فراگیــرعــدم حضــور    -6

  . رشته معینی که قبالً در آن ثبت نام نموده است ، غیبت محسوب می شود 

  
  بـــر حســـب نـــوع آن موجـــب محرومیـــت هـــائی خواهـــد شـــد   فراگیـــرعـــدم حضـــور ، مکـــرر و یـــا متنـــاوب 

  . که در دستورالعمل مشخص گردیده است 

ــه    -7 ــه ب ــت موج ــی از     غیب ــازه قبل ــالع و اج ــا اط ــه ب ــردد ک ــی گ ــالق م ــائی اط ــت ه ــته از غیب ــکل آن دس ــز/ تش   مرک

  . که پیش آید صورت گیرد ...) بیماري ، فوت بستگان و(و یا بدون اطالع و اجازه قبلی و بعلت حوادث پیش بینی شده 

  رك معتبـــر نباشـــد ارائـــه گـــواهی و یـــا مـــدمرکز/ تشـــک در مـــواردي کـــه غیبـــت بـــا اجـــازه قبلـــی : تبصـــره 

  . الزامی است 

  فراگیـــرهمکـــاري الزم را بـــراي جبـــران مهـــارت عقـــب افتـــاده مرکـــز / تشـــکل در صـــورت غیبـــت موجـــه ،   -8

  . خواهد نمود 

   مرکــز/ تشــکل غیبــت غیــر موجــه بــه آن دســته از غیبــت هــائی اطــالق مــی گــردد کــه بــدون اطــالع و اجــازه قبلــی   -9

  . و بدون عذر موجه باشد 

ــورت  -10 ــه  در صــ ــت غیرموجــ ــیش از (غیبــ ــا  3بــ ــه 5روز یــ ــی و  ) جلســ ــت آموزشــ فــ ــول دوره و اُ   در طــ

ی و جبرانی نخواهد داشـت و  هیچگونه حقی در مورد استفاده از دوره هاي آموزشی آت فراگیرمردودشدن در آزمونهاي پایان دوره ، 

  . نخواهد بود مرکز / تشکل نیز متوجه  مسئولیتی

ــه   -11 ــکل در مواردیک ــز/ تش ــازمان          مرک ــد س ــه تائی ــه ب ــه ک ــی موج ــه دالیل ــین و بناب ــدتی مع ــراي م ــد ب   بخواه

فعالیت آموزشی خود را متوقف نماید ، موظف است دوره آموزشی جاري خود ) سال نمی تواند باشد 2این مدت زائد بر (رسیده باشد 

د ، ضمن اعالم به سازمان ، باید توافق کتبـی  قبل از اختتام دوره آموزشی تعطیل گرد مرکز/ تشکل را با تمام برساند و در صورتیکه 

  . را اخذ و نسبت به باز پرداخت شهریه آنان نیز اقدام نماید  فراگیرانکلیه 
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  . موسس موظف است کلیه مدارك مربوطه را به سازمان ارائه نماید 

ــر  -12 ــه     فراگی ــود را ب ــت خ ــت غیب ــت عل ــف اس ــکل موظ ــز/ تش ــه بــ    مرک ــورت موج ــذا در ص ــد ل ــالم نمای   ودن اع

  . با ارائه گواهی در کالس حضور یابد 

ــکل   -13 ــز/ تش ــه      مرک ــت موج ــه روز غیب ــد از س ــت بع ــف اس ــاوب  (موظ ــا متن ــوالی ی ــه   ) مت ــبت ب ــر ، نس   فراگی

  . تسلیم اخطاریه وي اقدام نماید 

  بعلـــت بـــی نظمـــی و غیبـــت یـــا تـــاخیر ورود و تعجیـــل در خـــروج قـــبال تـــا  فراگیـــر در صـــورتیکه :  1تبصـــره 

