
 1چک لیست 
 اد مرکز خدمات کشاورزي غیردولتیایج مورد نیاز مدارك

 اشخاص حقوقی
 

  :تاریخ تشکیل پرونده                                                                                   :متقاضینام 

 تایید شرح ردیف
 مدارك عمومی

  ندسی کشاورزي و منابع طبیعیاصل و تصویر کارت عضویت سازمان نظام مه 1
  مدارك شناسایی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (اشخاص حقوقی) 2
  یاشخاص حقوق يصاحبان امضاء مجاز برا ای یقیحق یمتقاض فهینظام وظ تیمعاف ایخدمت  انیپا ریتصو 3

 مدارك اختصاصی
  فرم تکمیل شده درخواست متقاضی 4

5 
سال از تاریخ  3ت قانونی محل مورد تقاضا یا اجاره نامه با مدت اعتبار حداقل مدارك مثبته مبنی بر مالکی

 درخواست به همراه مجوز حق بهره برداري از مالک
 

  (قید موضوع فعالیت در اساسنامه الزامی می باشد)براي اشخاص حقوقیاساسنامه  6
  اصل و تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی 7
  ضري متقاضیفرم تعهد مح 8
  تصویر پروانه اشتغال (در صورت دارا بودن پروانه اشتغال) 9
  احراز صالحیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان 10

11 
گواهی رتبه بندي مهندسی کشاورزي از سازمان نظام  مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی براي امور مشاوره 

 اي و پیمانکاري
 

  گزارش بازدید اولیه کارشناس از ساختمان، تاسیسات و امکانات محل فعالیت مرکز (فرم بازدید) 12
  کشورریال) به حساب سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی  20,000,000واریز تعرفه ( 13
  ریال 300,000,000سفته به مبلغ  14

 نظام مهندسی استانریال به حساب سازمان  2,500,000واریز مبلغ  15
 ریال) 250,000ریال و سهم سازمان مرکزي 750,000ریال، سهم استان 1,500,000(بازدید کارشناسی 

 

 مدارك نیروي انسانی متخصص
  )2تصویر کارت عضویت و مدرك تحصیلی نیروي انسانی متخصص (به شرح چک لیست  16
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رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي و 
 نابع طبیعی استانم



 

 1چک لیست 
 اد مرکز خدمات کشاورزي غیردولتیایج مورد نیاز مدارك

 حقیقیاشخاص 
 

  :تاریخ تشکیل پرونده                                                                                   :متقاضینام 

 تایید شرح ردیف
 مدارك عمومی

  هندسی کشاورزي و منابع طبیعیاصل و تصویر کارت عضویت سازمان نظام م 1
   فهینظام وظ تیمعاف ایخدمت  انیپا ریتصو 2

 مدارك اختصاصی
  فرم تکمیل شده درخواست متقاضی 3

4 
سال از تاریخ  3مدارك مثبته مبنی بر مالکیت قانونی محل مورد تقاضا یا اجاره نامه با مدت اعتبار حداقل 

 ي از مالکدرخواست به همراه مجوز حق بهره بردار
 

  فرم تعهد محضري متقاضی 5
  پروانه اشتغال (در صورت دارا بودن) 6
  احراز صالحیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان 7

8 
گواهی رتبه بندي مهندسی کشاورزي از سازمان نظام  مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی براي امور مشاوره 

 اي و پیمانکاري
 

  گزارش بازدید اولیه کارشناس از ساختمان، تاسیسات و امکانات محل فعالیت مرکز (فرم بازدید) 9
  کشورریال) به حساب سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی  20,000,000واریز تعرفه ( 10
  ریال 300,000,000سفته به مبلغ تصویر  11

 سازمان نظام مهندسی استانریال به حساب  2,500,000واریز مبلغ  12
 ریال) 250,000ریال و سهم سازمان مرکزي 750,000ریال، سهم استان 1,500,000(بازدید کارشناسی 

 

 مدارك نیروي انسانی متخصص
  )2تصویر کارت عضویت و مدرك تحصیلی نیروي انسانی متخصص (به شرح چک لیست  13

 
 
 

 امضاءمهر و 
ورزي و رئیس سازمان نظام مهندسی کشا

 منابع طبیعی استان



 2چک لیست 
 مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی نیروي انسانی متخصص

  :تاریخ تشکیل پرونده                                                                                                                                                     :متقاضینام 

 شاورزي غیردولتی:عنوان مرکز خدمات ک

 مدارك نیروي انسانی متخصص

 شماره نظام مهندسی عنوان رشته تحصیلی مدرك تحصیلی نام و نام خانوادگی کارشناس ردیف
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 امضاء
 کارشناس بررسی کننده

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان



 1فرم شماره 

 تاریخ: ........................................
 شماره: .......................................

 باسمه تعالی

 »درخواست صدور/تمدید پروانه اشتغال (جواز تاسیس) مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی«

 

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

نامه ................................. احتراماً، اینجانب آقاي/ خانم ................................................. فرزند .......................... به شماره شناس
... صادره از ................................... به نمایندگی از جانب خود     / شرکت کد ملی .......................................................

.................... ضمن ارائه مدارك ....................................................... به شماره ثبت .......................................... مورخ ........
ضا دارم نسبت به صدور         تمدید         پروانه اشتغال (جواز تاسیس) مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی در مربوط، تقا

 حوزه فعالیت ........................................................................... اقدام فرمایید.

 ................................نشانی و شماره تلفن محل کار: ........................
 شماره تلفن همراه: ......................................................

 آدرس الکترونیکی: ...................................................
 

 نام و نام خانوادگی متقاضی

 ءامضا



۱ 
 

 2فرم شماره 
 تاریخ :...........................
 شماره:...........................

 باسمه تعالی

 »گزارش بازدید کارشناسی از محل ایجاد مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی«

 الف) مشخصات کارشناس بازدید کننده:

 ................................................... رشته تحصیلی: ...............................................نام: ........................................... نام خانوادگی: 
 شماره نظام مهندسی:.............................................

 ..............................................................................................................................................نشانی و تلفن محل کار: .........................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................. 

