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 )هب انم خدا(
 «توسعه یها برنامه یمئ( احکام دا92موضوع بند )ب( ماده) یها یها و تعاون تشکل تیصالح نیینامه تع وهیش»

 :مقدمه

 یها بخش جمله از اندرکاران  دست یو مشارکت مؤثر تمام ییافزا هم ،ییهمسو قیاز طر نیسرزم داریپا تیریمد

که در هستند آگاه و توانمند  یمردمان انیرانی. اخواهد شدمحقق  یو بخش خصوص یمحل جوامع ،یردولتیغ ،یدولت

از منابع  یاصول یبردار توسعه و بهره اء،یحفاظت، احزمینه در  های مناسبصورت ایجاد آگاهی الزم و زمینه

 خواهند نمود.و فعاالنه مشارکت  النهکشور مسئو یعیطب

 موضوع (1

مورخ  ـه 00351/ت500551شماره نامه تصویب یاجرا یها در راستایها و تعاونتشکل تیصالح نییتع

توسعه  یها برنامه ی(  قانون احکام دائم15نامه بند )ب( ماده )ین ت محترم وزیران با موضوع آئهیأ 15/55/57

  .کشور

 فیتعار (9

 بندیرتبه -2-1

ادارات توسط  یتیریو مد ی، مالییاجرا ،یتوان فن زانیمبه توجه  است که با تیصالح نییتع اریمع ینوع

 .ردیپذ یصورت مکل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 تیصالح صتشخی -2-2

قابل  یکارها نهیها در زمیها و تعاونتشکل یو تخصص ی، فنیعموم طیاست که در آن شرا یندیفرآ

 .ردیگیقرار م دییأو ت ینامه مورد بررس نیئآموضوع  یواگذار

 هایها و تعاونتشکل -2-3

 نامه اجرایی( آیین5بند )پ( و بند )ت( ماده )اساس تعاریف بر

 سازمان -2-4

 ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان جنگل

 اداره کل -2-5

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

 کارگروه -2-6

ه وظیفه اجرای کلیه اداره کل، کمنتخب  یجمعی از اعضا ،ها و تعاونی کارگروه تعیین صالحیت تشکل

 را بر عهده خواهند داشت. ها و تعاونی فرآیند تعیین صالحیت تشکل مراحل
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بومی -2-7  

 را داشته باشد: لیذ طیاز شرا یکیگردد که  یاطالق م یبه فرد یومب

سابقه سه و همچنین  ثبت تشکل یبودن شهرستان محل تولد با شهرستان محل مورد تقاضا کسانی -الف

 درخواست تقاضا، در محل مورد تقاضا. تاریخمنتهی به  سال سکونت مستمر

 .یررو و عشاافراد جامعه کوچدر خصوص کوچ قالب در حضور در حوزه شهرستان  -ب

 .در محل مورد تقاضا یعیمنابع طب یهاطرح یانمجر -ج

 .باشد یدر زمان تقاضا م یکشور ماتیبودن، تقس یبوم نییتع یاستان و شهرستان برا یمبنا -تبصره

 ها ها و تعاونی تشکل تعیین صالحیت  (3

های متقاضی  ها و تعاونی برای تشکلکل  هادارتوسط  (4)الف( ماده ) وفق بند ها ها و تعاونی تعیین صالحیت تشکل

 .کنند های زیر گواهینامه دریافت می پروژه ها و رود که برای کار در طرح پیمانکاری به کار می

)تمام یا بخشی از  بودجه عمومی دولت تأمین شده باشدها از  از منابع مالی آن تمام یا بخشی -3-5

یا ای توسط سازمان های سرمایهچارچوب اعتبارات تملک داراییدر عتبارات مورد نیاز اجرای عملیات، ا

 گردد(.ریزی استان به اداره کل ابالغ میسازمان مدیریت و برنامه

یا خارج کشور نیاز به تضمین یا تسهیالت  ها در داخل هایی که تأمین مالی و یا اجرای آن طرح -3-1

 .دولتی داشته باشد

 تیصالح نییتع یعموم طیشرا (4

 باشد. ینامه م نیئ( آ3به استناد بند )الف( ماده ) یقابل واگذار یکارها تیصالح یکه دارا ییهایها و تعاونتشکل

 کارگروه (5

باالترین مقام ذیل، با ابالغ  یمتشکل از اعضا یها کارگروه ها و تعاونی منظور بررسی و تعیین صالحیت تشکلبه 

 گردد: تشکیل میاداره کل 

 (یسرئ)به عنوان  منابع طبیعی و آبخیزداری یا نماینده ایشان مدیر کل اداره. 

