
 72/6/27تاريخ تصويب  -

 آئيه وامه بازآمًزي ي وًآمًزي مستمر اعضاء 

 سازمان وظام مهىدسي كشايرزي ي مىابع طبيعي كشًر
 

 مقـدمـه  :

لبًَى تأسيس سبصهبى ًظبم  4هبدُ « 4»ثٌذ بصآهَصي ٍ ًَآهَصي هستوش اػضبء )ًظش ثِ ايٌكِ تالش دس جْت تذٍيي ٍ اجشاي ثشًبهِ ّبي ث

. لزا ثِ هٌظَس ايجبد پَيبئي ٍ ثبلٌذگي سبصهبًي ٍ كوك ثِ سبهبًذّي اضتغبل هٌْذسيي كطبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي( اص ٍظبيف هْن سبصهبى استهٌْذسي 

يش غَست ص اسبس آييي ًبهِ كطبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي استمبء تَاًوٌذيْبي فٌي ٍ حشفِ اي ٍ سٍصآهذ ًوَدى داًص اػضبء ثبصآهَصي ٍ ًَآهَصي هستوش اػضبء ثش

 :هي پزيشد

 : تعاريف و اختصارات -1مـاده 

 سبصهبى  :  سبصهبى ًظبم هٌْذسي كطبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي كطَس

 :  سبصهبى ًظبم هٌْذسي كطبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي استبى سبصهبى استبى

 :  اضخبظ ػضَ سبصهبى  اػضبء

 :  ضَساي هشكضي سبصهبى ًظبم هٌْذسي كطبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي ضَساي هشكضي 

 :  ضَساي سبصهبى ًظبم هٌْذسي كطبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي استبىضَساي استبى 

 :اهـداف  -2مـاده 

 استمبء سغح داًص ٍ هْبستْبي تخػػي اػضبء  -1

 ّب ٍ گستشش فٌأٍسي جذيذ دس ثخص كطبٍسصي سٍصآهذ ًوَدى آگبّي ّب ٍ ّوبٌّگ كشدى داًص ٍ هْبست ّبي فٌي اػضبء ثب پيطشفت  -2

ٍ  كوك ثِ سبهبًذّي اهش اضتغبل داًص آهَختگبى كطبٍسصي اص عشيك استمبء تَاًوٌذي ّبي حشفِ اي ٍ آضٌب ًوَدى آًبى ثب استبًذاسدّبي كبسآهذ -3

 هغلَة خذهبت كطبٍسصي ٍ حشف ٍاثستِ 

 سيبست ّب ٍ اٍلَيت ّبي ثخص ٍ جلت هطبسكت آًبى آضٌب ًوَدى جبهؼِ هٌْذسيـــي كطــبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي ثب  -4

 استمبء ثْشُ ٍسي هٌبثغ اًسبًي ثخص  -5

 استمبء هذيشيت ٍ ثْشُ ٍسي ثخص دس ساستبي تَسؼِ پبيذاس كطبٍسصي  -6

ضَساي آهَصضي  ،2هبدُ  ٍ دس ساستبي تحمك اّذاف هٌذسج دس، ثشًبهِ سيضي ٍ ّوبٌّگي دس اهش آهَصش هستوش اػضبء ثِ هٌظَس سيبستگضاسي -3مـاده 

 سبصهبى ثب تشكيت صيش تطكيل هي ضَد :

 سئيس سبصهبى ثؼٌَاى سئيس ضَسا -

 ، فٌي ٍ پژٍّطي سبصهبى ثِ ػٌَاى دثيش ضَساهؼبٍى آهَصضي -

 دٍ ًفش اص اػضبء ضَساي هشكضي ثِ اًتخبة ضَسا -

 سِ ًفش كبسضٌبس غبحت ًظش دس صهيٌِ آهَصش ثب پيطٌْبد سئيس سبصهبى ٍ تػَيت ضَساي هشكضي  -

 .ضَساي هشكضي لبثل اجشا خَاّذ ثَدتػويوبت ضَسا پس اص تػَيت  -1تبصره 



 ضَسا هي تَاًذ حست هَسد اص سبيش اسبتيذ ٍ كبسضٌبسبى خجشُ ثشاي حضَس دسجلسِ دػَت ًوبيذ . -2تبصره 

 هؼبًٍت آهَصضي ٍ فٌي ٍ پژٍّطي سبصهبى هشكضي ٍظيفِ ثشسسي فٌي ٍ تخػػي ثشًبهِ ّبي آهَصضي سا لجل اص عشح دس ضَسا ثِ ػْذُ داسد .  -3تبصره 

