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  بسمه تعالي
  دستورالعمل عضويت اعضاي حقيقي در سازمان استان

  3اصالحيه شماره 
  تعاريف  – 1ماده 
 فرآيندي است كه طي آن افراد واجد شرايط به عضويت سازمان در مي آيند. عضويت: -1

 در دانشگاهي يا سطوح باالتركارشناسي ك داراي مدرهر شخصيت حقيقي كه حداقل  عضو: -2
در آمده باشد  باشد وبه عضويت سازمانرشته هاي كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست 

  اطالق ميگردد.
كد استان، سال عضويت و شماره نظام  مشخصات.كه داراي  است يعددشماره نظام مهندسي: -3

 د.دري گم اعطاءعضويت در سازمان به اعضاء به عنوان شناسه  كه

 ي سازمان از استان مبدأ به استان مقصد.حقيق عضوجابجايي  انتقال عضويت: -4

 به سازمانكه هر ساله توسط شوراي مركزي تعيين و توسط عضو است  مبلغي حق عضويت: -5
 پرداخت مي گردد.

اين موارد  آن عضويت فرد راكد ميگردد دد كه به موجبشرايطي اطالق مي گربه  عضويت راكد: -6
از استان  تقال، انفعاليت به حرفه مهندسي، محروميت موقت از انصراف از عضويت عبارتند از(

كه در صورت رفع شرايط ) به مدت چهار سال متواليحداكثر مبدأ و يا عدم پرداخت حق عضويت 
 .راكد بودن و پرداخت حق عضويت سنوات گذشته بصورت عضو فعال در مي آيد

 خصوصاستعفا، اخراج، صدور رأي هيئت عالي انتظامي در  ،فوت در صورت لغو عضويت: -7
احراز فقدان شرايط الزم براي و فعاليت به حرفه مهندسياز و يا بلند مدت محروميت  دائم 

 مي گردد.يت لغو عضو بيش از چهار سال، عدم پرداخت حق عضويت ساالنه عضويت،

 . عدم تمايل به ادامه عضويت اعالم كتبي عبارت است از انصراف از عضويت: -8
  در سازمان :  عضوحقيقي شرايط عضويت  -2ماده 
دارابودن مدرك تحصيلي در مقطع كارشناسي (مهندسي) يا باالتر در يكي از رشته هاي كشاورزي،  –الف 

  منابع طبيعي و رشته هاي مرتبط براي اشخاص حقيقي.
رشته هاي مرتبط با بخش كشاورزي براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري توسط  -1تبصره 

  به تصويب شوراي مركزي ميرسد. رئيس سازمان تهيه و
و رشته هاي مرتبط از ،محيط زيست فارغ التحصيالن رشته هاي كشاورزي، منابع طبيعي  -2تبصره 

  .ارت علوم، تحقيقات و فناوري برسددانشگاههاي خارج از كشور كه مدرك آنها به تائيد وز
  يت.وعضاقامت در استان مربوطه حداقل شش ماه قبل از تسليم درخواست  -ب  
  نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار مهندسي در هنگام تقاضاي تصويب. -  ج
  پرداخت مستمر حق عضويت ساالنه -   د

  قبول و امضاي ميثاق نامه. -  ه 
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  مدارك مورد نياز جهت عضويت به شرح زير است:  -3ماده 
 ارائه اصل يا گواهي موقت مدرك تحصيلي .1

 3 × 4ارائه يك قطعه عكس پرسنلي در اندازه  .2
 ارائه اصل كارت ملي و شناسنامه .3

 ارائه ( مستند ) بانكي پرداخت حق عضويت و هزينه صدور كارت عضويت .4

 عضويت از طريق درگاه الكترونيك در سايت ثبت نام قابل انجام مي باشد. پرداخت حق -تبصره

  مراحل صدور كارت:  -4ماده 
 واحدسازمان استان يا اصل كليه مد ارك اسكن شده در سايت، جهت تطبيق و تاييد مي بايستي  .1

 ارائه  گردد. در شهرستانآن  اجرائي

 كارت عضويت صادره هر چهار سال يك بار تعويض مي گردد. .2

 تمديد عضويت منوط به پرداخت حق عضويت ساالنه مي باشد. .3

كارت عضويت اعضاء ساليانه توسط شوراي ميزان حق عضويت و هزينه صدور و تعويض  .4
 مركزي تصويب و ابالغ مي گردد.

