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  اعضاي حقيقي و حقوقي و حدود صالحيت ل اصدور پروانه اشتغ دستورالعمل
  نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي سازمان

  
  تعاريف -1 ماده

كشاورزي و منابع طبيعي  مهندسيجاي سازمان نظام هاختصاري است كه در اين دستورالعمل ب عبارت: سازمان -1
  .شودوري اسالمي ايران استفاده ميجمه

نابع مهندسي كشاورزي و م نظامسازمان   جايبهاختصاري است كه در اين دستورالعمل  عبارتاستان:  سازمان -2
 .شودطبيعي استان استفاده مي

مهندسي  نظامشوراي مركزي سازمان   جايبهاختصاري است كه در اين دستورالعمل  عبارت: مركزي شوراي -3
   .شودكشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسالمي ايران استفاده مي

كشاورزي  مهندسيجاي شوراي سازمان نظام هاختصاري است كه در اين دستورالعمل ب عبارت :استان شوراي -4
  .شودو منابع طبيعي استان استفاده مي

بندي رتبه تشخيص صالحيت و گردد كه گواهيبه اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان اطالق مي :مشاوران -5
هاي تهيه شده بخش ي طرح، نظارت بر اجرا و مديريت اجريمشاوران سازمان در زمينه مطالعه، طراحي

  را دريافت كرده باشند.كشاورزي 
بندي گردد كه گواهي تشخيص صالحيت و رتبهبه اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان اطالق مي :پيمانكاران -6

را دريافت ه توسط مشاوران دهاي بخش كشاوري تهيه شها و پروژهپيمانكاران سازمان در زمينه اجراي طرح
  كرده باشند.

مهندسي  نظامقانون تأسيس سازمان  جايبهاختصاري است كه در اين دستورالعمل عبارت : تأسيس قانون -7
  .شودمنابع طبيعي جمهوري اسالمي ايران استفاده مي كشاورزي و

اي و كه بيانگر صالحيت حرفه است هاي تخصصيفعاليت اعضاي سازمان در زمينه وز رسميمج :اشتغال پروانه -8
  باشد.ها مي رتبه آن

تأمين و اقتصادي، بازرگاني، مالي و بيمه اي، مديريتي، هاي خدمات كشاورزي: عبارت است از فعاليت در زمينه  -9
 گردد. مي ارايهنهاده هاي كشاورزي و ساير خدمات مرتبط كه توسط اعضاي سازمان  كاال و توزيع

در هاي مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي خدمات مشاوره شغلي و كاريابي: عبارت است از فعاليت در زمينه  -10
كه توسط اعضاي سازمان براي راهنمايي و مشاوره شغلي به جويندگان كار و شاغلين، شناسايي محدوده قانون 



هاي شغلي در داخل و يا خارج از كشور جهت به كارگماري متقاضيان كار و تأمين خواست متقاضيان فرصت
 مي گردد. ارايهنيروي كار 

 يها تيفعال يسازمان برا ي حقيقي و حقوقياعضا سازمان تأسيس قانون يينامه اجرا نييآ) 2بر اساس ماده ( -2ده ما
   باشند.يملزم به داشتن پروانه از سازمان م يعيو منابع طب يكشاورز يمهندس
 زيها و نها و پروژهموظفند طرح يدولت يهادستگاه، سازمان تأسيس قانون يينامه اجرا نييآ) 3بر اساس ماده ( -3 ماده

در اشتغال پروانه  ارايد يو حقوق يقيحقي نامه را صرفا به اعضانييآ نيموضوع ا يمانكاريمشاوره و پ يهاتيانجام فعال
   .نديو رتبه آنها ارجاع نما تيو در حدود صالح يتخصص يهانهيزم

سازمان نظام مهندسي  تأسيس) آيين نامه اجرايي قانون 2ماده (و  قانون تأسيس )14( ماده )14( بند اساس بر -4 ماده
و  وره (مهندسين مشاور)هاي امور مشااشتغال اعضاي حقيقي و حقوقي در زمينه فعاليت، كشاورزي و منابع طبيعي