 عضو( یکی از معاونین به انتخاب مدیر کل(. 

 عضو( مسئول کمیته فنی(. 

  عضو( ذی حسابرییس اداره امور مالی و(. 

  (دبیر)به عنوان  های مردمی آموزش، ترویج و مشارکترییس اداره. 

 یتعاون ایتشکل  تیصالح یلیتکم ازیمحاسبه امت منابع و مدارک (6

 :یتشکل/تعاون یانسان منابع -6-1

اساس جدول شماره باشد و امتیاز الزم بر محاسبه میتعداد اعضای تشکل یا تعاونی مالک موضوع صرفاً در این 

 :باشدبه شرح ذیل می ءتعداد اعضامحاسبه خواهد گردید. نحوه محاسبه  (4ماده ) بند )ب( (5)
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و در ( مجوز فعالیت صادر شده توسط اداره کل 5بر اساس فرم پیوست شماره )، هاتشکلدر خصوص 

اداره تعاون  یا یارائه شده توسط اداره کل تعاون، رفاه، کار و امور اجتماع ستیل نیها آخریخصوص تعاون

 باشد.یموزارت جهاد کشاورزی مالک سنجش  ییروستا

 :(7-2)متناظر با بخش  منابع انسانی/ بومی بودن -6-2

  .مربوط به شهرستان مورد تقاضا ملی کارت و شناسنامه –الف

 .بودن و سکونت فرد در شهرستان مورد تقاضا یبوم دال بر ی، بخشداریاریشورا، ده هیدیتائ –ب

سه نفر از حداقل  دیبا تائ یباشد استشهاد محل یبخشدارو  یاریکه فاقد شورا، ده یدر مناطق -تبصره

 .باشد یمالک عمل م یمحل نیمعتمد

تقاضا )در  در حوزه شهرستان مورد واگذار شده یطرح مرتعداریا معتبر  یپروانه چرامدارک مرتبط با  -ج

  .یر(رو و عشاافراد جامعه کوچخصوص 

یا  واگذار شده یطرح مرتعداریا معتبر  یدر خصوص پروانه چرا یقانون مجوزهایمدارک مرتبط با  -د

 یهاطرح یانمجر)در خصوص  در حوزه شهرستان مورد تقاضا یعیمنابع طبمرتبط با  یهایتفعالسایر 

 .(در محل مورد تقاضا یعیمنابع طب

 :یتشکل/تعاون یقبل یکارها تجربه -6-3

 تعیین خواهد گردید. ارزیابی تجربه (4ماده )بند )ب( ( 5اساس جدول شماره )امتیاز تجربه کارهای قبلی بر 

 :باشدکارهای قبلی به شرح ذیل می

با گواهی مذکور.  قرارداد مرتبطنیز تصویر و  یقبل یانتوسط کارفرماصادره حسن انجام کار  یگواه ارائه

 ،یعیمنابع طبهای بخش چارچوب عملیاتبایست در قابل ذکر است عملیات موضوع قرارداد ارائه شده می

 ی قبلی( باشد.کارفرما)بدون در نظر گرفتن  ستیز طیمحو  آب

 :یتعاون ( تشکل/هی)سرما یمال توان -6-4

تعیین خواهد  (4ماده )بند )ب( ( 5در این شاخص، امتیاز توان مالی محاسبه و امتیاز الزم بر اساس جدول شماره )

  :باشدگردید. مستندات الزم جهت محاسبه توان مالی )سرمایه( به شرح ذیل می

  یاعتبار یسسات مالؤم ایبانک ید شده توسط تائ کسالهی شش ماهه /حداقل  یمال گردشارائه گزارش 

 .یقانون

 اصل  راسناد براب ری)حسب مورد( منضم به تصو یشده توسط کارشناس رسم یابیارز ینقد ریغ هیسرما

 .آالت نیمنقول و ماش ریشده اموال غ

 توسط مجمع و اداره تعاونتشکل شده  دیتائ یترازنامه مال نیآخر. 