 ب) مشخصات مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی:

 ......نام مرکز: .................................................................................
 .............................................................................................نوع فعالیت مورد درخواست: ....................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................نشانی: .......................
.............................................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................. کد پستی: .............................................شماره تلفن: .................................... نمابر: ..............

 د) امکانات و تجهیزات:

 طراحی نماي بیرونی و چیدمان تجهیزات اداري و فنی مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی 1 -د 
  توسط سازمان نظام مهندسی ارائه می شود.تهیه و نصب تابلو با رنگ، آرم و نوشته معین مطابق نمونه اي که 

  فضاي کافی و مناسب براي مراجعه و انتظار متقاضیان
  نصب تابلوي فرآیند خدمات و تعرفه آن براي رویت متقاضی که به راحتی قابل خواندن باشد

 تجهیزات فنی و اداري -2 –د 
  میز، صندلی و نیمکت مراجعین

  اطفاي حریق و سیستم هشدار دهنده دزدگیرامکانات ایمنی نظیر کپسول 
  داشتن تجهیزات رایانه اي و اینترنت

  ، پرینتر، اسکنر و فکسPOSدستگاه 
  ارتباط تلفنی

  سیستم سرمایشی و گرمایشی مناسب
طبیعی براي دریافت شکایتها و قراردادن، آدرس، شمار تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابالغی سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع 

 پیشنهادات در معرض رویت مراجعان
 

  رعایت قوانین و مقررات جاري از قبیل قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه، حفاظت و ایمنی و بهداشت محیط کار در خصوص کارکنان خود
 



۲ 
 

 و کروکی محل استقرار UTMنظریه کارشناس به همراه نقاط  -ه

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

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

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

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

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

 محل:  UTMمختصات 

 ............................... طول جغرافیایی ....................

 عرض جغرافیایی ................................................

 کروکی محل مرکز

 
 شمال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 کارشناس فنی نظام مهندسی کشاورزي

 تاریخ:



 3فرم شماره 

 تعهد محضري متقاضی

................. صادره از/ اینجانب ......................... فرزند........................... شماره شناسنامه/ شماره ثبت شرکت ...........................
ثبت..................................... ثبت در.................................. متولد/تاریخ 

 ...................................................................آدرس.........................................................................................................................
 ....................................و شماره تماس:.........

وزیر  19/11/95مورخ  32709/020شماره به  "نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزي غیردولتی"با عنایت به ابالغ 
به موجب این سند تعهد می نمایم که کلیه قوانین، مقررات و دستورالعمل هاي صادره از طرف وزارت  و جهاد کشاورزي

و سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی درخصوص مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی تحت جهاد کشاورزي 
تصدي و مسئولیت خود را رعایت نمایم و هرگونه تغییرات در اساسنامه، اعضاء هیئت مدیره، صاحبان امضاء و سهامداران، 

و موظف دسی کشاورزي و منابع طبیعی برسانم نشانی، شماره تلفن و ... را ظرف مدت یک ماه به اطالع سازمان نظام مهن
به پذیرش کلیه مقررات و ارائه مستندات، گزارشات تخصصی، آمار و اطالعات مربوط به فعالیت هاي مرکز خدمات 
کشاورزي غیردولتی تحت تصدي و مسئولیت خود به نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي، سازمان جهاد کشاورزي استان و 

 سی کشاورزي و منابع طبیعی بوده و اقدام به ارسال گزارش عملکرد ماهیانه و سالیانه نمایم.سازمان نظام مهند

ي وظایف تعیین شده و مطابق دستورالعمل هاي ابالغی از سوي وزارت جهاد کشاورزي و همچنین تعهد می نمایم در راستا
لیت هاي خود را از طریق سامانه هاي تمام فعاو سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی فعالیت نمایم و 

الکترونیکی اعالم شده (سامانه مالی، سامانه صدور پروانه، سامانه ارجاع و ...) از سوي سازمان نظام مهندسی کشاورزي و 
چنانچه در اثر قصور، بی احتیاطی و عدم توجه به دستورالعمل هاي سازمان و اجراي ناقص و یا منابع طبیعی انجام دهم. 

اشتباه در فعالیتهاي مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی تحت تصدي و مسئولیت خود و سایر اقدامات تخصصی توسط این 
وي خسارت پیش آمده را پذیرفته و ملزم حادث گردد، مسئولیت مادي و معنو خسارتی شرکت و یا اینجانب، هرگونه مشکلی 

به جبران خسارت وارده می باشم و وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی و یا سایر 
مراجع ذیصالح حق دارند جواز اینجانب/ این شرکت را ابطال و یا به حالت تعلیق درآورند و اینجانب حق هرگونه ادعا و 

دي را از خود از هر حیث و جهت سلب و ساقط می نمایم و ذمه وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی اعتراض بع
 کشاورزي و منابع طبیعی را نسبت به اقدامات خود از هر حیث و جهت مبرا می نمایم.

 تاریخ:

 امضاء متقاضی



 4فرم شماره 

 کارشناس مرکز خدمات کشاورزي غیردولتیتعهد 

 .................................... متولد  اینجانب ......................... فرزند........................... شماره شناسنامه............................................
 ............................................................. در مقطع .......................... به شماره نظام مهندسی .....................فارغ التحصیل رشته 

 ............................................................................آدرس................................................................................................................
 و شماره تماس:.............................................

به صورت تمام وقت تعهد می نماید که در مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی ....................................................................... 
 فعالیت و تمام ضوابط و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه را رعایت نمایم .