خدمات مشاوره شغلي و كاريابي بخش كشاورزي منوط به دريافت پروانه اشتغال از  ،خدمات كشاورزي پيمانكاري،
  باشد.سازمان استان مي

  گردد:هاي زير صادر ميانجام فعاليت براياعضاي حقيقي و حقوقي  اشتغال پروانه -5 ماده
  مشاوران -1
 پيمانكاران -2
 خدمات كشاورزي -3
 خدمات مشاوره شغلي و كاريابي بخش كشاورزي -4

  رسد.كه به تصويب شوراي مركزي مي پروانه اشتغال در سراسر كشور داراي فرم واحد است -1تبصره 
داشتن گواهي رتبه صدور پروانه اشتغال براي اعضاي حقيقي فعال در زمينه مشاوره و پيمانكاري منوط به  –2تبصره 

  باشد. بندي مربوطه مي
توانند از طريق هاي مرتبط ميهاي اصلي يا رشتهدارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و باالتر در هر يك از رشته -6ماده 

(مطابق وجه به مدارك تحصيلي، سوابق كاري و تجربه در يك يا چند زمينه فعاليت تقاضاي صدور پروانه اشتغال با ت
  درخواست صدور پروانه اشتغال نمايند. مندرج در گواهي رتبه بندي،در رشته حدود صالحيت ها) پيوست جدول 

، گواهي كارو سابقه  كارآموزيبراي صدور پروانه اشتغال عالوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي، گواهي اشتغال به  -7ماده 
به شرح  تحصيلي هاي مورد نظر بعد از تاريخ اخذ مدركدر زمينه مربوطه و گواهي قبولي در آزمون پايان دوره آموزشي
  زير ضروري است:

ساعت دوره  24سابقه كار و حداقل ماه  12ماه كارآموزي يا  چهاراقل دارندگان مدرك علمي دكتري با حد -1
  آموزشي مرتبط

عت دوره سا 36سابقه كار و حداقل ماه  18ماه كارآموزي يا  هشتقل دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حدا -2
 آموزشي مرتبط

ساعت دوره آموزشي  48حداقل  سابقه كار وماه  24ماه كارآموزي يا  12اقل دارندگان مدرك كارشناسي با حد -3
  مرتبط



 كه توسط سازمان مي باشدمتقاضي در صورتي معتبر  كارآموزياشتغال به كار و هاي دوره آموزشي، گواهي -8ماده 
 تأسيسقانون  هاي موضوعشاغل در رشتهمعتبر داراي پروانه اشتغال حقوقي  اشخاص يا هاي اجرايي و، دستگاهاستان

به  باشد. در گواهي اشتغالصادر شده وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي قانون افزايش بهره) 2مراكز ماده (سازمان و 
  درج شود: متقاضي موارد زير بايستي و كارآموزي كار

 متقاضي در آن اشتغال داشته است كه محلينام، محل و مشخصات  -1
 با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار متقاضي يا كارآموزي مدت اشتغال -2
  ،  نوع و زمينه فعاليت در زمان كارآموزينام و مشخصات تحصيلي -3
  .مي باشدمدارك بر عهده كميته صدور پروانه اشتغال و تاييد  بررسي -تبصره
خدمات مشاوره  ،صدور و تمديد پروانه اشتغال براي اعضاي حقيقي و حقوقي ارايه دهنده خدمات كشاورزي –9ماده 

گواهي رتبه بندي نياز به دريافت اين دستورالعمل،  )5(ماده  4و  3بند  مورد اشاره در شغلي و كاريابي بخش كشاورزي
  ندارد.

  گيرد:زير انجام مي شرحه بنفر پنج  اي  متشكل ازتوسط كميته، پروانه اشتغال صدور تأييدبررسي و  –10اده م
 يس سازمان استان ير -1
در مقطع  دانش آموختگيسابقه پس از سال  15با حداقل از اعضاي سازمان نفر كارشناس صاحب نظر  ود -2

  به انتخاب شوراي استان  كارشناسي
رييس معاونين سازمان استان به انتخاب  و يك نفر از شوراي استان به انتخاب شوراي استاناعضاي نفر از يك  -3

  سازمان استان 
  .گرددصادر مي استانسازمان و مهر  رييسپروانه اشتغال با امضاي  -11ماده 

