
 

 

 
  
  
 

  
  

   سازماندهیالعمل دستور
   آبزي پروريدر واحدهاي ولین فنی ئمس

  
  )نظام جامع دامپروري کشور قانون ) 5( دستورالعمل اجرایی ماده 26و  21 مواد  قانون افزایش بهره وري و  2ماده  در اجراي(

  
  

  :تهیه و تدوین

  کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی

  سازمان شیالت ایران

  1396سال

  
  

  
  

  



 

 

 

  : مقدمه 

 کیفی و کمی افزایش براي تالش هرگونه لزوم موید جامعه غذاي درتامین آبزیان بخش محوري نقش و اقتصادي همیتا

با توجه به پیشرفت تکنولوژي و از طرفی . باشد می کشور تصادياق استقالل و خودکفایی جهت در شیالتی محصوالت

خوراك واحدهاي تهیه و تامین و  واحدهاي آبزيدر حوزه این بکارگیري متخصصین و دانش آموختگان ، شیالتی علوم 

  .ضروري است "امالک بزیانآ

این امید می شیالتی حوزه در چهارچوب ضوابط فنی  متخصصین و دانش آموختگان هدفمند سازماندهی و بکارگیريبا 

رود که تحقق افزایش ضریب نفوذ دانش، مهندسی سازي فرایند تولید، نوآوري و خالقیت در کاهش هزینه و افزایش 

  .میسر گردد درآمد، افزایش شاخص بهره وري و راندمان تولید در مزرعه و بهبود ضریب تبدیل غذایی و کاهش تلفات

قانون نظام جامع دامپروري کشور مصوب  قانون افزایش بهره وي در بخش کشاورزي و  به استناد در این راستا و

در اجراي ماده یک و پنج قانون و  04/06/1388مورخ  106824مجلس شوراي اسالمی طی ابالغیه شماره  07/05/1388

ابالغیه وزیر محترم جهادکشاورزي و به استناد  10/01/1391مورخ  318به شماره  )5و 1،2،3( موضوع تبصره هاي فوق  

فنی تولید توسط متقاضیان دریافت پروانه بهره ول ئمسدستورالعمل فوق مبنی بر الزام معرفی  26و ماده  21ماده ) ج (بند 

و صنایع وابسته به آن ، براي ساماندهی این مهم ، در قانون فوق  شیالتیي برداري و در راستاي بهینه سازي فعالیت ها

   .می گرددتدوین  "آبزي پروريدر واحدهاي مسئولین فنی سازماندهی  دستورالعمل  "الذکر ، 

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  :تعاریف  - 1ماده 
  .باشد میکشور طبیعی  ومنابع کشاورزي مهندسی نظام منظورسازمان: سازمان مرکزي

  .باشد میطبیعی استان  ومنابع کشاورزي مهندسی نظام منظورسازمان:  استان مهندسینظام  سازمان
  . می باشد سازمان شیالت ایران منظور :سازمان شیالت

  قانون نظام جامع دامپروري کشور /و منابع طبیعی کشاورزي بخش در وري بهره افزایش قانون :قانون 
که به موجب آن  10/01/91مورخ  318/020ابالغی وزیر محترم جهاد کشاورزي به شماره : 5دستورالعمل اجرایی ماده  26ماده 

، بر اساس و آبزي پروري ارشناسان و مسئولین فنی تولید در واحدهاي صنعتی و نیمه صنعتی دامپرورياستفاده از خدمات ک
   .دستورالعملی است که توسط سازمان نظام مهندسی ابالغ می گردد

 این در موجود ارزیابی هاي شاخص اساس بر تخصصی، مصاحبه انجام ضمن که است اي کمیته :فنی مسئول سازماندهی کمیته 
 معرفی استان سازمان به را فنی مسئولین ،مسئولیت فنی پروانه صدور جهت و نموده صالحیت و سطح تعیین به اقدام ستورالعملد

  .نمود خواهد
قانون تاسیس سازمان نظام  28و هیئت عالی انتظامی ماده  26منظور هیئت بدوي انتظامی ماده  :هیئت هاي بدوي و عالی انتظامی

  .ی می باشدنابع طبیعمهندسی کشاورزي و م

روانه پو  گواهی رتبه بندي و داراي کارشناسیحداقل با مدرك با گرایش هاي مختلف،  شیالترشته  کارشناس :ول فنیئمس
را به عهده  آبزي پروري و شیالتیاحدهاي ولیت امور فنی تولید وئاز سازمان نظام مهندسی کشاورزي است که مس مسئولیت فنی

   .دارد
توسط سازمان نظام مهندسی که اختصاصی براي مسئولین فنی در رشته تعیین صالحیت شده است  مجوزي :پروانه مسئول فنی.