 
 

 تاریخ:

 کارشناس مرکزامضاء 



 باسمه تعالی
 رسید دریافت سفته

متقاضی تاسیس مرکز خدمات  ................ شماره شناسنامه/ شماره ثبت شرکت ............................................ ........................ فرزند......................اینجانب ............
 .................................................................................................کشاورزي غیردولتی 

 ........................................ و شماره تماس: .............................................................آدرس...................................................................................................................به 
 به شماره هاي :سفته تعداد ........ متعهد می گردم که 

 ................................................و ...............................و ...............................و .................................................و .................................................. و ................................
و یت قوانین و مقررات در وجه سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی کشور به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات و رعاجمعاً به ارزش سیصد میلیون ریال 

 می باشد. ابالغی وزیر محترم جهاد کشاورزي 19/11/95مورخ  32709/020نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزي غیردولتی به شماره  مورد اشاره در وظایف
 تعهدات متقاضی:

 کوشش در انجام امور محوله .1

 ی کشاورزي و منابع طبیعیحفظ اسرار شخصی بهره برداران، کارشناسان و سازمان نظام مهندس .2

 محرمانه) -بایگانی و حفظ اسناد، مدارك از هر نوع و درجه (عادي .3

 نداشتن هیچگونه ممنوعیت شغلی (سوء پیشینه و محکومیت در محاکم قضایی یا حقوقی و هیاتهاي بدوي و عالی انتظامی .4

 زي و منابع طبیعیاجراي سیاستها، ضوابط و دستورالعملهاي ابالغی سازمان نظام مهندسی کشاور .5

 حضور منظم و به موقع در محل کار و رعایت ساعت کاري .6

 رعایت ضوابط، مقررات، ایمنی و بهداشت کاري، قوانین پرسنلی و ... .7

از طرف متعهد  ردهدر صورت عدم رعایت هر کدام از تعهدات فوق، سازمان نظام مهندسی کشاورزي حق دارد عالوه بر لغو یا توقیف مجوز نسبت به جبران خسارت وا
 اقدام الزم را انجام دهد.و معرفی به هیاتهاي بدوي و عالی انتظامی سازمان نظام مهندسی یا مراجع قضایی و حقوقق، موجود  یا تضامین

 ماه پس از اتمام همکاري مسترد خواهند شد. 6* الزم به ذکر است که سفته هاي ضمانت، 
 متقاضیان حقوقی/ دو نفر ضامن براي متقاضی حقیقی) براي ت مدیره(اعضاي هیا مشخصات امضاء کنندگان ظهر سفته

 امضاء شماره تماس آدرس شماره ملی نام و نام خانوادگی
     

     

     

     

     

 
 امضاء متقاضی

 
شرکت.......................................... در تاریخ ........................... بابت ضمانت حسن انجام تعهدات در انجام بدینوسیله تایید می نماید که سفته هاي به شرح باال از آقاي/ 

 وظایف مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی ............................................... دریافت گردید.

 امضاء کارشناس نظام مهندسی استان





 

مراکز خدمات کشاورزي غیردولتی  قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی و مطابق با نظام صدور مجوز 2به استناد ماده 

داراي ................................................ به شرکت  وزیر جهاد کشاورزي 19/11/95مورخ  32709/020به شماره 

کز خدمات کشارزي تاسیس مرجازه داده می شود نسبت به و ا..............................  ثبت شرکتهاي استان..................... شماره

 به آدرس....................   بخش....................  شهرستان....................  غیردولتی در استان
ایت با رع ............................  کد/ صندوق پستی................. ......................................................................

 .   پروانه اقدام نمایداین مقررات و ضوابط مربوطه و شرایط ظهر 

 ............................................................ -2 ............................................. -1موضوع فعالیت : 
3- ............................................................ 
4- ............................................................ 
5- ............................................................ 
 

 

 

 

 ) پروانه اشتغال(جواز تاسیس 

 مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی
 )شخص حقوقی(

                

 

 
سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 و منابع طبیعی ج.ا.ا

 

       

 احمد کبیري

 رییس سازمان نظام مهندسی

 کشاورزي و منابع طبیعی ج.ا.ا 
 

  :شماره

 تاریخ:  

 سال 3مدت اعتبار: 



 

 

 تعهدات:

 واز تاسیس ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات تجاري مرتبط با نوع فعالیت و تعهدنامه محضري می باشد.دارنده ج .1
 دارنده جواز متعهد می گردد در راستاي وظایف تعیین شده فعالیت نماید در غیر اینصورت برابر مقررات با دارنده جواز رفتار می گردد. .2
هرگونه تغییرات در نشانی، شماره تلفن و ... مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی باید حداکثر پس از یک ماه به اطالع مرجع صادر کننده  .3

 جواز برسد.
 حق انتفاع از مزایاي قانونی، متعلق به دارنده جواز می باشد. .4
ت کشاورزي غیردولتی به عهده دارنده جواز و تابع ضوابط و تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی، زمین و سایر الزامات ایجاد مرکز خدما .5

مقررات مربوطه می باشد و جواز صادره هیچگونه تعهدي براي وزارت جهاد کشاورزي، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع 
 طبیعی و سایر دستگاههاي دولتی در ارتباط با موارد مذکور و عدم النفع آن ایجاد نمی کند.

ن جواز موظف به پذیرش و همکاري با نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی در دارنده ای .6
 بازرسی از مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی می باشد.

نین و مقررات تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تاسیس مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی می نمایند ضمن رعایت تمامی قوا .7
 ن کار و بیمه تامین اجتماعی نسبت به برقراري بیمه نیروي انسانی شاغل و بیمه مسئولیت مدنی اقدام نمایند.واز جمله قان

 هرگونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در جواز پیگیرد قانونی دارد. .8
 جواز موثر نمی باشد.این جواز و امتیاز ناشی از آن در اثبات مالکیت ساختمان مندرج در  .9

 این جواز صرفاً به منظور تاسیس مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی صادر شده و ارزش دیگري ندارد. .10

                                                                                                                                                                                   

 نام و نام خانوادگی و امضاء متعهد                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 



 

مراکز خدمات  قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی و مطابق با نظام صدور مجوز 2به استناد ماده 

...........................  آقاي/ خانمبه  وزیر جهاد کشاورزي 19/11/95مورخ  32709/020کشاورزي غیردولتی به شماره 
تاسیس مرکز خدمات کشارزي جازه داده می شود نسبت به ا..................... شناسنامه/ کدملیداراي .............   فرزند

 به آدرس....................   بخش....................  شهرستان................... . غیردولتی در استان

با رعایت  ............................  کد/ صندوق پستی....................................................................................... 

