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 شناسنامه

 ها(دستورالعمل، فرآیندها، فرم) ویژه عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی دستورالعمل اجرایی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی :عنوان
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 فهرست مطالب

 شماره صفحه عنوان

 . مقدمه

 . دستورالعمل –بخش اول 

 . فرآيندها -بخش دوم
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 مقدمه
امروزه ارتقای بهره وری کشاورزی از طریق افزایش بهره وری سرمایه، منابع انسانی، منابع طبیعی و نهاده های 

و توسعه کشاورزی مطرح می باشد و در این کشاورزی تولید، به عنوان راهکاری برای رسیدن به خود کفایی 

عم از نهاده های مصرفی و نهاده های سرمایه میان تامین و توزیع به موقع و قابل اطمینان نهاده های کشاورزی ا

ی مصرفی تولید از جمله ای تولید، تاثیر مثبت و مستقیمی بر بهره وری کشاورزی دارد. ضمن آنکه نهاده ها

سالمت بهره برداران، مصرف کنندگان و محیط  کاهش هزینه تولید و به لحاظ نقشی که درو ... سم  -بذر  -کود

 کنترلی و نظارتی قوی می باشند.همواره مورد توجه جدی بوده و نیازمند سیستمهای زیست ایفا می نمایند، 

های حمایتی دولت در بخش کشاورزی است. در های کشاورزی از اولین سیاستسیاست تأمین و توزیع نهاده

ارزان قیمت پس از اجرای برنامه اصالحات اراضی حمایت از بخش کشاورزی در ایران با توزیع  1340اواسط سال 

، بذر و ... رقم خورده هرچند قانون معینی که نشان از به رسمیت مهای مورد نیاز زارعین از قبیل کود، سنهاده

ها کماکان تداوم یافت و رشد روزافزون این شناساندن آن باشد، وجود نداشت اما پرداخت یارانه به نهاده

 دی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسالمی ایران رقم خورد.ها با قانون برنامه دوم و سوم توسعه اقتصاپرداخت

های اخیر در کنار نگرانی کارشناسان بخش نیست. آنچه در سالحال این روند همچون گذشته تنها دل عیندر 

ها های مربوط به نهادهها و یارانهسهم اندک بخش کشاورزی موجب نگرانی شده، تأمین و توزیع نامطلوب نهاده

 است. 

ابالغ نظام صدور مجوز مراکز خدمات  ( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و2اجرای ماده ) در راستایلذا 

های دانش آموختگان بخش استفاده از ظرفیت و همچنین ت موجودبرون رفت از مشکالو  کشاورزی غیر دولتی

 ،مناسب در تأمین ساختارگری در نظام دولتی و ایجاد سپاری تصدیکشاورزی در این عرصه و با هدف برون 

نهاده ها کنندگان عرضه ویژه کز خدمات کشاورزی غیر دولتی دستورالعمل اجرایی مرا ،نهاده هاتوزیع و مدیریت 

خداوند متعال و همکاری مدیران و کارشناسان  امید است با استعانت از گردد.میتدوین  و تجهیزات کشاورزی

 یابی به اهداف تعیین شده موفق باشیم.در جهت دست
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول

 دستورالعمل
  



 

 

 تعاریف : -1ماده 

 23/4/89مصوب  منظور قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قانون افزایش بهره وری: .1

 می باشد. مجلس شورای اسالمی

دستتورالعمل نظتام صتدور مجتوز      1تعریف مندرج در ماده منظور  :مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی  .2

 19/11/95متور    32709/020ابالغیه وزیر محترم کشاورزی به شماره مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی 

 می باشد.

ایتران   استالمی منظور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری  سازمان نظام مهندسی: .3

 است.

که در فرآیند پیش، حین و پس از تولید ات بخش کشاورزی به کار برده می شود نهاده  به هر چیزینهاده:  .4

 می گویند.

مجوز سازمان نظام  د که بر اساسشوبه مرکزی اطالق می  عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی: مراکز .5

ت جهتاد  بیعی تاسیس و در چارچوب سیاست ها، ضتوابط و برنامته هتای وزار   مهندسی کشاورزی و منابع ط

یتع و فترون نهتاده هتا و     ورالعمل نسبت به ارایه خدمات، توزکشاورزی مطابق با وظایف مندرج در این دست

که ایتن   .کند دامپروری و کشاورزی ) به جز مواد ژنتیکی و سموم کشاورزی(، فعالیت میشیالت، تجهیزات 

 نهاده ها و تجهیزات شامل موارد زیر می باشند

 گروه یک: -1

کته   یو مغتذ  دیخاطر عناصر مفه که عموماً ب ساخته شده صنعتی ایو  یعیکود هرگونه مواد طب کود :الف( 

ایی، زیستتی، کمپوستت،   یمانند کودهای شتیم  .کنندیاز آن استفاده م یدر آن وجود دارد در بخش کشاورز

 حیوانی و .....