  .شود اده میمشخص د و شیالتی آبزي پرورياستان صادر میشود و در آن به مسئول فنی اجازه کار در واحد 
به منظور دستیابی به  آبزیان بهنژاديتغذیه و  ،، تکثیرعلم و فن مدیریت در پرورشمجموعه فعالیت هایی که شامل  : آبزي پروري

  . می باشداستانداردهاي ملی و بین المللی 

  ،بهداشتی و زیست محیطی در ساخت و ساز ساختمانها  ،اطالق می گردد که اصول فنی ايمجموعه به : آبزي پروريواحد 
از سازمان  معتبر داراي پروانه بهره برداريو ماشین آالت و تجهیزات آن متناسب با مقررات مربوطه رعایت شده باشد  ،تاسیسات

  .باشد کشاورزي و منابع طبیعی نظام مهندسی
به منظور تعیین توان فنی و اجرایی کارشناس تعیین  سازمان نظام مهندسی شیوه نامه رتبه بندي بر اساسکه است معیاري  :رتبه 

  گرددمی
 بندي رتبه شیوه نامه اساس بر که فنی نیمسئول تخصصی گرایش در اي حرفه صالحیت سطح تعیین براي است فرایندي: بندي رتبه

  .گردد می تعیین کشور طبیعی منابع و کشاورزي مهندسی منظا سازمان
که  و اجرایی جربیت،آموزشی فنی داراي رتبه بر اساس سوابق علمی ، ئولینمعیاري براي توانمندي در گرایش تخصصی مس: سطح 

  . تعیین می گردد آبزي پروريولین فنی تولید در واحدهاي ئمس سازماندهیتوسط کمیته 
و نقشه  تطبیق با طرحو  آبزي پرورياحداث و تجهیز واحد  تاسیس، عملیات اتمام است که پس از مجوزي :پروانه بهره برداري 

  .صادر می شود  جهت آغاز فعالیت تولیدي توسط سازمان نظام مهندسی  ،اجرایی

  .باشدمورد تایید کمیته سازماندهی  یک و دوسطح توانمندي علمی و عملی آنان در به مسئولین فنی گفته می شود که  :مربی
ورود به طرح  جهتسب تجربه ک ارتقاء توانمندي و است که به جهت آبزي پروري هاي گرایشدانش آموخته در یکی از  :کارآموز

  . ، طبق نظر مربی در واحد تولیدي مشغول به کارآموزي می شودسازماندهیمسئولین فنی با هماهنگی کمیته 



 

 

  . منظور میزان ظرفیت اسمی است که در پروانه بهره برداري قید شده است :ظرفیت واحدها 
   .منعقد می گرددفنی ول ئمس و بهره بردارکه بین  حقوقی است توافق :قرارداد

  .باشدمی  کار به مشغول آبزي پروري واحد دریک وقت تمام صورت به  که فنی ولئمس :وقت تمام مسئول فنی

  . باشد می کار به مشغول آبزي پروري واحد چند یا یک در وقت پاره صورت بهکه  فنی ولئمس :وقت پاره ل فنیمسئو
  

   :اهداف  - 2ماده 
هاي  شاخص ارتقاي و تولید کیفی و کمیبه منظور ارتقاء  شیالتی آموختگان دانش علمی هاي اندوخته و تجارب از استفاده  -1

   .وري بهره
  .علمیبا به کارگیري اصول فنی و آبزي پروري توسعه پایدار  -2
  .بزي پروريآافزایش ضریب نفوذ دانش در واحد  -3
  .بهره برداران نوآوري و خالقیت در کاهش هزینه و افزایش درآمد -4
   .امرتولید در تخصصی و علمی هاي نظر نقطه عملی اشاعه-5
   .آبزي پروريتسهیل و تسریع در انتقال یافته هاي تحقیقاتی به واحدهاي  -6
   .شیالتیامکان گسترش صادرات محصوالت  به منظور ظرفیت سازي -7
  

   : وظایف سازمان مرکزي -3ماده 
 .ایجاد بانک اطالعاتی مسئولین فنی در سطح کشور -1

 .نظارت بر عملکرد کمیته هاي سازماندهی استانی -2

 .آموزشی در حوزه مسئولین فنی و تدوین استانداردها و محتواي آموزشیشناسایی نیازهاي  -3

 .جاع کار مسئولین فنی بر اساس رتبه و سطحطراحی و استقرار سامانه جامع ار -4

  .مسئولین فنی انتخابآزمون سراسري برگزاري  -5

 .دستورالعمل هاي مرتبط با حوزه تخصصیو ابالغ تهیه  -6

 سازمان شیالت ایرانبر اساس فرمت هاي پیش بینی شده به ارائه گزارش عملکرد ساالنه از وضعیت موجود مسئولین فنی  -7

 
   : ن شیالت ایرانوظایف سازما - 4ماده 

 مسئولین فنیدر بهره مندي از توان علمی اعمال حمایت هاي قانونی تشویق و  -1

 برنامه هاي اجرایی به سازمان نظام مهندسی، ضوابط و مقررات ابالغ سیاستهاتهیه و  -2

 مسئولین فنی عملکرد سازمان نظام مهندسی در حوزه فعالیت هاي مرتبط باابالغی و اجراي سیاستها و ضوابط نظارت بر  -3

 اتخاذ تدابیر الزم در ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده از توانمندي مسئولین فنی -4

 همکاري در تهیه و تدوین سرفصل ها و استانداردهاي آموزشی  -5

 همکاري در برگزاري دوره هاي آموزشی و آزمون سراسري -6

  
  
  



 

 

  
  :نظام مهندسی استانسازمان وظایف   -5ماده 

  آبزي پروريتشکیل کمیته سازماندهی مسئولین فنی -1 
  .پروانه بهره برداري انبه متقاضی منتخب فنی ینمعرفی مسئول -2

در اختیار قرار دادن اسامی کارشناسان تعیین سطح انتشار و را جهت  است تمهیدات الزم موظفسازمان نظام مهندسی استان : تبصره
  . بعمل آوردو تمدید پروانه بهره برداري  صدورشده به متقاضیان 