   . هر این پروانه اقدام نمایدمقررات و ضوابط مربوطه و شرایط ظ

 ............................................................ -2.............................................  -1موضوع فعالیت : 
3- ............................................................ 
4- ............................................................ 
5- ............................................................ 

 

 

 

 ) پروانه اشتغال(جواز تاسیس 

 مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی
 )قییشخص حق(

                

 

 
سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 و منابع طبیعی ج.ا.ا

 

       

 احمد کبیري

 رییس سازمان نظام مهندسی

 کشاورزي و منابع طبیعی ج.ا.ا 

 

  :شماره

 تاریخ:  

 سال 3مدت اعتبار: 



 

 

 تعهدات:

 و مقررات تجاري مرتبط با نوع فعالیت و تعهدنامه محضري می باشد. دارنده جواز تاسیس ملزم به رعایت کلیه قوانین .1
 دارنده جواز متعهد می گردد در راستاي وظایف تعیین شده فعالیت نماید در غیر اینصورت برابر مقررات با دارنده جواز رفتار می گردد. .2
هرگونه تغییرات در نشانی، شماره تلفن و ... مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی باید حداکثر پس از یک ماه به اطالع مرجع صادر کننده  .3

 جواز برسد.
 حق انتفاع از مزایاي قانونی، متعلق به دارنده جواز می باشد. .4
ت کشاورزي غیردولتی به عهده دارنده جواز و تابع ضوابط و تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی، زمین و سایر الزامات ایجاد مرکز خدما .5

مقررات مربوطه می باشد و جواز صادره هیچگونه تعهدي براي وزارت جهاد کشاورزي، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع 
 طبیعی و سایر دستگاههاي دولتی در ارتباط با موارد مذکور و عدم النفع آن ایجاد نمی کند.

ن جواز موظف به پذیرش و همکاري با نمایندگان وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی در دارنده ای .6
 بازرسی از مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی می باشد.

نین و مقررات تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تاسیس مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی می نمایند ضمن رعایت تمامی قوا .7
 ن کار و بیمه تامین اجتماعی نسبت به برقراري بیمه نیروي انسانی شاغل و بیمه مسئولیت مدنی اقدام نمایند.واز جمله قان

 هرگونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در جواز پیگیرد قانونی دارد. .8
 جواز موثر نمی باشد.این جواز و امتیاز ناشی از آن در اثبات مالکیت ساختمان مندرج در  .9

 این جواز صرفاً به منظور تاسیس مرکز خدمات کشاورزي غیردولتی صادر شده و ارزش دیگري ندارد. .10
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عناوين مراكز خدمات كشاورزي غيردولتي ابالغي در 
  العمل تركيب نيروي انساني متخصصدستور

كه مجوز آنها توسط نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي 
  صادر مي گردد.

 

 

 

  

  

 

 

 



  مراكزي كه مجوز آنها توسط نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي صادر ميگردد

 تركيب نيروي انساني عنوان مركزرديف

 آزمايشگاه تجزيه عسل 1

  كارشناس علوم دامي .1
 كارشناس دامپزشكي .2

 كارشناس صنايع غذايي .3

نفر نيروي انساني از رديف هاي فوق، آزمايشگاه تجزيه عسل تشكيل و نسبت به 2حداقل در صورت تامين 
 ارائه خدمات اقدام مي نمايد.

 آزمايشگاه بيوتكنولوژي  و ژنتيك دام 2

  كارشناس ارشد بيوتكنولوژي ملكولي دام .1
 دكتراي اصالح نژاد گرايش ژنتيك ملكولي .2

 دكتراي اصالح نژاد گرايش ژنتيك كمي .3

 دكتراي ژنتيك .4

 مركز تلقيح مصنوعي 3
  كارشناس دامپروري يا كراشناس علوم دامي يا كارشناس توليدات دامي .1
 كارشناس دامپزشكي .2

 شركت خدمات اصالح نژاد 4
  ارشد علوم دامي با گرايش اصالح نژادكارشناس  .1
 كارشناس دامپروري .2

 شركت عرضه نهاد ه ها و تجهيزات كشاورزي 5
  كليه كارشناسان كشاورزي .1

 دارا بودن كارشناس متناسب با نوع نهاده ها و تجهيزات عرضه شده ضروري است

6 
آزمايشگاه تشخيص آفات و بيماري هاي گياهي

 (كلينيك گياهپزشكي)

  فني (كارشناس ارشد گياهپزشكي)مسئول  .1
 كارشناس اجرايي (كارشناس گياهپزشكي) .2

 كارشناس اجرايي (كارشناس گياهپزشكي) .3

 كارشناس ارشد بيماري شناسي گياهي .4

 كارشناس ارشد شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز .5

 كارشناس ارشد حشره شناسي .6

 كارشناس زراعت و اصالح نباتات .7

 كارشناس باغباني .8

كلينيك گياهپزشكي 9الي  7و يك نفر از رديف هاي  2و  1صورت تامين نيروي انساني رديف هاي حداقل در 
مي تواند تشكيل و نسبت به ارائه خدمات اقدام نمايد. بديهي است با توجه به حجم خدمات و نوع خدمات، تعداد

 و تركيب نيروي انساني افزايش مي يابد.

7 
اروگانيسم كنترلمركز توليد عوامل ماكرو 

 بيولوژيك آفات (انسكتاريوم گياهپزشكي)

  مدير مسئول فني (كارشناس گياهپزشكي)
 كارشناس اجرايي (كارشناس گياهپزشكي)

 كارشناس حشره شناسي

، انسكتاريوم گياهپزشكي تشكيل و نسبت به 3و با  2الي 1حداقل در صورت تامين نيروي انساني رديف هاي 
مايد. بديهي است با توجه به حجم خدمات و نوع خدمات، تعداد و تركيب نيروي انسانيارائه خدمات اقدام ن

 افزايش مي يابد.