که بتواند نسل دیگری از همتان  شامل دانه، غده، پیاز، ریشه و .... در کشاورزی به هر بخش از گیاه  ب( بذر:

 .گویندگیاه را تولید کند بذر می

گیاه کوچکی است که قسمتی از دوره رشد خود را در محیطی با نور و دمای کنترل شتده   ج( نشاء و نهال:

درخت یتا  و همچنین یند نشاء گو می گذراند و پس از مساعد شدن آب و هوا به زمین اصلی منتقل می شود

 .را نهال گویند درختچه نورس که تازه نشانده شده است

 

 



 

 

 گروه دو: -2

با بکارگیری تکنولوژی برای افزایش بهره وری کته در   ماشین های که :و ادوات کشاورزی د( ماشین االت

، شتیر  گاوآهن، نهرکن، تیلرکمباین، شامل تراکتور، عملیات کشاورزی و مزارع مورد استفاده قرار می گیرد و 

 .و ....... می باشد دون

متورد استتفاده در بختش کشتاورزی و      ابتزار آتت  ملزومات وکلیه شامل  :و ابزارآالت لوازم ه( تجهیزات،

دام، طیتور،   ،، گیاهپزشتکی هتا  گلخانته  مانند یکه موجب تسهیل و افزایش راندمان در امور تولیددامپروری 

 .شودمی  و ......... آبیاری، سیستم های شیالت

 گروه سه: -3

تغذیته دام،   برایمنظور کلیه مواد خوراکی اعم از خام یا فرآوری شده که  :، طیور و آبزیان( خوراک دامو

طیور و آبزیان به منظور نگهداری، تولید مثل و رشد تولیدات دام، طیور و آبزیان مورد مصرف قرار می گیرند، 

 می باشند.

مخلوطی از مواد معدنی و آلتی کته از تجزیته و تخریتب ستنگها در       ک و خاک های پوششی: ( انواع خاز

 د.نمی باش مورد استفاده بسترهای تولیدی طبیعت بوجود می آید که در

کز خدمات کشاورزی غیر دولتی ویژه مراکننده ایجاد حقیقی یا حقوقی درخواست  صاشخامنظور  متقاضی:. 5

 .دنمی باش از سازمان نظام مهندسی عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی مراکزی 
بنتابر درخواستت    مرکز خدمات کشتاورزی غیتر دولتتی   سیس أمنظور ته باست که  جوزیم سیس:أت جواز.  6

ر ضوابط و مقررات فنی و اجرایی تعیین شتده از  یدستورالعمل ها و سا، متقاضی و مطابق با سیاستها و برنامه ها

که قابتل تمدیتد متی     دشوصادر می به مدت دو سالتوسط سازمان نظام مهندسی  وزارت جهادکشاورزی سوی

 .باشد

دارا بودن کارشناس متناسب با نوع نهاده و تجهیزات عرضته شتده بته شترح زیتر       :ترکیب نیروی انسانی .7

 ضروری می باشد.

 ایر رشته های مرتبطفیزیولوژی گیاهی و س -زراعت  -کود: کارشناس رشته های خاک شناسی  -1

منابع طبیعتی )گونته هتای     -تولیدات گیاهی -باغبانی -اصالح نباتات -زراعتکارشناس رشته های بذر:  -2

 مرتعی( و سایر رشته های مرتبط

منابع طبیعتی )جنگتل و بیابتان زدایتی( و      -تولیدات گیاهی -باغبانی کارشناس رشته های نشاء و نهال: -3

 سایر رشته های مرتبط



 

 

 -ماشتین هتای کشتاورزی    -ماشتین آتت  -آبیاری کارشناس رشته های اتت و ادوات کشاورزی:ماشین  -4

 و سایر رشته های مرتبط شیالت -دامپروری -های کشاورزیمکانیک ماشین 

و  دامپروری -ماشین آتت کشاورزی -آبیاری -یباغبانکارشناس رشته های تجهیزات، لوازم و ابزارآتت:  -5

 سایر رشته های مرتبط

 -اصتالح نتژاد   -طیتور  -علوم دامی -آبزیان -دامپروریکارشناس رشته های خوراک دام، طیور و آبزیان:  -6

 شیالت و سایر رشته های مرتبط -صیادی -صید

ترویج و آموزن  -باغبانی -زراعت -خاک شناسیکارشناس رشته های انواع خاک و خاک های پوششی:  -7

 کشاورزی و سایر رشته های مرتبط

یکی از کارشناسان فوق را در ترکیب نیروی حداقل می بایست مراکز خدمات متناسب با نوع خدمت : 1تبصره

 .انسانی شرکت داشته باشد

کز خدمات کشاورزی اولویت در اتوسط مردر یک گروه نهاده  یکبیش از  در صورت فرون و توزیع :2تبصره 

که این گروه بندی به شرح زیر  شد.ضه نهاده بامرتبط با بیشترین عر نیروی انسانی، کارشناسی است کهمعرفی 

 می باشد.