  .گرددصادر مي مركزي با امضاي رييس سازمان رييس سازمان استان پروانه اشتغال  -تبصره
-متقاضي پروانه اشتغال بايد تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط سازمان مركزي تهيه مي -12ماده 

  شود، تكميل و همراه با مدارك زير تسليم سازمان استان نمايد:
 اصل گواهي رتبه بندي براي فعاليت هاي مشاوره و پيمانكاري -
 گواهي قبولي در آزمون  -
  گواهي دوره كارآموزي و يا اشتغال به كار  -
  رسيد پرداخت هزينه صدور پروانه اشتغال  -
   مشمولينبراي  معافيت دائم تصوير كارت پايان خدمت يا -

  نحوه و شرايط برگزاري آزمون هاي مربوطه، توسط معاونت آموزشي و فني سازمان اعالم مي گردد. -1تبصره 
، تمام فرآيند صدور پروانه اشتغال به سازمان الكترونيكي خدمات پس از راه اندازي بخش مربوطه در سامانه -2 تبصره

  صورت الكترونيكي انجام خواهد شد.
سازمان استان پس از بررسي تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك ضميمه آن در صورت كامل بودن، حداكثر ظرف  -13ماده 
انه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافي نبودن مدارك، مراتب را پروه از تاريخ وصول، يك ما
  طور كتبي به متقاضي اعالم خواهد نمود.با ذكر نواقص به يك هفتهظرف 



مدارك زير، براي فعاليت در يك يا چند زمينه رشته  ارايه يط وابا داشتن شر حقوقي اعضاياشتغال براي  پروانه -14 ماده
  متقاضي  صادر مي گردد.

هاي كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست داراي آموخته رشتهداشتن حداقل دو نفر كارشناس دانش -1
عنوان عضو هيأت مديره، مدير عامل، سهامدار، مؤسس پروانه اشتغال مرتبط با نوع فعاليت عضو حقوقي به

  صورت تمام وقت كار بهيا هم
 باشد.، منابع طبيعي و محيط زيست رزيودر زمينه كشا ، مؤسسه و يا مركز،شركت اصلي فعاليت موضوع -2

تبصره: افراد حقوقي داراي رتبه بندي و صالحيت در ساير رشته هاي غير از موضوع كشاورزي، منابع 
و رتبه بندي سازمان در صورت  طبيعي و محيط زيست و حدود اختيارات آيين نامه تشخيص صالحيت

) نسبت به 14ماده ( 1داشتن صالحيت و رتبه بندي از ساير مراجع ذيصالح و عضويت سازمان با رعايت بند 
  دريافت پروانه اشتغال اقدام نمايند.

 .به ثبت رسيده و يا داراي مجوز فعاليت از مراجع ذيصالح باشدمراجع ذيربط  در -3
 مدارك مورد نياز: -4

  الذكرحقيقي فوق پروانه اشتغال به كار اعضايتصوير  -
آدرس پستي  ،آگهي تأسيساسامي صاحبان امضا، يك نسخه تصوير اساسنامه و روزنامه رسمي حاوي  -

و آخرين تغييرات و يك نسخه از صورت شركت، اسناد و مدارك مربوط به مالكيت و يا اجراه محل فعاليت 
 جلسه مجمع عمومي و مدارك مربوط به ثبت آن 

  مشاوره و پيمانكاري) اموربراي ( گواهي رتبه بندي صادر شده توسط سازمان استان -
   هزينه صدور پروانه اشتغالرسيد پرداخت  -
 در سازمان استان   معتبر مدارك عضويت ارايه -

ده پروانه اشتغال اطالع ا تركيب عضو حقوقي بايد ظرف حداكثر يك ماه به مرجع صادركننـ تغييرات اساسنامه ي1تبصره 
  داده شود.

صدور پروانه اشتغال براي اعضاي حقوقي فعال در زمينه مشاوره و پيمانكاري منوط به داشتن گواهي  –2تبصره 
  تشخيص صالحيت و رتبه بندي مربوطه مي باشد. 

