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یازدهمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان، روز دوشنبه 13 خرداد 1398 برگزار شد�

در این جلسه که با حضور نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، در ابتدا رییس سازمان گزارشی از تجربیات سازمان 
ارایه کرد و  نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در دوره قبل اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان بخش کشاورزی 

سپس محدودیت های دستورالعمل جدید کارورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفت�

میرقادری مسوول اجرای طرح کارورزی  در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز گزارشی از وضعیت پیشرفت طرح در استان ارایه 
کرد�

در نهایت، توافقات موثری برای تسهیل اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان بخش کشاورزی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی صورت پذیرفت�

در دستور جلسه دوم موضوع سامان دهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی استان با حضور نمایندگان این مراکز، بررسی شد و در خصوص 
موضوعاتی از جمله نظارت بر عملکرد مراکز، نحوه توسعه مراکز، تعرفه خدمات فنی و مهندسی، تعامالت با مدیریت های جهادکشاورزی 

شهرستان ها تصمیم گیری شد�

منابع  و  نظام مهندسی کشاورزی  و سازمان  و همکاری های سازمان جهاد کشاورزی  روابط  راهبری  این جلسه همچنین تشکیل کمیته  در 
استان به تصویب رسید تا با شناسایی فرصت های همکاری بیشتر، در خصوص واگذاری وظایف تصدی گری بخش کشاورزی، منابع طبیعی 

و محیط زیست به اعضای دارای پروانه اشتغال برنامه ریزی شود�

برگزاری یازدهمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان
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معاون توسعه آبزی پروری شیالت ایران طی نامه ای، دستورالعمل اجرایی پرورش ماهیان در استخرهای خاکی را به منظور صدور مجوزهای 
الزم، ابالغ کرد�

دستورالعمل اجرایی پرورش ماهیان در استخرهای خاکی

دستورالعمل اجرایی پرورش ماهیان در استخرهای خاکی

دستورالعمل مذکور برای استفاده و بهره برداری در زیر قابل دانلود می باشد:

مجاز بودن عرضه و فروش نهاده ها، خوراک دام و مکمل های غذایی توسط 
مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی دامپروری )حقیقی و حقوقی(

دکتر رمضان نژاد؛ رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با ارسال نامه ای به رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی استان اصفهان،  عرضه و فروش نهاده ها، خوراک دام و مکمل های غذایی توسط مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی دامپروری 

حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال و گواهی تشخیص صالحیت و رتبه بندی از سازمان را مجاز اعالم کرد�

متن نامه در زیر قابل مشاهده می باشد:
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دستورالعمل فنی احداث جایگاه پرورش بزشیری پرتولید خالص و ترکیب ژنتیکی طی نامه ای توسط مدیر کل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام 
معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اعالم شد�

این دستورالعمل برای بهره برداری اعضا و فعاالن بخش کشاورزی در فایل زیر قابل مشاهده است:

دستورالعمل فنی احداث جایگاه پرورش بز شیری پرتولید خالص و ترکیب ژنتیکی

دستورالعمل فنی احداث جایگاه پرورش بز شیری پرتولید


به آگاهی کلیه اعضا و مدیران مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی استان می رساند؛ پیرو ابالغیه معاون وزیر در امور باغبانی در خصوص 

قارچ های پرورشی خاص؛ آیتم پرورش قارچ گانودرما و شیتاکه در سامانه پنجره واحد از تاریخ 5 خرداد 1398 ایجاد شده است�

پیاده سازی آیتم پرورش قارچ گانودرما و شیتاکه در سامانه پنجره واحد

دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی قارچ های پرورشی خاص )گانودرما و شیتاکه(

الزم به ذکر است دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی قارچ های پرورشی خاص )گانودرما و شیتاکه( در زیر قابل بهره برداری می باشد:
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با تصویب کارگروه اشتغال استان که به ریاست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منایع استانداری اصفهان در تاریخ 28 اردیبهشت 1398 
برگزار شد، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، عضو شورای مهارت استان شد.

از اهداف این شورا، شناسایی موضوعات و تقویت مهارت های در حال، طراحی مدل صالحیت حرفه ای، برنامه ریزی آموزشی برای کسب مهارت و پرورش 
نیروی انسانی متخصص  و ماهر می باشد.

عضویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در شورای مهارت استان

برگزاری کارگاه آموزشی "چگونه یک نامه اداری خوب و اثربخش بنویسیم" 
کارگاه آموزشی "چگونه یک نامه اداری خوب و اثربخش بنویسیم" دوشنبه مورخ 20 خرداد 1398 و  به مدت 4 ساعت در محل سالن همایش های مرکز 

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد. 