 نشاء و نهال –بذر  –کود  گروه یک:

 ماشین اتت و ادوات کشاورزی -تجهیزات، لوازم و ابزارآتت  گروه دو:

 خوراک دام، طیور و آبزیان گروه سه:

 انواع خاک و خاک های پوششی گروه چهار:

 شرح اجمالی:–2هماد

جز مواد ژنتیکتی و  به توزیع و فرون مربوط به نهاده ها و تجهیزات دامپروری و کشاورزی )شامل کلیه خدمات، 

 می باشد.سموم کشاورزی( 

 

ات مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی ویژه شرکت های عرضه نهاده ها و تجهیزوظایف -3ماده

:کشاورزی  

مقررات فنی، اجرایتی و نظتارتی   رعایت کامل سیاست ها، برنامه ها، دستورالعمل ها و سایر ضوابط و  .1

 مربوط



 

 

تامین نیروی انسانی، فضا، تجهیزات و سایر امکانات مورد نیاز متناستب بتا نتوع فعالیتت منتدرج در       .2

 پروانه 

 های تعیین شده در ارائه خدمات به بهره برداران بخش کشاورزیرعایت کامل تعرفه .3

 اعالم گزارشات دوره ای و موردی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی  .4

 مرکزرات اختیا انجام فعالیت صرفا در حیطه .5

 رعایت کلیه قوانین و مقررات از جمله قانون کار و بیمه تامین اجتماعی .6

 تهیه و تنظیم فاکتور فرون، دفاتر روزانه و کل .7

 تجهیز به صندوق مکانیزه فرون  .8

 تاییدیه های تزم از مراجع ذیصالح اخذ استاندارد یا .9

مدارک مورد نیاز برای صدور مراکز خدمات غیر دولتی کشاورزی ویژه عرضه نهاده ها و  –4ماده 

 تجهیزات به شرح زیر تعیین می شود:

 الف: مدارک عمومی:

 اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی یا صاحبان امضاء مجاز درخصوص اشخاص حقوقی .1

 تصویر کارت عضویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیاصل و  .2

و اصل و تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی یا آگهی ثبت و اساستنامه بترای اشتخاص حقتوقی      .3

 معرفی مدیر عامل از سوی صاحبان امضاء برای صدور مجوز

 د.شوموضوع فعالیت یا فعالیتهای عرضه نهاده ها و تجهیزات باید در اساسنامه شرکت درج  تبصره:

 گواهی عدم سوء پیشینه متقاضی و یا مدیر عامل در خصوص اشخاص حقوقی .4

 3*4یک قطعه عکس  .5

:ب: مدارک اختصاصی  

  خدمات غیر دولتی :مرکز 
 )کاربرگ الف( فرم تکمیل شده درخواست متقاضی .1

 3مبنی بر مالکیت قانونی محل مورد تقاضا یا اجاره نامه رسمی بتا متدت اعتبتار حتداقل     مدارک مثبته  .2

 سال از تاریخ درخواست به همراه مجوز حق بهره برداری از مالک

 )کاربرگ ج( فرم تعهد محضری متقاضی .3



 

 

 از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانو رتبه بندی احراز صالحیت  .4

 از سازمان نظام  مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای امور مشاوره ای و پیمانکاری لپروانه اشتغا .5

 بازدید اولیه کارشناس از ساختمان، تاسیسات و امکانات محل فعالیت مرکز )کاربرگ ب( مثبته گزارن .6

 تصویر فیش های واریزی .7

 :انبار عرضه نهاده و تجهیزات 

استفاده از طریق اجاره نامه رسمی و غیر قابل فسخ حق  انبار،ارائه مدارک مثبته مبنی بر مالکیت محل  .1

 به مدت اعتبار مجوز

محل انبار با توجه به نهاده و تجهیزات مورد تقاضا مطابق با فرم های از  یبازدید کارشناس مثبته گزارن .2

 بازدید.

