
 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

 و منابع طبیعی جمهوري اسالمی ایران 

 کلیات ñفصل اول 
 تعاریف -1ماده 
نظام مهندسـی کشـاورزي و منـابع طبیعـی عبـارت اسـت از : مجموعـه قـوانین، مقـررات، آیـین نامـه هـا،              ñالف 

ن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به ت رسیدهاستانداردها، تشکل هاي مهندسی، حرفه اي، صنفی که در ج
 مورد اجرا گذاشته می شود.

آب و زمین به منظـور تولیـد محصـوالت گیـاهی و      کشاورزي و منابع طبیعی عبارت است از بهره برداري از ñب 
زدایـی،   حیوانی ( از قبیل زراعت، باغداري، درختکاري مثمر و غیر مثمر، جنگلداري، جنگلکاري، مرتعـداري، بیابـان  

 دامداري، شیالت، آبزیان، پرورش طیور و زنبور عسل و کرم ابریشم ).
مهندس کشاورزي و منابع طبیعی شخصی است که حداقل مدرك کارشناسـی در یکـی از رشـته هـاي بخـش       ñج 

 کشاورزي و منابع طبیعی و رشته هاي مرتبط را دارا باشد.
رشـته هـاي مـرتبط براسـاس ضـوابط وزارت علـوم،        رشته هاي اصلی کشـاورزي و منـابع طبیعـی و    ñتبصره 

 تحقیقات و فنّآوري توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب شوراي مرکزي می رسد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی جمهوري اسالمی ایران که در این قـانون بـه اختصـار     -2ماده 
قالل مـالی و شخصـیت حقـوقی مسـتقل کـه بـه منظـور        سازمان نامیده می شود سازمانی است غیر دولتی با است

 رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می شود.

 اهداف، وظایف و اختیارات ñفصل دوم 
 اهداف سازمان عبارتند از : -3ماده 

 تالش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران. -1
 هت ارتقاي اخالق حرفه اي در کلیه امور کشاورزي.تالش در ج -2
 تالش در جهت ارتقاي سطح دانش، گسترش فنّآوري جدید در کشاورزي و رشته هاي مرتبط. -3
و منابع پایه تجدیـد شـونده ( آب و خـاك، دام وطیـور ، آبزیـان،       تالش در جهت حفظ و پایداري محیط زیست -4

 توسعه پایدار.جنگل و مرتع ) به منظور دستیابی به 
 تالش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزي -5
 حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزي در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی. -6
 نظارت بر حسن اجراي وظایف فنی و حرفه اي اعضاي سازمان. -7
مات حرفه اي مهندسین کشاورزي بهـره  حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوي از خد -8

 مند می شوند . 
تالش در جهـت ایجـاد انسـجام، همـاهنگی و همکـاري هـر چـه بیشـتر بـین شـاغلین در امـور کشـاورزي بـا               -9

 دستگاههاي اجرایی دولتی و غیر دولتی.
 تالش در جهت حسن اجراي مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزي. -10
 اي صنفی و تولیدي بخش .حمایت از تشکل ه -11
 تالش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزي و منابع طبیعی . -12

۱ 
 



 کمک به صدور خدمات کشاورزي به خارج از کشور. -13

 وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می شود: -4ماده 
هـاي علمـی و تحقیقـاتی در امـور      همکاري و همـاهنگی بـا مراجـع ذیـربط بـراي گسـترش و پیشـبرد فعالیـت         -1

 کشاورزي و منابع طبیعی.
تنظیم و اجراي صحیح تعرفه هـاي خـدمات امـور کشـاورزي و منـابع      براي تعیین و  همکاري با مراجع ذیربط -2

 طبیعی.
همکاري با دستگاههاي ذیربط به منظور حسن اجراي مقررات و قوانین مربـوط بـه امـور کشـاورزي و منـابع       -3

 طبیعی.
 تالش در جهت تدوین و اجراي برنامه هاي بازآموزي و نوآموزي مستمر اعضاي سازمان. -4
اظهارنظر مشورتی در زمینه تدوین پیش نویس لوایح، تصـویب نامـه هـا و آیـین نامـه هـاي مـرتبط بـه امـور           -5

