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:می فرمایند مام صادق ـ عليه السالما  

افتقرفابعده هللامن وجد ماءاً و تراباً ثّم   

.هر كس آب و خاك داشته باشد و باز نيازمند گردد، از رحمت الهي دور باد  

 

 

 مقدمه
در جهان امروز يکي از مشکالت اساسي بشر تامين نيازهاي غذايي است. به گونه اي که امنيت 

غذايي به عنوان يکي از اهداف مهم، سرلوحه برنامه هاي دولتها قرار گرفته است. از سوي ديگر 

 سخت افزاريد، گره اول عوامل وکشاورزي خود نيازمند دو گروه عوامل توليدي مي باش بخش

توليد شامل ساختارها و سازمان  نرم افزاريآب و گروه دوم عوامل  و ز قبيل: زمين، بذرتوليد ا

انتقال دانش و افزايش  ،ليد کشاورزي مطلوبتو در جهت. هاي اجتماعي توليد دانش است

 .دتوليد تلقي مي گردو ضروري  الزمشرط  ،در مزرعه دانش ضريب نفوذ

نيازمند افزايش  افزايش کيفيت توليد و ،کاهش ضايعاتاندمان توليدر ارتقاء تحقق اهدافي چون

به منظور  ارتقاء شاخص هاي بهره برداري. مي باشد در عرصه توليد دائمي سطح دانش ومهارت

ضرورت بکارگيري متخصصين و گلخانه اي و قارچ خوراکيمديريت فني واحدهاي بهره برداري 

مي نظام مديريت توليد بديهيات مسلم درمال محسوس و از و دانش آموختگان در اين حوزه کا

 .باشد

مسئولين  بکارگيريالزام با استناد به قوانين و مقررات موجود در نظام گلخانه اي کشور مبني بر 

 ،ايجاد وحدت رويه و بمنظور ساماندهيو فني توليد توسط متقاضيان دريافت پروانه بهره برداري 

ارتقاء  و معرفي، انتخاب حوهندر موضوع سازماندهي مسئولين فني در مديريت  توليد دستورالعمل 

نظارت بر فعاليت چگونگي و  حمايت حقوقي  ،رتبه بنديو  حرفه اي تعيين صالحيت توانمندي،

 آنان تهيه وتدوين مي گردد.

 

 



 :تعاریف(  1ماده 
 اصطالحات بکار رفته عبارتند از:

اختصاري است که در اين دستورالعمل بجاي عنوان سازمان نظام : عبارت مرکزيسازمان  -1

 مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسالمي ايران استفاده مي شود.

: عبارت اختصاري است که در اين دستورالعمل بجاي عنوان استان نظام مهندسي سازمان -2

 ود.نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان استفاده مي ش سازمان

: کميته اي است که ضمن انجام مصاحبه تخصصي، بر سئولين فنيم سازماندهيکميته  -3

و صالحيت اساس شاخص هاي ارزيابي موجود در اين دستورالعمل اقدام به تعيين سطح 

 .نمود نموده و جهت صدور پروانه، مسئولين فني را به سازمان استان معرفي خواهد

 يعال ئتيو ه 62ماده  يانتظام يبدو ئتيمنظور ههيات هاي بدوي و عالي انتظامي :  -4

 ي مي باشد.عيو منابع طب يکشاورز يسازمان نظام مهندس سيقانون تاس 62ماده  يانتظام

منظور قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و قانون افزايش بهره وري در قانون :  -5

 بخش کشاورزي و منابع طبيعي است

 محصوالت گلخانه ديمرتبط با تول هاي در رشته نامهيگواه يدارا کارشناسمسئول فني : -6

که با گذراندن  ياز سازمان نظام مهندس تيصالح يو دارا يو پرورش قارچ خوراک اي

 يو نگهدار ديتول يمهارت و تخصص خدمات مهندس ،يعمل يکارورز هايدوره

 يکشاورز ينظام مهندس سازمانرا کسب و از  يو قارچ خوراک اي محصوالت گلخانه

 .مي دارد افتيدر يمسئول فن نامهيگواه

رشته هاي اصلي :رشته هاي کشاورزي اصلي عبارتند از :باغباني با گرايش هاي مختلف،  -7

 زراعت و اصالح نباتات با گرايش هاي مختلف.

رشته هاي فرعي :دانش آموختگان ساير رشته ها با سوابق تجربي و به تاييد کميته  -8

 فني.سازماندهي مسئولين 

ي واحدهاي گلخانه اي و قارچ فن نيمسئول ياست که برا مجوزي: يمسئول فن پروانه -9

 و شودياستان صادر م يشده توسط سازمان نظام مهندس تيصالح سطح و نييتعخوراکي 

 د.شويداده م يدياجازه کار در واحد تول يآن به مسئول فن بواسطه



وشش شفاف قابل نفوذ نسبت به نور که گلخانه: گلخانه عبارت است از سازه اسکلتي با پ- 11

