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 بسمه تعالي

 فصل دوم آئين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي 3دستورالعمل اجرايي ماده

 شهرستان – نظام صنفي كارهاي كشاورزي بخش تشكيل موضوع : نحوه

 تعاريفبخش اول : مفاهيم و 

ود ، ش امل  ش   مي ناميده "نفينظام ص "به اختصار دستورالعملشهرستان ،كه در اين   -نظام صنفي كارهاي كشاورزي بخش – 1ماده 

ين وظ اي  و اختي ارات ، س اماندهي و نظ ش بخش ي و      يها ي حرفه اي است كه در جهت ايجاد تشكيالت ، تع قواعد و مقررات و تشكل

واحد ص نفي ب ه    5شود و با ارائه درخواست حداقل  حمايت از حقوق افراد شاغل در بخش كشاورزي و منابع طبيعي ، تنظيش و تنسيق مي

 تشكيل مي شود .واحد صنفي  55سس و با تائيد مديريت جهاد كشاورزي شهرستان و با عضويت حداقل مؤنوان هيئت ع

دبير خان ه   "يباشد كه به اختصار م "دبيرخانه مركزي نظام صنفي"در اين دستوالعمل  دبيرخانه نظام صنفي كارهاي كشاورزي - 2 ماده

آئ ين نام ه   ،  در اين دستورالعمل" آئين نامه"منظور از  مستقر مي باشد . شكل هاي كشاورزيت اموردفتر ناميده مي شود و در  "مركزي 

ق انون   537اص ل   كميسيون موضوع 24/3/72 مورخ  ك 30220 ت /04204 تصويب نامه شماره اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي

در ام ور   ستان به نمايندگي اداره ، سازمان و يا نهاد  مربوط ه  منظور از نماينده ، فردي است كه با حكش مدير اجرايي شهر است.و اساسي

 منصوب شده است .مرتبط با نظام صنفي كارهاي كشاورزي 

 " را كه در اين دستورالعملنظام صنفي كارهاي كشاورزي استاني  رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان موظ  است دبيرخانه – 3ماده 

اس تان   كش اورزي  ترويج هماهنگي استان و با دبيري مدير كشاورزي ترويجهماهنگي  در مديريت،  شدخوانده خواهد  "دبيرخانه استاني 

 تشكيل دهد .

 موظ  به اجراي فعاليت هاي ذيل است : يدبيرخانه استان - 4ماده

 از شهرستان هاي تابعهو مدارك  پيوست  استاني نظام صنفيتشكيل  دريافت و ثبت درخواست -5

 جهاد كشاورزي استان و مهر با امضاي رئيس جهاد كشاورزي و  توسط نظام صنفيسيس صدور پروانه هاي تا -2

  كشور  رسمي هاي روزنامهيكي از  در شهرستان -كارهاي كشاورزي بخش  نظام صنفي تأسيسدرج آگهي  -3

 انديكاتور دبير خانه مديريت هماهنگي ترويج كشاورزيثبت پروانه هاي تاسيس در دفتر  -0

 ناد و مكاتبات مربوطه ثبت و بايگاني اس -5

  و كميسيون نظارت صنوف استان .  ركزيدبيرخانه م تهيه گزارشات ادواري و ارسال براي مراجع ذيربط شامل -0

 مربوطه. اجراي ساير امور محوله -2

 شهرستان -كارهاي كشاورزي بخش صنفي مدير جهاد كشاورزي شهرستان موظ  است دبيرخانه نظام  - 5ماده 

را در اداره ترويج شهرستان و ب ه دبي ري رئ يس اداره ت رويج شهرس تان      د (  وشمي ورالعمل دبيرخانه شهرستان خوانده ) كه در اين دست 

 تشكيل دهد . 