 . مدت قراردادفنی در ولین ئمسعملکرد بر نظارت  -3

 .به منظور ارتقاء سطح توانمندي نوآموزي و بازآموزي مسئولین فنیبرگزاري دوره هاي  -4

  .فنی مسئول اي حرفه حقوق از  دفاع -5
  .فنیمسئول فعالیت صدور پروانه -6
و  ه سازمان مرکزيب بینی شده ت هاي پیشبر اساس فرمدر مقاطع شش ماهه و یک ساله  ارسال گزارش هاي ادواريتهیه و  -7

 .شیالت استان

 .مرکزي ابالغی به سازمان دستورالعملانجام اصالحات الزم در به منظور پیشنهادات  ارسال -8

 .به سازمان مرکزي سالحداکثر در سه ماهه اول  ،سطوح به تفکیک خدمات کارشناس مسئول فنی حق الزحمهمیزان  پیشنهاد-9

  
  :فنی مسئولین سازماندهی وظایف کمیته - 6 ماده

  آبزي پروريولین فنی در واحدهاي ئمسسطح تعیین  تخصصی و بررسی سوابق به منظور -انجام مصاحبه علمی -1

 .به منظور تعیین سطح کارشناسانو آموزشی  علمی ،اجرایی سوابق مستنداتو پذیرش  تطبیق -2

  ان داراي پروانه مسئولیت فنیمربی بهمتقاضی دریافت پروانه مسئولیت فنی معرفی کارآموز اتخاذ تصمیم در جهت  -3

 .ابالغی ضوابطدر چهارچوب  فنی در طی مدت قراردادولین ئمسبررسی عملکرد  -4

 ی به سازمان نظام مهندسی استانن فندوره هاي آموزشی مورد نیاز مسئولیپیشنهاد  -5

  .آبزي پروري هاي واحدبهره برداري  پروانه صاحبان و فنی مسئول در اختالف نظرات موجود مابین داوري -6
  
  : "فنی مسئول سازماندهی کمیته" اعضاء ترکیب–7ماده .

  ) میتهرئیس ک(رئیس سازمان نظام مهندسی استان یا نماینده تام االختیار  -
 )عضو کمیته(یا نماینده تام االختیار مدیر شیالت استان  -

 )دبیر کمیته( معاون برنامه ریزي و کارآفرینی نظام مهندسی استان  -

 )عضو کمیته(معاون آموزشی و فناوري نظام مهندسی استان  -

 خصصی ت هايگرایش درسه نفر از کارشناسان صاحب نظر  -

  .  معرفی می گردندنظام مهندسی استان معرفی سازمان شیالت استان و یک نفر با معرفی با این کارشناسان دو نفر از : تبصره 
 .صادر و پس از تایید رئیس کمیته قابل تمدید است دوسالاحکام اعضاي کمیته به مدت  ·

 .واهد بوددبیرخانه کمیته در محل نظام مهندسی استان خ ·

  
  



 

 

 
  فنی  مسئولوظایف  -8ماده 

 .آبزي پروريدر واحدهاي  ضوابط فنیاجرا وکنترل شاخص هاي تولید ورعایت پیگیري  -1

  . و سازمان نظام مهندسی سازمان شیالت ایرانآئین نامه هاي ابالغی از سوي  اجراي دستورالعمل ها وپیگیري  -2
 )مطابق الگوي قرارداد پیوست(طبق مفاد قرارداد آبزي پروري واحدحضور در  -3

  .عملکرد افزایش به در جهت بهبود بهره وري و دستیابی بهره بردار به آن یشنهادپ تولید و برنامه تنظیم -4
   .پرورش مختلف مقاطع و سنین با متناسب غذایی هجیر تدوین -5
  . جهت ارائه به مدیر مزرعه تخصصی افزارهاي نرم در مزرعه روزانه و پانزده روزه واطالعات آمار ثبت -6
    .آبزي پرورينیروي انسانی واحد آموزش  برنامه ارائه و تنظیم -7
  .محصول تولید و رشد هاي منحنی و تحلیل بررسی -8

  .و تالش در جهت بهبود آن استخراج و بررسی ضریب تبدیل -9

  . استان نظام مهندسیهاي آموزشی تعیین شده توسط شرکت در دوره  -10
  .آبزي پروريواحد پایش کیفیت محصول در  -11
  .برنامه ریزي در جهت اصالح و بهبود روش هاي تولید -12
   .در اختیار قراردادن اطالعات مورد نیاز شیالت استان و همکاري با بازرسان اعزامی سازمان نظام مهندسی و -13
  .راندمان تولید افزایشتامین اقالم مناسب خوراك جهت پیشنهاد  -14
  .ارت بر رعایت اصول صحیح نگهداري خوراك مصرفینظ -15
  .و بهره برداري مطلوب از آنها و تاسیسات تجهیزات اصالح یا و پیشنهاد تامین -16
  .عیت و هدف اقتصادي از تولیدمتناسب با موق پیشنهاد استفاده از نژاد و سویه -17
  .د راندمان تولیدهاي اصالح نژادي به منظور بهبو روشپیشنهاد بکارگیري  -18
  .سازماندهیبه کمیته  ماهه 6 ارائه گزارش عملکرد-19
  مدیریت شاخص هاي کمی و کیفی آب و انجام اقدامات پیشگیرانه -20
  جهت اقتصادي کردن تولیددر ارائه مشاوره به واحد تولیدي -21
  مالک واحد آبزي پروري به اقدامات پیشگیرانه و ابالغ مستند پیش بینی مخاطرات احتمالی و پیشنهاد -22
  

  رانبردا بهره تعهدات و وظایف-9 ماده
  در جهت انجام وظایف  فنی مسئول با وهماهنگی همکاري-1

