
  3/11/81تاريخ تصويب  -
  آئين نامه اجرائي نظام پيشنهادها در سازمان نظام مهندسي كشاورزي

  و منابع طبيعي جمهوري اسالمي ايران
  

  تعريف نظام پيشنهادها :  -1ماده 
نظام پيشنهادها  سازوكاري است كه با ايجاد انگيزه موجب شكوفائي انديشه ها در اعضاء سازمان اعم از        
ي ( كارشناس ) حقوقي  ( شركتها و مؤسسات ) كه بزرگترين و ارزشمندترين سرمايه سازمان بشمار مي حقيق

  روند مي گردد .
نظرات و پيشنهادهاي اعضاء سازمان موجب بروز خالقيتها ، نوآوريها ، رفع چالشها ، بهبود روشها و         

ي در راستاي تحقق اهداف ، تحول و پويائي سازمان افزايش بهره وري در فرآيند برنامه ها وبهبود تصميم گير
  ميگردد.

به پيشنهادهائي كه بلحاظ كارشناسي و علمي قابليت اجرا داشته باشد با تصويب شوراي استان و شوراي         
مركزي سازمان بمورد اجرا گذاشته مي شود و به شخص يا اشخاص پيشنهاد دهنده متناسب با نوع پيشنهاد 

  خت مي گردد .پاداش پردا
  

اعضاء حقيقي ( كارشناس ) و حقوقي ( شركتها و مؤسسات ) سازمان و ساير افراد عالقمند مي  كليه  - 2ماده 
اين آئين نامه درج گرديده است و يا هر موضوع ديگري كه بتواند در تحقق  8توانند در موضوعاتي كه در ماده 

پيشنهادهاي خود را به دبيرخانه شوراي نظام مهندسي  اهداف سازمان مندرج درقانون تأسيس آن مؤثر باشد
كشاورزي و منابع طبيعي استان و دبيرخانه شوراي مركزي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور 

  متناسب با گستره اجرائي آن ( در سطح استان يا در سطح كشور ) ارسال نمايند .
راي استان چگونگي اجراي آن توسط شوراي استان تعيين در صورت پذيرفته شدن پيشنهاد در شو  - 1تبصره 

  و تصويب مي گردد .
در صورت پذيرفته شدن پيشنهاد در شوراي مركزي چگونگي اجراي آن توسط شوراي مركزي   -2تبصره 

  تعيين ، تصويب و ابالغ مي گردد .
وصولي به سازمان استان سازمان نظام مهندسي استان مؤظف است هر ماه ليستي از پيشنهادهاي   -3تبصره 

را اعم از پيشنهادهاي پذيرفته شده و رد شده همراه با مشخصات آنها جهت جمعبندي فعاليت نظام پيشنهادها به 
  سازمان مركزي ارسال  نمايند .

پيشنهادها ارائه شده بايد جديد وغير تكراري و در چارچوب قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي   - 4تبصره 
  سعه بخش كشاورزي باشد .كشور و تو

  
معاونت آموزشي ، فني و پژوهشي  سازمان در استان و مركز مسئول ايجاد بانك اطالعات   - 3ماده 

  پيشنهادهاي  وصولي مي باشد .
كليه پيشنهادهاي واصله به سازمان نظام مهندسي استان و سازمان نظام مهندسي كشور در شوراي   - 4ماده

  رسي شده ونتيجه بررسي پيشنهاد ( قبول يا رد )  به پيشنهاددهنده اعالم مي گردد .استان و شوراي مركزي بر



  محدوديتي براي ارائه پيشنهاد توسط اشخاص حقيقي و حقوقي وجود ندارد . -1تبصره 
شوراي استان پيشنهادهاي پذيرفته شده و قابل اجرا در سطح كشور را براي بررسي و تصويب به  –  2تبصره

  ي ارجاع مي دهد .شوراي مركز
  

پاداش پيشنهادهاي پذيرفته شده براي اجرا در سطح استان توسط شوراي استان به تناسب اهميت   - 5ماده 
وتأثير گذاري پيشنهاد از پنجاه هزار ريال تا يك ميليون ريال با تشخيص شوراي استان از محل منابع درآمد 

  استاني قابل پرداخت مي باشد .
يشنهادي نياز به بررسي كارشناسي داشته باشد موضوع در كميته هاي تخصصي ذيربط چنانچه پ  -تبصره 

  بررسي و ارزيابي مي گردد .
  

پاداش پيشنهادهاي پذيرفته شده براي اجرا در سطح كشور  توسط شوراي مركزي سازمان به   -  6ماده 
ريال به تشخيص شوراي مركزي از محل تناسب اهميت و تأثير گذاري پيشنهاد از يكصد هزار ريال تا پنج ميليون 

  منابع درآمد سازمان قابل پرداخت مي باشد .
چنانچه پيشنهادي نياز به بررسي كارشناسي داشته باشد موضوع در كميته هاي تخصصي ذيربط    - تبصره 

  بررسي و ارزيابي مي گردد .
  