 شرکت راتییتغ نیآخرآگهی اساسنامه و حسب مفاد  یثبت شده تعاون هیسرما. 
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 :التیتحص سطح -6-5

بر اساس صرفا ( 4ماده ) بند )ب( (1)جدول شماره موارد مرتبط با سطح تحصیالت بر اساس مفاد سنجش 

 باشد. یم ءبرای اعضای هیات مدیره/ امنا یکاربرد یعلمسسات مؤو  یمدارک معتبر دانشگاهارائه 

 :یتشکل و تعاون ءامنا /رهیمد ئتیه یاعضا یتجربه برا ازیامت -6-6

 گردد:به شرح ذیل تعیین می ءامنا /رهیمد اتیه یاعضا یتجربه سابقه کار اجرائ

 ی:قیحقشخص در قالب فعالیت سابقه اجرا  -الف

طرف حسن انجام کار از  یارائه گواه ی،قیحق افراد در قالب شخص ییسوابق اجراقابل ارزیابی  مستندات

 باشد. یممرتبط قرارداد ای از تصویر و نسخه یقبل انیکارفرما

 :یدولت ریغ یعموم یهاو نهاد یدولت ییاجرا یهادستگاهفعالیت در  یسابقه اجرا -ب

تاریخ و مدت زمان  دی)با قی مربوطه کارفرماکار صادره از طرف اشتغال به  هیدیتائمستندات قابل ارزیابی، 

  باشد. یممین اجتماعی شخص ارائه سوابق بیمه تأ به همراه( تیفعال

 :فعالغیر دولتی  یهاشرکتسابقه کار اجرایی در قالب فعالیت در  -ج

تاریخ و مدت زمان  دی)با قی مربوطه کارفرماکار صادره از طرف اشتغال به  هیدیتائمستندات قابل ارزیابی، 

  باشد. یممین اجتماعی شخص بیمه تأ ارائه سوابق به همراه( تیفعال

ها به فعال بودن شرکتیدیه اشتغال به کار، ل بودن شرکت در زمان مندرج در تائبا توجه با ضرورت فعا

 :گردداحصاء می ریز یها از روش یکی

  در دوره فعالیت مد نظرمنعقد شده یقراردادهاارائه لیست ،. 

  سسات ؤم ایبانک ید شده توسط شرکت تائ کسالهی شش ماهه/حداقل  یمال گردشارائه گزارش

 .مد نظرزمان ی در قانون یاعتبار یمال

   امور مالیاتی در مدت مورد نظرپرداخت مالیات و . . . از سازمان استعالم ارائه پاسخ. 

 مرتبط تخصصی هاییها و تعاونتشکلبا موضوع فعالیت در ییاجراکار ی سابقه -د

 .باشد ی( متیزمان فعالتاریخ و مدت  دی)با ق تشکل و تعاونی مربوطه یارائه گواه مستندات قابل ارزیابی،

ها به فعال بودن شرکتبا توجه با ضرورت فعال بودن شرکت در زمان مندرج در تائیدیه اشتغال به کار، 

 :گردداحصاء می ریز یها از روش یکی

  یسسات مالؤم ایبانک ید شده توسط تائ کسالهی شش ماهه/حداقل  یمال گردشارائه گزارش 

 .یقانون یاعتبار

  استان یعیمنابع طب یهایتعاون هیاتحادارائه گواهی کتبی. 

 تشکل یا تعاونی منعقد شده یقراردادها. 