  .خود وظایف انجام در فنی مسئول براي الزم و شرایط تسهیالت ایجاد -2 
   .فنی مسئول به آبزي پروري واحد دامپزشک از شده دریافت بهداشتی گزارش ارائه -3
  .قرارداد طبق فنی ولئمس مزایاي و حقوق پرداخت -4

  
  
  
  
  



 

 

  :فنی مسئولین صالحیت احراز براي الزم شرایط - 10 ماده
 

  : شرایط عمومی   - الف 
 ایران اسالمی جمهوري تابعیت -1

  عدم سوء پیشینه کیفري -2
  .شیالت با گرایش هاي مختلفداشتن مدرك لیسانس یا باالتر در یکی از رشته هاي  -3
  .مهندسی سازمان نظام از معتبرعضویت داراي کارت  -4
  )آقایان( معافیت یا خدمت پایان کارت داشتن -5
  
  : شرایط اختصاصی  - ب
 .مهندسیرتبه مشاوره از سازمان نظام  اخذ -1
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  :نظارت-12ماده

بر حسن اجراي آن بر  عالیه نظارتو  استاننظام مهندسی  ولیت نظارت مستقیم بر اجراي این دستورالعمل بر عهده سازمانئمس
  . عهده سازمان مرکزي می باشد

  
  فنی مسؤلین سازي توانمند و آموزشی برنامه - 13 ماده

 ادواري تخصصی هاي دوره و بازآموزي آموزشی، هاي دوره گذراندن و شرکت به وظفم آبزي پروري واحدهاي فنی مسئولین
سازمان  آوري فن و آموزش معاونت توسط شده تدوین استانداردهاي براساس و استانی نیازهاي به توجه با ها برنامه این که بوده

  .میگیرد انجام مرکزي
  .باشد می)   عملی و تئوري(  آموزشی دوره ساعت 34قل حدا گذراندن به موظف ساالنه فنی هرمسئول:  تبصره

  
  :فنی ولینئمس تخصصی هاي گرایش -14ماده 

  : ی باشدم گرایش هاي زیر از یکی در فنی مسئول  پروانه دریافت به مجازحقیقی  فرد هر
  پرورش ماهیان سردآبی تکثیر و  - 1
  پرورش ماهیان گرم آبیتکثیر و  - 2
   پرورش ماهیان خاویاريتکثیر و  - 3
  دریایی ماهیان پرورش تکثیر و - 4
   پرورش ماهیان زینتیتکثیر و  -5
   پرورش میگوتکثیر و  -6
  قورباغه و پرورش تکثیر - 7
  دیلوکروک و پرورش تکثیر - 8

  طبی زالوي و پرورش تکثیر - 9
  آبزي گیاهان پرورش و کشت -10
  تکثیر و پرورش غذاي زنده آبزیان - 11
  و شیالتی آبزي پروريواحدهاي تبط با سایر فعالیت هاي مر - 12

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  :بندي رتبه نحوه -15 ماده     
شیوه نامه رتبه بندي و تشخیص صالحیت سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی مصوب  اساس بر فنی مسولین بندي رتبه

  .بود خواهد هیئت عالی رتبه بندي
  

   :نحوه سطح بندي مسئولین فنی  - 16ماده 
   :مسئول فنیمفید جهت تعیین سطح  تجربیاتنحوه محاسبه سوابق و -الف

  :می باشد زیرشاخص هاي سطح بندي و سقف امتیاز هریک از شاخص ها به شرح 
  امتیاز خواهد بود که به شرح ذیل تعیین می گردد 55حداکثررتبه مشاوره اخذ شده از سازمان نظام مهندسی  -1

  امتیاز بیست ←رتبه سه 
  امتیاز سی ←رتبه دو 
  امتیاز چهل ←رتبه یک 
  امتیاز پنجاه ←رتبه خبره 

  امتیاز پنجاه و پنج ←رتبه ممتاز
  امتیاز  خواهد بود که به شرح ذیل تعیین می گردد    90حداکثرا بودن سابقه کار مرتبط با گرایش تخصصی مورد تقاضا دار -2

  .امتیاز در نظر گرفته می شود 3به ازاء هر سال سابقه حداکثر :  1تبصره 
آبزي ، سابقه بیمه مرتبط، سوابق کاري تولید کنندگان واحدهاي رسمیاردادهاي سابقه کار مرتبط مورد قبول شامل، قر: 2تبصره 
راستی  سازماندهیمی باشد و توسط کمیته داراي پروانه بهره برداري مورد تایید سازمان وسوابق مدیران فنی دام و طیور  پروري

  .آزمایی می گردد
میباشند،  وغیردولتی دولتی بخش در شیالتی و آبزي پروري یی و ستادي مرتبط در زمینه هايسوابق اجرا داراي که افرادي: 3تبصره 

  . میگردد  محاسبهدرصد سوابق تجربی  40حداکثر معادل سازماندهیبا تایید کمیته  و تکثیر پرورش هاي زمینه در آنها سوابق 
فوق دیپلم هر دوسال فعالیت معادل یک سال  .ذ مدرك کارشناسی قابل محاسبه می باشدسوابق کاري فقط پس از اخ:  4تبصره 

  کارشناسی
 10به ازاء هر  باشد کمیته سازماندهیصی که مورد تایید گذراندن دوره هاي آموزشی و بازآموزي مرتبط با گرایش هاي تخص -3