 تصویر فیش کارشناسی .3

 این دستورالعمل به شرح زیر: 1ماده  7مطابق با بند  مدارک نیروی انسانی متخصص .4

 تصویر پروانه اشتغال -

 دو قطعه عکس -

  تعهد نامه -

 مسوولیت بیمه نامه -

 مراحل مربوط به صدور مجوز تاسیس به شرح زیر تعیین می شود : –5ماده 

 الف : مجوز تاسیس

 الکترونیکیمراجعه متقاضی به سازمان نظام مهندسی و یا پنجره واحد  .1

تکمیل فرم درخواست و ارائه آن به همراه مدارک مورد نیاز به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و یا بارگذاری  .2

 در پنجره واحد الکترونیکی 

ثبت درخواست و تشکیل پرونده توسط کارشناس ستازمان نظتام مهندستی و دریافتت کتد رهگیتری توستط         .3

 متقاضی

و تهیه گزارن توسط کارشناس سازمان مرکز خدمات غیر دولتی و انبارهای اعالمی بازدید کارشناسی از محل  .4

 نظام مهندسی و اعالم نواقص )در صورت وجود(

 دستورالعمل  1ماده  7معرفی نیروی متخصص مطابق با بند  .5



 

 

ام بررسی و تطبیق مدارک با ضوابط و مقررات مربوط به مجوز تأسیس و تایید آن توسط کارشناس سازمان نظ .6

 مهندسی کشاورزی 

 و نیروی متخصص معرفی شدهاخذ تعهد محضری از متقاضیان  .7

 صدور مجوز تاسیس با امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی .8

روز  10درصورت منفی بودن پاسخ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است مراتب را حداکثر طی   :بصرهت

 کاری بصورت کتبی همراه با ذکر دتیل به متقاضی اعالم نماید.

 

 شرایط و ضوابط انبار:-6ماده

 الف ( کود: 

 کود شیمیایی -
متر مربع می باشد که می بایست مطابق با فرم  20فعالیت  داقل مساحت انبار مورد نیاز برای اینح

 تجهیز گردیده باشد. این دستورالعمل (1/1)شماره 

 کود حیوانی و کمپوست -

که می بایست مطابق با فرم متر مربع می باشد  200حداقل مساحت انبار مورد نیاز برای این فعالیت 

 این دستورالعمل تجهیز گردیده باشد.( 2/1)شماره 

از سایر واحدهای حیوانی و کمپوست انبارهای عرضه کودهای و استقرار فواصل  رعایت حریم  بصره:ت

 می باشد. (1پیوست ) صنعتی، کشاورزی و دامپروری بشرح جدول

 ب ( بذر: 
با فرم  متر مربع می باشد که می بایست مطابق 15حداقل مساحت انبار مورد نیاز برای این فعالیت 

 تجهیز گردیده باشد. این دستورالعمل 2شماره 

 ج( ماشین آالت و ادوات کشاورزی : 
متر مربع می باشد که می بایست مطابق با فرم  25حداقل مساحت انبار مورد نیاز برای این فعالیت 

 تجهیز گردیده باشد. این دستورالعمل 3شماره 

 د( تجهیزات، لوازم و ابزارآالت: 

با فرم  متر مربع می باشد که می بایست مطابق 25حداقل مساحت انبار مورد نیاز برای این فعالیت 

 تجهیز گردیده باشد. این دستورالعمل 3شماره 

 ه( نشاء و نهال: 



 

 

که می بایست  متر مربع می باشد 100مورد نیاز برای این فعالیت  خزانه و نهالستانحداقل مساحت 

 این دستورالعمل تجهیز گردیده باشد. 4مطابق با فرم شماره 

 و( خوراک دام، طیور و آبزیان: 
که می  می باشد یمتر مربع100دو واحد مورد نیاز برای این سطح از فعالیت  انبارحداقل مساحت 

 این دستورالعمل تجهیز گردیده باشد. 5بایست مطابق با فرم شماره 

 ز( خاک و خاک پوششی:
که می بایست مطابق با فرم  متر مربع می باشد200مورد نیاز برای این فعالیت انبار حداقل مساحت 

 این دستورالعمل تجهیز گردیده باشد. 6شماره 

 تبصره تهیه و تدوین گردیده که پس از ابالغ تزم اتجرا می باشد 5ماده و  7این دستورالعمل در  -7ماده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم بخش

 چک لیست ها
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

  کاربرگ )الف( 

 تاریخ: ........................................
 شماره: .......................................

 باسمه تعالی

 «درخواست صدور/تمدید پروانه اشتغال )جواز تاسیس( مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی»

 

 طبیعی استان .......................... رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
نامه ................................. احتراماً، اینجانب آقای/ خانم ................................................. فرزند .......................... به شماره شناس

به نمایندگی از جانب شرکت )............... صادره از ................................... کد ملی ...........................................
ضمن ارائه مدارک  (........................................................................... به شماره ثبت .......................................... مورخ ........

تقاضا دارم نسبت به صدور         تمدید         پروانه اشتغال )جواز تاسیس( مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی  مربوط،
 شرکت عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی اقدام فرمایید.