 هاي در آن با کنترل عوامل اصلي توليد )نور، دما، رطوبت و دي اکسيد کربن( و نهاده

و باغي فراهم  زراعي مختلف محصوالت مطلوب توليد امکان رشدونموگياه بر مؤثر

 مقابل خسارات عوامل نامساعد حفظ کرد. رد را گياه توانگرديده و مي

 ابنيه و توليد هاي عبارت است از مجموعه سالن توليد و پرورش قارچ خوراکي:واحد  - 11

توليد و پرورش قارچ خوراکي که بطور استاندارد و با رعايت ضوابط فني  براي نياز مورد

مربوطه احداث گرديده است و امکان تامين شرايط محيطي مورد نياز )دما، رطوبت نسبي 

 .نمايد فراهم مي يخوراک قارچو دي اکسيدکربن( را براي 

 يتخصص شيدر گرا حرفه اي تيسطح صالح نييتع ياست برا ياري: مع رتبه بندي - 12

سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع  بر اساس دستورالعمل رتبه بنديکه  يمسئوالن فن

 طبيعي تعيين مي گردد.

 باشد. يک و دومربي: به مسئولين فني اطالق مي گردد که سطح آنها  – 13

رتبه بر اساس  يدارا ين فنليوئمس يتخصص شيدر گرا يتوانمند يبرا ياريسطح : مع - 14

 ديتول يفن نيلئومس يسازمانده تهيکه توسط کم ي و اجراييتجرب ي،آموزش ، يسوابق علم

 گردد. يم نييتع رچ خوراکيگلخانه اي و قا يدر واحدها

عضو سازمان نظام  و فرعياصلي و  ياز رشته ها يکيدانش آموخته در  کارآموز: - 15

 تهيکم يبا هماهنگ يفن نياست که به جهت کسب تجربه و ورود به طرح مسئول يمهندس

 شود. يم يمشغول به کارآموز يديدر واحد تول ي، طبق نظر مرب يسازمانده

شده  ديق ياست که در پروانه بهره بردار ياسم تيظرف زانيواحدها : منظور م تيظرف - 16

 است .

 گردد. يمنعقد م ديتول يل فنئوبهره بردار و مس نياست که ب يتوافق حقوق قرارداد: - 17

مشغول به  توليديواحد  کيبه صورت تمام وقت در  که يل فنئومس تمام وقت : تيفعال - 18

 باشد. کار

توليدي چند واحد  اي کيبه صورت پاره وقت در ي کهل فنئوپاره وقت :مس تيفعال - 19

 .باشد مشغول به کار

 



 ف:اهدا( 2ماده 

 .واحد توليديدانش در  نفوذ افزايش ضريب -1

 .در نظام گلخانه اي فراهم سازي شرايط جهت دانش بنيان کردن توليد -6

 ارتقاء بهره وري و مصرف بهينه آب. -3

 .کشاورزي بخش دانش آموختگان کارآفرينيايجاد شرايط براي  -4

 .توليدمهندسي فرآيند استاندرادها و معيارهاي اصول صحيح  نمودن ياجراي -5

 .واحدهاي توليدي در  بهره وري ارتقاء شاخص هاي -2

 محصوالت گلخانه اي و قارچ خوراکي. سالمت و  کيفيتارتقاء  -7

 .و علميکشاورزي با به کارگيري اصول فني توسعه پايدار کمک به  -2

 .عرصه توليد يافته هاي تحقيقاتي به نوآوري ها و تسهيل و تسريع در انتقال -9

  .افزايش درآمد بهره بردارانکمک به عات و کاهش ضاي -11

گلخانه اي و صادرات محصوالت گسترش  ظرفيت سازي ارتقاء ضريب خود کفايي و -11

 قارچ خوراکي.

 ايجاد شرايط تحقق دستورالعمل نظام گلخانه اي کشور. -16

 

  ( وظایف سازمان مرکزی :3ماده 

 ايجاد بانک اطالعاتي مسئولين فني در سطح کشور -1

 کميته هاي سازماندهي استانينظارت بر عملکرد  -6

 شناسايي نيازهاي آموزشي در حوزه مسئولين فني و تدوين استانداردها و محتواي آموزشي -3

 طراحي و استقرار سامانه جامع ارجاع کار مسئولين فني بر اساس رتبه و سطح -4

 برگزاري آزمون سراسري سازماندهي مسئولين فني-5

 

 

 استان:نظام مهندسی (  وظایف سازمان 4ماده 

 ي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراکي.فن ينصدور پروانه مسئول -1

 يپروانه بهره بردار يبه متقاضخوراکي  قارچ ايگلخانه واحد  يفن ينلئومس يمعرف -6



 دفاع از حقوق  حرفه اي مسئولين فني -3

 قرارداد نظارت بر عملکرد مسئولين فني در طي مدت -4

 ارتقاء سطح توانمنديبررسي عملکرد مسئولين فني به منظور  -5

 همکاري در تدوين و اجراي سرفصل هاي آموزشي و برگزاري دوره هاي مربوطه -2

 بررسي گزارش هاي ادواري و ارسال به سازمان مرکزي. -7

 . مرکزيپيشنهاد ميزان حق الزحمه کارشناسان مسئول فني در سطوح مختلف به سازمان  - 2      

 

 لین فنی:سازماندهی مسئو( وظایف کمیته 5ماده 

مسئولين  تعيين سطح و صالحيت ، انجام مصاحبه فني، تعيين توانمندي و سطح تخصصي -1

 فني.