  .امتیاز 20امتیاز و حداکثر  1ساعت 
امتیاز در  20و حداکثر  12که حداقل امتیاز  .می باشد 20از  12 نمرهین فنی منوط به کسب موفقیت در آزمون ورودي مسئول -4

  . تعیین سطح لحاظ می گردد
  امتیاز  35نمره مصاحبه مسئولین فنی جهت تعیین سطح و گرایش تخصصی حداکثر  –5

بدیهی است . از سواالت طرح شده می باشد% 60قل کسب امتیاز قبولی در مصاحبه فنی،  مستلزم پاسخگویی صحیح به حدا: تبصره
  .  کسب امتیاز باقی مانده در مصاحبه هاي بعدي امکاپذیر می باشد 

  
  
  
  
  



 

 

  تعیین سطح بر اساس امتیاز هاي کسب شده مسئول فنی  - 1جدول
  ز کسب شدهامتیا  سطح 

5  60  
4  100  
3  140  
2   180  
1  200  

  نحوه محاسبه سوابق و تجربیات مفید جهت ارتقاء سطح مسئول فنی -ب
  :سقف امتیاز هریک از شاخص ها به شرح ذیل می باشد

  امتیاز 55، حداکثر اخذ شده از سازمان نظام مهندسی با احتساب رتبه قبلی سازمانرتبه جدید مشاوره  -1
  امتیاز 90دارا بودن سابقه کار مرتبط با گرایش تخصصی، با احتساب امتیاز سابقه کار قبلی، حداکثر -2
میباشند،  وغیردولتی دولتی بخش در شیالتی و آبزي پروري سوابق اجرایی و ستادي مرتبط در زمینه هاي داراي که افرادي: تبصره  
  .میگردد  درصد سوابق تجربی محاسبه 40حداکثر معادل سازماندهیبا تایید کمیته تکثیر و  پرورش هاي زمینه در آنها سوابق 

  امتیاز   20، حداکثر دوره هاي آموزشی و بازآموزي مرتبط با گرایش هاي تخصصی با احتساب امتیاز قبلی -3
  امتیاز  20، حداکثر سازماندهیتائید کمیته با  آبزي پروريافزایش بهره وري در واحد  و ، نوآوريحسن انجام کار  -4
  امتیاز 10بعد از تاریخ سطح بندي قبلی حداکثر )مربیان( باالتر سطح فنی مسئولینپذیرش کارآموز توسط -5
  تیازم 30 حداکثر قبلی بندي سطح اخذ تاریخ از بعد ،)مربی( باالتر سطح فنی مسئولین نزد کارورزي هاي دوره گذراندن -6

  :هریک از شاخصهاي فوق بصورت زیر محاسبه و ارزیابی خواهد شد
  :       رتبه اخذ شده از سازمان -1

  امتیاز بیست ←رتبه سه 
  امتیاز سی ←رتبه دو 
  امتیاز چهل ←رتبه یک 
  امتیاز پنجاه ←رتبه خبره 

  و پنج امتیاز پنجاه ←رتبه ممتاز
  امتیاز  3سال یکقه کار مرتبط و سابقه کار واحدهاي دامپروري،به ازاء هر ساب -2

  .می باشدسابقه کار مرتبط مورد قبول شامل، قراردادهاي محضري، سابقه بیمه مرتبط و  سوابق کاري مسئولین فنی : 1تبصره 
  . شود  سازمان راستی آزمایی سازماندهیسوابق کاري باید توسط کمیته : 2تبصره 

  امتیاز 1ساعت  10هر دوره هاي آموزشی و باز آموزي مرتبط و  مورد تایید سازمان ، به ازاء  -3
  .امتیاز 2سال یکبه ازاء هر  آبزي پروريو افزایش بهره وري در واحد  ، نوآوريحسن انجام کار -4
 و امتیاز 10 دوره هر گذراندن ازاء به قبلی، اخذسطح تاریخ از عدب باالتر سطوح فنی مسئولین نزد کارورزي هاي دوره گذراندن -5

  امتیاز 30 حداکثر
می بایست ) ساله است  یکاعتبار پروانه مسئولیت فنی ( و باالتر جهت ارتقاء سطح و یا تمدید پروانه  دومسئول فنی سطح   – 5

  :طبق جدول زیر نسبت به جذب کارآموز اقدام نمایند 
  
  



 

 

  سه و باالترسطح  مسئولینعداد کارآموزان ت - 2جدول
  تعداد کارآموزحداقل   مسئول فنیسطح 

2  2  
  )فقط جهت تمدید پروانه (  1  1

  . قابل تغییر است سازماندهیبر حسب شرایط و تعداد کارآموز استان ، اعداد جدول فوق با تایید کمیته : تبصره 
  
  :محاسبه امتیاز هر دوره کارآموزي به شرح ذیل تعیین می گردد- ج

  .به عنوان یک دوره کارآموزي محاسبه میگردد ماهیان سردآبیو تکثیر پرورش کامل یک دوره : الف
  .به عنوان یک دوره کارآموزي محاسبه می گردد کامل پرورش و تکثیر ماهیان گرم آبییک دوره : ب
  . یک دوره کارآموزي محاسبه میگردد ،معادلدر واحد  ماه کارآموزي 3حداقل گذراندن  فعالیت هاي شیالتیطه با سایر در راب-ج

  .موفقیت کسب امتیاز در دوره کارآموزي منوط به تایید مربی و کسب حداقل نمره مصاحبه خواهد بود: 1تبصره
کارآموز   3امتیاز وهمزمان حداکثر   1.5مربیان به ازاء هرکارآموز در هر دوره : به قبلیپذیرش کارآموز توسط مربیان بعد از تاریخ رت

