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 آموزش و ارتقاء توانمندي حرفه اي اعضاء

 سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

 

خَاستِ ّا تحت ضزايظ ٍ تا فزاّن آهذى  .در توـام جـَاهـغ ، ًظـام ّـا ٍ سـاسهـاًْـا توايل ٍافز تزاي ًيل تِ اّذاف ، ضزٍرتي است اًكار ًاپذيز  

تثـذيـل هي گزدًذ كِ ًمص ػاهل هٌاتغ اًساًي در ايي هياى تيص اس ّز ػاهل ٍ ضزط ديگزي است.  «ضـذن » ٍ تؼـذ « تًاوسته » ػَاهلي چٌذ تِ 

ٍ ضكَفا ًوَدى استؼذادّا ٍ تَاًوٌذيْاي ًْفتِ آًْا جش تا اًذٍختِ اي هٌاسة اس آگاّي ، اعالػات ٍ  «سرمايٍ اوساوي » تِ  «ويريي اوساوي » تثـذيـل 

يي  ًمص رتْا اس عزيك كسة داًص ، تخصص ٍ تجزتِ ٍ هجْش ضذى آًْا تِ تيٌص رٍس ٍ تكارگيزي آًْا ّوزاُ تا هذيزيت هغلَب هيسز ًوي تاضذ . تٌاتزاهْا

 در ايي فزآيٌذ تسيار هْن ٍ غيز لاتل اًكار است . «آمًزش » ٍ جايگاُ 

 ي هَرد تصَية لزار گزفت. هَارد سيز تِ هٌظَر ساهاًذّي اهز آهَسش ، پس اس تحث ٍ تزرس 

 ضىاسائي مطاغل مرتثظ تا فؼاليت َاي غير ديلتي تخص كطايرزي تمىظًر : -1

 تذٍيي استاًذارد ٍظائف ضغلي در راستاي ضٌاسائي ٍ اّويت ٍيژگيْاي ضغل ٍ ضاغل –الف  

 تذٍيي استاًذاردّاي آهَسضي هٌغثك تا ًياسّاي تخص ٍ تاسار كا ر  -ب    

 كِ جوغ آٍري ٍ پزداسش اعالػات تاسار كار تخص تمَيت ضث -ج    

 هزتَط تِ رفتار تاسار،  عثمِ تٌذي ٍ استاًذارد هْارت ٍ ايجاد ارتثاط تيي آهَسش ٍ ًياسّاي تاسار كار  اًجام پژٍّطْاي -د   

 تؼييه ضاخص َاي مرتًط تٍ ترآيرد ويريي اوساوي در تخص كطايرزي ي مىاتغ عثيؼي -3

 تُيٍ ضىاسىامٍ آمًزضي ي پژيَطي اػضاء سازمان تمىظًر : -2 

 ايجاد تاًك اعالػاتي  -الف 

 ضٌاخت تَاًائيْا ٍ هْارت ّاي اػضاء  -ب   

 ًياسسٌجي  ٍ تزًاهِ ريشي آهَسضي اػضاء –ج   

، اعالع رساوي ي افسايص ترگساري ديرٌ َاي تازآمًزي ي وًآمًزي مستمر اػضاء سازمان ، تمىظًر تًسؼٍ ، اوتقال فىأيري  -4

 آگاَي ي تًاومىذيُاي حرفٍ اي تا تمُيذات زير  :

 فزاّن ًوَدى اهكاًات السم تزاي تْيِ اًَاع هَاد آهَسضي ٍ كوك آهَسضي ٍ استفادُ اس آًْا در اجزاي دٍرُ ّاي آهَسضي  –الف 

 سضي تِ كار گيزي رٍضْا ٍ ضيَُ ّاي هختلف آهَسضي تزاي اجزاي دٍرُ ّاي آهَ -ب   

 تذييه وظام ارزضياتي تروامٍ َاي آمًزضي سازمان ي اوتخاب ريش مىاسة ارزضياتي تمىظًر : -5