 بررسي تقاضاي مسئول فني مبني بر ارتقا سطح فعاليت و يا تغيير گرايش. -6

 يو صاحبان پروانه بهره بردار يمسئول فن نيدر اختالف نظرات موجود ماب يداور -3

 توليدي. يها واحد

 به سازمان نظام مهندسي استان. يفن نيمسئول ازيمورد ن يآموزش يدوره ها شنهاديپ -4

 بررسي و تائيد مدارک و سوابق ارائه شده توسط مسئولين فني. -5

 روشهاي مناسب جهت بهبود عملکرد. ارزيابي گزارش عملکرد مسئول فني و اتخاذ -2

 

 :( وظایف مسئول فنی تولید6ماده 

 واحد توليدي ظرفيت هاي موجود در برداري بهينه ازارائه پيشنهاد در جهت بهره  -1

 همکاري به منظور اصالح، نوآوري و بهبود مستمر روشهاي توليد. -6

 تنظيم برنامه هاي آموزشي پرسنل و نظارت بر اجراي مناسب آن -3

 ارائه راهکار در جهت رفع مشکالت فني واحد توليدي -4

 ي و قارچ خوراکياستفاده مطلوب از عوامل توليد در واحدهاي گلخانه ا -5

 پيشنهاد استفاده از تجهيزات فني نوين -2

 مستند سازي عملکرد -7

 پايش کيفيت محصوالت -2



 و الزامات کنترل محيطي فني شرايط بر نظارت - 9

 ارائه طريق در جهت بهبود نظام بازار رساني محصوالت -11

 نظارت برانجام نمونه برداري ازمحصول توليدي -11

 ضوابط فني ابالغي رعايت استانداردها و -16

 رعايت شئون و منشور اخالق حرفه اي -13

 متناسب با نوع قرارداد حضور در واحد توليدي -14

 .استان هاي  فعاليت ادواري و موردي به سازمان نظام مهندسي تنظيم گزارش -15

 تهيه ، تجزيه و تحليل منحني هاي رشد توليد. -12

 .يشده توسط نظام مهندس نييتع يآموزش يشرکت در دوره ها -17

 

 برداران: بهره تعهدات و وظایف( 7 ماده

 فني ومقررات اصول رعايت جهت در فني مسئول با وهماهنگي همکاري -1

 .خود وظايف اجراي در فني مسئول براي الزم تسهيالت ايجاد -6

 .قرارداد طبق فني لئومس ييمزايا و حقوق پرداخت -3

 

 ی:فن نیلئومس سازماندهی تهیکم( ترکیب اعضاء  8ماده 

 (رئيس کميتهنظام مهندسي استان يا نماينده تام االختيار) رئيس سازمان -1

 استان يا نماينده تام االختيار جهاد کشاورزي مديرباغباني سازمان -6

) دبير يا نماينده تام االختيار  استان نظام مهندسي معاون برنامه ريزي و کارآفريني سازمان -3

 کميته(

 يا نماينده تام االختيار استان نظام مهندسي سازمان معاون آموزش و فن آوري -4

 کارشناسان فعال و صاحب نظر به انتخاب و معرفي رئيس کميته .نفر از  سه -5

 خواهد شد . مستقر دبيرخانه کميته در محل سازمان نظام مهندسي استان :1تبصره

          ديقابل تمد کميتهرئيس  دييصادر و پس از تا کساليبه مدت  تهيکم اعضاي احکام :6تبصره

 است.

 



 

 

 :لین فنی تولیدحرفه ای مسئو احراز صالحیت بمنظورشرایط الزم ( 9ماده 

 الف( شرایط عمومی :

 رانيا ياسالم يدولت جمهور تيتابع -1

 يفريک نهيشيعدم سوء پ -6

 و باالتر ليسانس تحصيلي داشتن مدرک -3

 سازمان نظام مهندسيمعتبر از عضويت کارت داشتن  -4

 کارت پايان خدمت يا معافيت )آقايان( داشتن -5

 ب( شرایط اختصاصی :

 داشتن رتبه از سازمان نظام مهندسي -1

 اخذ پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسي -6

 ولين فنيئمس انتخابسراسري قبولي در آزمون  -3

و  ي، مهارتشرکت و کسب موفقيت در بازآموزي و دوره هاي آموزش عملي  ارائه گواهي -4

 .خدمات مهندسي توليد  يتخصص

مسئوليت حرفه اي ) ارائه بيمه نامه در زمان معرفي مسئول فني به واحد  نامهارائه بيمه  -5

 توليدي الزامي است(.