  .در هر دوره می توانند پذیرش نمایند
پري کردن دوره کارآموزي، مسئولین فنی با و یا باالتر و تمایل فردي جهت س دودر صورت عدم وجود مربی با سطح : 2تبصره 
  .نیز می توانند به عنوان مربی معرفی شوند سهسطح 
  .انجام خواهد شد سازماندهیمعرفی کارآموز به مربی توسط کمیته   :3تبصره 

 
  :جهت پذیرش مسئولین فنی آبزي پروريداقل ظرفیت واحدهاي ح- چ

  . می باشد سازمان شیالت ایرانبر اساس سیاستهاي  آبزي پروريي واحدهاي ت هارعایت حداقل و حداکثر ظرفی
  . مسئولین فنی استفاده نمایندمیتوانند به صورت مشاوره از خدمات ) زیر حداقل ظرفیت(واحدهاي کوچک - تبصره

  واحدهاي آبزي پروريفنی ولین ئمسظرفیت سطوح مختلف 1- 3جدول شماره 

ول ئمسسطح 
  فنی

ماهیان پرورش 
  سردآبی

  )در سال تن(

ماهیان   پرورش 
  گرم آبی

  )در سال تن(

تکثیر ماهیان 
  سردآبی

در  قطعهمیلیون (
  )سال

  تکثیر ماهیان
  گرم آبی 

  )در سال قطعهمیلیون (

  100از بیش   100بیش از   150بیش از   150بیش از   1سطح  
  50تا   50تا   150 تا 101  150 تا 101  2سطح   
  30تا   30تا   100تا  81  100تا  81  3سطح  
  10تا   10تا   80تا  41  80تا  41  4سطح   
  5تا   5تا   40 تا   40 تا   5سطح   

  

و واحدهاي تکثیر ماهیان سردآبی و گرم آبی با ظرفیت  در سال تن 100بیش از با ظرفیت ردآبی و گرم آبی پرورش ماهیان سواحدهاي :  1تبصره 
  .یازدارندنمسئول فنی تمام وقت  به در سال قطعه میلیون یکبیش از 

و  3تعیین شده در جدول شماره  ظرفیت) پنجاه درصد(2/1خصوصی و دولتی معادل  يمسئولین فنی شاغل در سازمان ها ظرفیت کاري :2تبصره 
  .محاسبه می گرددبه صورت پاره وقت 

  



 

 

  واحدهاي آبزي پروريلین فنی وئظرفیت سطوح مختلف مس2- 3جدول شماره 

ول ئسطح مس
  فنی

پرورش ماهی در 
  قفس دریایی

  )تن در سال(

پرورش ماهیان   
  خاویاري

  )تن در سال(

  پرورش میگو
  )تن در سال(

پرورش ماهیان 
  )قطعه در سال(زینتی

  1000000بیش از   1500بیش از   500بیش از   5000بیش از   1سطح  
  1000000تا   1500تا  1000  500تا  201  5000تا  1001  2سطح   
  500000تا   1000تا  500  200تا  51  1000تا  501  3سطح  
  300000تا   500تا  200  50تا  31  500تا  201  4سطح   
  100000تا   200تا   30تا    200تا   5سطح   

  

  ن سردآبی و گرم آبیپرورش ماهیامسئول فنی درواحدهاي  ظرفیت کاري-4جدول شماره 
  نحوه فعالیت   مسئول فنی  ظرفیت واحد

  واحد تاظرفیت 2پاره وقت حداکثردر  یک واحد تمام وقت  5سطح           تن در سال 40تا 
تن در سال  80تا  41 4سطح  واحد تاظرفیت 2پاره وقت حداکثردر یک واحد تمام وقت   

تن در سال 100 تا 81 3سطح  واحد تاظرفیت 3پاره وقت حداکثردر یک واحد تمام وقت   

تن در سال 150 تا 101 2سطح  واحد تاظرفیت 3پاره وقت حداکثردر --   
تن در سال 150بیش از  1سطح  واحد تاظرفیت 3پاره وقت حداکثردر --   

به صورت پاره وقت از سایر سطوح با تایید کمیته کارشناسی  1و یا  2عالوه بر وجود مسئول فنی سطح تن  100در واحد هاي بزرگتر از : 1تبصره
  .به صورت تمام وقت استفاده می شود

  
  ماهیان سردآبی و گرم آبی تکثیرمسئول فنی درواحدهاي  ظرفیت کاري-5جدول شماره 

  نحوه فعالیت   مسئول فنی  )قطعهمیلیون (ظرفیت واحد
  واحد تاظرفیت 2پاره وقت حداکثردر  یک واحد تمام وقت  5سطح  تن در سال 40تا 

تن در سال  80تا  41 4سطح  واحد تاظرفیت 2پاره وقت حداکثردر یک واحد تمام وقت   

تن در سال 100تا  81 3سطح  واحد تاظرفیت 3پاره وقت حداکثردر یک واحد تمام وقت   

تن در سال 150تا  101 2سطح  واحد تاظرفیت 3حداکثردرپاره وقت  --   
تن در سال 150بیش از  1سطح  واحد تاظرفیت 3پاره وقت حداکثردر --   

  
   تکثیر و پرورش ماهیان خاویاريمسئول فنی در واحدهاي  ظرفیت کاري -6جدول شماره 

  نحوه فعالیت   مسئول فنی  ظرفیت واحد
5سطح  تن در سال 30تا    واحد تاظرفیت 2داکثردرپاره وقت ح یک واحد تمام وقت 