حقوقي داراي گواهي رتبه بندي پيمانكاري و مشاوره، صرفا مي توانند با توجه به نوع رتبه و اعضاي حقيقي و  -3تبصره 
  رشته مورد نظر، پروانه اشتغال مرتبط را اخذ نمايند.

  صادر مي گردد.  توسط سازمان استان ،يد در كميته صدور پروانه اشتغالأيت بررسي و پروانه اشتغال پس از -15ماده 
، تمديد و تعويض پروانه اشتغال براي اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان ساليانه به تصويب شوراي صدورهزينه  -16ماده 

  رسد.مركزي مي
را اشتغال ها، صدور يا تجديد يا تمديد پروانه ها و تخصصتواند در مورد تمام يا بعضي از رشتهسازمان مي - 17ماده 

  عمومي و تخصصي نمايد.هاي موكول به گذراندن دوره آموزشي و يا آزمون
پروانه اشتغال براي مدت دو سال در رشته و تخصص تعيين شده معتبر است. سازمان استان مكلف است در  -18ماده 

و  يد يا تمديد پروانه اشتغال اقدامنسبت به تجد هفته دو مدت صورت درخواست متقاضي و دارا بودن شرايط الزم ظرف



مراتب را به طور كتبي با ذكر داليل به متقاضي اعالم نمايد. تاريخ تجديد يا تمديد در صورت رد تقاضا يا وجود نواقص 
  پروانه اشتغال بايد در محل مخصوصي از متن پروانه اشتغال درج شود. 

ساليانه دو اعضاي حقيقي و حقوقي دارندگان پروانه اشتغال مكلفند در پايان مدت اعتبار نسبت به تمديد اعتبار ـ 1تبصره 
  پروانه اشتغال اقدام كنند.

كه دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استاني كه در سازمان استان آن عضو است، ـ در صورتي2تبصره 
  برساند. مبدأ و مقصدطور كتبي به اطالع سازمان استان از پروانه اشتغال خود استفاده نمايد، مكلف است مراتب را به

مدت شش ماه پـس از انقضـاي مـدت اعتبـار پروانـه مـذكور        و تعويض پروانه اشتغال بهدر صورت عدم تمديد  -19ماده 
  .گرددابطال مي
و هزينـه صـدور پروانـه اشـتغال      منوط به پرداخت مجـدد  اين ماده  نصدور مجدد پروانه اشتغال براي مشموال  -تبصره

  .هزينه تمديد ساليانه خواهد بود
با مضمون  از چاپ آگهي در روزنامه پس مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال متقاضي ه پروانه اشتغالچنانچ -20ماده 

مرجع نموده و  ارايهرا به سازمان استان  المثني صدور پروانهو نامه درخواست  زير، يك نسخه از آگهي روزنامه
   نسبت به صدور المثني اقدام نمايد. ظرف دو هفتهصادركننده موظف خواهد بود 

از درجه اعتبار ساقط  و ....... مفقود گرديده...نام شركت/ شخص .ه ب .........به شماره .. پروانه اشتغالمتن آگهي:  -صرهتب
  .دباشمي

معيارهاي فني، تعرفه ها، ها، آيين نامه، دستورالعملپروانه اشتغال مكلفند مقررات اعضاي حقيقي و حقوقي دارنده -21ماده 
  در فعاليت هاي حرفه اي رعايت كنند. ،هاي تعيين شده را كه به تصويب شوراي مركزي و مراجع ذيربط رسيده است

  ت هاي انتظامي سازمان است.ه در اين ماده قابل پيگيري در هيأعدم رعايت موارد اشاره شد –تبصره
- طور فردي يا به، بهمندرج در پروانه اشتغال در رشته و تخصصصرفا حقيقي داراي پروانه اشتغال  اشخاص -22ماده 

شخاص حقيقي نمايند. دفاتر كار قائم به شخص يا اتوانند اقدام به تأسيس دفتر كار وليت مشترك ميطور مشترك با مسؤ
  باشد و امتياز آن قابل واگذاري نيست. مي داراي  پروانه اشتغال