 کشاورزي و منابع طبیعی که از مراجع ذیصالح ارجاع شده باشد.
 بط خاص صنفی و حرفه اي.تدوین دستورالعمل ها و ضوا -6
 صدور کارت عضویت و اعطاي شماره نظام مهندسی به مهندسین کشاورزي و رشته هاي مرتبط. -7
رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي اعضاي سازمان که عنوان جرایم عمومی نداشته باشند از طریـق هیـأت    -8

 هاي ذیربط سازمان طبق مقررات مربوطه.
 یربط در تعیین میزان مالیات و عوارض مؤسسات و شاغالن کشاورزي.همکاري با مراجع ذ -9

همکاري با مراجع ذیربط در ارائه خدمات امدادي مهندسین کشاورزي و منابع طبیعی به هنگام بروز حـوادث   -10
 غیر مترقبه از طریق بسیج اعضاء.

هندسین کشاورزي و منابع طبیعی همکاري با مراجع ذیصالح د جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم حرفه اي م -11
 عضو و غیر عضو و اظهار نظرهاي کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذیربط.

 انجام اموري که جزء اهداف سازمان بوده و مغایرتی با قوانین جاري کشور نداشته باشند. -12
 ورزي و منابع طبیعی.جهت تدوین و تنفیذ نظام آموزش عالی کشور در بخش علوم کشا همکاري در -13

سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعالم نظر مشورتی خود را بـه   ñتبصره 
 مراجع ذیربط اعالم نماید.

 ارکان ñفصل سوم 

 ارکان سازمان عبارتند از : -5ماده 
 شوراي مرکزي   -1
 شعبه استان ñشوراي استانی  -2
 شورا و شعبه شهرستانی -3
 مجامع عمومی  -4
 و حرفه اي هیأت هاي انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی -5

شوراي استانی با تصویب شوراي مرکزي می توانند براي ایجاد شعبه در شهرستانها، بخشی از وظـایف خـود را   
 تفویض نمایند.

فر اعضاي انتخابی و شوراي مرکزي به عنوان باالترین مرجع تصمیم گیري سازمان متشکل از پانزده ن -6ماده 
 انتصابی به شرح زیر است:

 دو نفر نماینده وزارت جهاد کشاورزي با معرفی وزیر جهاد کشاورزي -1
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یک نفر با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فنّآوري از اعضاي هیأت علمی دانشـکده هـاي کشـاورزي بـه عنـوان       -2
 نماینده ایشان .

 نیرو به عنوان نماینده ایشان.یک نفر متخصص آبیاري با معرفی وزیر  -3
 یک نفر متخصص کشاورزي با معرفی رییس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده ایشان. -4
ي و منابع طبیعی به انتخاب ده نفر از متخصصین کشاورزي صاحب نظر در رشته هاي مختلف علوم کشاورز -5

 ن اعضاي اصلی و چهار نفر به عنوان اعضاي علی البدل.ت آراي مجمع نمایندگان شوراهاي استانی به عنوااکثری
همین مـاده و نماینـدگان انتخـابی شـوراي      4تا  1شوراي مرکزي براي اولین بار از نمایندگان بندهاي  -1تبصره 

 ظرف مدت شش ماه اقدام کند. 5استانها ( هر استان دو نماینده ) در تهران تشکیل می شود تا نسبت به انجام بند 
 معرفی اعضاي انتصابی باید ظرف مدت دو ماه پس از الزم االجرا شدن قانون صورت بگیرد. -2ه تبصر

شوراي مرکزي در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب رییس و نواب ریـیس و دبیـر شـورا اقـدام مـی       -3تبصره 
 نماید.

وره هـاي بعـدي مجـاز    دوره فعالیت شوراي مرکزي چهار سال است و انتخاب مجدد اعضـاء بـراي د   -4تبصره 
 است .

 نفر اعضاي انتخابی و انتصابی به شرح زیر است : 11شوراي استانی متشکل از  -7ماده 
 دو نفر نماینده از سازمان جهاد کشاورزي استان با معرفی رییس سازمان جهاد کشاورزي استان. -1
 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یا نماینده تام االختیار ایشان. -2
یک نفر از اعضاي هیأت علمی دانشکده کشـاورزي یـا منـابع طبیعـی مرکـز اسـتان وابسـته بـه وزارت علـوم،           -3

 تحقیقات و فنّآوري به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فنآوري  
هفت نفر از متخصصین رشته هاي مختلف کشاورزي و منابع طبیعی به انتخاب اکثریـت آراي مجمـع عمـومی     -4

 عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل .استان به عنوان 
همـین مـاده در    3تا  1شوراي استان براي اولین بار متشکل از رؤسا یا نمایندگان سازمانهاي بندهاي  -1تبصره 

همـین مـاده حـداکثر ظـرف مـدت       4مرکز همان استان تشکیل خواهد شد تا نسبت به نحوه برگزاري و اجراي بند 
 چهار ماه اقدام کند.

