
 

 قاوًن افسایش بهرٌ يری بخش کشايرزی ي مىابع طبیعی ابالغ شذ ۳آییه وامٍ اجرایی مادٌ 

 

  13۳4دی  26تاسیخ : 

قاًَى افضایص تْشُ ٍسی تخص کطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی سا کِ تِ تصَیة ّیات ٍصیشاى  3هؼاٍى اٍل سییس جوَْس آییي ًاهِ اجشایی هادُ 
 .سسیذُ است، تشای اجشا اتالؽ کشد

 :تِ گضاسش سٍاتط ػوَهی ساصهاى ًظام هٌْذسی کطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی کطَس، هتي ایي آییي ًاهِ تِ ضشح صیش است

 تخص کطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼیقاًَى افضایص تْشُ ٍسی  3آییي ًاهِ اجشایی هادُ 

 13/10/13۳4ّـ 4۳015ت/132۳62ضواسُ

 ٍصاست جْاد کطاٍسصی

 ٍصاست ػلَم، تحقیقات ٍ فٌاٍسی

 ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کطَس

 تِ پیطٌْاد هطتشک ٍصاست جْادکطاٍسصی، ساصهاى ّای ًظام هٌْذسی کطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی ٍ ًظام 6/10/13۳4ّیأت ٍصیشاى دس جلسِ 
داهپضضکی جوَْسی اسالهی ایشاى ٍ کویسیَى ّای کطاٍسصی اتاق ّای تاصسگاًی، صٌایغ، هؼادى ٍ کطاٍسصی ایشاى ٍ تؼاٍى هشکضی ایشاى ٍ تِ 

ـ ، آییي ًاهِ اجشایی هادُ یاد ضذُ سا تِ ضشح صیش 13۳۳قاًَى افضایص تْشُ ٍسی تخص کطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی ـ هصَب ( 3استٌاد هادُ )
 :دتصَیة کش

 13۳۳قاًَى افضایص تْشُ ٍسی تخص کطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی هصَب 3آییي ًاهِ اجشایی هادُ 

 :ـ دس ایي آییي ًاهِ اصطالحات صیش دس هؼاًی هطشٍح هشتَط تِ کاس هی سًٍذ1هادُ

 . ـ13۳۳الف ـ قاًَى: قاًَى افضایص تْشُ ٍسی تخص کطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی ـ هصَب 

 .هٌْذسی: ساصهاى ًظام هٌْذسی کطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی جوَْسی اسالهی ایشاىب ـ ساصهاى ًظام 

 .ج ـ ساصهاى ًظام داهپضضکی: ساصهاى ًظام داهپضضکی جوَْسی اسالهی ایشاى

ٍسصی ت ـ تْشُ تشداس: ضخص حقیقی یا حقَقی داسای پشٍاًِ یا هجَص یا ّشگًَِ هذسک قاًًَی تشای فؼالیت تَلیذی دس یکی اص تخص ّای کطا
 .ٍ هٌاتغ طثیؼی

ث ـ داًص آهَختگاى: داًص آهَختگاى سضتِ ّای تخصصی کطاٍسصی، هٌاتغ طثیؼی، داهپضضکی ٍ هحیط صیست کِ داًطٌاهِ آًْا هَسد تأییذ 
 .ٍصاست ػلَم، تحقیقات ٍ فٌاٍسی تَدُ ٍ صالحیت حشفِ ای آًْا تِ تأییذ ساصهاى ّای ًظام هٌْذسی ٍ ًظام داهپضضکی سسیذُ تاضذ

ـ ٍصاست جْاد کطاٍسصی هکلف است حوایت ّای قاًًَی، اػطای تسْیالت ٍ هطَق ّای هَسد ًظش قاًَى ٍ سْن تشخَسداسی ّش یک اص 2ادُه
 .ذصیشتخص ّای کطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی اص آًْا سا ساالًِ تا پایاى هشداد هاُ تؼییي ٍ ػالٍُ تش اسسال تِ هشاجغ ریشتط، اػالم ػوَهی ًوای

 :قاًَى، تِ تشتیة صیش دس اٍلَیت قشاس هی گیشًذ( 32ٍ )( 31قاًَى تا سػایت هفاد هَاد )( 3ُ تشداساى تشای استفادُ اص تسْیالت هادُ )ـ تْش 3هادُ

 .الف ـ تْشُ تشداساًی کِ دس هجوَػِ خَد اص داًص آهَختگاى تِ صَست توام ٍقت استفادُ هی کٌٌذ

 .قاًَى اًجام هی دٌّذ( 2ا تحت ًظاست هشاکض هَضَع هادُ )ب ـ تْشُ تشداساًی کِ کل فشایٌذ فؼالیت خَد س

 .قاًَى اًجام هی دٌّذ( 2ج ـ تْشُ تشداساًی کِ تخطی اص فشایٌذ فؼالیت خَد سا تحت ًظاست هشاکض هَضَع هادُ )

داًص آهَختگاى ٍ یا قشاسداد  ـ تشخَسداسی اص حوایت ّای هَضَع ایي آییي ًاهِ هٌَط تِ ٍجَد هذاسک هثثتِ هثٌی تش استفادُ هستوش اص 4هادُ
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 .قاًَى هی تاضذ( 2هٌؼقذُ تا داًص آهَختگاى ٍ یا هشاکض هَضَع هادُ )

ـ ساصهاى ّای ًظام هٌْذسی ٍ ًظام داهپضضکی هَظفٌذ تِ هٌظَس ًظاست، پایص ٍ تأییذ صالحیت تشخَسداسی تْشُ تشداساى اص حوایت 1تثصشُ
 .ساُ اًذاصی یک ساهاًِ ًشم افضاسی تش خط تشای ثثت هستٌذات ایي هادُ اقذام ًوایٌذّای هَضَع ایي آییي ًاهِ، ًسثت تِ ایجاد ٍ 

ـ ساصهاى ّای ًظام داهپضضکی ٍ ًظام هٌْذسی هَظفٌذ ظشف یک هاُ ًسثت تِ تشسسی ٍ اسصیاتی هستٌذات ثثت ضذُ دس ساهاًِ فَق 2تثصشُ
 .ساى تِ هشاجغ اػطاکٌٌذُ حوایت ّای هَضَع ایي آییي ًاهِ اقذام ًوایٌذاقذام ٍ دس صَست تأییذ، ًسثت تِ اػالم احشاص صالحیت تْشُ تشدا

ـ ٍصاست جْاد کطاٍسصی هکلف است گضاسش ػولکشد اجشای ایي آییي ًاهِ ٍ کلیِ فؼالیت ّای اًجام گشفتِ دس صهیٌِ اػطای حوایت  5هادُ
ًظام داهپضضکی ٍ ًظام هٌْذسی تِ  ّای قاًًَی، تسْیالت ٍ هطَق ّا سا پس اص اخز گضاسش اص هشاجغ اػطاکٌٌذُ حوایت ّا ٍ ساصهاى ّای

 .تِ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کطَس اسایِ کٌذ.پاسافصَست سالیاًِ تْیِ ٍ 

 

 معاين ايل رئیس جمهًر

 اسحاق جهاوگیری

 