خدمات مشاوره شغلي و ، خدمات كشاورزيحقيقي، متقاضي دريافت پروانه اشتغال در زمينه  چنانچه عضو -23ماده 
هاي تحصيلي به غير از رشته مندرج در مدرك تحصيلي خود باشد با داشتن در ساير رشته كاريابي بخش كشاورزي

  يه كند:مجموع شرايط زير مي تواند براي رشته يا گرايش تحصيلي مورد نظر درخواست خود را ارا
  ارايه گواهي قبولي در آزمون ادواري در رشته يا گرايش تحصيلي مورد تقاضا -1
ارايه گواهي آموزشي غير تكراري (از نظر محتوي و عنوان آموزش) در زمينه رشته يا گرايش مورد تقاضا به  -2

 ساعت 300ميزان 
هاي ليدي فعال و دستگاهارايه گواهي مستند در خصوص اشتغال به كار عملي در عرصه ها و واحدهاي تو -3

 اجرايي مرتبط با رشته يا گرايش مورد تقاضا حداقل به مدت هفت سال
  باشد:شرح زير ميهصدور پروانه اشتغال سازمان استان ب كميتهوظايف  -23ماده 

   رعايت دستورالعمل، ضوابط و مقررات مصوب شوراي مركزي در ارتباط با صدور پروانه اشتغال -1
  هاي مورد درخواستو صالحيت عضو متقاضيتقاضاي بررسي  -2



  تمديد اعتبار پروانه اشتغال و  تصميم گيري در خصوص صدور -3
 انتظامي سازمانبدوي و يا عالي هاي تأابطال پروانه اشتغال صادره براساس آراي هي -4
  انتظامي سازمانبدوي و يا عالي  هايتأعضو به سازمان استان جهت طرح در هيموارد تخلف  سنعكاا -5

  .باشدميغال تول رسيدگي به شكايت و اعتراضات مربوط به صدور پروانه اشؤشوراي استان مس  -24ماده 
و تصـميمات   يابـد رسـميت مـي   عـــالوه يــك اعضـا   ه صدور پروانه اشتغال با حضور نصــف ب كميتهجلسات   -25 ماده

  .متخذه با حداقل سه رأي موافق معتبر خواهد بود
- تيانجام فعالبايستي در پروانه اشتغال صادر شده براي  ،رتبه و پايه اعالم شده در گواهي رتبه بندي متقاضي -27ماده 	  .باشدمي ويسازمان استان يا نماينده تام االختيار  رييسصدور پروانه اشتغال با  كميتهرياست   -26ه ماد
  .ي درج گرددمانكاريمشاوره و پ يها

هاي پروانه اشتغال در رشته ايدارحداكثر ظرفيت اجرايي مهندسين مشاور و پيمانكاران (حقيقي و حقوقي)  -28ماده 
  .خواهد رسيدبه تصويب شوراي مركزي هر سال مختلف 
  . دارندگان پروانه اشتغال موظفند حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعايت نمايند	ـ تبصره
باشند يا داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال مي، مورد نظر) رشته گرايش (دربراي متقاضياني كه در بيش از يك  - 29 ماده

-ها و تخصصزمينهشود و در پروانه اشتغال مذكور فقط يك پروانه اشتغال صادر مي ،بعداً صالحيت جديد كسب نمايند

با قيد تاريخ احراز و ظرفيت  (مطابق جدول پيوستي) استهايي كه دارنده پروانه اشتغال در آن تعيين صالحيت شده 
  	اشتغال آنها درج خواهد شد.

حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا ابطال خواهد متقاضي در موارد زير پروانه اشتغال  -30ماده 
  شد:

 فوت دارنده پروانه -1
  ابطال يا عدم تمديد كارت عضويت و پروانه اشتغال -2
  عدم پرداخت وجوه و عوارض قانوني -3
محكوميت قطعي به مجازاتي كه كيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي است (تا انقضاي مدت محروميت از  -4

  )حقوق اجتماعي
 ت هاي بدوي و عالي انتظاميأمحكوميت به محروميت از كار با آراي هي -5
  قطع رابطه عضو با سازمان استان يا اخراج از سازمان -6
  ل شخص حقوقي يا احراز فقدان شرايط الزم براي كسب پروانهانحال -7
ـ دارنده پروانه اشتغال در مدتي كه پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده يا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از رهتبص

هم مشروط به رعايت هايي كه قبل از آن به عهده گرفته است (آنوليتغال را جز براي ادامه كارها و مسؤپروانه اشت
  مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت. 