پرداخت حق عضويت از تاريخ درخواست عضويت تا پايان همان  سال مي باشد. در صورت عدم  .5
پرداخت حق عضويت ساليانه توسط اعضاء، ميزان حق عضويت سنوات گذشته به ميزان حق 

 د.عضويت سال جاري محاسبه و دريافت مي گرد

 .سازمان مركزي تهيه و اقدام مي گرددفرم و محتواي كارت عضويت توسط  .6
  ، دارنده آن حق برخورداري از مزاياي عضويت در سازمان را در صورت لغو كارت عضويت -1تبصره 

  نخواهد داشت.
و كارت عضو لغو سال پياپي عضويت  4در صورت عدم پرداخت حق عضويت ساالنه به مدت   -5ماده 

پرداخت حق عضويت هاي معوقه صادره از درجه اعتبار ساقط مي گردد، در صورت مراجعه عضو و 
  كارت عضويت جديد صادر مي گردد.

شماره نظام مهندسي اعضاء براي درج در كارت عضويت شامل يك عدد ده رقمي ( كد استان /   -6 دهما
سال عضويت / شماره نظام / ) است كه به صورت استاني از طريق سايت ثبت نام پس از تاييد مدارك ، به 

  عضو اختصاص داده ميشود.
تغيير شماره نظام مهندسي با يت با در انتقال عضو از يك استان به استان ديگر، كارت عضو - 1 تبصره

  تعويض مي گردد. كد استان مقصد
شماره نظام مهندسي عضو حقيقي راكد و در سايت ( ثبت نام ) در  ،در صورت لغو عضويت -2 تبصره

  مقابل آن كلمه لغو عضويت يا فوت ثبت مي گردد.
جاري در  عضويت سال استان ديگر بغير از حقدر صورت انتقال عضو از يك استان به  -3تبصره 

يا استان  و صورت پرداخت حق عضويت سالهاي آتي، سازمان مبدأ موظف به بازپرداخت آن به عضو
  مي باشد.  مقصد

  



٣ 
 

  نحوه ثبت نام از طريق مراجعه به سايت ثبت نام سازمان در اينترنت: -7ماده 
 پركردن فرمهاي الكترونيك موجود در سايت. .1

 شده در سايت.اسكن مدارك مورد نياز اعالم  .2

 تاييد و پذيرش مسئوليت درستي موارد اعالم شده توسط متقاضي. .3

ارائه مدارك به مراكز و واحدهاي مورد تاييد سازمان استان جهت تاييد و برابر با اصل كردن  .4
 .آنها

 رييس سازمان استان كارت عضويت صادر مي گردد. باموافقتعضويت  مراحلتاييدپس از .5

ترونيكي براي سازمانهاي استان و كاربران عضو توسط سازمان مركزي شيوه نامه ثبت نام الك .6
 تدوين و ابالغ خواهد شد.

قانون تاسيس ) را به رييس  16ماده  3رييس سازمان مي تواند اختيارات خود در خصوص ( بند  -8 ماده
  سازمان استان تفويض نمايد.

دور كارت در سطح كشور و حسن رييس سازمان مسئول نظارت بر فرآيند ثبت نام و ص -1 تبصره
  اجراي آن ميباشد.

روش هاي اجرايي رييس سازمان استان موظف به نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل و  -9 ماده
  مي باشد. عضويت از طريق درگاه الكترونيكثبت نام و مربوط به نحوه ابالغي 
هر عضو داراي يك پرونده در سازمان استان است كه تصوير مدارك برابر با اصل شده عضو   -10 ماده

  در آن نگهداري مي شود.
  د.ميتواندجايگزين بايگاني فيزيكي گردندازي بايگاني الكترونيك اين سيستم پس از راه ا -1 تبصره

و ابالغ اين دستورالعمل كليه اعضاي فعلي سازمان مكلفند ظرف مدت شش ماه از تصويب   -11 ماده
اقدام كنند. مسئوليت عواقب عدم اقدام بموقع در ثبت نام  نام مجدد از طريق سامانه ثبت نامنسبت به ثبت 

  .بعهده آنها خواهد بود
 6/6/92ه/ ي مي گردد.غلدر خصوص عضويت اعضاي حقيقي م كليه مصوبات قبلي  - 12 ماده