 تركيب نيروي انساني عنوان مركزرديف

 يك نفر كارشناس گياهپزشكي و يا يكي از رشته هاي مرتبط با آن فروشگاه آفت كش هاي نباتي 8

 شركت هاي توزيع آفت كش هاي نباتي 9
  مسئول فني (كارشناس گياهپزشكي) .1
 بازرگاني و فروشكارشناس  .2

شركت هاي دفع آفات و ضد عفوني محصوالت و  10
 فرآورده هاي نباتي

  مسئول فني (كارشناس گياهپزشكي) .1
 كارشناس اجرايي (كارشناس گياهپزشكي) .2
 كارشناس بيماري شناسي گياهي .3
 كارشناس شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز .4
 كارشناس حشره شناسي .5

شركت دفع آفات نباتي و ضدعفوني مي تواند تشكيل 2و  1انساني رديف هاي حداقل در صورت تامين نيروي 
و نسبت به ارائه خدمات اقدام نمايد. بديهيه است با توجه به حجم خدمات و نوع خدمات، تعداد و تركيب نيروي

 انساني افزايش مي يابد.

شركت تخصصي پايش و برآورد خسارت و  11
 بهسازي زيستگاه هاي آبزيان

  كارشناس ارشد شيالت .1
 كارشناس ارشد اكولوژي دريا .2
 كارشناس ارشد آلودگي دريا .3

براي رديف هاي تخصصي فوق مي توان از كارشناس مرتبط با سه سال سابقه كار تجربي در زمينه مذكور
 استفاده كرد. شرايط سابقه كار مورد قبول بايد به تاييد سازمان شيالت ايران برسد.

و ترويجي مجتمع هاي آبزي  شركت خدمات فني 12
 پروري

  كارشناس ارشد شيالت .1
 كارشناس شيالت .2
 كارشناس مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي .3
سال سابقه كار تجربي استفاده كرد. شرايط سابقه كار مورد 3مي توان از كارشناس شيالت با  1براي رديف 

 قبول بايد به تاييد سازمان شيالت ايران برسد.

 صيد و صياديشركت تخصصي  13

  كارشناس ارشد صيد و بهره برداري آبزيان .1
 كارشناس ارشد تكنولوژي صيد .2
 كارشناس ارشد فرآوري آبزيان .3
 كارشناس ارشد اكولوژي دريا .4
 كارشناس ارشد عمران، سازه هاي دريايي .5
 كارشناس برق الكترونيك، مكانيك، تاسيسات .6

مهندسي شيالت به سه سال سابقه كار تجربي درمي توان از كارشناس  3الي  1براي رديف هاي تخصصي 
 زمينه تخصصي مربوطه نيز استفاده كرد.

مي توان از كارشناس عمران با سه 5مي توان از كارشناس محيط زيست يا شيالت براي رديف  4براي رديف 
بايد به تاييد سال سابقه كار تجربي در زمينه تخصصي مربوطه نيز استفاده كرد. شرايط سابقه كار  مورد قبول

 سازمان شيالت ايران برسد
 باشد 6الي  1شركت سطح يك مي بايست حداقل دراراي تخصص هاي رديف 

 باشد 4الي  1شركت سطح دو ميبايست حداقل داراي تخصصي هاي رديف 
 باشد. 3الي  1شركت سطح سه مي بايست حداقل داراي تخصص هاي رديف 



 تركيب نيروي انساني عنوان مركزرديف

 شركت خدمات مهندسي بندري 14

  شيالت كارشناس .1
 كارشناس مكانيك يا مهندسي كشتي .2
 كارشناس علوم دريايي (ناوبريف مخابرات و گرايش هاي مرتبط) .3
 سازه هاي دريايي -كارشناس ارشد عمران .4
 كارشناس ارشد مكانيك .5
سال سابقه كار تجربي در حوزه هاي بندري الزم است. شرايط سابقه كار مورد قبول 3دارا بودن  1براي رديف 

 اييد سازمان شيالت ايران برسد.بايد به ت
سال سابقه كار تجربي در زمينه تخصصي مرتبط نيز استفاده 3مي توان از كارشناس مربوطه با  4براي رديف 

 كرد. شرايط سابقه كار مورد قبول بايد به تاييد سازمان شيالت ايران برسد.

 شركت تخصصي تكثير و پرورش آبزيان 15

  دكتراي شيالت .1
 ارشد تكثير و پرورش آبزيانكارشناس  .2
 كارشناس ارشد تغذيه آبزيان .3
 كارشناس ارشد بهداشت و بيماري هاي آبزيان .4
 كارشناس ارشد فرآوري آبزيان .5
 كارشناس ارشد عمران گرايش آب و فاضالب .6
 كارشناس تاسيسات .7
 كارشناس ارشد محيط زيست .8

با سه سال سابقه كار تجربي درمي توان از كارشناس مهندسي شيالت  5الي  2براي رديف هاي تخصصي 
 زمينه تخصصي مربوطه نيز استفاده كرد.

سال سابقه 3مي توان از كارشناس محيط زيست با  8مي توان از كراشناس عمران و براي رديف  6براي رديف 
كار تجربي در زمينه تخصصي مربوطه نيز استفاده كرد. شرايط سابقه كار مورد قبول بايد به تاييد سازمان

 شيالت ايران برسد.
 باشد 8الي  1شركت سطح يك مي بايست حداقل داراي تخصص هاي رديف 
 باشد 6و  4الي  1شركت سطح دو  مي بايست حداقل داراي تخصص هاي رديف 

 شركت تخصصي شيالت و آبزيان 16

  دكتراي شيالت .1
 كارشناس ارشد تكثير و پرورش آبزيان .2
 آبزيانكارشناس ارشد صيدو  بهره برداري  .3
 كارشناس ارشد تغذيه آبزيان .4
 صيد آبزيان كارشناس ارشد تكنولوژي .5
 كارشناس ارشد بهداشت و بيماري هاي آبزيان .6
 كارشناس ارشد فرآوري آبزيان .7
 كارشناس ارشد عمران گرايش آب و فاضالب .8
 كارشناس تاسيسات و تجهيزات برودتي، مكانيك و الكترونيك .9

 كارشناس ارشد اكولوژي دريا .10
 عمران (طراحي و سازه) كارشناس .11
 كارشناس مهندسي صنايع .12

مي توان از كارشناس مهندسي شيالت به سه سال سابقه كار تجربي در 7الي  2براي رديف هاي تخصصي 
 زمينه تخصصي مربوطه نيز استفاده كرد.