 

 :مسئولین فنی پروانهمورد نیاز جهت صدور  مدارک(  11ماده 

 کپي شناسنامه و کارت ملي -1

 عکس پرسنلي -6

 پايان خدمت يا مدرک معافيت تصوير کارت -3

 معتبر عضويت در سازمان نظام مهندسي تصوير کارت  -4

 ارائه گواهي رتبه بندي سازمان نظام مهندسي -5

 سازمان نظام مهندسي از اشتغالارائه پروانه  -2



احدهاي گلخانه اي و کار عملي در وو  سوابق تجربي داشتن  بر الزم مبنيتصوير مدارک  -7

 خوراکي  از مراجع ذيربط قارچ

 ابالغيبر اساس تعرفه  فيش واريزي تصوير -2

 فرم پيوست مطابق بامسئول فني محضري امه تعهدنارائه  -9

 دوره هاي آموزشي تعيين شده. شرکت در ارائه گواهي  -11    

 

 :نظارت(  11ماده
استان و نظارت نظام مهندسي دستورالعمل بر عهده سازمان  نيا يبر اجرا مينظارت مستق تيلئومس

 باشد. يم يآن بر عهده سازمان مرکز يبر حسن اجرا

 

 :لین فنیمسئوو توانمند سازی برنامه آموزشی (  12ماده 

شرکت و گذراندن دوره هاي  موظف بهگلخانه اي و قارچ خوراکي  واحدهايمسئولين فني 

، بازآموزي و دوره هاي تخصصي ادواري بوده که اين برنامه ها با توجه به نيازهاي آموزشي

 .انجام مي گيرد توسط معاونت آموزش و فن آوري تدوين شدهداردهاي براساس استاناستاني و 

ساعت دوره آموزشي ) تئوري و عملي(    51ل فني ساالنه موظف به گذراندن  : هرمسئوتبصره 

 مي باشد.

 لین فنی :گرایش تخصصی مسؤ(  13ماده 

گرايش تخصصي بشرح زير مسئولين فني در واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراکي داراي 

 .خواهند بود

 ، جاليزي سبزي و صيفي -1

 نشاء -6

 باغي -3

 زراعي -4

 تکثيري -5



 گلها و گياهان زينتي -2

 گياهان دارويي -7

 دکمه اي( -قارچ خوراکي)صدفي -2
 

 :ینحوه رتبه بند( 14 ماده

ظام مهندسي سازمان ن شيوه نامه رتبه بندي و تشخيص صالحيت بر اساسرتبه بندي مسولين فني 

قانون افزايش بهره  6ماده  2موضوع تبصره کشاورزي و منابع طبيعي ) مصوب هيات عالي رتبه بندي ( 

 خواهد بود.وري 

 نحوه سطح بندی مسئولین فنی :( 15ماده 

 الف ( نحوه محاسبه سوابق و تجربیات مفید جهت تعیین سطح مسئول فنی:

 شاخص ها به شرح زير مي باشد:شاخص هاي سطح بندي و سقف امتياز هريک از 

امتياز خواهد بود که به شرح ذيل تعيين  55رتبه مشاوره اخذ شده از سازمان نظام مهندسي حداکثر -1

 مي گردد

 امتياز ده ←رتبه سه 

 امتياز بيست ←رتبه دو 

 امتياز سي ←رتبه يک 

 امتياز چهل←رتبه خبره 

 امتياز پنجاه و پنج ←رتبه ممتاز

امتياز خواهد  91سابقه کار مرتبط با توليد محصوالت گلخانه اي و پرورش قارچ حداکثردارا بودن  -6

 بود که به شرح ذيل تعيين مي گردد

 امتياز در نظر گرفته مي شود 3 ،:  به ازاء هر سال سابقه***

 : سابقه کار مرتبط مورد قبول شامل، قراردادهاي محضري، سابقه بيمه مرتبط، سوابق کاري که به***

تاييد سازمانها و نهادهاي معتبر دولتي و غير دولتي،گلخانه داران و توليد کنندگان قارچ که داراي 



پروانه بهره برداري بوده و مورد تاييد سازمان باشند و سابقه کار ناظرين گلخانه که دوره آموزشي 

 مسئول فني را نيز گذرانده باشند خواهد بود.

تاييد و راستي آزمايي  کميته سازماندهيدر متقاضي مي بايست ابق کاري ارايه شده توسط: سو***

 شود.

داخل و خارج کشور که  تخصصي در گذراندن دوره هاي آموزشي و بازآموزي مرتبط با گرايش -3

 امتياز خواهد بود. 61امتياز و حداکثر  1به ازاء هر ده ساعت و باشد کميته سازماندهيمورد تاييد 

مي باشد  61از  16خوراکي منوط به کسب نمره مسئولين فني گلخانه و قارچ موفقيت در آزمون  -4

 امتياز در تعيين سطح لحاظ مي گردد. 61و حداکثر  16که حداقل امتياز 

 .امتياز  35 حداکثر نمره مصاحبه مسئولين فني جهت تعيين سطح و گرايش تخصصي –5

% از سواالت طرح 21صحيح به حداقل يي تبصره: کسب امتياز کامل در مصاحبه فني مستلزم پاسخگو

 شده مي باشد.

