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انتشار پیام های اطالع رسانی 
سامانه هااختاللدر زمان 
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تصدی گری های جهاد کشاورزی به بخش غیردولتی برون سپاری می شود��

فرامرز حریری مقدم مدیر پیشران برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری ��
ی برای اولین بار در این استان برون سپار: سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین 

تصدی گری های مراکز جهاد کشاورزی با محوریت استفاده از ظرفیت های مراکز
.خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در دست اقدام است

برون سپاری فعالیت ها، واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی، اجرای ��
.و چابکسازی سیستم اداری از دیگر اهداف این واگذاری است۴۴سیاست های اصل 

احصاء نظام تعرفه ای و اخذ مجوزهای الزم برون سپاری مطابق با متن مصرح ��
قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله موارد در دست اقدام برای تحقق ۱۳در ماده 

.این مهم است
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در راستای اصالح نظام واگذاری تصدی های وزارت جهاد 
:کشاورزی به بخش غیردولتی برگزار شد

جلسه واگذاری تصدی گری امور مراکز خدمات دولتی به مراکز 
خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی

با حضور رییس سنم استان، مدیران مراکز خدمات کشاورزی و 
ع منابع طبیعی غیردولتی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و مناب

طبیعی و نمایندگان مراکز خدمات کشاورزی جهاد کشاورزی 
استان قزوین

نظام واگذاری تصدی های وزارت جهاد کشاورزی به بخش 
غیردولتی، ازسوی وزیر وقت جهاد کشاورزی ابالغ شده است و 

در سایت مرکز ۱۴0۱آخرین ویرایش نظام مذکور مربوط به مرداد 
نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی به نشانی 

http://dhrd.maj.ir/  از طریق منوی مستندات واگذاری قابل
.دریافت می باشد
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زوین انتصاب عضو شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ق
به سمت رئیس پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری کشور
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تاناسطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانشورایعضونجاتیان،محمدعلیدکتر•
میوهدهپژوهشکرئیسعنوانبهکشورباغبانیعلومتحقیقاتموسسهرئیسسویازقزوین

.شدانتخابکشورسردسیریومعتدلههای

درباغی-زراعیدانشیارتاکنون۱۳۷۵سالازکهنجاتیانمحمدعلیاست،ذکرشایان•
آباد،فیضتحقیقاتایستگاهریاستباشد،میکشاورزیترویجوآموزشتحقیقاتسازمان
بخشریاست،تاکستانانگورتحقیقاتایستگاهریاستآباد،اسمائیلتحقیقاتایستگاهریاست

معاونتقزوین،استانبذرگواهیوکنترلمسئولنهال،تهیهواصالحتحقیقات
خودکارنامهدرراهاریزدانهوانگورتحقیقاتراهبردیبرنامهتدوینپژوهشی،مسئول

.دارد

http://snmkq.ir/wp-qkmns/uploads/2022/10/نجاتیان.jpg


جلسه مشترک با امور اراضی استان قزوین
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هم اندیشی تغییر کاربری واحدهای 
تولیدی بخش کشاورزی

نشست اختصاص برق به دامداری های روستایی2

ممعاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سن•
مدیران ستادی جهاد کشاورزی•



اورزی صدور مجوزاهی بخش کش
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قارچگلخانه
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طیور و سایر ماکیان
دام سبک 

و سنگین
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داروخانه گیاهپزشکی
مراکز خدمات کشاورزی و

منابع طبیعی غیردولتی
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صدور گواهی صالحیت و 
رتبه بندی

جلسه۱تشکیل 

پرونده بررسی شده در مرحله بررسی اولیه۱۵

پرونده طرح در کمیته رتبه بندی9

گواهی رتبه بندی صادره۷
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صدور و تمدید پروانه اشتغال