3مي توان از كارشناس محيط زيست يا شيالت با  10مي توان از كارشناس عمران و براي رديف  8براي رديف 
سال سابقه كار تجربي در زمينه تخصصي مربوطه نيز استفاده كرد. شرايط سابقه كار مورد قبول بايد به تاييد



 تركيب نيروي انساني عنوان مركزرديف

 سازمان شيالت ايران برسد
 باشد 12الي  1هاي رديف شركت سطح يك مي بايست حداقل داراي تخصص 

 باشد 8و  5الي  1شركت سطح دو  مي بايست حداقل داراي تخصص هاي رديف 
 باشد. 4الي  1شركت سطح سه مي بايست حداقل داراي تخصص هاي رديف 

 شركت تخصصي زراعت و باغباني 17

  كارشناس كشاورزي عمومي .1
 كارشناس توليدات گياهي .2
 كارشناس اگرونومي .3
 اصالح نباتات كارشناس زراعت و .4
 كارشناس مهندسي كشاورزي .5
 كارشناس اصالح نباتات .6
 كارشناس مهندسي زراعت .7
 كارشناس توليدات باغي .8
 كارشناس باغباني .9

 كارشناس فضاي سبز .10
 كارشناس ترويج و آموزش كشاورزي .11
 كارشناس اقتصاد كشاورزي .12

فعاليت غالب منطقه تحت پوشش،نفر نيروي انساني رديف هاي فوق، بر مبناي نوع  3حداقل در صورت تامين 
شركت تخصصي زراعت و باغباني مي تواند تشكيل و نسبت به ارائه خدمات اقدام نمايد. بديهيه است با توجه به
حجم خدمات و نوع خدمات، تعداد و تركيب نيروي انساني افزايش مي يابد. در صورتي كه فعاليت شركت در

يكي يا واريته اي باشد داشتن كارشناس اصالح نباتات الزامي مي باشد.زمينه هاي باغباني در گرايش اصالح ژنت

 شركت تخصصي جنگل، مرتع و آبخيزداري 18

  كارشناس جنگلداري .1
 كارشناس منابع طبيعي .2
 كارشناس جنگل شناسي .3
 كارشناس مهندسي جنگل .4
 كارشناس تكنولوژي جنگل .5
 كارشناس صنايع چوب .6
 كارشناس جنگلداري و اقتصاد جنگل .7
 كارشناس سياست و اقتصاد جنگل .8
 كارشناس منابع طبيعي .9

 كارشناس مرتعداري .10
 كارشناس آبخيزداري .11
 كارشناس احياي مناطق خشك و كوهستاني .12
 كارشناس مديريت مناطق بياباني .13
 كارشناس علوم مرتعداري .14
 كارشناس علوم مهندسي آبخيزدار .15
 كارشناس ترويج و آموزش كشاورزي .16
 كارشناس اقتصاد كشاورزي .17
 كارشناس گياهپزشكي .18
 كارشناس حفاظت و حمايت منابع طبيعي .19
 گرايش هي زيرمجموعه مهندسي منابع طبيعي (بجز شيالت) .20



 تركيب نيروي انساني عنوان مركزرديف

نفر نيروي انساني از رديف هاي فوق، بر مبناي نوع فعاليت غالب منطقه تحت 3حداقل در صورت تامين 
ارائه خدمات اقدام نمايد. پوشش شركت تخصصي جنگل، مرتع و آبخيزداري مي تواند تشكيل و نسبت به

 بديهي است با توجه به حجم خدمات و نوع خدمات، تعداد و تركيب نيروي انساني افزايش مي يابد.

 شركت تخصصي مكانيزاسيون كشاورزي 19

  كارشناس ماشين آالت كشاورزي .1
 كارشناس مكانيزاسيون .2
 كارشناس مكانيك ماشينهاي كشاورزي .3
 كارشناس ماشينهاي كشاورزي .4
 كارشناس خاكشناسي .5
 كارشناس مهندسي آب و خاك .6
 كارشناس آبياري  آباداني .7
 كارشناس آبياري و زهكشي .8
 كارشناس مهندسي آب .9

 كارشناس تاسيسات آبياري .10
 كارشناس تاسيسات هيدروتكنيك و برق (امور شيالتي) .11
 كارشناس صنايع و فرآورده هاي شيالتي .12
 شيالت و ...)كارشناس كشاورزي (اعم از زراعت و باغباني،  .13

4الي  1نفر نيروي انساني از رديف هاي فوق (حضور حداقل يك نفر از رديف هاي  3حداقل در صورت تامين 
الزامي است) بر مبناي نوع فعاليت غالب منطقه تحت پوشش شركت تخصص امور زيربنايي و مكانيزاسيون

ست با توجه به حجم خدمات و نوع خدمات،كشاورزي تشكيل و نسبت به ارائه خدمات اقدام مي نمايد. بديهي ا
 تعداد و تركيب نيروي انساني افزايش مي يابد.

شركت تخصصي صنايع تبديلي و تكميلي  20
 كشاورزي

  علوم و صنايع غذايي -كارشناس مهندسي كشاورزي .1
 كارشناس صنايع فرآورده هاي كشاورزي .2
 صنايع غذايي -كارشناس مهندسي شيمي .3
 صنايع غذايي -كارشناس كنترل كيفيت .4
 تكنولوژِ مواد غذايي-كارشناس صنايع غذايي .5
 شيمي مواد غذايي -كارشناس صنايع غذايي .6
 ميكروبيولوژي مواد غذايي -كارشناس صنايه غذايي .7
 بيوتكنولوژي -كارشناس صنايع غذايي .8
 كارشناس صنايع بسته بندي محصوالت كشاورزي .9

 غذاييكاربردي مرتبط با صنايع  -كارشناس رشته هاي علمي .10
 كارشناس فرآوري آبزيان .11
 كارشناس ترويج و آموزش كشاورزي .12
 كارشناس اقتصاد كشاورزي .13