 جدول تعیین سطح بر اساس امتیاز های کسب شده مسئول فنی تولید

 امتیاز کسب شده سطح

5 21 

4 111 

3 141 

6 121 

1 661 

 

 ب ( نحوه محاسبه سوابق و تجربیات مفید جهت ارتقاء سطح مسئول فنی :

 شرح ذيل مي باشد:سقف امتياز هريک از شاخص ها به 

 45رتبه جديد مشاوره  اخذ شده از سازمان نظام مهندسي با احتساب رتبه قبلي سازمان، حداکثر  -1

 امتياز



 سطحاخذ بعد از تاريخ  خوراکي و قارچ اي گلخانه توليد محصوالت دارا بودن سابقه کار مرتبط با -6

 امتياز 91بندي قبلي حداکثر

بندي قبلي  سطحاخذ دوره هاي آموزشي و بازآموزي مرتبط داخل و خارج کشور بعد از تاريخ  -3

 امتياز 61باشد حداکثر دهيسازمانکميته  که مورد تاييد

 حسن انجام کار، نوآوري و افزايش بهره وري در واحد توليدي با تائيد کميته سازماندهي حداکثر  -4

 متيازا 61

بندي قبلي  سطحاخذ باالتر(، بعد از تاريخ  سطوحط مربيان )مسئولين فني ورز توسآمپذيرش کار-5

 امتياز 11حداکثر

گذراندن دوره هاي کارورزي نزد مسئولين فني سطح باالتر ) مربي( بعد از تاريخ اخذ سطح بندي -2

 امتياز 31قبلي حداکثر 

 هريک از شاخصهاي فوق بصورت زير محاسبه و ارزيابي خواهد شد:

 اخذ شده از سازمان : رتبه-1

 امتياز ده ←رتبه سه 

 امتيازبيست  ←رتبه دو 

 امتياز سي ←رتبه يک 

 امتياز چهل ←رتبه خبره 

 پنج امتياز پنجاه و ←رتبه ممتاز

 قبلي : سطح اخذ بعد از تاريخخوراکي و قارچ  اي سابقه کار مرتبط و سابقه کار ناظرين گلخانه -6

 امتياز 91امتياز و حداکثر  3سال سابقه  يک به ازاء هر***:

: سابقه کار مرتبط مورد قبول شامل، قراردادهاي محضري، سابقه بيمه مرتبط، سوابق کاري که به ***

تاييد سازمانها و نهادهاي معتبر دولتي و غير دولتي،گلخانه داران و توليد کنندگان قارچ که داراي 

که دوره  اي باشند و سابقه کار ناظرين گلخانه دهينسازما کميتهپروانه بهره برداري بوده و مورد تاييد

 آموزشي مسئول فني را نيز گذرانده باشند خواهد بود.

 تاييد و راستي آزمايي شود دهيسازمان کميته : سوابق کاري ارايه شده توسط متقاضي بايد توسط***

 موزي مرتبط داخل و خارج از  کشوردوره هاي آموزشي و باز آ -3



امتياز و  1به ازاء هر ده ساعت  ،قبلي سطح اخذ: دوره هاي آموزشي مرتبط بعد از تاريخ  تبصره

 امتياز 61حداکثر 

 امتياز 6يک سال حسن انجام کار، نوآوري و افزايش بهره وري در واحد توليدي به ازاء هر -4

به ازاء  سطح قبلي، اخذ باالتر بعد از تاريخ سطوحگذراندن دوره هاي کارورزي نزد مسئولين فني  -5

 امتياز 31امتياز و حداکثر  11گذراندن هر دوره 

و باالتر جهت ارتقاء سطح و يا تمديد پروانه ) اعتبار پروانه مسئوليت فني  دوسطح  مسئول فني  – 5

 يک ساله است ( مي بايست الزاما طبق جدول زير نسبت به جذب کارآموز اقدام نمايند :

 

 

 

 کارآموز تعدادحداقل  مسئول فنیسطح 

6 6 

 ) فقط جهت تمديد پروانه ( 1 1

 

 استان استان ، اعداد جدول فوق با تاييد کميته سازماندهي انتبصره: بر حسب شرايط و تعداد کارآموز

 قابل تغيير است.

 ج ( محاسبه امتیاز هر دوره کارآموزی به شرح ذیل تعیین می گردد:

 عنوان يک دوره کارآموزي محاسبه مي گردد.الف: دو دوره پرورش قارچ خوراکي به 

که در آن سطح بندي مي  روه محصوليب:گذراندن شش ماه کارآموزي در گلخانه )مرتبط با گ

 گردد( معادل يک دوره کارورزي محاسبه مي گردد.

 تبصره: موفقيت در هر دوره کارآموزي منوط به تاييد مربي و کميته سازماندهي خواهد بود.

امتياز و حداکثر  يک و نيمآموز توسط مربيان: مربيان به ازاء هرکارآموز در هر دوره ج: پذيرش کار

 .سه کارآموز در هر دوره مي توانند پذيرش نمايند



و يا باالتر و تمايل فردي جهت سپري کردن دوره  دو: در صورت عدم وجود مربي با سطح 1تبصره 

به عنوان مربي و فقط به يک کار آموز معرفي نيز مي توانند  سهکارآموزي، مسئولين فني با سطح 

 شوند.