 نشانی و شماره تلفن محل کار: ........................................................
 ...................................................... شماره تلفن همراه:

 آدرس الکترونیکی: ...................................................
 

 نام و نام خانوادگی متقاضی
 ءامضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  کاربرگ )ب(

 تاریخ :...........................

 شماره:...........................

 تعالیباسمه 

 جاد مرکز خدمات کشاورزی غیردولتیگزارش بازدید کارشناسی از محل ای

 "ویژه عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی"

 الف( مشخصات کارشناس بازدید کننده:
 رشته تحصیلی: ............................................... نام: ........................................... نام خانوادگی: ...................................................

 شماره نظام مهندسی:.............................................
نشانی و تلفن محل کار: 

....................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................

........................ 

 :شرکت عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی ب( مشخصات مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی
 نام مرکز: .......................................................................................

لیت مورد درخواست: نوع فعا
................................................................................................................................................................................................. 

نشانی: 
......................................................................................................................................................................................................................

........... 
......................................................................................................................................................................................................................

........................ 
 . نمابر: ............................................... کد پستی: .............................................شماره تلفن: ...................................

 د( امکانات و تجهیزات:

 طراحی نمای بیرونی و چیدمان تجهیزات اداری و فنی مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی 1 -د 
  ن مطابق نمونه ای که توسط سازمان نظام مهندسی ارائه می شود.تهیه و نصب تابلو با رنگ، آرم و نوشته معی

  فضای کافی و مناسب برای مراجعه و انتظار متقاضیان

  نصب تابلوی فرآیند خدمات و تعرفه آن برای رویت متقاضی که به راحتی قابل خواندن باشد

 تجهیزات فنی و اداری -2 –د 
  فاکتور و دفاتر کل و روزانهدسته  -میز، صندلی و نیمکت مراجعین

  امکانات ایمنی نظیر کپسول اطفای حریق و سیستم هشدار دهنده دزدگیر



 

 

  داشتن تجهیزات رایانه ای و اینترنت

  ، پرینتر، اسکنر و فکسPOSدستگاه 

  صندوق مکانیزه فروش -ارتباط تلفنی

  سیستم سرمایشی و گرمایشی مناسب

تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابالغی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای قراردادن، آدرس، شمار 
 دریافت شکایتها و پیشنهادات در معرض رویت مراجعان

 

رعایت قوانین و مقررات جاری از قبیل قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه، حفاظت و ایمنی و بهداشت محیط کار در خصوص 
 ودکارکنان خ

 

 

 و کروکی محل استقرار UTMنظریه کارشناس به همراه نقاط  -ه
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
 محل:  UTMمختصات 

  طول جغرافیایی ...................................................
 عرض جغرافیایی ................................................

 کروکی محل مرکز

 
 شمال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نام و نام خانوادگی و امضاء

 کارشناس فنی نظام مهندسی کشاورزی
 تاریخ:



 

 

 
  کاربرگ )ج(

 تعهد محضری متقاضی
فرزند........................... شماره شناسنامه/ شماره ثبت شرکت ............................................ صادره از/ اینجانب ......................... 

ثبت در.................................. متولد/تاریخ ثبت..................................... 
 .....................................................................................................................................................آدرس.......................................

 و شماره تماس:.............................................

وزیر  19/11/95مورخ  32709/020به شماره  "شاورزی غیردولتینظام صدور مجوز مراکز خدمات ک"با عنایت به ابالغ 
م که کلیه قوانین، مقررات و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت جهاد دهجهاد کشاورزی و به موجب این سند تعهد می 

و  کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی درخصوص مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی تحت تصدی
تغییرات در اساسنامه، اعضاء هیئت مدیره، صاحبان امضاء و سهامداران، نشانی، )و هرگونه  کنممسئولیت خود را رعایت 

و موظف به را ظرف مدت یک ماه به اطالع سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برسانم  (شماره تلفن و ...
تخصصی، آمار و اطالعات مربوط به فعالیت های مرکز خدمات کشاورزی پذیرش کلیه مقررات و ارائه مستندات، گزارشات 

غیردولتی تحت تصدی و مسئولیت خود به نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان و سازمان نظام 
 .خواهم کردو سالیانه  فصلیمهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بوده و اقدام به ارسال گزارش عملکرد 

م در راستای وظایف تعیین شده و مطابق دستورالعمل های ابالغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی شوتعهد می مو همچنین 
و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت نمایم و تمام فعالیت های خود را از طریق سامانه های 

ه، سامانه ارجاع و ...( از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و الکترونیکی اعالم شده )سامانه مالی، سامانه صدور پروان
منابع طبیعی انجام دهم. چنانچه در اثر قصور، بی احتیاطی و عدم توجه به دستورالعمل های سازمان و اجرای ناقص و یا 