... ( ّبي آهَصضي ٍ ... ثِ هٌظَس ػوليبتي كشدى سيبست ّب ٍ ثشًبهِ ّبي آهَصضي ) ًيبصسٌجي ، تذٍيي ثشًبهِ ّبي آهَصضي سبالًِ ، اجشاي دٍسُ -4مـاده 

 ، ضَساي آهَصضي سبصهبى استبى ثب تشكيت صيش تطكيل هي ضَد :دس استبى

 سئيس سبصهبى استبى ثِ ػٌَاى سئيس ضَسا -

 ، فٌي ٍ پژٍّطي سبصهبى استبى ثِ ػٌَاى دثيش ضَساصضيهؼبٍى آهَ -

 دٍ ًفش اص اػضبء ضَساي استبى ثِ اًتخبة ضَساي استبى  -

 ثِ پيطٌْبد سئيس سبصهبى استبى ٍ تػَيت ضَساي استبى يك ًفش كبسضٌبس غبحت ًظش دس صهيٌِ آهَصش  -

 تػويوبت ضَسا پس اص تػَيت ضَساي استبى لبثل اجشا خَاّذ ثَد. -1تبصره 

 .شُ ثشاي حضَس دس جلسِ دػَت ًوبيذضَسا هي تَاًذ حست هَسد اص سبيش اسبتيذ ٍ كبسضٌبسبى خج -2تبصره 

سبل يكجبس دس دٍسُ ّبي آهَصضي هشثَعِ ،  5بصهبى ، عجك استبًذاسدّبي آهَصضي سبصهبى ، ّش كليِ اػضبء هَظف اًذ پس اص ػضَيت دس س -5مـاده 

 ، تغييش دسجِ ٍ ستجِ كبسضٌبسبى هٌَط ثِ اخز گَاّي اص سبصهبى استبى  هي ثبضذ . وبيٌذ. غذٍس ، پشٍاًِ اضتغبلسبػت ضشكت ً 72حذالل ثِ هيضاى 

، ػٌبٍيي سويٌبسّب ، ػٌبٍيي دٍسُ ّبي آهَصضي عي ضذُبسٌبهِ آهَصضي ضبهل اعالػبت فشدياػضبء، ضٌ سبصهبى استبى هَظف است ثشاي كليِ -1تبصره 

يِ ٍ ثِ . فشم ضٌبسٌبهِ آهَصضي تَسظ سبصهبى تٍْ همبالت ٍي سا دس آى دسج ًوبيذ ، عشحْبٍ ػٌبٍيي كتت كِ ػضَ دس آًْب ضشكت ًوَدُ ٍ ... ٍ كٌگشُ ّبئي

 . استبى ّب اسسبل خَاّذ ضذ

        ّب ٍ هؤسسبت ٍ هشاكض تحميمبتي ٍ يب دٍسُ ّبي آهَصش ضغلي كبسهٌذاى كِ دس  فؼبليت تخػػي ضغلي اػضبء ّيأت ػلوي داًطگبُ -2بصره ت

 سَة ٍ هَسد ػول لشاس خَاّذ گشفت.دستگبُ ّبي ريشثظ هي گزساًٌذ جضء دٍسُ ّبي آهَصضي هَضَع ّويي هبدُ هح

، ثِ ائِ گَاّي حضَس فؼبل اص دثيشخبًِچٌبًچِ اػضبء دس كٌفشاًس ّب ، ّوبيص ّب سويٌبسّب ٍ كبسگبُ ّبي تخػػي هشتجظ ضشكت ًوبيٌذ ثب اس -3تبصره 

 .كت يك سبػت آهَصش هحبسجِ هي گشددسبػت ضش 3اصاء ّش 

آهَصضي دس گشايطْبي هختلف الذام ٍ پس اص تبئيذ ضَساي هؼبًٍت آهَصضي ، فٌي ٍ پژٍّطي سبصهبى هَظف است ًسجت ثِ تْيِ استبًذاسدّبي  -6مـاده 

 . ْت اجشاء ثِ استبًْب اثالؽ ًوبيذآهَصضي سبصهبى ٍ تػَيت ضَساي هشكضي ، ج

 . ثِ تذٍيي دٍسُ ّبي آهَصضي ًوبيذ هؼبًٍت هزكَس هَظف است ثشاي گشايص ّبي تخػػي كِ فبلذ استبًذاسد آهَصضي هي ثبضٌذ ، الذام –تبصره 