 بگذراند. سه: هر کارآموز مجاز است حداکثر يک دوره کارآموزي خود را با مربي سطح 6تبصره 

 انجام خواهد شد. کميته سازماندهي: معرفي افراد متقاضي کارآموزي به مربيان توسط 3تبصره 
 

 

 پذیرش مسئولین فنی:د ( حداقل ظرفیت واحدهای تولیدی جهت 

واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراکي بر اساس  وظرفيت رعايت حداقل و حداکثر سطح

 سياستهاي وزارت جهاد کشاورزي مي باشد.

تبصره: واحدهاي کوچک)زير حداقل ظرفيت و مساحت( ميتوانند به صورت مشاوره از خدمات 

 مسئولين فني استفاده نمايند.

 

 سقف  ارجاع کار مسئولین فنی گلخانه : تعیین ظرفیت و1جدول 

 ظرفيت کاري سطح مسؤل فني

 متر مربع 3111 5سطح 

 متر مربع 5111تا   3111 4سطح 

 متر مربع 7111تا   5111 3سطح 

 متر مربع 11111تا   7111 6سطح 

 متر مربع 15111تا  11111 1سطح 

 

 

 



 پرورش قارچ خوراکی: تعیین ظرفیت و سقف ارجاع کار مسئولین فنی 2جدول

 ظرفيت کاري سطح مسؤل فني

 تن 611 5سطح 

 تن 311تا  611 4سطح 

 تن 411تا  311 3سطح 

 تن 511تا  411 6سطح 

 تن 211تا  511 1سطح 

 

 

يدروپونيک هگلخانه هاي : توضيح اينکه واحد هاي گلخانه اي خاکي هفته اي يک بازديد و 1تبصره

بازديد نياز دارند و هر بازديد حداقل يک  6توليدکمپوست هفته اي  و واحدهاي پرورش قارچ با

 ساعت زمان نياز خواهد داشت.

صورت پذيرد در صورت خالي  ح يکسط يا : چنانچه ارجاع کار واحدي باالتر از ظرفيت6تبصره

 ارجاع کار به ايشان صورت مي پذيرد. سطح يکبودن کل ظرفيت فردي با 

مبني بر عدم و جود مسئول فني واجد شرايط  استان مهندسي سازمان نظام: در صورت تاييد 3تبصره 

 ميتوان از رده هاي ديگر مسئول فني استفاده نمود.

و بر  سازماندهيتعيين شده توسط کميته و تناژ  سطح: ظرفيت واگذاري فعاليت کاري براساس 4تبصره

 .مي باشداساس دستورالعمل هاي سازمان نظام مهندسي 

گلخانه واحدهاي : با توجه به حساسيت کاري و ميزان مسئوليت کاري مسئول فني توليد در 5تبصره 

مسئوليت  ، کليه مسئول فني توليد مي بايست داراي بيمه نامهقارچ خوراکي و سالن هاي پرورش اي

 حرفه اي باشند.

 

 نحوه رسیدگی به تخلفات مسؤولین فنی:( 16ماده 

 67تظامي مسؤولين فني سازمان در انجام امور محوله به استناد ماده رسيدگي به تخلفات حرفه اي و ان

قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي بعهده هيأت هاي بدوي و عالي انتظامي 



سازمان مي باشد که در چارچوب آئين نامه اجرايي ماده مذکور به آنها رسيدگي و مبادرت به صدور 

اي بدوي قابل تجديد نظر در هيأت عالي انتظامي سازمان نظام مهندسي کشور رأي مي نمايد و آر

 ميباشد.

 

 :( 17ماده 

و هر گونه بازنگري در اين دستورالعمل  تبصره تنظيم گرديده است 12ماده و  17اين دستورالعمل در 

پيشنهادات استانها، توسط سازمان نظام مهندسي کشور پس  به بر اساس تغيير در سياست هاي اجرايي و

 از بررسي مورد تصويب قرار گرفته و ابالغ مي گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجعه به سایت سازمان نظام 

كشاورزي و منابع طبیعی مهندسی   

اقدام جهت رتبه بنديمراجعه به واحد رتبه بندي سازمان و   

مسوولین فنی  شركت و قبولی در آزمون سراسري انتخاب  

 عدم اخذ رتبه مشاوره

 اخذ رتبه مشاوره 

 قبولی در مصاحبه

 شركت در دوره كارآموزي مربوطه  شركت در دوره آموزشی با نظر كمیته سازماندهی

 اخذ پروانه اشتغال 

 اخذ سطح  از كمیته سازماندهی

متقاضی به بهره بردار  با توجه به سطح اخذ شده و عقد قرارداد  معرفی   

 عدم قبولی

 انجام مصاحبه توسط كمیته سازماندهی 

 عضویت و یا تمدید عضویت در سازمان نظام مهندسی 

 فرایند انتخاب مسئولین فنی واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراكی 

 تکمیل اطالعات و مدارک



 

 

 تاريخ :            فرم  بازدید اولیه مسئول فنی گلخانه و وضعیت واحد تولیدی

 

 ،وضعيت7/7/94مورخ  61713/161بشماره ابالغيه  نظام صدور پروانه واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراکي دستورالعمل اجراي راستاي در
 واحد وضعيت ارتقاء و بهبود نسبت به توليد فني مسئوليت پذيرش درصورت تا قرارميگيرد توافق ومورد زيرتعيين شرح به توليدي واحد

 .نمايد اقدام شده تعيين شرايط با متناسب

 

نشاني    ............................................................................. شهرستان  ..................نام و نام خانوادگي صاحب پروانه : خانم / آقاي / شرکت    

 ...............فاصله تامرکز شهرستان .......................................... ..............................................................................