این )صی توسط اشتباه در فعالیتهای مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی تحت تصدی و مسئولیت خود و سایر اقدامات تخص
د، مسئولیت مادی و معنوی خسارت پیش آمده را پذیرفته و ملزم به شواینجانب، هرگونه مشکلی و خسارتی حادث  (شرکت

جبران خسارت وارده می باشم و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا سایر مراجع 
را ابطال و یا به حالت تعلیق درآورند و حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را از  (شرکت این)ذیصالح حق دارند جواز اینجانب 

م و ذمه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع جهت سلب و ساقط می کن خود از هر حیث و
 .می کنمطبیعی را نسبت به اقدامات خود از هر حیث و جهت مبرا 

 
 

 تاریخ:
 اضیامضاء متق
 

 
 



 

 

 
  (1/1)فرم شماره 

 

 

       

         

 

)شیمیایی(انبار کودچک لیست بازدید از  نظریه کنترل کننده  

الکیت:م( 1 بلی خیر  

سایر..........مالکیت : سند ......... استیجاری ..........     

  انبارتابلو مشخص و معرف   

مساحت واحد( 2  

دفتر مرکز خدمات غیر دولتی دارای انبار مجزا با بخش     

با ذکر مساحت -ابعاد انبار  

  انبار مصالح ساختمانی احداث( 3

کاری و یا سنگ شدهکاشی    

 کف انبار مسطح و نفوذ ناپذیر  

پوشش مقاومهای الکتریکی داخل کابل    

 تهویه مناسب  

دما و رطوبت:( 4  

سنجدما    

سنجرطوبت    

 سیستم گرمایشی مناسب  

  مناسب روشنایی سیستم  

نگهداری )تفکیک و جداسازی( محصوالت:( 5 بلی خیر  

بندی قفسه    

 بلوک بندی   

پالت 4-8-2ها به ترتیب طول، عرض، ارتفاع بلوک    

انبارگذاری کف شماره    

بهداشت ایمنی و فردی:( 6  

ریزی و کارآفرینی معاونت برنامه تاریخ بازدید: :مرکز نام   

:انبار آدرس و تلفن  



 

 

 سیستم بهداشتی  

های اولیهجعبه کمک    

بند پالستیکی، عینک و ماسکدستکش، چکمه، پیش    

آوری و دفع ضایعاتجمع( 7  

 جارو و بیلچه  

سایر موارد ایمنی:( 8  

 دسترس بودن اطالعات محصوتت شیمیایی و عالئم خطر و هشدار دهنده  

آتش نشانیتجهیزات     

نظریه کارشناس به همراه نقاط . UTM کروکی محل استقرار    

...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
 محل انبار:  UTMمختصات 

 ...... طول جغرافیایی .............................................
 عرض جغرافیایی ................................................

 کروکی محل انبار

 
 شمال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظر کارشناسی:
 

 

مهر و امضاء کارشناس مسئول                                                                                                                        



 

 

 
  (2/1فرم شماره )

 

 

       

         

 

کود) حیوانی / کمپوست (چک لیست بازدید از انبار  نظریه کنترل کننده  

 الکیت:م( 1 بلی خیر

......... استیجاری .......... سایر.........مالکیت : سند     

  انبارتابلو مشخص و معرف   

انبار مساحت( 2  

دفتر مرکز خدمات غیر دولتی دارای انبار مجزا با بخش     

ا ذکر مساحتب ابعاد انبار  

انبارمصالح ساختمانی احداث ( 4  

 کف انبار مسطح و نفوذ ناپذیر  

پوشش مقاومهای الکتریکی داخل کابل    

بهداشت ایمنی و فردی:( 5  

 سیستم بهداشتی  

های اولیهجعبه کمک    

:( سایر موارد ایمنی6  

                                                                                       تجهیزات آتش نشانی  

 

نظریه کارشناس به همراه نقاط . UTM کروکی محل استقرار   

...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
 محل انبار:  UTMمختصات 

 ...... طول جغرافیایی .............................................