 :آهَصضي سبصهبى ثطشح صيش هي ثبضذدٍسُ ّبي  -7مـاده 

هحتَاي ايي لجيل ثِ آهَصش ّبئي اعالق هي ضَد كِ ثِ هٌظَس تكويل ٍ سٍصآهذ كشدى داًص ٍ هْبست اػضبء اسائِ هي ضَد .  دٍسُ ّبي ثبصآهَصي: -

تمَيت ٍ تحكين آهَختِ ّبي دسست لجلي ٍ تبصُ ّبي ػلوي ٍفٌأٍسي ّبي  ،دس اهتذاد آهَصش ّبي لجلي اػضبء ثَدُ ٍ ّذف آى يبدآٍسي آهَصش ّب هؼوَالً

 ثبضذ . جذيذي هي

. دس ايي دٍسُ ّب تبصُ ّبي ػلوي ٍ ْبست ٍ يب ضغل جذيذ آهبدُ هي كٌذثِ آهَصش ّبئي اعالق هي ضَد كِ اػضبء سا ثشاي پزيشش ه :دٍسُ ّبي ًَآهَصي -

 د. فٌأٍسي ّبي جذيذ ًيض هَسد تَجِ لشاس هي گيش



 شيوه هاي اجراي دوره هاي آموزشي : -8مـاده 

 ثشاي اجشاي دٍسُ ّبي آهَصضي ثب تَجِ ثِ هبّيت دٍسُ ، سٍضْبي صيش ثكبس ثشدُ هي ضَد : 

خَاٌّذ .( حضَس صضي ) كالس ، كبسگبُ ،هضاسع ٍ ..، فشاگيشاى توبهي سبػبت ًظشي ٍ ػولي سا عجك ثشًبهِ دس هحيظ ّبي آهَدس ايي سٍش  :آهَصش  حضَسي

 . داضت

..( ٍ ثميِ هضاسع ٍ . ،سگبُ، كبٍ ػولي سا دس هحيظ ّبي آهَصضي )كالس ، فشاگيشاى ثخطي اص سبػبت آهَصضي ًظشيدس ايي سٍش  :آهَصش ًيوِ حضَسي

 آهَصش خَاٌّذ ديذ .  ،سبػبت دٍسُ ، اص عشيك ًشم افضاسّبي آهَصضي كِ ثِ آًْب اسائِ  خَاّذ ضذ

     ، هغــبلت سا اص عشيك ثتَاًذ ثذٍى ّذايت هستمين هــذسس، هحتَاي دٍسُ ثِ ًحــَي تذٍيي هي گشدد كِ فشاگيش دس ايي ضيَُ  :آهَصش ) غيش حضَسي (

 ٍ ...( ثيبهَصد .  CDًشم افضاسّبي آهــَصضي ) كتبة ، هجبصي ، ًَاسّبي ٍيذئَئي ، كبست ، 

 استبى تذٍيي ٍ هطخع هي گشدد .  ضيَُ ّبي آهَصضي دس ّش گشايص تَسظ ضَساي آهَصضي –تبصره 

 نحوه اجراي برنامه هاي آموزشي : -9مـاده 

 ،،  ّش سبلِ ثب  تَجِ ثِ ًيبص آهَصضي اًجبم ضذُتَسظ سبصهبى هشكضي اثالؽ هي ضَد سبصهبى استبى هَظف است ثش پبيِ استبًذاسدّبي آهَصضي كِ 

 بدُ اص اهكبًبت آهَصضي هَجَد دس استبى اجشا ًوبيذ . ثشًبهِ ػوليبتي دٍسُ ّبي آهَصضي استبى سا تذٍيي ٍ ثب استف

سبصهبى استبى دس هَاسدي كِ ثِ هٌظَس استمبء تَاًوٌذي ّبي حشفِ اي جْت اضتغبل ضشٍسي تطخيع دّذ هي تَاًذ ًسجت ثِ ثشگضاسي دٍسُ    -تبصره  

 ّبي آهَصضي خبظ الذام ًوبيذ . 

 :نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي   -11مـاده 

هِ ثِ هٌظَس ثشسسي ًمبط لَت ٍ ضؼف ثشًبهِ ّبي آهَصضي ٍ ًظبست كبهل ثش اجشاي دٍسُ ّب ٍ ّوچٌيي تؼييي اثش ثخطي ، ًظبست ٍ اسصضيبثي ثشًب 

 ّبي آهَصضي ، ضَساي آهَصضي سبصهبى ضوي الذاهبت الصم ّش سبلِ گضاسضي اص الذاهبت اًجبم ضذُ سا ثِ ضَساي هشكضي اسائِ هي دّذ . 