ــار  ــکل       دو اخط ــد از تش ــی نمای ــی نظم ــا ب ــه و ی ــر موج ــت غی ــه غیب ــدام ب ــدداً اق ــد و مج ــته باش ــراج  / داش ــز اخ   مرک

  . خواهد شد 

  اخـــراج فراگیـــران خـــاطی زیـــر نظـــر کمیتـــه اي متشـــکل از موســـس ، مـــدیر آموزشـــگاه ، مـــدرس و :  2تبصـــره 

  .  نماینده سازمان صورت خواهد گرفت

ــره  ــراي  :  3تبص ــراض ب ــق اعت ــرح ــی  فراگی ــات و    اخراج ــر رد تخلف ــافی دال ب ــدارك ک ــه م ــا ارائ ــت و ب ــوظ اس   ... محف

  . به اداره کل بررسی و تصمیم گیري الزم بعمل خواهد آمد 

  ، پـــس از ثبـــت نـــام از شـــرکت در دوره انصـــراف حاصـــل نمایـــد حـــداکثر         فراگیـــريدر صـــورتیکه   -14

اجعه و و مبالغ  پرداختی را دریافت نماید در صـورتیکه  مر مرکز/ تشکل تا یک هفته قبل از شروع دوره فرصت خواهد داشت که به 

  منــــــوط بــــــه موافقــــــت  فراگیــــــراز مــــــدت فــــــوق بگــــــذرد پرداخــــــت شــــــهریه بــــــه 

  . خواهد بود مرکز/ تشکل موسس 

  در صـــــورتیکه کـــــارآموز در حـــــین دوره کـــــارآموزي بنابـــــه دالیلـــــی از ادامـــــه دوره کـــــارآموزي   -15

  .اعالم نماید  مرکز/ تشکل به آالزم است مراتب را کتباً خودداري نماید 

ــظ و نگهــداري امــوال و تجهیــزات            -16  ــت از وســایل خــویش و اهتمــام در حف ــش و توجــه در حفــظ و مراقب   کوش

  . و ساختمان آموزشی 

ــره  ــه : تبصـ ــدیهی اســـت چنانچـ ــربـ ــاختمان    فراگیـ ــک آموزشـــی و سـ ــایل کمـ ــزات و وسـ ــه تجهیـ ــارتی بـ   خسـ

  . ورد باید خسارت وارده را جبران نماید وارد آ فراگیرانواحد آموزشی یا سایر 

  

  

  

  

۳۱ 
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  7شماره پیوست 
  

  فراگیربا قرارداد 
  
   

با مشخصـات زیـر بـه منظـور طـی دوره      .................................  مرکز/  ذیل فی ما بین فراگیر   و موسس تشکلقرارداد به شرح این 
  . آموزشی منعقد می گردد 

و تـاریخ  ............................... دارنده پروانه تاسیس به شـماره  .................................................... آقاي / خانم مرکز / تشکل موسس .  1
 .................  

ــر .  2 ــاي / خــانم فراگی ــد ..................................... آق ــد ......... ...........شناســنامه .................... فرزن ــاریخ تول ــی .............. ت ــد مل ک
  ......................................... آخرین مدرك تحصیلی      ................................

ــانی   ــه نشـ   ....................................................................................:.........................................................................................................بـ
و مـدت  ........................ شـماره   کـد اسـتاندارد  و بـا  ..................................... دوره آموزشی براساس استاندارد آموزشی در رشته .  3

مـی باشـد کـه    ............................. خاتمه دوره تاتاریخ  ، ............................باشد که شروع دوره از تاریخ  ساعت می...............   آموزش
  . قرار دهد فراگیر موسس موظف است یک نسخه از استاندارد مذکور را در اختیار 

  و مقررات و دستورالعمل هـاي انضـباطی پیوسـت صـادره      موظف به رعایت موازین اسالمی ، اخالقی کلیه ضوابط آموزشیفراگیر.  4
  . از سازمان آموزش فنی و حرفه اي می باشد 

