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 ( قاوًن افسایش بُرٌ يری بخش کشايرزی ي مىابع طبیعی 3آییه وامٍ اجرایی مادٌ )

  :سًٍذ ًاهِ اصطالحات صیش دس هؼاًی هطشٍح هشبَط بِ کاس هی دس ایي آییي -1ماده 

  .ٍسی بخص کطاٍسصی ٍ هٌایغ طبیؼی قاًَى افضایص بْشُ قانون: -الف

  .ساصهاى ًظام هٌْذسی کطاٍسصی ٍ هٌابغ طبیؼی جوَْسی اسالهی ایشاى سازمان نظام مهندسی: -ب

  .ساصهاى ًظام داهپضضکی جوَْسی اسالهی ایشاى ن نظام دامپسشکی:سازما -پ

ضخص حقیقی یا حقَقی داسای پشٍاًِ یا هجَص یا ّشگًَِ هذسک قاًًَی بشای فؼالیت تَلیذی دس یکی اص بخص  بردار: بهره -ت

  .ّای کطاٍسصی ٍ هٌابغ طبیؼی

ٌابغ طبیؼی، داهپضضکی ٍ هحیط صیست کِ داًطٌاهِ آًْا داًص آهَختگاى سضتِ ّای تخصصی کطاٍسصی، ه دانش آموختگان: -ث

ای آًْا بِ تأییذ ساصهاى ّای ًظام هٌْذسی ٍ ًظام داهپضضکی  هَسد تأییذ ٍصاست ػلَم، تحقیقات ٍ فٌاٍسی بَدُ ٍ صالحیت حشفِ

  .سسیذُ باضذ

ی هَسد ًظش قاًَى ٍ سْن بشخَسداسی ّای قاًًَی، اػطای تسْیالت ٍ هطَق ّا ٍصاست جْاد کطاٍسصی هکلف است حوایت -2ماده 

ّای کطاٍسصی ٍ هٌابغ طبیؼی اص آًْا سا ساالًِ تا پایاى هشداد هاُ تؼییي ٍ ػالٍُ بش اسسال بِ هشاجغ ریشبط، اػالم  ّش یک اص صیشبخص

  .ػوَهی ًوایذ

( قاًَى، بِ تشتیب صیش دس اٍلَیت قشاس 32ٍ )( 31قاًَى با سػایت هفاد هَاد ) (3بْشُ بشداساى بشای استفادُ اص تسْیالت هادُ ) -3ماده 

  :هی گیشًذ

  .کٌٌذ بْشُ بشداساًی کِ دس هجوَػِ خَد اص داًص آهَختگاى بِ صَست توام ٍقت استفادُ هی -الف

  .دٌّذ ( قاًَى اًجام هی2بْشُ بشداساًی کِ کل فشایٌذ فؼالیت خَد سا تحت ًظاست هشاکض هَضَع هادُ ) -ب

  .دٌّذ (قاًَى اًجام هی2ی کِ بخطی اص فشایٌذ فؼالیت خَد سا تحت ًظاست هشاکض هَضَع هادُ )بشداساً بْشُ -پ

ّای هَضَع ایي آییي ًاهِ هٌَط بِ ٍجَد هذاسک هثبتِ هبٌی بش استفادُ هستوش اص داًص آهَختگاى ٍ  بشخَسداسی اص حوایت -4ماده 

  .( قاًَى هی باضذ2هادُ )یا قشاسداد هٌؼقذُ با داًص آهَختگاى ٍ یا هشاکض هَضَع 

ّای ًظام هٌْذسی ٍ ًظام داهپضضکی هَظفٌذ بِ هٌظَس ًظاست، پایص ٍ تأییذ صالحیت بشخَسداسی بْشُ بشداساى  ساصهاى -1تبصره 

ام ًاهِ، ًسبت بِ ایجاد ٍ ساُ اًذاصی یک ساهاًِ ًشم افضاسی بشخط بشای ثبت هستٌذات ایي هادُ اقذ ّای هَضَع ایي آییي اص حوایت

  .ًوایٌذ

ّای ًظام داهپضضکی ٍ ًظام هٌْذسی هَظفٌذ ظشف یک هاُ ًسبت بِ بشسسی ٍ اسصیابی هستٌذات ثبت ضذُ دس  ساصهاى -2تبصره 

ّای هَضَع ایي  ساهاًِ فَق اقذام ٍ دس صَست تأییذ، ًسبت بِ اػالم احشاص صالحیت بْشُ بشداساى بِ هشاجغ اػطاکٌٌذُ حوایت

  .ذًاهِ اقذام ًوایٌ آییي

ٍصاست جْادکطاٍسصی هکلف است گضاسش ػولکشد اجشای ایي آییي ًاهِ ٍ کلیِ فؼالیت ّای اًجام گشفتِ دس صهیٌِ اػطای  -5ماده 

ّای ًظام داهپضضکی ٍ ًظام  ّا ٍ ساصهاى ّای قاًًَی، تسْیالت ٍ هطَق ّا سا پس اص اخز گضاسش اص هشاجغ اػطاکٌٌذُ حوایت حوایت

  .ِ تْیِ ٍ بِ ساصهاى هذیشیت ٍ بشًاهِ سیضی کطَس اسایِ کٌذهٌْذسی بِ صَست سالیاً

ي ريستاَای اسالمی شُر َا ي شًراَایَا، دَیاریيیژٌ کارکىان شُرداری  