 ارسياتي ٍ تزرسي هيشاى كارايي ٍ اثز تخطي دٍرُ ّاي آهَسضي  –الف 

 تاسًگزي دائوي در تزًاهِ ّا ٍ رٍضْاي آهَسضي -ب   

 ميىٍ َاي :پيطىُاد  ي اصالح قًاويه مًجًد تٍ مراجغ ريرتظ  در ز -6 



 الشام تِ عي دٍرُ ّاي آهَسش استاًذارد ضغلي جْت تصذي هطاغل هزتثظ تا كطاٍرسي ، هٌاتغ عثيؼي ٍ هحيظ سيست ٍ فزاّن ًوَدى سهيٌِ اجزاي –الف 

 آى

 حوايت اس فارؽ التحصيالى رضتِ ّاي كطاٍرسي ٍ هٌاتغ عثيؼي تا تأهيي تخطي اس ّشيٌِ ّاي تاسآهَسي ٍ ًَآهَسي -ب  

 فزاّن ًوَدى سهيٌِ ّاي هطاركت ٍ سزهايِ گذاري تخص خصَصي در اهز آهَسش كارتزدي  -ج   

ك كوكْاي پيگيزي تأهيي هٌاتغ هالي هَرد ًياس جْت عزاحي ، تزًاهِ ريشي ، اجزا ٍ ارسضياتي تزًاهِ ّاي تاسآهَسي ٍ ًَآهَسي اػضاء ساسهاى اس عزي -د   

 دٍلتي 

 تذييه وظام اوگيسضي تمىظًر ضركت فؼال اػضاء سازمان در ديرٌ َاي آمًزضي  -7

 پيطىُادات تراي  تازوگري در وظام آمًزش ػالي رضتٍ َاي كطايرزي ي مىاتغ عثيؼي : -8

اللوٌذ ، هستؼذ  ٍ خالق ٍ ايجاد تكارگيزي ضيَُ ّاي هٌاسة در اًتخاب ٍ پذيزش داًطجَ در رضتِ ّاي كطاٍرسي ٍ هٌاتغ عثيؼي تزاي جذب افزاد ػ –الف 

 اًگيشُ ّاي السم در داٍعلثاى  

ٌي ٍ ب  تجذيذًظز در  هحتَاي آهَسضي درٍس داًطگاّي در جْت تَسؼِ آهَسضْاي ػولي كطاٍرسي ، هٌاتغ عثيؼي ، هحيظ سيست ٍتمَيت رٍحيِ كارآفزي

 ارتماء هْارتْاي فٌي 

 َجَد كطاٍرسي ، هٌاتغ عثيؼي ٍ هحيظ سيست ٍ اًغثاق آًْا تا ًياس تاسار كار تخص كطاٍرسي تزرسي ًَع ٍ ظزفيت رضتِ ّا ٍ گزايطْاي ه -ج   

ر تخص ارسياتي هزاكش آهَسش ػالي در سهيٌِ ًَع ، رضتِ ٍ ظزفيت پذيزش داًطجَ هتٌاسة تا اهكاًات ػلوي ٍ ػولي داًطكذُ ّاي كطاٍرسي تِ ٍيژُ د -د  

 غيز دٍلتي  

 ذ تا تَجِ تِ فٌأٍريْاي ًَييايجاد گزايطْاي جذي -ّـ  

 ترقراري ارتثاط ي تىظيم تفاَم وامٍ تيه سازمان ي ساير دستگاَُا ي ياحذَاي ريرتظ تمىظًر : -9 

 استفادُ اس اهكاًات ٍ جلة ّوكاري دستگاّْا ٍ ٍاحذّا در اجزاي تزًاهِ ّاي تاسآهَسي ٍ ًَآهَسي –الف 

 ٍ آهَسضْاي فٌي ٍ حزفِ اي اػضاء تا استفادُ اس اهكاًات ٍاحذّاي تَليذي ٍ تطكلْاي دٍلتي ٍ خصَصيفزاّن ًوَدى سهيٌِ اًجام كار آهَسي ّا  -ب   

اى ، ّوكاري تا ٍسارت ػلَم ، تحميمات ٍ فٌّاٍري ، ساسهاى آهَسش فٌي ٍ حزفِ اي كطَر ، ساسهاى تحميمات ٍ آهَسش كطاٍرسي ، ساسهاى هلي جَاً -ج   

 اٍرسي ، هٌاتغ عثيؼي ٍ هحيظ سيستْاد كطاٍرسي ٍ ... در سهيٌِ تذٍيي ٍ اجزاي استاًذاردّاي آهَسش ضغلي كطهؤسسِ آهَسش ػلوي ، كارتزدي ج

 