شوراي استان حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انتخاب، یک نفر را به عنوان رییس شـوراي اسـتان،    -2تبصره 
یک نفر را براي نایب رییس شوراي استان، یک نفر را براي خزانه داري و یک نفـر را جهـت دبیـري شـورا از بـین      

 خود انتخاب می کند.
 استان حکم رییس شوراي استان را صادر می کند. وزیر جهاد کشاورزي با پیشنهاد شوراي -3تبصره 
وزارت جهاد کشاورزي موظف است جهت راه انـدازي سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزي و منـابع        -4تبصره 

طبیعی حداکثر بعد از سه ماه از تصویب این قانون نسبت به تشکیل اولین جلسه شوراي استان از طریق سـازمان  
 نماید.جهاد کشاورزي استانها اقدام 

 مجمع عمومی استان از تجمع حداقل سی نفر عضو تشکیل می شود. -5تبصره 

مجمع عمومی استان از اجتماعی اعضاي آن تشکیل می شود و کلیه اشخاص حقیقی کـه طبـق ضـوابط     -8ماده 
مصوب به عضویت سازمان پذیرفته می شوند. بـا شـرایط مسـاوي عضـویت مجمـع عمـومی را دارا بـوده و در        

 داراي حق رأي و مشارکت در تصمیم گیریها می باشند.جلسات 
جلسات مجمع با حضور نصف به عالوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت عـده   ñتبصره 

 حاضر معتبر می باشد.
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 وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادي یا فوق العاده به قرار زیر است : -9ماده 
 این قانون. 7ماده  4استان یا بازرسان با رعایت بند انتخاب اعضاي شوراي  -1
 استماع گزارش شوراي استان و اعالم نظر نسبت به آن و رسیدگی به مسایل مطرح شده. -2
 تصویب سیاستها و خط مشی هاي شوراي استان. -3
 ان.تعیین مؤسسه حسابرسی براي رسیدگی به حسابها، ترازنامه ها و بیالن عملکرد ساالنه سازم -4
 پیشنهاد هرگونه تغییر و اصالح در آیین نامه سازمان به شوراي مرکزي. -5
 بررسی و تصویب ترازنامه ساالنه و برنامه و بودجه و طرحهاي ساالنه سازمان استان. -6
. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموري که طبق قوانین و آیین نامه هاي مربوط بـه سـازمان اسـتان و    -7

 یت مجمع عمومی می باشد.در صالح

جلسات مجمع عمومی به طور عادي سالی یک بار و فوق العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع یا بـه   -10ماده 
 درخواست حداقل یک پنجم اعضاي مجمع یا به درخواست شوراي مرکزي در صورت ضرورت تشکیل می شود.

 اي شرایط زیر باشند:راستانی سازمان باید دا نامزدهاي عضویت در شوراي مرکزي و شوراهاي -11ماده 
 تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران و وفاداري به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران. -1
 نداشتن محکومیت مؤثر کیفري و عدم وابستگی به گروه هاي غیر قانونی. -2
 نداشتن سوء شهرت اجتماعی و شغلی. -3

ت اجراي مصوبات شوراي مرکزي را به نمایندگی سازمان در مراجع ملی و رییس سازمان که مسئولی -12ماده 
بین المللی برعهده دارد از بین سه نفر از اعضاي شوراي مرکزي کـه بیشـترین رأي را کسـب کننـد توسـط وزیـر       

 ی می شود.فجهاد کشاورزي براي صدور حکم به رییس جمهور معر

ماه پس از تشـکیل شـوراهاي اسـتانی توسـط وزارت جهـاد       تشکیل اولین شوراي مرکزي حداکثر سه -13ماده 
کشاورزي از طریق تشکیل مجمع عمومی نمایندگان شوراهاي استانی، انتخابـات عمـومی بـراي انتخـاب اعضـاي      

 اولین شوراي مرکزي صورت می گیرد.