  مرتبط یصنف یهاانجمنارائه گواهی کتبی. 
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 تیصالح نییتعمدت زمان اعتبار  (7

سال  0ها، از زمان صدور گواهی به مدت  تعاونی ها و تشکل گواهی تعیین صالحیت مدت زمان اعتبار -7-5

 باشد. می

نامه، در صورت درخواست کتبی تشکل یا تعاونی و نیز ( آئین4بند )پ( ماده )( 1با عنایت به تبصره ) -7-1

ها در طول سال  ها و تعاونی حسب ضرورت و تشخیص اداره کل، بررسی مجدد تعیین صالحیت تشکل

 گردد. های دارای صالحیت منتشر می ها و تعاونی انجام و در انتهای آبان ماه هر سال فهرست تشکل

 

 هاها و تعاونیتشکل تیصالح نییتعجهت انجام فرآیند  ازیمدارک مورد ن (8

 .با امضاء و مهر مقام مجازدر خصوص تعیین صالحیت ی تعاونتشکل یا  درخواست -8-5

 .ین نامهآئ( 5) و سایر مراجع مندرج در بند )ب( ماده اداره کلمجوز فعالیت از  -8-1

 .تعاونی مصوب تشکل/ اساسنامه -8-3

صورت  نیو آخر راتییتغ نیصورت جلسات مربوط به آخر نیآخر ،سیسأت یآگهمدارک مرتبط با  -8-4

 .و آگهی آخرین تغییرات سهام رییجلسه مربوط به تغ

 تأیه سیرئ عامل، ریمد یهاسمت یلیمدارک تحصو خدمت  انیپا کارت ،یکارت مل ،شناسنامه تصویر -8-0

 .ءامنا ، اعضای هیات مدیره/سیئنائب ر ،رهیمد

 یدیهها و تائدر خصوص تشکل «و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی»یدیه ارائه لیست اعضا بر اساس تائ -8-6

در خصوص  وزارت جهاد کشاورزی ییاداره تعاون روستا یا یاداره کل تعاون، رفاه، کار و امور اجتماع

 .هایتعاون

 .با گواهی مرتبط هایقراردادتصویر و  یقبل یانتوسط کارفرماصادره حسن انجام کار  یگواه ارائه -8-7

 یاعتبار یسسات مالؤم ایبانک ید شده توسط تائ کسالهی شش ماهه /حداقل  یمال گردشگزارش  -8-8

  .یقانون

)حسب مورد(  یشده توسط کارشناس رسم یابیارزتشکل یا تعاونی،  ینقد ریغ هیسرماگواهی میزان  -8-5

 .آالت نیمنقول و ماش ریاصل شده اموال غ راسناد براب ریمنضم به تصو

 .توسط مجمع و اداره تعاون /تعاونیتشکلشده  دیتائ یترازنامه مال نیآخر -8-55

 .شرکت راتییتغ نیآخرآگهی اساسنامه و حسب مفاد  یثبت شده تعاون هیسرما -8-55

امنای تشکل یا تعاونی و  ت مدیره/ی اعضای هیأکاربرد یعلمسسات مؤو  یمدارک معتبر دانشگاه -8-51

 .اعضای آن

 .تشکل و تعاونی در قالب شخص حقیقیامنای  ی کار اعضای هیات مدیره /سابقه یارائه گواه -8-53

توسط صادره حسن انجام کار  یگواه ارائهدر صورت وجود سابقه اجرایی در قالب شخص حقیقی، 

 .با گواهی قرارداد مرتبطتصویر و  یقبل یانکارفرما



6 

 

امنای تشکل و تعاونی در قالب شخص حقیقی در  ت مدیره /ی کار اعضای هیأسابقه یارائه گواه -8-54

 .یدولت ریغ یعموم یهاو نهاد یدولت یاجرائ یها دستگاهدستگاه اجرایی 

 :در صورت سابقه اجرایی فرد در قالب اشتغال به کار در موارد یاد شده ارائه یکی از مدارک ذیل 

o و ( تیفعالتاریخ و مدت زمان  دی)با قی مربوطه کارفرماکار صادره از طرف اشتغال به  هیدیارائه تائ

 .مین اجتماعی در زمان یاد شدهنیز ارائه سوابق بیمه تأ

o و تعاونی در قالب شخص حقیقی در  اشتغال به کار اعضای هیات مدیره/ امنای تشکل یارائه گواه

 .های فعالشرکت

  ها، ارائه یکی از مدارک ذیل:در قالب اشتغال به کار در شرکتدر صورت سابقه اجرایی فرد 

o  شرکت، در دوره فعالیت مد نظر منعقد شده یقراردادهاارائه لیست. 