  .استبه تصويب شوراي مركزي رسيده  20/03/97تدوين و در تاريخ  ماده 31 اين دستورالعمل در  -31ماده 
  
  



  

  
  
  

  جدول حدود صالحيت هاي پيمانكاران و مشاوران حقيقي و حقوقي

نوع 
  فعاليت

  حدود صالحيت ها

مشاور حقيقي/ مشاور حقوقي
  

مطالعات توجيهي و تهيه طرح؛ ؛ و طراحيمطالعات امكان سنجي ، تحقيقاتي و آموزشي (شامل امور مطالعاتي -1
مطالعات موضوعي، اي و آمايش سرزمين؛ ؛ مطالعات منطقهايبنيادي، كاربردي و توسعه پژوهشي، مطالعات

؛ مطالعات ارزيابي زيست محيطي؛ تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي جامع، بخشي و ميان بخشي
  )مطالعات آماري؛ برنامه ريزي آموزشي و توسعه منابع انسانيفني و اجرايي؛ 

  كيفيت) هاينظام سازي پياده و اجرايي؛ طراحي و تفصيلي پايه، مفهومي، طراحي و امكان سنجي (شامل طراحي -2
  مشاور توليد -3
 نظارت بر اجرا، ساخت و توليد -4

  )عيب يابي پروژه هاي اجرا شده و پيشنهاد ترميم آنها؛ هاپايش و ارزشيابي طرحارزيابي و پايش فني (شامل  -5
 تهيه طرح هاي توجيهي، فني و اقتصادي -6

 )مديريت طرح؛ ريزي و كنترل پروژهبرنامهها و پروژه ها (مديريت و كنترل طرح -7

  ارزيابي خسارت -8

پيمانكار حقيقي/ پيمانكار حقوقي
سازي و اصالح اراضي، كاري، بهداري، درختها (شامل امور پيمانكاري در زمينه جنگلها و پروژهاجراي طرح - 1  

ها، عمليات به زراعي، كاشت و داشت و برداشت محصوالت پاشي و تثبيت شنداري، مالچآبخيزداري و آبخوان
زدايي، ايجاد فضاي سبز و نگهداري آن، امور مراتع دست كاشت، بيابانداري و ايجاد كشاورزي، مرتع

دامپروري (طيور، گاوداري، زنبورداري و گوسفندداري)، شيالت و آبزيان، خدمات توريسم كشاورزي، صنايع 
بندي محصوالت كشاورزي، امور گياهپزشكي، كشاورزي، غذايي، چوب و كاغذ و مكانيزاسيون، نگهداري و بسته

  و گلخانه  باغباني ،ب، تأسيسات آبي، آبياري و زهكشير محيط زيست، امور آامو
 برداري و مميزي نقشه - 2

  امور بهره برداري و نگهداري - 3

خدمات كشاورزي
  

  اقتصادي بخش كشاورزي و منابع طبيعي امور .1
  بازرگاني بخش كشاورزي و منابع طبيعي امور .2
  امور آزمايشگاهي بخش كشاورزي و منابع طبيعي .3
  امور مالي بخش كشاورزي و منابع طبيعي .4
  اي بخش كشاورزي و منابع طبيعيامور بيمه .5
  امور مديريتي بخش كشاورزي و منابع طبيعي .6
  توليد، تأمين و توزيع نهاده بخش كشاورزي و منابع طبيعي .7
  تأمين و توزيع كاال و تجهيزات بخش كشاورزي و منابع طبيعي .8



              
  
  
  

  فرم تقاضاي صدور پروانه اشتغال اشخاص حقيقي
  نام خانوادگي:  -2          نام:-1
 تاريخ تولد: -4        نام پدر: -3

 محل صدور: -6        :كد ملي -5
 
 ليسانس              فوق ليسانس               دكترامدرك تحصيلي:          -7

  رشته تحصيلي ليسانس                                             تاريخ اخذ مدرك ..............ماه .............. سال    -8
  ..................................................... كشور  دانشگاه

