
 گردش کار تهیه طرح مرتعداری چندمنظوره

 به اداره منابع طبیعی شهرستان و یا استان مراجعه نماینده بهره بردان مرتع  (1

به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و معرفی نماینده مرتع    از اداره منابع طبیعی  ارسال نامه (2

 جهت انجام امور تهیه طرح 

 کشاورزی و منابع طبیعی استان جهت انعقاد قرارداد با کارشناس   مراجعه نماینده مرتعداران به سازمان نظام مهندسی (3

 ت انعقاد قرارداد در سازمان نظام مهندسی و هماهنگی جه واریز هزینه تهیه طرح  (4

از سازمان نظام مهندسی جهت دریافت اطالعات مرتع از اداره کل منابع طبیعی و اداره    کارشناس  دریافت معرفی نامه (5

 شهرستان 

و    و سایر بخش ها جهت مطالعه پرونده ممیزی مرتع و ممیزی اراضی   مراجعه به اداره منابع طبیعی، دفتر امور مراتع (6

 تهیه نقشه 

  نقشه برداری،  کارشناس به مرتع با هماهنگی نماینده مرتعداران و بررسی های مورد نیاز تهیه طرح اعم ازمراجعه   (7

، بررسی ، برداشت مختصات چشمه ها و منابع آبی و دبی آببرداشت پوشش گیاهی و پالت اندازی، برداشت نمونه خاک

 و تصویر  و ثبت و ضبط اطالعات اجتماعی و اقتصادی روستا و مرتع 

مراجعه به اداره کل هواشناسی استان با ارائه معرفی نامه اداره کل منابع طبیعی استان و دریافت فایل اکسل اطالعات  (8

 مورد نیاز طرح از نزدیکترین ایستگاه به مرتع 

 تایپ اطالعات دریافتی به صورت تدریجی و تکمیل اطالعات تا جمع بندی کل اطالعات طبق شرح خدمات (9

پیش نویس طرح به سازمان    PDFفایل  کتبی کارشناس از پیشرفت طرح با ارائه جدول زمان بندی و  ارائه گزارش کار   (10

فایل آمار هوا و اقلیم، نتایج آزمون خاک، وضعیت ممیزی مرتع    نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان شامل

 یک ماه پس از انعقاد قرارداد  حداکثر و پروانه چرا و ممیزی اراضی و عکس از مراجعات به مرتع، 

 درصد از حق الزحمه کارشناس  30پرداخت  (11

به سازمان     متن و نقشه ها( از کل  CDتکمیل طرح طبق شرح خدمات و ارائه یک نسخه کامل به همراه لوح فشرده) (12

 پیش از اتمام مدت قرارداد  جهت معرفی طرح به اداره کل و تشکیل کمیته فنی بررسی طرحنظام مهندسی 

 درصد از حق الزحمه کارشناس  60پرداخت  (13

 حضور در اداره کل جهت دفاع از طرح در کمیته فنی اداره کل در صورت لزوم  (14

شده کمیته فنی و تحویل نسخه کامل شده به نظام مهندسی جهت دریافت انجام اصالحات طرح مطابق موراد ذکر   (15

 نامه مجدد به اداره کل. 

 تسویه مبلغ با کارشناس  (16