  . رسانده شود مرکز / تشکل ، باید مراتب به اطالع فراگیردرصورت بروز عواملی غیرمترقبه و بیماري .  5
  . رسیدگی نماید  یرانفراگموظف است به شکایات ، نظرات و پیشنهادات  مرکز/ تشکل موسس و مدیر .  6
  یا          اقساط مورد توافق طرفین یا                       می باشد که طی وجه نقد ........................... مبلغ شهریه دوره آموزشی .  7

  چک 
  ا مشخصات زیر ب

  شعبه -بانک  سر رسید  مبلغ چک  ردیف
        
        
        

  . پرداخت می گردد 
  فراگیربه مرکز / تشکل موظف است رسید پرداخت شهریه را امضاء و پس از ممهور نمودن به مهر  مرکز/ تشکل یا مدیر  موسس.  11

  . تحویل دهد 
  . برابر با دستورالعمل هاي مربوطه اقدام گردد  فراگیردرصورت بروز موارد اختالف فی ما بین موسس و .  13
  .دستورالعمل می باشدبراساس  راگیرفنحوه پرداخت شهریه درصورت انصراف .  14

ضـبط  تشکل / مرکز گردد و اصل آن در سوابق  فراگیرویک نسخه پس ازتکمیل تحویل  این قرارداد بایستی دردونسخه تنظیم گردد
  . گردد 

  نام و نام خانوادگی فراگیر
  امضاء تاریخ

  

موسس نام و نام خانوادگی 
  مرکز/ تشکل 

 امضاء                                         تاریخ
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  8شماره پیوست 
  
  

  نمونه قرارداد کار
  

  قـانون کـار موضـوع    ) 7(الحـاقی بـه مـاده    ) 3(ه قـانون کـار جمهـوري اسـالمی ایـران و تبصـر      ) 10(این قرارداد به موجب مـاده  

  مجمــع تشــخیص  25/8/1387مصـوب   -قــانون رفـع برخــی از موانــع تولیـد و ســرمایه گـذاري صــنعتی   ) 8(مـاده  ) الــف(بنـد  

  . نماینده قانونی کارفرما و کارگر منعقد می شود / مصلحت نظام بین کارفرما

  : مشخصات طرفین )  1

  ارفرما نماینده قانونی ک/ کارفرما

  ..................................... شـماره ثبـت   / شماره شناسـنامه ................................ فرزند ............................................. شرکت / خانم / آقاي 

  .................................................................................................................................: ....................................................................بــه نشــانی 

  کارگر 

........................ شـماره شناسـنامه   ......................... ..........متولـد  ................................... فرزند ............................................. خانم / آقاي 

  .................................................................. نـوع و میـزان مهـارت    .............................. میزان تحصیالت .................................. شماره ملی 

  ..................................................................................................................................................................................................: ...بــه نشــانی 

  کارمعین              موقت                  دائم          : نوع قرارداد )  2

  : ....................................................................................نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه اي که کارگر به آن اشـتغال مـی یابـد    )  3
........................................................................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................: ...........................................................................................................محل انجام کـار  )  4
  .................................................: ...........................................................................................................................تاریخ انعقـاد قـرارداد   )  5
  ...............................................................: ...........................................................................................................................مدت قـرارداد  )  6
  .............................................................................................................................................................................: ...............ساعات کـار  )  7

ـ   . میزان ساعات کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می گـردد     ی توانـد بـیش از میـزان منـدرج     سـاعات کـار نم
  . در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است 

  : حق السعی )  8

  ) ل ریـا : .......................................................... حقـوق ماهانـه   (ریـال  .......................................... سـاعتی  / روزانه/ مبنا/ مزد ثابت: الف 
                         . ریـال کـه طبـق توافـق طـرفین قابـل پرداخـت اسـت         ............................................. پاداش افـزایش تولیـد و یـا بهـره وري     : ب 
ــا : ج  ــایر مزایـ   .........................................................................................................................................................................................سـ
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  .......................................نـزد بانـک   .............................................. ماهانه به حساب شماره / بصورت هفتگی: حقوق و مزایاي کارگر )  9
  . توسط کارفرما یا نماینده قانونی وي پرداخت می گردد ............................... شعبه 