 وظایف شوراي مرکزي عبارت است از : -14ماده 
 ریاست سازمان و معرفی آنها به وزیر جهاد کشاورزي. انتخاب سه نفر از اعضاي شوراي مرکزي براي -1
عمل هاي مربوط به مقررات اداري، مالی، تشکیالتی، اجرایی و سایر دستورالعمل هـاي  لتهیه و تصویب دستورا -2

 مورد نیاز در محدوده این قانون.
 تهیه بودجه، برنامه ها و طرحهاي سازمان جهت ارایه به مجمع عمومی. -3
 تصویب طرحهاي اصالح یا تغییر قانون سازمان و پیشنهاد آن به مراجع ذیصالح.بررسی و  -4
 نظارت بر کار شوراهاي استانی. -5
 تهیه و تصویب آیین نامه تشکیل کمیته هاي تخصصی کشاورزي و رشته هاي مرتبط. -6
 تشکیل مجمع عمومی و فوق العاده . -7
 عملکرد آنها. دبیر شورا و نظارت بر -خزانه دار -تعیین حدود اختیارات نایب رییس -8
 همکاري با مراکز تحقیقاتی علمی و آموزشی مربوط به کشاورزي. -9

اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی مشارکت سـازمان در برگـزاري گردهمـایی هـاي تخصصـی مربـوط ماننـد         -10
 سمینارها، کنفرانس ها و کنگره ها در داخل و در سطح بین المللی.

 امه هاي الزم جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزي.تنظیم برن -11
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اتخــاذ تصــمیم در مــورد چگــونگی همکــاري ســازمان در برگــزاري آزمونهــاي جــامع حرفــه اي، مهندســی،   -12
 کشاورزي و آزمونهاي علمی با مراجع ذیربط در صورت درخواست آنها.

 ایی در زمینه مسایل صنفی و حرفه اي.اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاري با دستگاههاي اجر -13
تصمیم گیري و صدور پروانه به امور مشاوره اي و خدمات مهندسـی کشـاورزي بـراي اشـخاص حقیقـی و       -14

 حقوقی واجد شرایط و نظارت بر حسن انجام کار آنها.
الزام بـه اسـتفاده   ارایه برنامه جهت اشاعه تفکر علمی در امر تولید و فنّآوري محصوالت کشاورزي از طریق  -15

 از مهندسین کشاورزي در اجراي پروژه هاي کشاورزي.
اظهار نظر نسبت به لوایح و طرح هاي مربوط به کشاورزي و انعکاس آن به مجلس شوراي اسـالمی، وزارت   -16

 جهاد کشاورزي و سایر مراجع ذیربط.
 سازش یا بدون آن. ا حق صلح وع کار به امر داوري و تعیین داور بجاصلح و سازش در دعاوي یا ار -17

شوراي مرکزي داراي یک نایب رییس و یک خزانه دار و یک نفر دبیر است که بـا اکثریـت آراء از بـین     -1تبصره 
 اي شورا انتخاب می شوند.ضاع

جلسات شوراي مرکزي هر ماه حداقل یک بار تشکیل مـی شـود و ریـیس سـازمان، ریاسـت جلسـات        -2تبصره 
 دارد و دبیر شورا مسؤول تشکیل جلسات و اداره دبیرخانه شورا است.شورا را بر عهده 

نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأي  11جلسات شوراي مرکزي با حضور حداقل  -15ماده 
 اکثریت مطلق حاضرین معتبر است .

مان اسـتان، ریاسـت جلسـه    جلسات شوراي استان حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شود و رییس ساز ñتبصره 
 شوراي استان را بر عهده خواهد داشت. دبیر شورا مسؤول تشکیل و اداره دبیرخانه شوراي استان می باشد.

 وظایف رییس سازمان به شرح زیر است : -16ماده 
ن انجـام کلیـه امـور    سـ حمصوبات شـوراي مرکـزي و نظـارت بـر      اداره امور سازمان طبق مفاد این قانون و -1

 ایی سازمان.اجر
 بوطه.مررسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به امور جاري نظام مهندسی و پیگیري امر  -2
 ي مهندسی کشاورزي به اعضاء.اامضاي کارت هاي عضویت و اعطاي شماره ه -3
تعقیـب دعـاوي،   نمایندگی حقوقی سازمان نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضـایی بـراي طـرح و     -4

 شکایات یا دفاع از آنها با حق توکیل به غیر.
 طبق ضوابط و مقررات مربوطه. نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی -5
تهیه مقدمات الزم جهت تعیین و انتخاب اعضاي شوراي مرکزي جدید سه ماه قبل از اتمام مـدت قـانونی دوره    -6

