
 اطالعیه مهم

 قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان

شورای استانی،  70/33/3131و صورتجلسه مورخ  3131با عنایت به مفاد دستورالعمل ابالغی تعرفه های سال 

شیوه پرداخت حق  07/33/3131رساند از مورخ درخصوص نحوی واریز حق الزحمه بازدیدهای کارشناسی، به اطالع می

الزحمه های خدمات کارشناسی واحدها دام، طیور، آبزیان، قارچ، گلخانه، نهاده ها کشاورزی تغییر یافته و مطابق روند 

 .ذیل انجام خواهد شد شرحو به ابالغی 

اس معرفی کارشناسی از طرف سازمان به متقاضیان و اعالم هزینه خدمات کارشناسی و شماره حساب کارشن -3

 .مربوطه

 .و تعیین زمان بازدید جهت هماهنگی تماس متقاضی با کارشناس -0

 مالیات)طهوکسورات مرب پس از کسراسی توسط متقاضی به حساب کارشناس، واریز حق الزحمه خدمات کارشن -1

 (3و درصد سازمانی مطابق جدول پیوست تکلیفی،ارزش افزوده

ایاب و ذهاب به عهده متقاضی می ) واریزی از متقاضیتوسط کارشناس پس از دریافت فیش انجام بازدید  -4

 .(باشد

 (0پیوست)تکمیل فرم رسید دریافت وجه تهیه گزارش کارشناسی ممهور به مهر و امضاء کارشناس و  -5

 (.توسط متقاضی یا کارشناس)به سازمان جهت بررسی و تائید رسید دریافت وجه  و تحویل گزارش بازدید -6

ساعت به  00حله تماس متقاضی تا تحویل گزارش و مدارک به سازمان نباید بیش از پروسه زمانی بازدید از مر -0

 .طول انجامد

قانون تاسیس  05هرگونه تخلف، تاخیر و خطا در روند اجرای کار و اعالم نظریه کارشناسی، مطابق مفاد ماده  -8

امی سازمان قابل انتظ در هیأت بدویسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران 

 .طرح و پیگیری خواهد بود

 
 
 
 



 " 1پیوست  "                                                          

 رسید دریافت حق الزحمه کارشناسی                                      

، تائید می نمایم، ....................به شماره نظام مهندسی  ..............................فرزند .......................اینجانب

هندسی کشاورزی و منابع سازمان نظام مرا مطابق تعرفه ............ ....حق الزحمه بازدید کارشناسی واحد 

موده ام و گزارش دریافت ن.......................... شرکت/خانم/ریال از آقای ............................به مبلغ طبیعی

به پیوست اورزی استان قزوین سازمان نظام مهندسی کش..................... ابالغی مربوطه مطابق فرمت 

 .تحویل می گردد

 

 :تاریخ                                                 :و امضاء مهر                                                     :نام خانوادگی نام و

 
 
 
 

 " 2پیوست " 

 1131جدول تعرفه خدمات کارشناسی سال 

 (ریال)مبلغ حق الزحمه  عنوان فعالیت ردیف

    044/286 انجام خدمات کارشناسی واحدهای گلخانه و قارچ 1

  644/024 بازدید واحدهای خدمات گیاه پزشکی 6

  644/024 بازدید از فروشگاههای نهاده های کشاورزی 3

 444/141 خدمات کارشناسی واحدهای دام، طیور و آبزیان 0

 