 دبيرخانه شهرستان  موظ  به اجراي فعاليت هاي ذيل است : -0 ماده

 مان )سال ، ماه و روز( در دفاتر مخصوص با ذكر ز شهرستان -بخش دريافت و ثبت درخواست هاي تشكيل نظام صنفي  -5

 ،نظام صنفي مؤسسپيگيري تشكيل كميته بررسي پس از دريافت درخواست هيئت   -2

 ،ين دستورالعملا 22پيگيري تشكيل كميته استيناف موضوع ماده   -3

آئ ين نام ه اجراي ي نظ ام ص نفي كاره اي        33انجام مسئوليت هاي دبيرخانه هيئت هاي بدوي و تجديد نظر موض وع م اده     -0

 ،زي كشاور



 2 

 ،انجام مكاتبات و مراسالت مربوط به امور نظام صنفي  -5

 ،ثبت در دفاتر مخصوص و بايگاني اسناد و مدارك مربوط به نظام صنفي   -0

 اجراي ساير امور محوله ذيربط.  -2

 ، بايد داراي شرايط زير باشند : صنفينظام  هيئت موسس تمامي داوطلبان عضويت در - 7ماده 

 سال به استناد  شناسنامه و كارت ملي 57اقل سن در قيد حيات و داراي حد -5

 تابعيت ايراني  -2

 داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت براي داوطلبان ذكور -3

 تائيد مراجع ذيصالح پيشينه كيفري موثر به وءنداشتن س -0

 داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلش متوسطه )نظام قديش يا جديد (  -5

در يك واحد توليدي  ) با تاييد مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ( مشخص كشاورزياشتغال و فعاليت تمام وقت به يك شغل  -0

 كشاورزي كه محل استقرار آن در محدوده تقسيمات كشوري شهرستان مربوطه باشد . يا خدمات  يا بهره برداري

 مجوز رسمي فعاليت براي واحد صنفي كشاورزي مانند پروانه بهره برداري . داشتن -2

 ساير افراد و واحدهاي صنفي نمي شود . مشمول ، ( 2اين ماده )ماده  5و0 بند هاي شرايطداشتن  –تبصره 

ننم وده  كه تا قبل از ابالغ اين دستورالعمل ملزم به دريافت مجوز رسمي براي فعاليت واحد صنفي خ ود  كشاورزان آن دسته از  -8 ماده

ي بر اشتغال و فعاليت در واحد صنفي فع ال در مح دوده تقس يمات كش وري     با كسب تائيديه از مديريت جهاد كشاورزي مبن مي توانند اند

 درآيند.  مؤسسشهرستان مربوطه به عضويت هيئت 

بايستي درخواست كتبي خود حاوي موضوع درخواست )احراز فردي ت ص نفي ( و    دستورالعمل اين  7افراد صنفي مشمول ماده  – 9 ماده

بايد ظرف م دت   شهرستان جهاد كشاورزي شهرستان اعالم كنند. مديريت جهاد كشاورزي يترمحل دقيق استقرار واحد صنفي را به مدي

يا روستايي به محل اس تقرار واح د ص نفي و ني ز      يروز پس از دريافت تقاضا ، با استعالم از نزديكترين شوراي اسالمي شهر 54حداكثر 

) و در صورت عدم تائيد با ذكر ادله (  به صورت كتبينوان فرد صنفي را ييد متقاضي به عأييد يا عدم تأاعزام كارشناس ذيربط به محل ، ت

 به متقاضي اعالم كند.

مين معيشت فرد صنفي است أدارا بودن حداقل ابعاد اقتصادي و ت، مالك پذيرش يك واحد كشاورزي به عنوان واحد صنفي  - 11 ماده

ن جهاد كشاورزي استان ، با توجه به شرايط محلي ، تعيين و اعالم مي كند را سازما كشاورزي هر استان . ابعاد اقتصادي واحدهاي صنفي

. 