 شوراي مرکزي.
کرد، تراز مالی و تنظیم و ارایه بودجه و برنامه سـازمان جهـت طـرح و تصـویب در شـوراي      تهیه گزارش عمل -7

 مرکزي.
 امضاي اسناد مالی سازمان با رییس و خزانه دار سازمان می باشد. -8

 در غیــاب ریــیس، بــا تفــویض اختیــار، امضــاي اســناد مــالی بــا نایــب ریــیس و خزانــه دار ســازمان   –تبصــره 
 می باشد.

ر صورت پذیرش استعفاء، فوت، عدم امکان ادامه خدمت یا برکناري ریـیس سـازمان توسـط ریـیس     د -17ماده 
 این قانون انتخاب و تعیین می شود. 12جمهور، رییس جدید سازمان به ترتیب از بین افراد ماده 

٥ 
 



ي مرکـزي  در صورت فوت، پذیرش استعفاء یا عدم امکان ادامه وظیفه هر یک از اعضاي انتخابی شورا -18ماده 
ــایگزین           ــدل ج ــی الب ــاي عل ــین اعض ــزي از ب ــوراي مرک ــابی ش ــاي انتخ ــین اعض ــزان آراء از ب ــب می ــه ترتی  ب

 می شوند.

در صورت فوت، پذیرش استعفاء یا عدم امکان ادامه خدمت وظیفه هر یک از اعضـاء انتصـابی، مرجـع     -19ماده 
 ام کند.مربوط موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی عضو جایگزین اقد

 وظایف شوراي استانی: -20ماده 
 قانون نظام مهندسی کشاورزي. 7از ماده  4تشکیل مجمع عمومی جهت اجراي بند  -1
 انتخاب و پیشنهاد یک نفر به عنوان رییس شوراي استان به وزارت جهاد کشاورزي جهت صدور حکم. -2
 شورا از بین اعضاي شوراي استان.تعیین یک نفر نایب رییس یک نفر خزانه دار و یک نفر دبیر  -3
 دبیر شورا و نظارت بر عملکرد آنها. -تعیین حدود اختیارات نایب رییس و خزانه دار -4 
 تهیه بودجه و برنامه و طرحهاي خاص استانی. -5
 مالی و تشکیالتی و کلیه مصوبات شوراي مرکزي . -اجراي دستورالعمل هاي مربوط به مقررات اداري -6
کمیته هاي تخصصی کشاورزي در استان طبق آیین نامه اجرایی مربوطه که از طرف شوراي مرکـزي  تشکیل  -7

 ابالغ خواهد شد.
ــه مســایل صــنفی و      -8 ــتان در زمین ــی اس ــا دســتگاههاي اجرای ــاري ب ــونگی همک ــورد چگ  اتخــاذ تصــمیم در م

 حرفه اي در راستاي سیاست هاي کلی مصوب شوراي مرکزي.
ي مرکزي و ارایه پیشنهادها در مورد مشارکت سازمان استان در برگزاري گردهمـایی  اجراي تصمیمات شورا -9

 ها و سمینارها و کنفرانس ها.
همکاري با مراجع قضایی و کـانون کارشناسـان رسـمی دادگسـتري و اظهـار نظـر در خصـوص صـالحیت          -10

اي مـرتبط و قبـول داوري در   اخالقی و فنی داوطلبین دریافت پروانه کارشناسی در امـور کشـاورزي و رشـته هـ    
 اختالفاتی که داراي ماهیت فنی است.

تصمیم گیري و صدور پروانه به امور مشاوره اي و خدمات مهندسی کشـاورزي بـراي اشـخاص حقیقـی و      -11
 حقوقی واجد شرایط و نظارت بر حسن انجام کار آنها.

رزي از طریـق ایجـاد شـبکه هـاي اطـالع      ارتقاي دانش فنی و کیفیت کار مهندسان و شاغالن در بخش کشـاو  -12
رسانی و پایگاه اي علمی و فنی و آموزشی و انتشارات به منظور رشد و اعتالي حرفه هاي مهندسی کشاورزي و 

 مشاغل مرتبط با آن.
همکاري با مراجع مسؤول د باالبردن کمیت و کیفیت تولید و افزایش بهره وري از منابع پایـه و حفـظ محـیط     -13

راهم آوردن زمینه هاي مشارکت اعضاء در نظارت بر تولید، سرمایه گذاري و اجراي طرحهـا و پـروژه   زیست و ف
 هاي کشاورزي استان.

دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه اي اعضاء و تشویق و حمایـت از فعالیـت هـاي بـا ارزش و برگـزاري       -14
 مسابقات حرفه اي و تخصصی بین آنها.

صاحبان حرفه هاي مهندسی کشاورزي و کارفرمایان و بهره بـرداران و کمـک بـه مراجـع     تنظیم روابط بین  -15
مسؤول بخش در زمینه ارجاع کـار مناسـب بـه افـراد صـاحب صـالحیت و جلـوگیري از مداخلـه اشـخاص فاقـد           

 صالحیت در امور فنی.
اورزي در زمینـه  کمک به آموزش و ترویج اصول صحیح مهندسی کشاورزي و همکاري با وزارت جهاد کش -16

تدوین، اجرا، و کنترل شـاخص هـاي تولیـد و فـرآوري محصـوالت کشـاورزي در زمینـه تـدوین، اجـرا و کنتـرل           
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ــار در      ــتانداردها و معیــ ــت اســ ــاورزي و رعایــ ــوالت کشــ ــرآوري محصــ ــد و فــ ــاي تولیــ ــاخص هــ  شــ
 سرمایه گذاري و تولید محصوالت کشاورزي.

 وانح و بالیاي طبیعی و خشکسالی.همکاري با مراجع استان در هنگام بروز س -17
 تهیه ترازنامه سازمان و شعبه استان و ارایه آن به مجمع عمومی. -18
 همکاري با مراکز تحقیقاتی، علمی، آموزشی مربوط به کشاورزي. -19
 صلح وسازش در دعاوي با ارجاع کار به امر داوري و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن. -20

 وظایف رییس شوراي استان به شرح زیر است: -21ماده 
اداره امور شوراي استان طبق مفاد این قانون و مصوبات شوراي مرکزي و نظـارت بـر حسـن انجـام وظیفـه       -1

 امور اجرایی سازمان در استان.
 رسیدگی و اخذ تصمیم راجع به امور جاري سازمان و پیگیري امور مربوطه. – 2
 اعطاي شماره هاي مهندسی کشاورزي به اعضاء. امضاي کارت هاي عضویت و -3
نمایندگی حقوقی سازمان استان نزد کلیه اشخاص حقیقـی و حقـوقی و مراجـع قضـایی بـراي طـرح و تعقیـب         -4

 دعاوي، شکایات یا دفاع از آنها با حق توکیل به غیر.
 م دوره قانونی شوراي استان.تهیه مقدمات الزم جهت تعیین و انتخاب اعضاي شوراي جدید استان قبل از اتما -5
تهیه گزارش عملکرد، تراز مالی و تنظیم و ارایه بودجـه و برنامـه سـازمان اسـتان جهـت طـرح و تصـویب در         -6

 مجمع عمومی استان.
 امضاء اسناد مالی سازمان با رییس و خزانه دار سازمان استانی می باشد. -7

ناد مالی با نایب رییس و خزانه دار شوراي استانی خواهـد  در غیاب رییس با تفویض اختیار، امضاء اس –تبصره 
 بود.

 مدت فعالیت هر دوره شوراهاي استانی چهار سال تمام می باشد. -22ماده 
شروع اولین دوره فعالیت شوراهاي استانی مذکور حداکثر ده روز پس از اعالم نتیجه نهایی انتخابات  -1تبصره 

 خواهد بود.
هاي دوره هاي بعدي نظام مهندسی کشاورزي بالفاصله پـس از پایـان دوره قبلـی مـی     شروع فعالیت  -2تبصره 

باشد و چنانچه دوره تشریفات انتخابات دوره بعد به نحوي از انحاء پایان نیافته باشد، ارکان سازمان دوره قبلـی  
از تـاریخ تأییـد انتخابـات     تا تأیید انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مبداء شروع کـار دوره جدیـد  

 خواهد بود.

شوراي مرکزي می تواند در صورت عدول یا تخطی شوراي استان، از مقررات نظام مهندسـی و عـدم    -23ماده 
 رعایت تذکرات الزم مبنی بر اصالح تخلفات و تکرار آن نسبت به انحالل آن اقدام نماید.