ریزی و کارآفرینی معاونت برنامه تاریخ بازدید: :مرکز نام   

:انبار آدرس و تلفن  



 

 

 عرض جغرافیایی ................................................
 کروکی محل انبار

 
 شمال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظر کارشناسی:

 

 مهر و امضاء کارشناس مسئول
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                     

 

 

 
 



 

 

 

  (2فرم شماره )

 

 

       

         

 

بذرچک لیست بازدید از انبار  نظریه کنترل کننده  

مالکیت:( 1 بلی خیر  

.......... سایر.........مالکیت : سند ......... استیجاری     

  انبارتابلو مشخص و معرف   

مساحت واحد( 2  

دفتر مرکز خدمات غیر دولتیدارای انبار مجزا با بخش     

با ذکر مساحت -ابعاد انبار  

انبارمصالح ساختمانی احداث ( 3  

کاری و یا سنگ شدهکاشی    

 کف انبار مسطح و نفوذ ناپذیر  

داخل پوشش مقاوم های الکتریکیکابل    

 تهویه مناسب  

دما و رطوبت:( 4  

سنجدما    

سنجرطوبت    

 سیستم گرمایشی مناسب  

)در صورت نیاز( تاریک خانه    

)در صورت نیاز مانند بذور هیبرید خاص( سردخانه    

نگهداری )تفکیک و جداسازی( محصوالت:( 5 بلی خیر  

بندی قفسه    

 بلوک بندی   

پالت 4-8-2ها به ترتیب عرض، ارتفاع بلوکطول،     

گذاری کف انبارشماره    

بهداشت ایمنی و فردی:( 6  

ریزی و کارآفرینی معاونت برنامه تاریخ بازدید: :مرکز نام   

:انبار آدرس و تلفن  



 

 

 سیستم بهداشتی  

های اولیهجعبه کمک    

سایر موارد ایمنی:( 7  

 تجهیزات آتش نشانی  

 

نظریه کارشناس به همراه نقاط . UTM کروکی محل استقرار    

...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
 محل انبار:  UTMمختصات 

 ...... طول جغرافیایی .............................................
 عرض جغرافیایی ................................................

 کروکی محل انبار

 
 شمال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظر کارشناسی: 
 

 

مهر و امضاء کارشناس مسئول                                                                                                                        

 

 
 

 



 

 

 
  ( 3فرم شماره )

 

 

       

         

 

ماشین آالت، ادوات کشاورزی،ابزار، لوازم و تجهیزات چک لیست بازدید از انبار  نظریه کنترل کننده  

مالکیت( 1 بلی خیر  

 مالکیت : سند ......... استیجاری .......... سایر.........  

  انبارتابلو مشخص و معرف   

انبار مساحت( 2  

مرکز خدمات غیر دولتی دفتردارای انبار مجزا با بخش     

با ذکر مساحت -ابعاد انبار  

مصالح ساختمانی احداث فروشگاه( 3  

 کف انبار مسطح و نفوذ ناپذیر  

های الکتریکی داخل پوشش مقاومکابل    

نگهداری )تفکیک و جداسازی( محصوالت:( 4 بلی خیر  

  ) در صورت وجود ابزار، لوازم و تجهیزات( بندیقفسه  

   ) در صورت وجود ابزار، لوازم و تجهیزات( بلوک بندی  

گذاری کف انبارشماره    

بهداشت ایمنی و فردی:( 5  

 سیستم بهداشتی  

های اولیهجعبه کمک    

:سایر موارد ایمنی( 6  

 تجهیزات آتش نشانی  

 

 

 

ریزی و کارآفرینی معاونت برنامه تاریخ بازدید: :مرکز نام   

:انبار آدرس و تلفن  



 

 

نظریه کارشناس به همراه نقاط . UTM کروکی محل استقرار   

...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
 محل انبار:  UTMمختصات 

 طول جغرافیایی ................................................... 
 عرض جغرافیایی ................................................

 کروکی محل انبار

 
 شمال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظر کارشناسی: 
 

 مهر و امضاء کارشناس مسئول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
  (4فرم شماره )

 

 

       

         

 

خزانه، نهالستاندید از چک لیست باز نظریه کنترل کننده  

ماکیت:( 1 بلی خیر  

......... استیجاری .......... سایر.........مالکیت : سند     

  خزانه، نهالستانتابلو مشخص و معرف   

مساحت واحد( 2  

دفتر مرکز خدمات غیر دولتی مجزا با بخش  خزانه، نهالستاندارای     

با ذکر مساحت -ابعاد خزانه، نهالستان  

  خزانه، نهالستان مصالح ساختمانی احداث( 3

/ پوششسایبان    

دسترسی  هایراهرو    

های الکتریکی داخل پوشش مقاومکابل    

  سازه / ساختمان  

دما و رطوبت:( 4  

سنجدما    

سنجرطوبت    

 سیستم گرمایشی مناسب  

  مناسب روشنایی سیستم  

بهداشت ایمنی و فردی:( 6  

 سیستم بهداشتی  

های اولیهجعبه کمک    

 

 

 

 

ریزی و کارآفرینی معاونت برنامه تاریخ بازدید: :مرکز نام   

:خزانه، نهالستان آدرس و تلفن  



 

 

نظریه کارشناس به همراه نقاط . UTM کروکی محل استقرار   

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

 محل انبار:  UTMمختصات 
 طول جغرافیایی ................................................... 
 عرض جغرافیایی ................................................