فن ي  نف ر از كارشناس ان    5ي مركب از ح داقل  سرئيس سازمان جهاد كشاورزي استان موظ  است تا با تشكيل كميته كارشنا -55 ماده

 كشاورزي اقدام كند .  هاي صنفينسبت به تعيين حداقل ابعاد اقتصادي واحد ،سازمان جهاد كشاورزي استان

 شهرستان: -تا صدور پروانه تاسيس نظام  صنفي بخش از درخواست بخش دوم : مراحل اجرايي 

 براي تاسيس نظام صنفي الزامي است .  مؤسسواحد صنفي كشاورزي به عنوان هيئت  5وجود حداقل  – 12ماده 

را به همراه مدارك مورد ني از ب ه    شهرستان –ظام صنفي بخش بايد تقاضاي كتبي خود براي تاسيس ن مؤسساعضاي هيئت  -53 ماده

 اعالم كنند . مدارك موردنياز عبارتند از: شهرستان مدير جهاد كشاورزي 

كه به امضاي اعضا رسيده و يكي از اعضا را به عن وان نماين ده ب راي پيگي ري      مؤسسفرم مخصوص عضويت در هيئت  -5

 (5اره)فرم شم،مراحل اجرايي معرفي كرده باشد 

 ،كپي برابر با اصل شده از تمام صفحات شناسنامه و دو طرف كارت ملي متقاضيان   -2
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 ،در اين دستورالعمل   3و7مواد كپي برابر با اصل شده احراز  فرد صنفي هر يك از متقاضيان مطابق با  -3

 ،كپي برابر اصل شده مدرك تحصيلي ديپلش و باالتر -0

 .برگه عدم سوء پيشينه  -5

م دير جه اد كش اورزي     رياس ت ك ه ب ه دع وت و     "كميته بررس ي  "در  اين دستورالعمل 53موضوع ماده  ك دريافتيمدار - 14ماده 

(  2ف رم ش ماره  )"موافقت اوليه"شهرستان تشكيل مي شود ، بررسي و در صورت صحت مدارك ، با تائيد اكثريت نسبي اعضاي كميته  ، 

اع الم  به نماينده هيئت مؤسس  شهرستان جهاد كشاورزي مديربه امضاي  شهرستان به صورت مكتوب و  -تاسيس  نظام صنفي بخش 

 مي شود.

 تركيب كميته بررسي چنين است : -55 ماده

 مدير كميته                                             مدير جهاد كشاورزي شهرستان        -5

 دبير كميته                                               رئيس اداره ترويج شهرستان          -2

 عضو كميته   نماينده سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان           -3

 عضو كميته                               نماينده سازمان نظام دامپزشكي شهرستان           -0

 عضو كميته                             نماينده كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان       -5

 اكثري ت كميته بررسي بايد درنخستين جلسه ، آئين نامه داخلي خود را تهيه و تصويب كند. جلسات كميته بررسي ب ا حض ور     -50 ماده

   به تصويب مي رسد .  اكثريت اراءاعضا رسميت يافته و تصميمات با كسب 

 بكشد .نبايد بيش از دو هفته پس از تحويل درخواست و تكميل مدارك طول  نظام صنفي تأسيسپاسخ دادن به درخواست  -  17ماده 

عضو گيري كافي  در صورت عدمو  است روز بعد از تاريخ صدور 34حداكثر  ،نظام صنفي تأسيسمدت اعتبار موافقت اوليه با  –18ماده 

از درجه فصل دوم آئين نامه (  3مادهنفي موضوع واحد ص 55نفر غير از اعضاي هيئت موسس به منظور رسيدن به حدنصاب  54) حداقل 

 اعتبار ساقط شده و متقاضيان بايد درخواست جديدي ارائه دهند.

اولويت پذيرش با درخواستي است كه  در يك شهرستان، در صورت وجود بيش از يك درخواست براي تشكيل نظام صنفي –تبصره

در صورت همزماني دو يا چند درخواس ت ، تعي ين الوي ت ب ه     ه ثبت رسيده باشد .باز نظر زماني زودتر در دفاتر دبير خانه شهرستاني 

  عهده كميته بررسي خواهد بود .