ظـرف مـدت دو مـاه از تـاریخ انحـالل، وزارت جهـاد       در صورت انحالل شـوراي اسـتانی حـداکثر در     -1تبصره 
 این قانون می باشد. 7کشاورزي موظف به تشکیل شوراي استانی بر طبق ماده 

نحوه انحالل شوراي استانی طبق آیین نامه اي خواهد بود که توسط شوراي مرکزي تهیه و تـدوین و   -2تبصره 
 به تصویب وزارت جهاد کشاورزي خواهد رسید.

به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفه مهندسی کشاورزي هیأت هـاي بـدوي    -24ماده 
 انتظامی در استانها و هیأت عالی انتظامی در محل سازمان مرکزي تشکیل می شود.

عدم رعایت موازین قانونی، مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه اي، عدم رعایت شـئون شـغلی،    -25ماده 
گاري در انجام وظایف قانونی و اجحاف به کشاورزان، دامداران، مرتعداران، مراجعان به وسـیله شـاغالن   سهل ان
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حرفه مهندسی کشاورزي تخلف محسوب و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعـدد و تکـرار آن   
 حسب مورد به مجازات هاي زیر محکومی می شوند:

 حضور اعضاي شوراهاي استانی نظام مهندسی کشاورزي محل. تذکر یا توبیخ شفاهی در –الف 
 اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام مهندسی کشاورزي. -ب  
 توبیخ کتبی با درج در پرونده و الصاق رأي در تابلو اعالنات سازمان محل. –ج 
 نشریه شورا. توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام مهندسی کشاورزي و درج متن رأي در –د 
 محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزي از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف. -ه  
 محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزي از سه ماه تا یک سال در تمام کشور. -و  
ور با تأیید هیأت عـالی  محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزي از یک سال تا پنج سال در تمام کش -ز  

 انتظامی.
محرومیت دائم از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزي در تمام کشور با تأیید هیأت عالی انتظامی هیأت هاي  -ح  

 انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي .
 بندهاي (و)، (ز) و (ح) با صدور حکم قاضی عضو هیأت قابل اجرا است. -1تبصره 
اء هیأت هاي بدوي ظرف مدت یک ماه از تاریخ رأي قابل تجدید نظـر در هیـأت عـالی انتظـامی مـی      آر -2تبصره 

 باشد.

هیأت هاي بدوي انتظامی در استانها متشکل از پنج نفر براي مدت چهار سال به شرح زیر تشکیل مـی   -26ماده 
 شود:

 رییس شوراي استانی. -1
 یک نفر قاضی با ابالغ رییس قوه قضاییه. -2
 رییس سازمان جهاد کشاورزي استان. -3
سال سـابقه کـار در بخـش کشـاورزي بـا معرفـی        10دو نفر مهندس کشاورزي از اعضاي سازمان با حداقل  -4

 شوراي استانی.
 رییس هیأت بدوي انتظامی استن توسط اعضاء انتخاب خواهند شد. -1تبصره 
یأت عالی انتظامی و تأییـد ریـیس سـازمان صـورت     این ماده با پیشنهاد ه 4عزل اعضاي موضوع بند  -2تبصره 
 میگیرد.

 وظایف هیأت هاي بدوي انتظامی استانها عبارتند از : -27ماده 
 رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي اعضاي سازمان در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی. -1
 زي از مشموالن این قانون.رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی در ارتباط با حرفه مهندسی کشاور -2

 هیـأت عـالی انتظـامی در مرکـز متشـکل از هفـت نفـر بـه مـدت چهـار سـال بـه شـرح زیـر تشـکیل                 -28ماده 
 می شود:

 رییس سازمان. -1
 یک نفر قاضی با ابالغ رییس قوه قضاییه . -2
 یک نفر مهندس کشاورزي با تجربه به انتخاب و معرفی وزیر جهاد کشاورزي. -3
 از هیأت علمی دانشکده هاي کشاورزي و منابع طبیعی به معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فنّآوري. یک نفر -4
سـال   10سه نفر مهندس کشاورزي با تجربه عضویت سازمان به انتخاب و معرفی شوراي مرکزي با حـداقل   -5

 سابقه کار در بخش کشاورزي.
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 وظایف هیأت عالی انتظامی عبارت است از : -29ماده 
 نظارت عالیه بر کار هیأت هاي بدوي انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها. -1
 رسیدگی به اعتراض ها و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز کار هیأت هاي بدوي انتظامی. -2
 تجدید نظر در احکام صادر شده توسط هیأت هاي بدوي انتظامی. -3
 از وظایف شوراي مرکزي است. انحالل هیأت هاي بدوي انتظامی در صورت تخلف -4