  قانون کار ، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سـازمان تـامین اجتمـاعی و یـا سـایر دسـتگاه هـاي        ) 148(به موجب ماده  :بیمه )  10

  . بیمه گر بیمه نماید 

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدي و پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه هاي مشمول  :عیدي و پاداش ساالنه )  11

  مبنــا / مجلــس شــواري اســالمی ، بــه ازاي یــک ســال کــار معــادل شصــت روز مــزد ثابــت  6/12/1370مصــوب  -قــانون کــار

ـ    ) تا سقف نود روز حداقل مـزد روزانـه قـانونی کـارگران     (   . اداش سـاالنه بـه کـارگر پرداخـت مـی شـود       بـه عنـوان عیـدي و پ

  . براي کار کمتر از یک سال ، میزان عیدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد 

مجمـع   25/8/87به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات ، مطابق قانون و مصوبه مورخ  :حق سنوات یا مزایاي پایان کار )  12

  . م به نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود تشخیص مصلحت نظا

  . این قرارداد در موارد ذیل ، توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است  :شرایط فسخ قرارداد )  13

  . روز قبل به طرف مقابل کتباً اعالم می شود ................ فسخ قرارداد 

........................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................................  

  سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جملـه مرخصـی اسـتحقاقی ، کمـک هزینـه مسـکن و کمـک هزینـه           )14

  . عائله مندي نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد 

در (چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما ، یک نسخه نزد کارگر ، یک نسخه به تشکل کـارگري   این قرارداد در  )15

و یک نسخه نیز توسط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت و یا سایر طرق به اداره کار و امور اجتمـاعی محـل   ) صورت وجود

  . تحویل می شود 

  
 محل امضاء کارگر                                                                                                                             محل امضاء کارفرما       
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  امور تحقیقاتی
  :تعاریف

ک و اصالح نژاد دام، بهداشت و تغذیه دام، مهندسی علوم دامی، تغذیه طیور، زنبور عسل، دامپروري، ژنتی: رشته هاي اصلی -1
  پرورش گاو و گاومیش، شیالت و آبزیانتولیدات دامی، تغذیه نشخوارکنندگان، فیزیولوژي دام، 

ترویج و آموزش کشاورزي، ترویج کشاورزي، آموزش کشاورزي، توسعه و عمران روستایی، اقتصاد : رشته هاي مرتبط - 2
  کشاورزي

  اضیان و اسناد و مدارك مورد نیازمتقشرایط  -1ماده 
  شرایط عمومی) الف

  ......ارائه درخواست کتبی بر اساس فرم شماره - 1
 تابعیت جمهوري اسالمی ایران - 2

 پیشینه کیفري  گواهی عدم اعتیاد و سوء- 3

  شرایط اختصاصی) ب
مبتنی بر نیازهاي اساسی  حقیقاتیت مرکز یا تشکل اساسنامه در فعالیت موضوع قید و ذیصالح مرجع درشرکت  ثبت - 1

بخش زمینه تحقیقاتی بنیادي، کاربردي  یا توسعه اي علوم دامپروري با موضوع مشخص و با توجه به برنامه هاي توسعه ملی 
  ساله کشور 20و اولویت هاي تحقیقاتی در راستاي سیاستهاي وزارت جهاد کشاورزي در سند چشم انداز 

اد واحد تحقیقاتی به صورت حقیقی الزم است متقاضی نسبت به عقد قرارداد و خرید خدمت و درصورت درخواست ایج: تبصره
  .برقراري بیمه براي سایر افراد الزام آور اقدام نماید