تن در سال  50تا  31 4سطح  واحد تاظرفیت 2پاره وقت حداکثردر یک واحد تمام وقت   

تن در سال 200تا  51 3سطح  واحد تاظرفیت 3پاره وقت حداکثردر یک واحد تمام وقت   

تن در سال 500تا  201 2سطح  فیتواحد تاظر 3پاره وقت حداکثردر --   
تن در سال 500بیش از  1سطح  واحد تاظرفیت 3پاره وقت حداکثردر --   

به صورت پاره وقت از سایر سطوح با تایید  1و یا  2عالوه بر وجود مسئول فنی سطح در سال ) قطعه/تن( 200در واحد هاي بزرگتر از : 1تبصره
  .دکمیته کارشناسی به صورت تمام وقت استفاده می شو

  



 

 

   پرورش ماهی در قفسمسئول فنی در واحدهاي  ظرفیت کاري -7جدول شماره 
  نحوه فعالیت   مسئول فنی  ظرفیت واحد

5سطح  تن در سال 200تا    واحد تاظرفیت 2پاره وقت حداکثردر یک واحد تمام وقت 
تن در سال  500تا  201 4سطح  ظرفیتواحد تا 2پاره وقت حداکثردر یک واحد تمام وقت   

تن در سال 1000تا  501 3سطح  واحد تاظرفیت 3پاره وقت حداکثردر یک واحد تمام وقت   

تن در سال 5000تا  1001 2سطح  واحد تاظرفیت 3پاره وقت حداکثردر --   
تن در سال 5000بیش از  1سطح  واحد تاظرفیت 3پاره وقت حداکثردر --   

به صورت پاره وقت از سایر سطوح با تایید کمیته  1و یا  2عالوه بر وجود مسئول فنی سطح در سال  تن 1000در واحد هاي بزرگتر از : 1تبصره
  .کارشناسی به صورت تمام وقت استفاده می شود

با تایید کمیته ، ضمن رعایت حداقل و حداکثر ظرفیت واحدها مطابق با آخرین سیاستهاي سازمان شیالت ایران،  درخصوص سایر عناوین: تبصره 
  . سی نسبت به معرفی مسئول فنی براي واحدها اقدام می گرددکارشنا

  :تخلفات - 17 ماده
 نظام سازمان تأسیس قانون 27 ماده استناد به محوله امور انجام در سازمان فنی مسؤولین انتظامی و اي حرفه تخلفات به رسیدگی
 ماده اجرایی نامه آئین چارچوب در که باشد می سازمان انتظامی عالی و دويب هاي هیأت بعهده طبیعی منابع و کشاورزي مهندسی

 نظام سازمان انتظامی عالی هیأت در نظر تجدید قابل بدوي آراي و نماید می رأي صدور به مبادرت و رسیدگی آنها به مذکور
  .باشد می کشور مهندسی
 در تغییر اساس بر دستورالعمل این در بازنگري گونه هر و است یدهگرد تنظیم تبصره 34 و ماده 17 در دستورالعمل این - 18 ماده

 می ابالغ و گرفته قرار تصویب مورد بررسی از پس کشور مهندسی نظام سازمان توسط استانها، پیشنهادات و اجرایی هاي سیاست
  .گردد

   



 

 

  
     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مراجعه به سایت سازمان نظام 
 کشاورزي و منابع طبیعی مهندسی 

 اقدام جهت رتبه بنديمراجعه به واحد رتبه بندي سازمان و 

 مسوولین فنی انتخاب  سراسري شرکت و قبولی در آزمون

 عدم اخذ رتبه مشاوره
 اخذ رتبه مشاوره 

 قبولی در مصاحبه

 شرکت در دوره کارآموزي مربوطه  ا نظر کمیته سازماندهیشرکت در دوره آموزشی ب

 اخذ پروانه اشتغال 

 سازماندهیاخذ سطح  از کمیته 

 با توجه به سطح اخذ شده و عقد قرارداد  بهره برداري معرفی متقاضی به 

 عدم قبولی

 انجام مصاحبه توسط کمیته سازماندهی 

 عضویت و یا تمدید عضویت در سازمان نظام مهندسی 

 آبزي پروريواحدهاي فنی  فرایند انتخاب مسئولین

 تکمیل اطالعات و مدارك



 

 

  "فرم تعهد محضري -یک پیوست شماره"
  "فنی مسئول محضري تعهد"

  
 صادره.......................................  ملی  کد..................................  شناسنامه شماره......................فرزند.............................................. اینجانب

 شماره و ........................................................آدرس........................................ ... متولد.............. از
 شماره به......................  واحد آبزي پروري واحد فنی مسئول............................................................................................................... تماس
 می متعهد.............  مجوز شماره به آبزي پروري واحد فنی مسئول بعنوان..............................  مورخه............................  فنی مسئول پروانه
 و مقررات سایر و آن اجرایی نامه آیین و مهندسی نظام سازمان قانون جمله از مربوطه مقررات و قوانین از کامل اطالع و علم با شوم

 تعهدات و شروط کلیه رعایت همچنین و باشم می مربوطه هاي دستورالعمل و مقررات و قوانین کلیه رعایت به ملزم مربوطه هاي دستورالعمل
 و جاري هاي فعالیت انجام بر نظارت یمنی،ا فنی، موارد کلیه رعایت مربوطه، تخصصی و فنی ضوابط کامل رعایت فنی، مسئول پروانه ظهر