o  سسات ؤم ایبانک ید شده توسط شرکت تائ کسالهی شش ماهه /حداقل  یمال گردشارائه گزارش

 .ی در دوره فعالیت مد نظرقانون یاعتبار یمال

o  شرکت  از طرف سازمان امور مالیاتی در دوره فعالیت مد ... پرداخت مالیات و استعالم ارائه پاسخ

 .نظر

o در خصوص اشتغال به  (تیزمان فعالتاریخ و مدت  دی)با قتشکل و تعاونی مربوطه  یارائه گواه

 .ت مدیره/ امنای تشکل و تعاونیکار اعضای هیأ

  در تشکل و تعاونی تخصصی، ارائه یکی از مدارک ذیل: شخص حقیقیدر صورت سابقه اجرایی 

o  یسسات مالؤم ایبانک ید شده توسط تائ کسالهی / شش ماههحداقل  یمال گردشارائه گزارش 

 .نظری در دوره فعالیت مدقانون یاعتبار

o  نظردر دوره فعالیت مد استان یعیمنابع طب یهایتعاون هیاتحادارائه گواهی کتبی. 

o نظرشکل یا تعاونی در دوره فعالیت مدت منعقد شده یقراردادها. 

o  نظرفعالیت مدمرتبط در دوره  یصنف یهاانجمنارائه گواهی کتبی. 

 ییاجرا فرآیند (2

و  کشـور  آبخیـزداری  ها، مراتـع و  سازمان جنگلرسانی پایگاه اطالع مانند؛ متعارف طرق از رسانی اطالع -9-5

های مربوطه در مراکز عمومی شهری و نصب آگهی سراسری و محلی، االنتشار یرکث یها روزنامه ،لک هرااد

ها ، شوراهای اسالمی و دهیاریسانی از طریق فرمانداری، بخشداری، اطالع رو ادارات دولتی ...روستایی و 

 .هاها و تعاونی ص آغاز فرآیند تعیین صالحیت تشکلدر خصوو سایر موارد 

 .با نظارت دبیرخانه کارگروه کل هاداردبیرخانه در  تقاضاثبت  -5-1

 .توسط دبیرخانه کارگروهشیوه نامه، از متقاضیان ( 8)حسب مفاد بند اخذ مستندات و مدارک الزم  -5-3

 .ین نامه و شیوه نامهکارگروه با حضور اکثریت اعضاء در چارچوب آئبرگزاری جلسات  -5-4



7 

 

 .ربط توسط کارگروهانجام استعالمات الزم از مراجع ذی -5-0

در  ،مـدارک  آزمـایی  راستی منظور ربط )بهذی مراجع از و استعالم ش اطالعات متقاضیانیو پاال بررسی -5-6

 .کارگروهتوسط  (صورت لزوم

ین نامه و در چارچوب آئو محاسبه امتیازات  اخذ شدهپاسخ استعالمات  ،مدارک ارائه شده بررسی نهایی -5-7

 .کارگروه اخذ درآمدهای سازمانشیوه نامه با حضور اکثریت اعضای 

ی اعضای کارگروه )بر اساس فرم ارسالی توسـط  نویس گواهی تعیین صالحیت با امضای کلیهتهیه پیش -5-8

 .ستاد سازمان(

در خصوص تعیین پایـه تشـکل و تعـاونی بـر     )بر اساس فرم ارسالی توسط ستاد سازمان( گواهی صدور  -5-5

 .امضای مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان باکارگروه نویس اولیه اساس پیش

 .کارگروهدبیرخانه در بانک اطالعات توسط تعیین صالحیت آوری اطالعات مرتبط با ثبت و جمع -5-55

بـه دفتـر آمـوزش،    هـا   ها و تعـاونی  تشکلصالحیت های صادره تعیین پایه و ای از گواهی نسخهارسال  -5-55

 .های پانزده روزهدورهدر و دفتر برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرحها های مردمی ترویج و مشارکت

دفتـر برنامـه ریـزی، بودجـه و     کارگروه به یس توسط رئارسال گزارشات مرتبط با اقدامات انجام شده  -5-51

 .های پانزده روزهدورهدر  )بر اساس فرم ارسالی توسط ستاد سازمان(ها  هماهنگی طرح