  دانشكده 
  تاريخ اخذ مدرك .............ماه ...............سال      رشته تحصيلي فوق ليسانس                            - 9     

  .................................................. كشوردانشگاه  
  دانشكده 

  تاريخ اخذ  مدرك ............ ماه  ............. سال            رشته تحصيلي دكترا  -10     
  شماره نظام مهندسي:     ................. كشور................................دانشگاه 
  دانشكده 

  رشته مورد تقاضا: -11     
  آدرس محل كار: -12     
  آدرس محل سكونت:تلفن تماس و  -13     

  تصوير مدارك ذيل ضميمه شود: -14
گواهي دوره  - گواهي قبولي در آزمون-ارايه تصوير گواهي رتبه بندي براي فعاليت هاي مشاوره و پيمانكاري 

  تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دايم از خدمت براي مشموالن-كارآموزي و يا اشتغال به كار
  
ارايه نمايد موضوع جهت پيگيري  كه متقاضي اطالعات مدارك فوق الذكر را مخدوش يا خالف واقع : درصورتيتذكرمهم

  بدوي انتظامي استان ارجاع مي گردد. هيأتقانوني به 
  است. تأييدصحت مندرجات اين برگ مورد  

  
  نام و نام خانوادگي و امضاي متقاضي:              
  تاريخ:              

 

سازمان نظام مهندسي 
 كشاورزي و منابع طبيعي



  
  
  
  
  

 فرم تقاضاي صدور پروانه اشتغال اشخاص حقوقي
 

 مشخصات ثبتي - الف

  نام شركت يا مؤسسه:* -
 محل ثبت (شهر و استان): -

 نوع:* -

 شماره و تاريخ ثبت: -

 محل و تاريخ تأسيس (شهر و استان): -

 سرمايه ثبت شده: -

 سرمايه پرداخت شده: -

 سرمايه تعيين شده: -

 نشاني و شماره تلفن دفتر: -

 :تتلفن شعبانشاني و شماره  -

 شماره و تاريخ روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي تأسيس، سرمايه و امضاي مجاز: -

  
  
   اعضاي هيأت مديرهاطالعات مربوط به كاركنان و  -ب

 ) دستورالعمل14) ماده (1معرفي افراد موضوع بند ( -

 با تخصص اصلي: تعداد شركا -

 با تخصص مرتبط: تعداد شركا -

 تعداد ساير شركا: -

 اعضاي هيأت مديره:تعداد  -

 :تعداد كل كاركنان -

 تعداد كاركنان با تخصص افراد فني الزم: -

 تعداد كاركنان با تخصص اصلي: -

 مرتبط: تعداد كاركنان با تخصص -

 تعداد كاركنان خدماتي: -

سازمان نظام مهندسي 
 كشاورزي و منابع طبيعي



  
  گرايش مورد تقاضا:  -ج

 تخصصي مورد تقاضا: گرايشنام  -

  ارايه مدارك ذيل:  -د
 صدور پروانه اشتغال ) دستورالعمل14) ماده (1افراد موضوع بند (ارايه تصوير پروانه اشتغال  -1

 تصوير اساسنامه شركت -2

 حاوي اسامي صاحبان امضا، آگهي تأسيس، آدرس پستيتأسيس آگهي روزنامه رسمي  -3

 قطعي يا استيجاري محل فعاليت اسناد و مدارك مالكيت -4

 آخرين تغييرات شركت آگهي روزنامه رسمي -5

 تصوير صورتجلسه آخرين مجمع عمومي و مدارك مربوط به ثبت آن -6

  ارايه مدارك عضويت معتبر در سازمان -7
 
  

 است. تأييدصحت مندرجات اين برگ مورد  -

   امضاي مجاز و مهر شركت          نام و نام خانوادگي مدير عامل                 
 

  
  تـذكـر:*

  نام قانوني و كامل به ثبت رسيده است. ،نام شركت يا مؤسسه -
 يا غيره ذكر گردد.و ليت محدود مسؤو نوع شركت: سهامي خاص، -

  
  