 موازین و معیارها رعایت داد، قرار نوع اساس بر تولیدي واحد در حضور مدارك، و اسناد حفظ و سازماندهی سرپرستی، تحت پرسنل وظایف
 مسئولیت قبول اي، هحرف اخالق و شئون رعایت کارشناسی، گزارش تنظیم و تدوین در همچنین و کارشناسی هاي¬بررسی در فنی معتبر

 اجراي برحسن نظارت و کنترل واحد، فنی امور کلیه سرپرستی خود، فنی مسئولیت پروانه در مندرج صالحیت محدوده در فقط کارشناسی
 هبهر پروانه دارنده و مافوق مقام جهت اتفاقی و ادواري هاي گزارش تنظیم ،و سازمان شیالت ایران جهادکشاورزي وزارت مقررات ضوابط،
 دادن قرار اختیار در و سازمان شیالت ایران/  سازمان کشاورزي مهندسی نظام سازمان اعزامی بازرسان با همکاري مقررات، طبق برداري
  .نمایم اقدام ابالغی مقررات چارچوب در نیاز مورد اطالعات

 به حقوقی ذیصالح و ذیربط مراجع سایر یا يکشاورز مهندسی نظام سازمان ننمایم، عمل خود تعهدات از یک هر به اینجانب درصورتیکه
 به ملزم را خود اینجانب و اقدام فنی مسئولیت پروانه ابطال به یا و نموده راي اعالم خسارت جبران و تعیین به نسبت توانند می خود تشخیص
  .دانم می صادره راي اجراي

  



 

 

  

  

  

 
 

  "نه مسئول فنی پروا "

مورخ  318/020به شماره ابالغیه قانون نظام جامع دامپروري کشور) 5(دستورالعمل اجرایی ماده به استناد 
شماره با ................ متولد.....................  فرزند.......... .........آقاي /وزیر جهاد کشاورزي به خانم 10/01/1391
 نظام مهندسی کشاورزيشماره  با........................... :در گرایش........................مدرك تحصیلی داراي ................... ملی

مجوز بهره به شماره ....................................  تولیدي واحدفنی  ان مسؤلبعنواجازه داده می شود  ...............................
با ........... ..:............................................................................................................................به آدرس.......................... برداري

  .عهده گیردر رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و شرایط مندرج در ظهر این پروانه ب

  

 

  ا.ا.سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی ج           

محل الصاق 
 عکس

4×3  

  رئیس سازمان         

 ی استان منابع طبیع نظام مهندسی کشاورزي و

    :شماره    
  :  اولیه تاریخ صدور
  سال یک: مدت اعتبار



 

 

  :تعهدات

 .باشدمی مربوطه اي وحرفه فنی ضوابط رعایت به ملزماین دستورالعمل  ومقررات قوانین رعایت بر عالوه فنی مسئول )1
 .اجازه اشتغال در جاي دیگر را ندارد مسئول فنی که بصورت تمام وقت فعالیت می نمایند )2
 . می باشد آبزي پروريسازماندهی مسئولین فنی واحدهاي  دستورالعمل) 6(مسئول فنی موظف به انجام وظایف خود مطابق با ماده )3
 ابالغی بر قوانین، مقررات جام شده مبتنیو پاسخگویی در ارتباط با اقدامات انواحد تولیدي  فنی درامور غیرمجاز افراد دخالت از جلوگیري )4
 مشخصاتاتیکت  نصبپوشش مناسب با شئون اخالقی و  از استفاده )5
 کشاورزي و منابع طبیعی جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی نمایندگان بازرسی با همکاري )6
  کشاورزي و منابع طبیعی سازمان نظام مهندسیوزارت جهاد کشاورزي و  بهوارد مغایر با مقررات و قوانین ابالغی واحد بهره برداري م گزارش اعالم )7
روز با عدم حضور مسئول فنی در محل خدمت براي مدت فقط یک روز با اخذ موافقت کتبی سازمان نظام مهندسی بدون معرفی جایگزین و براي بیش از یک  )8

  . معرفی فرد جایگزین واجد شرایط مسئول فنی و موافقت سازمان نظام مهندسی بالمانع است
 .باشدف مدت فعالیت مسئول فنی جایگزین سه ماه و فقط براي یک دوره قابل تمدید میسق )9

واحد هاي ارسال آمار کلی فعالیتو  اينوبهو تهیه گزارش  شرکتارائه خدمات، نحوه فعالیت مشخصات کاال و نظارت بر جمع آوري اطالعات و آمار مربوط به   )10
 کشاورزي و منابع طبیعی مان نظام مهندسیطریق الکترونیکی به سازاز تولیدي 

  کشاورزي و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسیتشکیل شده از طرف  آموزشیشرکت در جلسات  )11
سازمان به انه مسئول فنی ،واحد بهره برداري جهت تعیین تکلیف قانونی نسبت به معرفی فرد واجد شرایط جهت صدور پرودر صورت لغو پروانه مسئول فنی )12

 .منصوب و به کار گماشته خواهد شد  واحدبراي اداره  جایگزینمسئول فنی  و صدور پروانه،  تا تعیین تکلیف نهایی .اقدام مینماید نظام مهندسی
 . ارائه نمایدوانه خود را براي مدت اعتبار پرمسئول فنی موظف است در زمان دریافت پروانه اشتغال ، بیمه نامه مسئولیت حرفه اي  )13

 
 امضاء متعهد/نام و نام خانوادگی                                                                                          

 

  