اي ن   5) موض وع م اده   ش رايط   ز حداقل يكي از، عدم احرامدارك  در نقصوجود مواردي چون به دليل  بايدكميته بررسي  - 19 ماده 

در هم ان   نظ ام ص نفي   تأس يس و يا وجود درخواست پذيرفته شده قبلي براي  مؤسستوسط حداقل يكي از اعضاي هيئت دستورالعمل ( 

در صورت عدم موافقت اولي ه  نظام صنفي موافقت نكند .  تأسيسبا درخواست جديد  ،كه هنوز مدت اعتبار آن به پايان نرسيده  شهرستان

  تقاضيان برسد .داليل رد درخواست به صورت كتبي به اطالع م بايد ، مؤسسبا درخواست هيئت 

، اعت را    ابالغ راي كميته بررسي  روز پس از 55مي توانند حداكثر ظرف مدت شده ن آنها پذيرفته درخواست كهمتقاضيان   -21ماده

اي ن   55م اده   كه با تركيب  "كميته استيناف " در جلسه  نماينده متقاضيان سازمان جهاد كشاورزي استان ارائه نموده ورئيس خود را به 

ي أتشكيل مي شود حضور يافته و از درخواست خ ود دف اع كن د . ر   ، به عالوه نماينده رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان  دستورالعمل،

 قطعي و الزم االجراست. ،كميته استيناف

روز قب ل از   زمان تشكيل كميته استيناف ، كه نبايد بيش از دو هفته پس از دريافت اعترا  باش د ، باي د ح داقل   س ه     –تبصره 

 به صورت كتبي به نماينده معترضان اعالم شود.   ،تشكيل كميته
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ابتدا نمونه اساسنامه نظام ص نفي   و پيش از انقضاي مدت آن ، ( 2)فرم شماره بايد پس از دريافت موافقت اوليه مؤسسهيئت  -21ماده

در ي ك روزنام ه كثي ر     "دعوت به عض ويت  اگهي "رج شهرستان را از جهاد كشاورزي شهرستان دريافت و تكميل كرده و  با د -بخش

موارد ذيل اقدام كند. و تبصره ذيل آن در اين دستورالعمل(   2از افراد واجد صالحيت) بر مبناي مادهبه عضوگيري   ملي يا محلي، االنتشار

 شود :درج  آگهي اين دربايد 

  ،محل مراجعه داوطلبان -5

كپي برابر با اصل ش ده از تم ام ص فحات شناس نامه و دو ط رف ك ارت مل ي         شامل مدارك مورد نياز براي ثبت نام ) -2

 ،در اين دستورالعمل (  3و7و2موادمتقاضيان و كپي برابر با اصل شده احراز  فرد صنفي هر يك از متقاضيان مطابق با 

 زمان و مكان برگزاري نخستين جلسه مجمع عمومي . -3

عضويت ، مدارك شناسايي فردي و تقاضاي   ۀاوطلب ، پرونده اي شامل فرم تكميل و امضا شدبايد براي هر د  مؤسسهيئت  -22ماده

( تشكيل داده و پ س از بررس ي و تايي د ص حت م دارك       دستورالعملاين   3و 7مواد  و 2ماده  2با بند  مدارك شناسايي شغلي ) مطابق

براي وي در سه نسخه و با امضاي نماينده هيئت  اين دستورالعمل( 57ماده ) موضوع كميته بررسي و نماينده مؤسسهيئت نماينده توسط 

صادر كند . يك نسخه از گواهي ثبت نام به داوطلب تسليش شده ، و يك نسخه ب ه پرون ده وي الح اق م ي      "گواهي ثبت نام "، مؤسس

 هد شد . ارائه خواشهرستان شود . نسخه سوم براي دريافت پروانه تاسيس نظام صنفي به جهاد كشاورزي 

) كه به صورت مكتوب زمان برگزاري نخستين مجمع عمومي را  مؤسسعضو ، هيئت  55با رسيدن تعداد اعضا به حد نصاب  -23ماده

 اعالم مي كند .  شهرستان به اعضا و جهاد كشاورزيبايد پيش از انقضاي مدت اعتبار موافقت اوليه باشد ( 