در صورتی که شخصی نسبت به رأي هیأت عالی انتظامی معترض باشد می تواند از مراجـع قضـایی    -1تبصره 
 تقاضاي تجدید نظر نماید، رأي مرجع قضایی قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

 االجرا است.آراء هیأت عالی انتظامی با اکثریت چهار رأي موافق قطعی و الزم  -2تبصره 

آیین نامه اجرایی چگونگی تشکیل جلسات هیأت عالی انتظامی و هیـأت هـاي بـدوي انتظـامی اسـتانها،       -30ماده 
چگونگی رسیدگی، صدور رأي و اجراي احکام مربوط حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب شوراي مرکـزي  

 به هیأت وزیران تقدیم می گردد.توسط آن شورا تهیه و از طریق وزارت جهاد کشاورزي براي تصویب 

هر گاه تخلف افراد موضوع این قانون عنوان یکـی از جـرایم منـدرج در قـوانین جزایـی را نیـز داشـته         -31ماده 
باشد، هیأت هاي انتظامی مکلفند تصویر تأیید شده پرونده مربوطه را به مراجع ذیصالح ارسال کنند. رسـیدگی در  

 هیأت هاي انتظامی از حیث تخلف صنفی و حرفه اي مشموالن این قانون نیست.مراجع قضایی مانع کار رسیدگی 

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، مراجع قضایی، نیروهاي انتظامی و شـرکت هـاي دولتـی مـی      -32ماده 
 توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشـنهاد مشـترك وزارت جهـاد کشـاورزي و    
وزارت دادگستري به تصویب هیأت وزیران می رسد به جاي کارشناسان رسـمی دادگسـتري از مهندسـان داراي    

 پروانه اشتغال که به وسیله شعبه استان معرفی می شوند استفاده نمایند.

 شورا یا شعبه شهرستانی هر یک از استانها و نحوه انتخاب افراد واجد شرایط و اختیارات و وظـایف  -33ماده 
آن براساس آیین نامه اي خواهد بود که توسط شوراي مرکزي تهیه و به تصویب وزیر جهاد کشـاورزي خواهـد   

 رسید.

 شرایط عضویت  –فصل چهارم 
کلیه اتباع ایرانی فارغ التحصیل دوره هاي مهندسی کشاورزي  و منابع طبیعـی و رشـته هـاي مـرتبط      -34ماده 

 حق عضویت در سازمان را دارا هستند.

 52وزیر جهاد کشاورزي از تاریخ ابالغ این قانون بـه عضـویت هیـأت عـالی نظـارت، موضـوع مـاده         -35اده م
قانون نظام صنفی درخواهد آمد. وزارت جهاد کشاورزي با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظـارت، حـداکثر شـش    

نظام صنفی تهیه و جهت تصـویب  ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهاي کشاورزي را برابر قانون 
 به هیأت وزیران پیشنهاد می نماید.

 کلیه اعضاء موظف به رعایت مفاد این قانون هستند. -36ماده 

 سایر مقررات –فصل پنجم 
سازمان می تواند براي کمک به رفع مشکالت رفاهی و مـالی اعضـاء کـم درآمـد و خسـارت دیـده از        -37ماده 

 رفاه از آنان حمایت کند.طریق تشکیل صندوق تعاون و 
اساسنامه صندوق و آیین نامه چگونگی پرداخت وام و حمایت هاي مالی توسط شوراي مرکزي تهیه و  –تبصره 

 به تصویب می رسد.

۹ 
 



 اعتبارات مورد نیاز براي اجراي این قانون از محل هاي زیر تأمین می شود: -38ماده 
 حق عضویت پرداختی از سوي اعضاء. -1
 و کمک هاي اشخاص حقیقی و حقوقی.هدایا  -2
 کمک هاي اعطایی دولت. -3
 صندوق مشترك سازمانهاي استان. -4
 دریافت بهاي ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی. -5
 درصدي از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان. -6

بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم تیـر مـاه   قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و 
به تأیید شوراي نگهبان رسیده  13/4/1380یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

 است.
 مهدي کروبی 

 رییس مجلس شوراي اسالمی
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