 الف ( وضعيت موجود :

 عمر ساخت :. .............................  ن .........................جهت جغرافيايي گلخانه ............................. تعداد سال

 مرحله رشدي :  .............................-رقم  : .............................   -  : .......................... گياه کشت شده  

 ارتفاع ( : ............................. –عرض  –) طول  -مساحت : ............................  ) مترمربع (-سيستم کاشت : خاکي / هيدروپونيک...................

 ........................................................ سيستم آبياري : .......................................... فيلتراسيون : .......................منبع آب :....

 تانک کود و سيستم تغذيه :.............................................................................

 ..............ستم تهويه : ......................... تعداد فن :................. فن سيرکوله :........................... اندازه فن ها : ....سي

 ..متراژ پد ها : ................................ ) مترمربع (  فاصله فن و پد : ........................................

 :..................................................سيستم گرمايش :...................................................... تعداد :....................................... نوع سوخت 

 ...................................................سيستم روشنايي :......................................... ژنراتوربرق  : .....

.......................................... وضعيت ساير تجهيزات :........................................................................وضعيت بهداشتي داخل و بيرون گلخانه .....

....................................................... وضعيت خاک :............................ سابقه آزمايش خاک پوشش گلخانه :.................

 ............................................................. نمونه برداري جهت آزمايش خاک :.........................................وضعيت آب :.......

 ......سابقه آزمايش آب ........................................ نمونه برداري جهت آزمايش آب :........................................



 ..............................................................تعداد کارگر حرفه اي  :.................................................................... تعداد کارگر ساده   :......

 ..........................................کشت قبلي :.................................................................... متوسط عملکرد قبل :............................

 ..............................................خانه :  .....................................................................................................................سابقه آفات ، بيماري در گل

 

 ب( نواقص و مشکالت گلخانه :

 

1- 

 

6- 

 

3- 

 

 

 

 : ج( پيشنهاد هاي کارشناس

1- 

6- 

3- 

4- 

5- 

 

 



 

ادات کارشناس اقدام کليه موارد فوق مورد تاييد اينجانب مي باشدو تعهد ميکنم تا تاريخ ............................... نسبت به رفع نواقص و اجراي پيشه

 نمايم.

 پروانه صاحب امضاء

 .   با توجه به وضعيت موجود اينجانب حاضر به قبول مسئوليت فني واحد مذکور نمي باشم    

 .      در صورت اجراي پيشنهادات و رفع نواقص ، اينجانب حاضر به قبول مسئوليت فني واحد مذکور مي باشم 

 نام و نام خانوادگي

 مهر و امضاءکارشناس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شماره :       کار برگ بازدید مسئول فنی گلخانه

 تاریخ :

 ....................................................................................................نام مسئول فني : 

 نام صاحب پروانه گلخانه :.........................................................................................

.......................... تا ساعت  بازديد : ازساعت  

 ساعت  ..........................

 

 نوع محصول :  ....................................................

 نام رقم  :....................................................

 .مرحله رشدي:...................................................

 ميزان دما کمينه :....................................................

 ميزان دما بيشينه :....................................................

 دماي گلخانه زمان بازديد :....................................................

وضعيت آب و هوا : 

.................................................... 

 درصد رطوبت :....................................................

  co6ميزان  غلظت

....................................................: 

 ميزان  نور:....................................................

 ري :....................................................آبيا

ميزان آخرين برداشت با ذکر تاريخ 

....................................................: 

 وضع موجود آفات :

1 – 

6 – 

3 - 

 روش کنترل  :

1 – 

 وضع موجود بيماري :

1 – 

6 – 

3 - 

 روش کنترل :

1 – 



6 – 

3 - 

6 – 

3 - 

 وضع موجود تغذيه و کمبود :

1 – 

6 – 

3 - 

 نکات پيشنهادي   :

1 – 

6 – 

3 - 

 وضع موجود مسائل زراعي :

1 – 

6 – 

3 - 

 نکات  پيشنهادي   :

1 – 

6 – 

3- 

 

 گزارش نتيجه  بکارگيري توصيه هاي قبلي  در مورد آفات :

1 – 

6 – 

3 - 

گزارش نتيجه  بکارگيري توصيه هاي قبلي  در مورد 

 بيماري :

1 – 

6 – 

3 - 

 گزارش نتيجه بکارگيري توصيه هاي قبلي  در مورد تغذيه و کمبود :

1 – 

6 – 

گزارش نتيجه  بکارگيري توصيه هاي قبلي  در مورد 

 مسائل زراعي :

1 – 



3 - 6 – 

3 - 

 نکات آموزشي کارکنان گلخانه :

 

 

 

 

 تجهيزات مورد نياز :

 

 پيوست کاربرگ  :

 يا ذکر عنوان  .......................................      ساير      فيلم        عکس       

 کليه مطالب فوق به اينجانب  تفهيم گرديد و اقدامات الزم  طبق دستورات انجام خواهد شد .