( و حض ور نماين ده جه اد    مؤسست ئحداقل پانزده نفر از  اعضا ) با احتساب تعداد هينخستين مجمع عمومي رسمي با حضور  -24ماده

 يافته و توسط هيئت رئيسه سني اداره مي شود. كشاورزي رسميت 

هيئت رئيسه سني مركب از يك رئيس، يك نايب رئيس و يك منشي است كه با راي اكثريت اعضاي حاضر انتخاب شده و  – 25ماده 

 جمع عمومي ، منحل مي شود.از نخستين م پس

 هيئت رئيسه سني نبايد از بين كساني باشند كه خود را براي انتخابات هيئت مديره و بازرسان نامزد كرده اند .  – 26ماده 

 و از رسميت يافتن جلسه و حضور نماينده جهاد كشاورزي، م وارد زي ر را در مجم ع عم ومي دنب ال      پسهيئت رئيسه سني ،  -27ماده 

 ي مي كند :گيرپي

 ارائه گزارش از روند اقدامات انجام شده توسط هيئت موسس ، -1

 قرائت ، بررسي و تصويب اساسنامه توسط مجمع عمومي، -2

 تعيين روزنامه كثيراالنتشار -3

 تعيين ميزان وروديه و حق عضويت اعضا -4

 انتخاب هيئت مديره و بازرس  -5

 در اساسنامه نظام صنفي ذكر شده است .  تعداد هيئت مديره ، بازرسان و نحوه انتخاب آنها –تبصره 

مس ئوليت   ،به عنوان نماين ده نظ ام ص نفي    ،ئت مديرهيمنحل و رئيس ه مؤسسنظام صنفي، هيئت  مديرهبا انتخاب هيئت  -28ماده 

 را بر عهده مي گيرد . تأسيسپيگيري كارهاي اجرايي تا صدور پروانه 

هيئت م ديره ب راي    روز پس از انتخابات نسبت به برگزاري جلسه 54ف مدت هيئت مديره منتخب موظ  است حداكثر ظر -1 تبصره

 تعيين سمت اعضاء هيئت مديره اقدام نمايد .
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آئين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي ، يك نف ر ني روي    50هيئت مديره نظام صنفي بايد بر اساس بند ط ماده  - 2تبصره  

نظام صنفي، انتخاب كرده و در ازاي پرداخت حق الزحمه ، فعاليت ه اي   "دبير اجرايي"ن ، به عنوان مجرب را از ميان خود و يا خارج از آ

 .اجرايي نظام صنفي را به وي واگذار نمايد

 روز پس از برگزاري نخستين جلسه مجمع عمومي ، براي دريافت پروان ه تاس يس   54 ظرفبايد حداكثر نظام صنفينماينده  - 29ماده 

 تسليش نمايد : شهرستان  اقدام كرده و مدارك ذيل را  به جهاد كشاورزي (3)فرم شماره 

 ،عضو ( 55اعضا ) حداقل  ثبت ناميك نسخه گواهي  -5

 ،يك نسخه از اساسنامه مصوب   -2

ه رسيد (جهاد كشاورزي شهرستان دستگاه ذيربط)  صورتجلسه نخستين مجمع عمومي كه به امضاي اعضا و نمايندهنسخه از  دو -3

 ،است 

 نشاني پستي محل استقرار دبيرخانه نظام صنفي. -0

، آنها را اين دستورالعمل  23موضوع ماده روز پس از دريافت مدارك  5حداكثر است موظ  شهرستان جهاد كشاورزي مدير  – 31ماده 

 نظام صنفي ارسال كند. استاني به دبير خانه جهت صدور پروانه تأسيس در پاكت مهر و موم شده

ليست گواهي ثبت نام اعضاء تهيه و با تائيد جهاد كشاورزي شهرستان به استان ارس ال گ ردد و ارس ال     23ماده  5مدارك بند  -بصره ت

 همه گواهي ثبت نام اعضاء ضروري نمي باشد.