 وکی محل انبارکر

 
 شمال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظر کارشناسی:
 

مهر و امضاء کارشناس مسئول                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  (5)فرم شماره 

 

 

 

       

         

 

خوراک دام، طیور و ابزیانچک لیست بازدید از انبار  نظریه کنترل کننده  

الکیتم( 1 بلی خیر  

 مالکیت : سند ......... استیجاری .......... سایر.........  

  انبارتابلو مشخص و معرف   

مساحت واحد( 2  

دفتر مرکز خدمات غیر دولتیدارای انبار مجزا با بخش     

با ذکر مساحتابعاد انبار   

مصالح ساختمانی احداث انبار( 3   

کاری و یا سنگ شدهکاشی    

 کف انبار مسطح و نفوذ ناپذیر  

های الکتریکی داخل پوشش مقاومکابل    

 تهویه مناسب  

دما و رطوبت:( 5  

سنجدما    

سنجرطوبت    

  مناسب روشنایی سیستم  

نگهداری )تفکیک و جداسازی( محصوالت:( 6 بلی خیر  

بندی قفسه    

 بلوک بندی   

پالت 4-8-2ها به ترتیب طول، عرض، ارتفاع بلوک    

گذاری کف انبارشماره    

بهداشت ایمنی و فردی:( 7  

 سیستم بهداشتی  

ریزی و کارآفرینی معاونت برنامه تاریخ بازدید: :مرکز نام   

:انبار آدرس و تلفن  



 

 

های اولیهجعبه کمک    

بند پالستیکی، عینک و ماسکچکمه، پیشدستکش،     

سایر موارد ایمنی:( 8  

 تجهیزات آتش نشانی  

 

نظریه کارشناس به همراه نقاط . UTM کروکی محل استقرار   

...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
 محل انبار:  UTMمختصات 

 ...... طول جغرافیایی .............................................
 عرض جغرافیایی ................................................

 کروکی محل انبار

 
 شمال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظر کارشناسی: 

 
مهر و امضاء کارشناس مسئول                                                                                                                        

 

 

 
 



 

 

 
  ( 6فرم شماره )

 

 

       

         

 

خاک های پوششیچک لیست بازدید از انبار  نظریه کنترل کننده  

 الکیت:م( 1 بلی خیر

 مالکیت : سند ......... استیجاری .......... سایر.........  

  انبارتابلو مشخص و معرف   

انبار مساحت( 2  

  دفتر مرکز خدمات غیر دولتیدارای انبار مجزا با بخش   

ا ذکر مساحتب ابعاد انبار  

انبارمصالح ساختمانی احداث ( 4  

 کف انبار مسطح و نفوذ ناپذیر  

های الکتریکی داخل پوشش مقاومکابل    

بهداشت ایمنی و فردی:( 5  

 سیستم بهداشتی  

های اولیهجعبه کمک    

:سایر موارد ایمنی( 6  

 تجهیزات آتش نشانی  

 

نظریه کارشناس به همراه نقاط . UTM کروکی محل استقرار   

...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
 محل انبار:  UTMمختصات 

 ...... طول جغرافیایی .............................................

ریزی و کارآفرینی معاونت برنامه تاریخ بازدید: :مرکز نام   

:انبار آدرس و تلفن  



 

 

 عرض جغرافیایی ................................................
 کروکی محل انبار

 
 شمال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظر کارشناسی:

 

 مهر و امضاء کارشناس مسئول
 
 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1جدول پیوست شماره 

 فاصله سطح واحد ردیف

 500 1سطح صنایع غذایی 1

 1000 2سطح 2

 2000 3سطح 3

 2500 4سطح 4

 250 1سطح صنایع بهداشتی و آرایشی 5

 1000 2سطح 6

مراکز پرورش دام )اماکن دامی( و صنایع  7

 وابسته به دام

 1000 1سطح

 1000 2سطح 8

 1000 3سطح 9

 1000 4سطح 10

 1500 5سطح 11

 2000 6سطح 12

 2500 7سطح 13

 1000 1سطح صنایع دارویی 14

 1500 2سطح 15

سایر صنایع و مراکز خدماتی شامل  16

نساجی، چرم، سلولزی، فلزی، کانی، غیر 

فلزی، شیمیایی، برق، الکترونیک، 

 سازی و مراکز خدماتیکشاورزی، ماشین 

 150 1سطح

 200 2سطح 17

 250 3سطح 18

 300 4سطح 19

 500 5سطح 20

 1000 6سطح 21

 1000 7سطح 21

  سطح های فوق بر اساس سطوح مندرج در دستورالعمل ضوابط و معیارهای استقرار به

 لحاظ می گردد. 22/1/91/س/ن مورخ 91/312شماره ابالغیه 