و سازمان نظام مهندسي كشور به  مسئول اجراي نظام پيشنهادها در سازمان نظام مهندسي استان  - 7ماده 
  ترتيب رئيس سازمان نظام مهندسي استان و رئيس سازمان نظام مهندسي كشور مي باشد .

  
سازمان نظام مهندسي استان كه در طول سال به تناسب اعضاء   5به مسئولين و دست اندركاران   - 8ماده 

نسبت به ساير استانها داشته باشند. براساس  سازمان در آن استان فعاليت گسترده تري در نظام پيشنهادها
  تصويب شوراي مركزي پاداش مناسبي پرداخت مي گردد .

معاونت آموزشي ، فني و پژوهشي سازمان مسئول جمع بندي و ارائه گزارش و داليل الزم براي   -تبصره  
  استان نمونه مي باشد . 5انتخاب 

  
  ارائه پيشنهاد محورها و موضوعات تعيين شده براي   -9ماده 
  پيشنهاد در زمينه اصالح نظام پرداخت يارانه ها در بخش كشاورزي -1
 پيشنهاد در زمينه ساماندهي بازار محصوالت كشاورزي -2

 پيشنهاد در زمينه توسعه صادرات بخش كشاورزي -3

 پيشنهاد در زمينه استفاده از منابع بالقوه در بخش كشاورزي -4

 رداخت وامهاي كشاورزيپيشنهاد در زمينه تسهيل و روان شدن پ -5

 پيشنهاد در زمينه افزايش سرمايه گذاري در بخش كشاورزي -6

 پيشنهاد در زمينه بيمه كشاورزان و توليد كنندگان در بخش كشاورزي -7

 پيشنهاد در زمينه بهبود  خدمات رساني در روستاهاي كشور  -8



 پيشنهاد در زمينه ساماندهي عشاير كوچ رو -9

 كلهاي مربوط به توليد يك محصول  پيشنهاد در زمينه هماهنگي تش  -10

 پيشنهاد در زمينه وظائف و اختيارات تشكلها و چگونگي پاسخگو بودن آنها   -11

 پيشنهاد در زمينه جلوگيري از مهاجرت بي رويه روستائيان   -12

 پيشنهاد در زمينه انگيزه براي زندگي تحصيلكرده ها در روستاهاي كشور  -13

 تعامل دانش سنتي و دانش رسمي در عرصه كشاورزي پيشنهاد در زمينه چگونگي  -14

 پيشنهاد در زمينه كارآمدتر نمودن خريد تضميني محصوالت   -15

پيشنهاد در زمينه نظام اطالع رساني به جامعه مهندسين كشاورزي و توليدكنندگان محصوالت   -16
 كشاورزي 

 پيشنهاد در زمينه تعادل در بخشهاي مختلف اقتصادي از نظر سوددهي   -17

 يشنهاد در زمينه اصالح نظام زمين داري در بخش كشاورزيپ  -18

 پيشنهاد در زمينه افزايش حضور و تأثير رسانه هاي گروهي در ارتقاء كمي و كيفي محصوالت   -19

پيشنهاد در  زمينه بهبود وارتقاء روشهاي توليد و سياستگذاريها دربخش كشاورزي و زيربخشهاي آن   -20
. 

 نياز در زمينه هاي مرتبط با بخش كشاورزي و زيربخشهاي آن . ه موردپيشنهاد در زمينه صدور پروان  -21

 پيشنهاد در زمينه بهبود روشهاي آموزش ، ترويج و تحقيق دربخش كشاورزي .  -22

پيشنهاد در زمينـه بهينـه كردن سياستهاي تصميـم گيري ، ارزيابي ، نظارت ، هماهنگي ، برنامه ريزي ،   -23
 روابط عمومي و انتشارات 

 نهاد در زمينه بهبود ساختار  اجرائي در بخش تحقيق و توسعهپيش  -24

پيشنهاد در زمينه ايجاد ساختارهاي مناسب جهت رشد كيفيت توليدات وخدمات بخش كشاورزي    -25
 بطورمستمر

 پيشنهاد در زمينه فن آوريهاي جديد و دانش فني بمنظور ارتقاء مديريت وتوسعه منابع انساني و  -26
 خش كشاورزيافزايش بهره وري در ب

 پيشنهاد در زمينه كاهش ضايعات و تلفات در فرآيند توليد و پس از آن   -27

 پيشنهاد در زمينه جلوگيري از آلودگي محيط زيست وارتقاء شاخصهاي زيست محيطي   -28

پيشنهاد در زمينه ايجاد تحول در توسعه بازارهاي  داخلي و خارجي وخدمات مورد نياز بخش   -29
 كشاورزي