به صدور پروانه تاسيس نسبت  دريافت مدارك ارسالي از شهرستان , روز پس از 54حداكثر بايد نظام صنفي استاني دبيرخانه  – 31ماده 

كارهاي  يك نسخه براي تقديش به هيئت مديره نظام صنفي.  كندنسخه اقدام  هفت در جهاد كشاورزي استان و  سازمان با امضاي رئيس

يك نسخه براي دبيرخانه شهرستاني نظام صنفي شهرستان مربوطه،  يك نسخه براي كميسيون  ، شهرستان مربوطه  –كشاورزي بخش 

يك نسخه ب راي كميس يون نظ ارت ب ر     ، ام صنفي ظناستاني يك نسخه براي بايگاني در دبيرخانه  ،ر صنوف شهرستان مربوطهنظارت ب

نظام صنفي مستقر دردفتر بسيج سازندگي توسعه تشكلها ويك نسخه براي دبيرخانه هيئ ت  لي يك نسخه براي دبيرخانه مصنوف استان ،

   رايي نظام بخش ، شهرستانشروع فعاليت اجبخش سوم : .عالي نظارت 

دبيرخانه نظام صنفي كاره اي كش اورزي    سيس و قبل از شروع فعاليت هاي جاري بايدأنظام صنفي پس از دريافت پروانه ت – 32ماده  

 . كندشهرستان را داير و فعال  -بخش

  : ذيل اقدام كند  رسمي تهيه اقالمدبير خانه نظام صنفي بالفاصله پس از آغاز به كار بايد براي   -33ماده 

 ،شهرستان در اختيار قرار داده مي شود( جهاد كشاورزي طرفكه از ملي هر )براساس طرح تيپمُ -5

 طراح   ي آرم)براس   اس ط   رح تي   پ مل   ي ك   ه ازط   رف جه   اد كش   اورزي شهرس   تان در اختي   ار ق   رار داده    -2

 ،مي شود( 

 ،دار سربرگ آرم -3

 ،دفاتر مالي رسمي  -0

 .دفاتر مخصوص ثبت مكاتبات -5

 فتر عضويتد -0

شهرستان بالفاصله بعد از دريافت پروانه تاسيس و پيش از آغاز فعاليت ه اي ج اري    –نظام صنفي كارهاي كشاورزي بخش  -34ماده 

 ، در سربرگ و ممهور به مهر نظام ص نفي اع الم كن د    به صورت مكتوب مربوطه به نهادهاي استاني و شهرستاني خود را موجوديتبايد 

 : م شاملمخاطبان اين اعال.
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دستگاه ها و نهاد هاي استاني و شهرستاني وابس ته ب ه دول ت  )از جمل ه دادگس تري اس تان و شهرس تان ، اس تانداري ،          -5

 بخشداري و فرمانداري هاي مرتبط(،

 شورا هاي اسالمي شهر و روستاهاي تابعه، -2

 ان و شهرستان ،نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان و شهرستان و نيز نظام دامپزشكي است -3

 كميسون نظارت بر اصناف استان و شهرستان،  -0

 رسانه هاي محلي، -5

 ،و بهره برداران ذينفع توليدكنندگان -0

 ساير مخاطبان ذينفع. -2

شهرستان پس از دريافت پروانه تاسيس  داراي شخصيت حقوقي و ق انوني ش ده و    –نظام صنفي كارهاي كشاورزي بخش  - 35ماده 

 انين كشور و بر اساس مفاد اساسنامه و مطابق با دستورالعمل هاي موجود به فعاليت بپردازد. مي تواند در چارچوب قو

تشكيل هيئت  نظام صنفي بايد دبير اجراييفصل هشتش آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي ، 32به استناد ماده  – 36ماده 

 دراين هيئت ها را معرفي كند.  نظامكرده و نماينده از جهاد كشاورزي شهرستان درخواست  بدوي و تجديد نظر را

فصل دوم آئين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي تهيه و در  3تبصره در اجراي ماده  2ماده و 32اين دستورالعمل در   -37ماده

 تاريخ                            توسط وزير جهاد كشاورزي تائيد شده است .