  با موضوع مرتبط با فعالیت هاي دامپروي) به دلیل عدم رعایت مقررات مربوطه(نداشتن سابقه لغو پروانه بهره برداري  - 2
  )اشخاص حقوقی(امه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات شرکتارائه روزن - 3
 دارا بودن مدارك تامین محل فعالیت به نام متقاضی - 4

  سال اعتبار 4با حداقل ) کد رهگیري(سند ماکیت برابر اصل و یا اجاره نامه معتبر : 1تبصره
ل ممهور به مهر شوراي محل و یا اجاره در مناطقی که فاقد سند مالکیت می باشند تصویر برابر اصل نقل و انتقا: 2تبصره

  نامه معتبر با کد رهگیري
 ا.ا.داشتن عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی ج - 5

  )حداقل کارشناسی(هاي مرتبط دارا بودن گواهی تحصیلی متقاضی به عنوان دانش آموخته علوم دامی و رشته - 6
ه هاي مرتبط دامپروري با مدرك کارشناسی ارشد و دکتري که حداقل یک نفر داشتن حداقل سه نفر متخصص در رشت - 5

  .آنها داراي مدرك دکتري تخصصی باشد
اعالم هر ساله لیست پژوهشگران همراه با ارائه حکم استخدامی یا قرارداد معتبر با مرکز توسط مراکز تحقیقاتی : 3تبصره     

  به سازمان نظام مهندسی
مرتبط با (ت انتشار مقاالت علمی و پژوهشی و انجام طرح هاي تحقیقاتی پایان یافته از هر پژوهشگردرصور: 4تبصره     

  .یک نسخه از آن به دبیرخانه مرکزي صدور پروانه هاي سازمان نظام مهندسی ارسال میگردد) فعالیت هاي دامپروري
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  .ضروریست دانشگاهها علمی هیات اعضاء استثناء هب شرکت در آور الزام فنی افراد وقت تمام بکار اشتغال : 5تبصره     
  شرکت در دوره آموزشی و توجیهی مورد نیاز حسب نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی - 6
  کروکی محل ایجاد مرکز ممهور به مهر و امضاء کارشناس ناظر - 7
  داشتی و فنی با تایید مراجع ذیصالحتجهیز ساختمان، فضا و تجهیزات مناسب با رعایت موارد ایمنی، به - 8
  دارا بودن حداقل یک اتاق مناسب براي هر دو پژوهشگر، وجود کتابخانه، سالن مطالعه با تجهیزات مناسب در مرکز - 9

مراکز تحقیقاتی که بر اساس این ظوابط تاسیس می شوند ، می توانند از امتیازات و تسهیالتی که سایر مراکز تحقیقاتی  -10
  .می باشند استفاده کننددارا 
مراکز تحقیقاتی که پس از تشکیل ، شرایط مندرج در این آیین نامه را از دست بدهند مجوز تاسیس آنها بر حسب مورد  -11

  .توسط سازمان نظام مهندسی لغو خواهد گردید
یین نامه مراکز خدمات متقاضیان در صورت تقاضا براي دریافت مجوز ارائه خدمات در دو یا چند فعالیت موضوع آ -12

  .دامپروري غیر دولتی، باید شرایط اختصاصی الزم جهت هر فعالیت را جداگانه احراز نمایند
فعالیت هاي پژوهشگران معرفی شده در ساعات تمام وقت و نیمه وقت بایستی در مرکز و یا در مکان وابسته به آن : 6تبصره

  .یردمرکز با هدف تحقیقات با نام آن مرکز انجام پذ
در صورتیکه پژوهشگر بخواهد از عنوان هیات علمی استفاده نماید باید از مقررات و آئین نامه هاي مربوط به اعضاء : 7تبصره

  .هیات علمی مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی تبعیت کند
  
  
  
  
  
  
  