 ينه افزايش انگيزه كاري اعضاء سازمان پيشنهاد در زم  -30

 پيشنهاد در زمينه ارتقاي اخالق حرفه اي در كليه امور بخش كشاورزي   -31

 پيشنهاد در زمينه ارتقاي سطح دانش ، گسترش فن آوري جديد در كشاورزي و رشته هاي مرتبط   -32

ب و خاك ، دام و طيور ، پيشنهاد در زمينه حفظ و پايداري محيط زيست و منابع پايه تجديد شونده ( آ  -33
 آبزيان ، جنگل و مرتع  ) بمنظور دستيابي به توسعه پايدار 

 پيشنهاد در زمينه افزايش كمي و كيفي توليدات بخش كشاورزي   -34

پيشنهاد در زمينه حفظ و حمايت از حقوق صنفي مهندسين كشاورزي در برابر اشخاص حقيقي و   -35
 حقوقي 



 اجراي وظايف فني و حرفه اي اعضاي سازمان پيشنهاد در زمينه نظارت بر حسن   -36

  پيشنهاد در زمينه حفظ و حمايت از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي كه بنحوي از خدمات   -37
 حرفه اي مهندسي كشاورزي بهره مند مي شوند .

پيشنهاد در زمينه  انسجام ، هماهنگي و همكاري هر چه بيشتر بين شاغلين در امور كشاورزي با   -38
 جرائي دولتي و غير دولتي دستگاهها ا

 پيشنهاد در زمينه حسن اجراي مقررات و قوانين مربوط به امور كشاورزي و منابع طبيعي   -39

 پيشنهاد در زمينه حمايت از تشكلهاي صنفي و توليدي بخش   -40

 پيشنهاد در زمينه ساماندهي امر اشتغال مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي  -41

 ر خدمات كشاورزي به خارج از كشور پيشنهاد در زمينه كمك به صدو  -42

پيشنهاد در زمينه گسترش و پيشبرد فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي ( عملياتي كردن ) در امور كشاورزي   -43
 و منابع طبيعي 

پيشنهاد در زمينه چگونگي تدوين و برآورد تعرفه هاي خدماتي امور كشاورزي و منابع طبيعي و محيط   -44
 ا زيست وآب و نحوه اصالح آنه

 پيشنهاد در زمينه  تعريف و تعيين كارهاي كشاورزي ، منابع طبيعي ، محيط زيست   -45

 پيشنهاد در زمينه اصالح مقررات وقوانين مربوط به امور كشاورزي ، منابع طبيعي ، محيط زيست  -46

 پيشنهاد در زمينه تدوين ، اجرا و اصالح برنامه هاي بازآموزي و نوآموزي مستمر اعضاء سازمان   -47

يشنهاد در زمينه اصالح لوايح وطرحهاي در دستوركار مجلس شوراي اسالمي مرتبط با امور پ  -48
 كشاورزي ، منابع طبيعي ، محيط زيست وآب  .

 عوارض مؤسسات و شاغالن بخش كشاورزي پيشنهاد در زمينه تعيين واصالح ميزان ماليات و  -49

زي، منابع طبيعي و محيط زيست به هنگام پيشنهاد در زمينه نحوه ارائه خدمات امدادي مهندسين كشاور  -50
 بروز حوادث غير مترقبه

پيشنهاد در زمينه انجام اموري كه جزء اهداف سازمان بوده و مغايرتي با قوانين جاري كشور نداشته   -51
 باشد .

پيشنهاد در زمينه تدوين نظام كارآمد آموزشي عالي كشور در رشته هاي كشاورزي ، منابع طبيعي و   -52
 ، شيالت و آبزيان  محيط زيست

 پيشنهاد در زمينه كاهش هزينه هاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي   -53

  ، ، ارزيابـي ، نظـارت ، همـاهنـگيپيشنهاد در زمينه بهينه كردن سياستها ، تصميم گيري  -54
 عي كشوربرنامـه ريزي ، روابط عمومي و انتشارات در سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبي

پيشنهاد در زمينه ارائه برنامه جهت اشاعه تفكر علمي در امر توليد و فن آوري محصوالت كشاورزي از   -55
 طريق الزام به استفاده از مهندسين كشاورزي در اجراي پروژه هاي كشاورزي 

  پيشنهاد در زمينه لـوايح و طرحهـاي مربـوط به كشـاورزي جهـت انعكـاس به مراجع ذيربط    -56
 مجلس يا دولت )        ( 

پيشنهاد در زمينه  بهينه كردن برنامه هاي خرد و كالن ، كوتاه مدت و دراز مدت در سازمان نظام   -57
 مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و بخش كشاورزي 

 پيشنهاد در زمينه درآمدزايي جديد و مطمئن براي سازمان   -58



  
به تصويب شوراي مركزي سازمان  3/11/81تبصره در تاريخ  9بند و  58ماده  10آئين نامه در  اين -10ماده 

  نظام مهندسي كشور رسيد و مقرر شد براي اجرا به سازمانهاي نظام مهندسي استان ابالغ گردد .

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