 نام و نام خانوادگي و اثر انگشت يا  امضاء

 صاحب پروانه / نماينده تام االختيار  :

 

 مسئول فني :                                                               مهر و امضاء :نام و نام خانوادگي 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تعهد محضری مسئول فنی

 

شناسنامه..................................  ........................... فرزند......................شماره ...................اينجانب

ملي ....................................... صادره از.............. متولد ........................................... آدرس کد  

مسئول  و شماره تماس...............................................................................................................

واحد توليدي ...................... به شماره پروانه مسئول فني ............................ مورخه فني 

با توليدي به شماره مجوز ............. متعهد مي شوم بعنوان مسئول فني واحد ..............................

و آيين نامه  سازمان نظام مهندسيعلم و اطالع کامل از قوانين و مقررات مربوطه از جمله قانون 

و  ملزم به رعايت کليه قوانين و مقرراتتورالعمل هاي مربوطه اجرايي آن و ساير مقررات و دس

رعايت کليه شروط و تعهدات ظهر پروانه مسئول دستورالعمل هاي مربوطه مي باشم و همچنين 

، نظارت بر ، ايمنيفنيرعايت کامل ضوابط فني و تخصصي مربوطه، رعايت کليه موارد  ،فني

حفظ اسناد و مدارک، انجام فعاليت هاي جاري و وظايف پرسنل تحت سرپرستي، سازماندهي و 

هاي ، رعايت معيارها و موازين معتبر فني در بررسيبر اساس نوع قرار داد واحد توليديدر  حضور

ق حرفه اي، کارشناسي و همچنين در تدوين و تنظيم گزارش کارشناسي، رعايت شئون و اخال

خود،  مسئوليت فنيقبول مسئوليت کارشناسي فقط در محدوده صالحيت مندرج در پروانه 

سرپرستي کليه امور فني واحد، کنترل و نظارت برحسن اجراي ضوابط، مقررات وزارت 

جهادکشاورزي، تنظيم گزارش هاي ادواري و اتفاقي جهت مقام مافوق و دارنده پروانه بهره 

ررات، همکاري با بازرسان اعزامي سازمان نظام مهندسي کشاورزي سازمان / برداري طبق مق

رد نياز در چارچوب مقررات ابالغي اقدام و در اختيار قرار دادن اطالعات مو باغبانيامور معاونت 

 نمايم

يا سازمان نظام مهندسي کشاورزي  عمل ننمايم،خود  درصورتيکه اينجانب به هر يک از تعهدات

جبران خسارت  تعيين و نسبت به به تشخيص خود مي توانندحقوقي  ذيربط و ذيصالح ساير مراجع

خود را ملزم به اجراي راي  و اينجانبوليت فني اقدام ئمسابطال پروانه يا به  اعالم راي نموده و

 صادره مي دانم.
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"پروانه مسئول فنی "   

 

 شماره: 

 : صدور تاريخ

 مدت اعتبار: يک سال

 

تکالیف مصرح در دستورالعمل نظام صدور پروانه واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی به شماره به استناد 

................ متولد.....................  فرزندخانم/ اقای ................... وزير جهاد کشاورزی به  7/7/4231مورخ  30702/030ابالغیه

 شماره نظام مهندسی با........................... :در گرايش.........................مدرک تحصیلی دارای ................... شماره ملیبا 

به شماره واحد تولیدی .................................... فنی  بعنوان مسئولاجازه داده می شود  ...............................کشاورزی 

.................. :.............................................................................................................به آدرس ،مجوز بهره برداری.......................... 

 عهده گیرد.ر با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه و شرايط مندرج در ظهر اين پروانه ب

 

 

 
 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

 منابع طبیعی ج.ا.ا

محل الصاق 

 عكس

4×3  

 رئیس سازمان
ی استان ومنابع طبیعی مهندسی کشاورزینظام   
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 تعهدات:

 .را ندارد بعنوان مسئول فنی در واحد گلخانه یا قارچ خوراکی دیگر اجازه اشتغال مسئول فنی که بصورت تمام وقت فعالیت می نمایند (1

 کشاورزی و منابع طبیعی می باشد. جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی با نمایندگان همکاریمسئول فنی  موظف به  (2

 کشاورزی و منابع طبیعی می باشد. سازمان نظام مهندسیه بوارد مغایر با مقررات و قوانین ابالغی واحد بهره برداری م گزارش اعالممسئول فنی موظف به  (3
 مسئول فنی موظف است در زمان دریافت پروانه ، بیمه نامه مسئولیت حرفه ای خود را برای مدت اعتبار پروانه ارائه نماید.  (4

 ()واحد گلخانه ای و قارچ خوراکی سازماندهی مسئولین فنی در مدیریت  تولیددستورالعمل  6ل فنی متعهد به انجام وظایف خود مطابق با موضوع ماده مسئو (5

 شد. می با
 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاء متعهدنام و نام خانوادگی/                                                                                            
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