ضَساي آهَصضي استبى هَظف است ثش حسي اجشاي دٍسُ ّبي آهَصضي هتطكلِ دس استبى ًظبست داضتِ ثبضذ ٍ گضاسضبت اسصضيـبثي اص ًحـَُ  -11 مـاده

 . ذبيسسبل ًواجـشاي ثشًبهـِ ّبي آهَصضي ) هحتَاي دٍسُ ، ضيَُ اجشا ، هذسسيي ، صهبى ٍ هكبى ثشگضاسي ٍ ...( تْيِ ٍ يك ًسخِ اص آى سا ثِ سبصهبى ا

 :در دوره هاي آموزشي و صدور گواهيمقررات شركت  -12مـاده 

گَاّي  ضشكت دس دٍسُ ّبي آهَصضي ثشاسبس ًَع دٍسُ ٍ ضيَُ اجشاي دٍسُ ) حضَسي ، ًيوِ حضَسي ، غيش حضَسي ( غبدس ٍ ثِ  -

 ضشكت كٌٌذگبى اػغبء هي ضَد . 

دس دٍسُ ّبي آهَصضي حضَسي ٍ ًيوِ حضَسي دس غَست غيجت ضشكت كٌٌذُ ثيص اص يك ضطن سبػبت ثشًبهِ آهَصضي ) هيضاى  -

 سبػبت حضَس دس هحيظ ّبي آهَصضي است ( ثشاي ٍي گَاّيٌبهِ غبدس ًخَاّذ ضذ . 

 داصًذ . كليِ اػضبء جْت ضشكت دس دٍسُ ّبي آهَصضي ثشاسبس تؼشفِ ّبي تؼييي ضذُ ثبيذ ضْشيِ ثپش -

 اًجبم حضَس ٍ غيبة دس دٍسُ ّبي آهَصضي الضاهي است .  -

غذٍس گَاّيٌبهِ ثشاي ضشكت كٌٌذگبى كِ دٍسُ آهَصضي سا ثب هَفميت عي هي ًوبيٌذ هغبثك فشهي خَاّذ ثَد كِ تَسظ سبصهبى تْيِ  -

  .ٍ اثالؽ هي گشدد

 . ذ ثَدّخَا 122اص  62ٍ  22اص  12حذالل ًوشُ لجَلي ثشاي دسٍس ًظشي ٍ ػولي  -



دس غَست ٍجَد( تأهيي ي اػضبء ٍ اػتجبسات عشحْبي خبظ )اػتجبسات هَسد ًيبص دٍسُ ّبي آهَصضي اص هحل اػتجبسات استبًي ٍ ضْشيِ آهَصض -13مـاده 

 هي گشدد . 

سبل يكجبس  ّبي ادٍاسي ّش آصهَىثِ هٌظَس اسصيبثي ثشًبهِ ّبي ثبصآهَصي ٍ ًَآهَصي ٍ تالش دس جْت استمبء سغح ػلوي ٍفٌأٍسي اػضبء  -14مـاده 

 ثشگضاس هيطَد :

  ، صي، آثيبسي ٍ صّكطي، ػلَم داهي، التػبد كطبٍسگشايص ّبي ػلَم صساػي، ثبغجبًي، هشتغ ٍ آثخيضداسي، گيبُ پضضكي آصهَى دس - 1  تبصره

، ػلــَم ٍ غٌــبيغ چَة ي سجض، خبكطٌبسي، تشٍيــج، فضب، ضيالت ٍ هحيظ صيستهبضيي ّبي كطبٍسصي ٍ هكبًيضاسيَى، ػلَم ٍ غٌبيغ غزائي، جٌگلذاسي

 . بيش سضتِ ّبي هشتجظ اًجبم هي ضَدٍ كبغز ٍ س

ِ تؼييي هٌبثغ آصهَى ٍ تْيِ سئَاالت تَسظ سبصهبى هشكضي ٍ ًحَُ ثجت ًبم ٍ تؼييي صهبى ٍ هكبى ٍ اجشاي آصهــَى ٍ اػالم ًتبيج آى ث - 2تبصره 

 .ثبضذ كليِ هشاحل ثِ ػْذُ سبصهبى استبى هي 9دٍسُ ّبي آهَصضي خبظ هَضَع تجػشُ هبدُ  . دسػْــذُ سبصهبى استــبى هي ثبضذ