و  کارکنان  کارکنان سازمان جهاد کشاورزی،  اعضای سازمان، مدیران عامل مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی،  از  نفر  آموزشی که 160  کارگاه  این  در 
اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی حضور داشتند؛ مباحث آموزشی پیرامون نگارش نامه های اداری مطرح و آموزش 

داده شد.
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برگزاری کارگاه آموزشی پرورش زالو )مقدماتی و پیشرفته(
کارگاه آموزشی پرورش زالو ) مقدماتی و پیشرفته( طی روزهای سه شنبه و یکشنبه مورخ  21 و 26 خرداد 1398 با حضور 27 نفر از عالقه مندان به 

این رشته و به مدت 9 ساعت با تدریس آقای مهندس صفوی پور، در محل سازمان برگزار شد�

برگزاری دوره آموزشی “مسوولین فنی فروشگاه های دفع آفات گیاهی )نوآموزی(

دوره آموزشی “مسوولین فنی فروشگاه های دفع آفات گیاهی )نوآموزی( از تاریخ 25 خرداد 1398 لغایت 6 مهر 1398 به مدت 90 ساعت؛ طی 
روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته از ساعت 15 الی 18 و با حضور 28 نفر از عالقه مندان در محل سازمان برگزار خواهد شد.
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برگزاری جلسه کارگروه دامپروری
جلسه کارگروه دامپروری سازمان در تاریخ  26 خرداد 1398 با حضور رییس و نایب رییس سازمان و اعضای کارگروه برگزار شد�

در این جلسه مهندس تقی پور در ابتدا به اهمیت برگزاری منظم جلسات کارگروه اشاره کرد و افزود کارگروه های مصوب شورای سازمان، 
در  صاحب نظران  و  اعضا  حداکثری  مشارکت  بستر  ایجاد  با  می رود  انتظار  و  داشته اند  سازمان  اهداف  پیشبرد  در  توجهی  قابل  توفیقات 
کارگروه ها از نظرات کارشناسان برای برنامه ریزی فعالیت های آتی سازمان به ویژه تحقق برنامه چهارساله بهره جست� رییس سازمان با 
اشاره به اقدامات اخیر به منظور سامان دهی شبکه عرضه خوراک دام و مکمل های و افزودنی های خوراکی ضمن قدردانی از رییس محترم 
سازمان مرکزی که در تحقق یکی از اهداف و برنامه های مصوب چهارمین دوره شورای سازمان عنایت ویژه ای داشتند، این مهم را نتیجه 

برشمرد� دامپروری  کارگروه  قالب  در  کارشناسان  مساعی  تشریک  و  هم فکری 

در ادامه مهندس زال بیک ضمن ارایه گزارشی از اقدامات کارگروه از بدو تشکیل تا کنون، تاکید کرد باید از ظرفیت کارشناسان، تشکل ها، 
بهره برداران و در تعامل با بخش دولتی برای رفع مشکالت بهش دامپروری استفاده کرد� نایب رییس سازمان رویکرد کارگروه دامپروری را 

ایجاد زمینه هم افزایی تمامی ذی نفعان بخش برای افزایش بهره وری ذکر کرد�

در ادامه هر یک از حاضرین در جلسه ضمن ابراز مراتب قدردانی از تالش ها و اقدامات سازمان در بخش دامپروری ، دیدگاه ها و نظرات خود را 
بیان کردند که موارد زیر مورد تاکید قرار گرفت:

برگزاری منظم جلسات کارگروه
تالش برای تسهیل و تسریع شرایط صدور و تمدید مجوز و پروانه ها

حمایت از آزمایشگاه های بخش دامپروری
نظارت بر شبکه توزیع عوامل ژنتیکی دامپروری

همفکری در کاهش هزینه های تولید

برنامه ریزی آموزش های تخصصی و کاربری

مهارت افزایی کارشناسان عضو سازمان

ماه نامه الکترونیکی سازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
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راه های ارتباط با سازمان

 اصفهان- بلوار کشاورز- خیابان گل ها )کوی امیریه(- جنب مجموعه ورزشی زیتون 

جهت نمایش نقشه در Google Map کلیک نمایید

 info@agriengs�ir   

  031-37815360-4    031-37815365 

 esfahananreo    

 www�agriengs�ir  

 @esfahananreo

ماه نامه الکترونیکی سازمان
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https://goo.gl/maps/vNRdP2BUdVU2
https://goo.gl/maps/vNRdP2BUdVU2
http://instagram.com/esfahananreo
http://instagram.com/esfahananreo
http://agriengs.ir/Content/Default.aspx?Landir=rtl&Lan=Fa
http://agriengs.ir/Content/Default.aspx?Landir=rtl&Lan=Fa
https://t.me/esfahananreo
https://t.me/esfahananreo