 شركت تخصصي امور آبياري كشاورزي 21

  كارشناس آبياري .1
 كارشناس مهندسي زراعي .2
 كارشناس آب و خاك .3
 كارشناس تاسيسات آبياري .4
 كارشناس آبياري و زهكشي .5
 كارشناس كشاورزي عمومي .6
 اصالح نباتاتكارشناس زراعت و  .7



 تركيب نيروي انساني عنوان مركزرديف

 كارشناس باغباني .8
 كارشناس ماشين آالت كشاورزي .9

 كارشناس آبخيزداري .10
 كارشناس آب شناسي .11
 كارشناس خاكشناسي .12
 كارشناس عمران آب .13
 كارشناس اقتصاد كشاورزي .14
 كارشناس راه و ساختمان .15
 كارشناس سازه .16
 كارشناس عمران .17
 كارشناس نقشه برداري .18
 كارشناس هواشناسي .19
 سبزكارشناس مهندسي فضاي  .20
 كارشناس مكانيك .21
 كارشناس برق .22
 كارشناس تاسيسات .23
 كارشناس محيط زيست .24

متناسب با نوع فعاليت مطابق با ابالغيه نظام اجرايي توسعه سامانه هاي نوين آبياري تحت فشار به شماره
معاونت 1393/4/8مورخ  610/93/229وزير جهاد كشاورزي و بخشنامه شماره  1391/5/7مورخ  020/14960
آيين نامه هاي تشخيص صالحيت مشاوران و«خاك و صنايع دفتر توسعه سامانه هاي نوين آبياري:  آب و

 و اصالحيه هاي بعدي آنها» پيمانكاران روش هاي نوي آبياري

 شركت تخصصي محيط زيست و فضاي سبز 22

  كارشناس باغباني .1
 كارشناس توليدات باغي .2
 كارشناس مهندسي فضاي سبز .3
 توليدات گياهيكارشناس مهندسي  .4
 كارشناس زراعت .5
 كارشناس زراعت و اصالح نباتات .6
 كارشناس اصالح نباتات .7
 كارشناس اگرونومي .8
 كارشناس كشاورزي عمومي .9

 كارشناس ترويج و آموزش كشاورزي .10
 كارشناس مهندسي كشاورزي .11
 كارشناس شيالت و محيط زيست .12
 كارشناس گياهپزشكي .13
 كارشناس محيط زيست .14
 محيط زيستكارشناس مهندسي طراحي  .15
 كارشناس برنامه ريزي، مديريت و آموزش محيط زيست .16
 كارشناس منابع طبيعي (جنگل كاري، جنگل، مرتع، بيابانزدايي) .17

نفر نيروي انساني از رديف هاي فوق، بر مبناي نوع فعاليت غالب منطقه تحت 3حداقل در صورت تامين 
ارائه خدمات اقدام نمايد. بديهي است پوشش شركت تخصصي محيط زيست و فضاي سبز تشكيل و نسبت به



 تركيب نيروي انساني عنوان مركزرديف

 با توجه به حجم خدمات و نوع خدمات، تعداد و تركيب نيروي انساني افزايش مي يابد.

 شركت تخصصي دامپروري 23

  كارشناس علوم دامي .1
 كارشناس طيور .2
 كارشناس دامپروري .3
 كارشناس بهداشت و تغذيه دام .4
 كارشناس مهندسي توليدات دامي .5
 اصالح نژاد دامكارشناس ژنتيك و  .6
 كارشناس تغذيه دام .7
 كارشناس تغذيه طيور .8
 كارشناس تغذيه نشخواركنندگان .9

 كارشناس فيزيولوژي دام .10
 كارشناس پرورش گاو و گاوميش .11
 كارشناس ترويج و آموزش كشاورزي .12
 كارشناس اقتصاد كشاورزي .13

فعاليت غالب منطقه تحتنفر نيروي انساني از رديف هاي فوق، بر مبناي نوع  3حداقل در صورت تامين 
پوشش شركت تخصصي دامپروري تشكيل و نسبت به ارائه خدمات اقدام مي نمايد. بديهي است با توجه به

 حجم خدمات و نوع خدمات، تعداد و تركيب نيروي انساني افزايش مي يابد.

 شركت تخصصي چندمنظوره شيالتي 24

  كارشناس ارشد صيد و بهره برداري .1
 كنترل كيفيت آبزيانكارشناس ارشد  .2
 كارشناس ارشد تكثير و پرورش آبزيان .3
 كارشناس ارشد بهداشت و بيماري ها .4
 كارشناس ارشد مديريت يا اقتصاد (با گرايش شيالت) .5
 كارشناس ارشد محيط زيست .6
 كارشناس ارشد فني با گرايش تاسيسات .7
متناسب با ارائهكارشناس ارشد فني با يكي از گرايش هاي مكانيك، الكترونيك يا عمران  .8

 موضوع خدمات
 كارشناس امور بازرگاني آبزيان .9

شركت تخصصي آموزش و ترويج روستائيان و  25
 بهره برداران

  كارشناس مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي .1
 كارشناس ترويج كشاورزي .2
 كارشناس آموزش كشاورزي .3
 كارشناس ترويج و آموزش كشاورزي .4
 كارشناس ترويج و توسعه روستايي .5
 كارشناس توسعه روستايي .6
 كارشناس توسعه و عمران روستايي .7

نفر نيروي انساني از رديف هاي فوق، بر مبناي نوع فعاليت غالب منطقه تحت 3حداقل در صورت تامين 
پوشش شركت تخصصي آموزش و ترويج روستاييان و بهره برداران تشكيل و نسبت به ارائه خدمات اقدام نمايد.

 به حجم خدمات و نوع خدمات، تعداد و تركيب نيروي انساني افزايش مي يابد. بديهي است با توجه



 تركيب نيروي انساني عنوان مركزرديف

 آزمايشگاه خاكشناسي تشخيصي 26

  مسئول فني (كارشناس خاكشناسي) .1
 كارشناس (كارشناس خاكشناسي) .2

، آزمايشگاه خاكشناسي تشخيصي مي تواند2و  1نفر نيروي انساني از رديف هاي  2حداقل در صورت تامين 
نسبت به ارائه خدمات اقدام نمايد. بديهي است با توجه به حجم خدمات و نوع خدمات، تعداد و تركيب تشكيل و

 نيروي انساني متخصص افزايش مي يابد. داشتن يك مسئول فني و يك كارشناس الزامي است.

