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 نژاد حسن آقاي جناب

 كشاورزي بيمه صندوق محترم مديرعامل

 طبيعي منابع و كشاورزي بخش اي حرفه خدمات انجام براي اشتغال پروانه داشتن لزومموضوع:

 با سالم

احتراماً، به استحضار میرساند به استناد قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

 8/88/8238مورخ ه 24413/ت/382312ای اسالمی و آیین نامه اجرایی آن مصوب شماره مصوب مجلس شور

هیات وزیران، این سازمان موظف به نظام بخشی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و ساماندهی شاغلین حرفه 

ه ای بخش کشاورزی در ارایه خدمات تخصصی به بهره مندان اعم از بخش خصوصی و دولتی می باشد؛ که ب

 برخی موارد آن به شرح زیر اشاره می شود:

مجوز رسمی صادره این سازمان  پروانه اشتغال  مذکور، آیین نامه اجرایی( 8باستناد بند )ع( ماده ) -8

موظف به اخذ  ( کلیه شاغلین حرفه ای3رزی می باشد و مطابق ماده )فعالیت تخصصی در بخش کشاو

 از سازمان می باشند. پروانه اشتغال 

می توانند در زمینه خدمات  سين كشاورزي ومنابعمهند"( آیین نامه که مقرر می دارد 7) ماده -3

، كنترل و بازرسيتخصصی از قبیل مطالعه، طراحی، اجرا، نظارت بر اجرا، راه اندازی، بهره برداری، 

 و خدمات کارشناسی رسمی که نظارت بر توليد، اظهار نظر فني، مشاوره، تشخيص، تحقیق، ارزيابي

پروانه در چارچوب معیارهای تخصصی در زمره امور حرفه ای مندرج در گواهی رتبه بندی و 

؛ زمینه های خدمات تخصصی را که انجام آنها توسط "موضوع قانون مي باشد فعاليت نمايند

 مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی مستلزم داشتن پروانه اشتغال است، برشمرده است. 

دستگاه هاي دولتي موظفند طرح ها و پروژه ها و نيز "که چنین مقررنموده است  ( آیین نامه2ماده )  -2

انجام فعاليت مشاوره و پيمانکاري موضوع اين آيين نامه را صرفا به اشخاص حقيقي و حقوقي 

داشتن پروانه  ".داراي پروانه در زمينه هاي تخصصي و در حدود صالحيت و رتبه آنها ارجاع نمايند

از خدمات تخصصی مهندسین کشاورزی ومنابع طبیعی اشتغال از این سازمان را از شرایط استفاده 

 بصورت حقیقی و حقوقی از سوی دستگاه های دولتی تعیین نموده است.

 

با عنایت به مراتب مذکور و ضمن تشکر از همکاری و مساعدت آن صندوق در پیشبرد اهداف و وظایف 
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از آنجایی که صندوق بخشی از امور مرتبط با بیمه کشاورزی را با برون سپاری و استفاده از سازمان، 

خدمات تخصصی مهندسین کشاورزی ومنابع طبیعی به انجام می رساند و این امور در زمره خدمات 

 بوده ومستلزم داشتن پروانه از این سازمان می باشد؛ خواهشمند ( آیین نامه7مطابق ماده )تخصصی 

است دستور فرمایند در بهره مندی از خدمات تخصصی مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی مطابق 

 ( داشتن پروانه اشتغال معتبر از سوی شخص ارائه دهنده خدمت را مالک عمل قرار دهند.2ماده )

و سامانه اعتبار سنجی به نشانی  QR Codeضمناً اصالت و اعتبار سنجی پروانه از طریق 

http://agrieng.org/sanka .با وارد کردن کد نظام مهندسی و یا کد ملی قابل انجام می باشد 

 

 پیشاپیش از دستور مساعدی که صادر می فرمایید، تشکر می نماید .  

 
 نژاد رمضان شاهرخ  

 سازمان رييس

 
 

 :  رونوشت

 استحضار جهت اه استان طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام های سازمان محترم رؤسای  - 

 اطالع -[ برمی علیزاده تقی محمد آقای جناب] کشور طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام سازمان مالی و اداری محترم معاون  - 

 پیگیری -[ پیام امجد آقای جناب] ای حرفه شاغلین امور محترم مجری  - 

 

 