جلسه۱برگزاری  •

پرونده بررسی شده در مرحله بررسی اولیه20•

پرونده طرح در کمیته رتبه بندی۱۵•

فقره پروانه اشتغال مشاوران حقیقی۱۳صدور و تمدید •

فقره پروانه اشتغال خدمات 2صدور و تمدید •

کشاورزی



ارجاع کار کارشناسی

تعداد کل طرح 

: های توجیهی 

23
دام سبک و 

:سنگین

فقره9
طیور و 

سایر 

:ماکیان

فقره6

:گلخانه

فقره4

دام سبک و 

:سنگین

فقره9
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:طیور و ماکیان

فقره12

:دام صنعتی

فقره25

:گلخانه

فقره14

:شیالت و آبزیان

فقره5

:دامداری روستایی

فقره43

کل بازدیدهای 

:کارشناسی

فقره99



تهیه نقشه اراضی تحت شرب چاه 
بهینه و چشمه

رسیدگی به  پرونده های اراضی تحت 
(فاقد پروانه)شرب چاه فرم یک

معرفی کارشناس تهیه نقشه۱

جلسه تشکیل شده2

پرونده خاتمه یافته2
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نظارت بر امور ثبت نام صدور مجوز سامانه مدیریت بهره برداری و حمل •
چوب آالت

هکتار ۴8۱.9۴انعقاد قرارداد تهیه طرح مرتعداری به مساحت •

9۷0.۱2تحویل طرح مرتعداری به مساحت •

هکتار۳۵انعقاد تهیه طرح زراعت چوب و درختکاری به مساحت •

امور منابع طبیعی

14سنم قزوین1401رویدادهای مهر 



کمیسیون دام و طیور 
با رویکرد  تسهیل صدور مجوزها و رفع موانع تولید 

بررسی درخواست ها و پرونده های حوزه دام سنگین و سبک ، 
مشکالت واحدهای پرورش گاو شیری، طیور و سایر ماکیان
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کمیسیون و نشست های هم اندیشی بررسی
پرونده های صدور مجوز شیالت

ستانارفع موانع تولید و حمایت از تولید کنندگان آبزی پروری با هدف 



پزشکیکارگاه آموزشی آشنایی با سامانه نسخه نویسی الکترونیک گیاه
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بامنظورهمینبهایجلسهدرخطبرصورتبهوسازمانمحلدرحضوریصورتبه
مهندسینظامسازمانسامانهراهبرکارشناسانکشور،نباتاتحفظسازمانرییسحضور
اصفهانوفارسهایاستانسنمنمایندگانوکشور

بودبهکشاورزی،محصوالتسالمتارتقایبرنظارتاعمالکشور،نباتاتحفظسازمانرییس
باکشاورزیمحصوالتسالمتوامنیتتامینجهتدرحرکتکشور،درهاآفتکشمصرف

تجارتالمللیبینبازارهایدرحضورتداوموداخلیکنندهمصرفسالمتحفظرویکرد
وکشاورزیبخشوریبهرهافزایشقانون6ماده۵تبصرهمفادبهعملگیاهیمحصوالت

.نمودبیانسامانهایناجرایوطراحیاهدافازراطبیعیمنابع

نیفسنم،مسئولینگیاهپزشکیهایداروخانهمسئولکارشناساستان،سنمرییسحضوربا
یکشاورزجهادسازماننباتاتحفظمدیریتکارشناسانومدیرگیاهپزشکی،هایداروخانه

استان

http://snmkq.ir/wp-qkmns/uploads/2022/10/11111111-scaled.jpg


برگزاری دوره های آموزشی و آزمون سایت پالن دام و طیور
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جلسه نظارت بر تولید و 
ارتقای سالمت محصوالت گیاهی

ان استفاده از  ظرفیت فنی و اجرایی کارشناس
دارای پروانه اشتغال سنم، اشتغال آفرینی
اعضای سنم، بررسی فرایند اجرای صدور 

گواهی محصول سالم حوزه محصوالت باغی 
استان 



فراخوان جذب نیرو
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برگزاری آزمون کارت مهارت رانندگی حرفه ای 
مان ماشین آالت کشاورزی در نمایندگی تراکتور ساز
یننظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزو



پویایی یعنی 

تواانیی ربای حرکت سریع ، آسان و فعال 

هن                                      همسویی سازمان با نیازاهی متغیر کاری قدرت تفکر سریع وهوشمندا
حرکت رد جهت کسب مزیت راقبتی
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