 توصيه اي -آزمايشگاه خاكشناسي تشخيصي 27

  مسئول فني (كارشناس خاكشناسي) .1
 كارشناس خاكشناسي .2
 كارشناس توصيه اي (فارغ التحصيل در رشته خاكشناسي يا مرتبط) .3

توصيه - ، آزمايشگاه خاكشناسي تشخيصي3و  2، 1نفر نيروي انساني از رديف هاي  3حداقل در صورت تامين 
اي مي تواند تشكيل و نسبت به ارائه خدمات اقدام نمايد. بديهي است با توجه به حجم خدمات و نوع خدمات،

و تركيب نيروي انساني متخصص افزايش مي يابد. داشتن يك مسئول فني و يك كارشناس توصيه اي وتعداد 
 كارشناس  الزامي است.

 شركت خدمات مشاوره فني مديريت خاك و آب 28

  كارشناس خاكشناسي .1
 كارشناس آبياري .2
 كارشناس توصيه هاي (فارغ التحصيل در رشته خاكشناسي يا مرتبط) .3

، شركت خدمات مشاوره فني مديرت خاك و3و  2، 1نفر نيروي انساني از رديف هاي 3تامين حداقل در صورت 
آب مي تواند تشكيل و نسبت به ارائه خدمات اقدام نمايد. بديهي است با توجه به حجم خدمات و نوع خدمات،

كارشناستعداد و تركيب نيروي انساني متخصص افزايش مي يابد. داشتن يك كارشناس خاكشناسي، يك 
 توصيه اي و  كارشناس الزامي است.

 آزمايشگاه تجزيه خاك، آب، گياه و كود 29

  مسئول فني (كارشناس علوم خاك در گرايش هاي مختلف) .1
 كارشناس اجرايي (كارشناس خاكشناسي يا علوم خاك در گرايش هاي مختلف .2

آزمايشگاه تجزيه خاك،آب، گياه و كود مي 2و  1نفر نيروي انساني از رديف هاي  2حداقل در صورت تامين 
تواند تشكيل و نسبت به ارائه خدمات اقدام نمايد. بديهي است با توجه به حجم خدمات و نوع خدمات تعداد و

 تركيب نيروي انساني افزايش مي يابد. داشتن يك مسئول فني و يك كارشناس اجرايي الزامي است

 شركت تخصصي چندمنظوره 30

  گياهپزشكيكارشناس  .1
 كارشناس زراعت و اصالح نباتات .2
 كارشناس توليدات باغي يا باغباني .3
 كارشناس منابع طبيعي .4
 كارشناس آبياري .5
 كارشناس دامپروري .6
 كارشناس خاك شناسي .7
 كارشناس مكانيزاسيون .8
 كارشناس شيالت .9

 كارشناس ترويج و آموزش كشاورزي .10
 كارشناس صنايع تبديلي كشاورزي .11
 كارشناس بيمه كشاورزي .12
 كارشناس اقتصاد كشاورزي .13
كارشناس كشاورزي با ساير گرايش ها و رشته هاي تحصيلي مورد نياز متناسب با نوع فعاليت .14

 غالب مناطع تحت پوشش
نفر نيروي انساني از رديف هاي فوق بر مبناي نوع فعاليت غالب منطقه تحت پوشش 5حداقل در صورت تامين 



 تركيب نيروي انساني عنوان مركزرديف

 ت به ارائه خدمات اقدام نمايد.شركت چند منظوره مي تواند تشكيل و نسب
فعاليت در مناطقي كه به برخي از تخصص هاي عنوان شده فوق نيازي ندارد از مجموع حداقل تعداد نيروي
انساني متخصص مورد نياز حذف مي گردد. حسب مورد با توجه به نوع فعاليت و لزوم داشتن مسئول فني بر اي

فني انتخاب مي گردد و در صورت نياز، اخذ مجوزهاي الزم هريك از تخصص هاي عنوان شده فوق، مسئول
ضروري است. همچنين در صورت لزوم به كارشناس اجرايي مرتبط با تخصص مسئول فني اتخاب شده، الزم

 است كارشناس اجرايي مورد نياز به جمع افراد اضافه گردد.
  

مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي يا نظام دامپزشكي مراكزي كه مجوز آنها حسب حوزه فعاليت توسط سازمان نظام 
  صادر مي گردد

 تركيب نيروي انساني عنوان مركزرديف

 شركت مالي و بيمه اي كشاورزي 1
  كليه كارشناسان كشاورزي يا دكتر عمومي (حرفه اي) دامپزشكي يا ساير رده هاي دامپزشكي

(كشاورزي، دكتراي عمومي دامپزشكي) متناسب با موضوعنفر كارشناس مرتبط  2حسب مورد دارا بودن حداقل 
 فعاليت شركت ضروري است

 شركت اقتصادي و بازرگاني كشاورزي 2
  كليه كارشناسان كشاورزي يا دكتر عمومي (حرفه اي) دامپزشكي يا ساير رده هاي دامپزشكي

دامپزشكي) متناسب با موضوعنفر كارشناس مرتبط (كشاورزي، دكتراي عمومي  2حسب مورد دارا بودن حداقل 
 فعاليت شركت ضروري است

 

 شركت دانش بنيان 3

  دكتراي كشاورزي
 دكتراي تخصصي دامپزشكي

متناسب با نوع فعاليت در تخصص هاي مربوط مي باشد. ضمنا پيش بيني حداقل يك نفر كارشناس با مدرك
انين مرتبط با شركت هاي دانش بنيانتحصيلي دكتاري تخصصي در حوزه مربوطه الزامي است. رعايت كليه قو

 ضروري است.

 شركت تامين نيروي كار 4
  نفر كارشناس) 3سازمان نظام مهندسي كشاورزي: كليه كارشناسان كشاورزي (حداقل 

2نفر دكتر عمومي (حرفه اي) دامپزشكي و حداقل  1سازمان نظام دامپزشكي: حداقل نيروي انساني مورد نياز 
 هاي دامپزشكينفر از ساير رده 
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