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مقدمه
نقش نظارت و پايش عملكرد واحدهاي سازماني در ارتقاء سطح كارايي و اثربخشي آن بعنوان يكي از
عوامل مهم و حياتي در تحقق برنامه هاي هر سازمان محسوب مي گردد .شرايط حاكم بر وضع موجود
واحدهاي مختلف وزارت جهادكشاورزي نظير گستردگي ،تعدد و تنوع وظايف ،باال بودن هزينه ها و
زمان انجام كار ،محدوديت هاي مربوط به تامين منابع مالي و نيروي انساني متخصص ،كوتاهي و قصور
احتمالي كاركنان در انجام وظايف و  ...تاكيدي بر لزوم توجه ويژه به نظارت و پايش عملكرد فعاليت ها
و اقدامات واحدهاي بخش كشاورزي اعم از دولتي و غيردولتي مي باشد .در اين راستا نظارت و پايش
مستمر فعاليت هاي مربوط به صدور مجوزها و پروانه ها با مشاركت فعال و موثر في مابين مديران و
كارشناسان واحدهاي مرتبط ،با رويكرد تعالي سازماني تنظيم كه در مرحله اول با شناسايي و تدوين
محورها ،معيارها و شاخص ها و همچنين مستندسازي و سطح بندي شاخص هاي موردنظر اقدام و در
مرحله بعدي با ارائه راهكارهاي كارشناسي امكان ارتقاء شاخص ها و نهايتا فعاليت مورد نظر فراهم
گرديده است.
در اجراي ماده 03ابالغيه شماره  333/33730مورخ  49/7/7وزير محترم جهادكشاورزي با موضوع
نظام صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراكي و نظر به اهميت نتايج حاصل از نظارت و
پايش عملكرد واحدها در انجام وظايف محوله  "،نظام پايش عملکرد صدور پروانه هاي واحدهاي
گلخانه اي و قارچ خوراکی" با رويكرد تعالي سازماني به شرح ذيل تدوين گرديده است .اميد است
با استعانت از خداوند متعال و همكاري مديران و كارشناسان در جهت دستيابي به اهداف تعيين شده
موفق باشيم.
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بخش اول

دستورالعمل ها
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ماده  -1تعاريف و اختصارات :
 .1پايش عملکرد :نظامي است كه به منظور اصالح و ارتقاء فرايندهاي صدور پروانه ها از طريق
گردآوري يا توليد اطالعات ،راستي آزمايي اطالعات ،تحليل و ارائه پيشنهادات اصالحي بصورت
موردي و كلي در چارچوب ساختار تعريف شده  ،در دوره هاي زماني معيني انجام مي گيرد.
 .3نظام صدور پروانه ها :منظور نظام صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراكي ابالغيه
شماره  333/33730مورخ  4049/7/7وزير جهادكشاورزي مي باشد.
 .3معاونت امور باغبانی :منظورمعاونت امور باغباني وزارت جهاد كشاورزي ميباشد.
 .9سازمان نظام مهندسی کشاورزي :منظور سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
كشور است.
 .5متقاضی :به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اطالق مي گردد كه درخواست پروانه هاي ايجاد و
توسعه واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراكي را از سازمان نظام مهندسي كشاورزي داشته و نسبت
به سرمايه گذاري در اين خصوص اقدام مي نمايند.
 .6بهره بردار :منظور اشخاص حقيقي و حقوقي داراي پروانه بهره برداري كه در زمان پايش فعال يا
غير فعال مي باشند.
 .7فعاالن نظام گلخانه اي :منظور متقاضيان ،توليدكنندگان محصوالت گلخانه اي و قارچ خوراكي،
سازندگان ،پيمانكاران ،واردكنندگان تجهيزات گلخانه اي ،مشاورين ،ناظرين و واحدهاي مرتبط با
صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراكي مي باشند.
 .8واحدهاي مرتبط با صدور پروانه ها :منظور معاونت امور باغباني و سازمان نظام مهندسي
كشاورزي و واحدهاي استاني ذيربط مي باشند.
 .4ستاد مرکزي :منظور ستاد مركزي هماهنگي اجراي نظام صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي
و قارچ خوراكي موضوع ماده  5نظام صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراكي
مي باشد.
 .43کمیته استانی :منظوركميته استاني هماهنگي اجراي نظام صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي
و قارچ خوراكي موضوع ماده  5نظام صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراكي
مي باشد.
ماده  -2سياستها و الزامات:
 .4پايش عملكرد واحدهاي مرتبط با صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانهه اي و توليهد قهارچ خهوراكي
مبتني بر روشهاي علمي ،واقع گرا ،مثبت ،مقرون به صرفه و اقتصادي باشد.
 .3پايش عملكرد با مشاركت و ارتباطات فعال و موثر في مابين مديران و كارشناسان واحدهاي مرتبط
انجام مي شود.
 .0پايش عملكرد با رعايت كامل قوانين و مقررات حاكم بر صدور پروانه ها انجام مي گردد.
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 .9ارزيابي كنندگان داراي تعهد ،توانمندي و تخصص انجام كار مي باشند.
 .5پايش عملكرد محدود به جمع آوري و انباشت اطالعهات نبهوده بلكهه از طريهق تحليهل ،پيشهنهاد
مناسب را براي تصميم گيري مديران فراهم مي آورد.
ماده – 3هدف :
الف -هدف اصلی:

طراحي و استقرار نظام پايش عملكرد واحدهاي مرتبط با صهدور پروانهه ههاي واحهدهاي گلخانهه اي و
توليد قارچ خهوراكي بهه منظهور تعهالي خهدمات سهازماني و ارتقهاء سهطح رضهايتمندي متقاضهيان و
بهره بردارن مي باشد.
ب -اهداف فرعی:

 .4شناخت وضع موجود از طرق شناسايي نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهديدها
 .3آگاهي و اطالع رساني به مديران سطوح مختلف از آخرين وضعيت صدور پروانه ها
 .0تصميم سازي و كمك به مديران در تصميم گيري
 .9تبيين و شفاف سازي عملكرد واحدها و ارتقهاء سهطح مسهيوليت پهذيري و پاسهخگويي آنهها بهه
متقاضيان ،بهره برداران و مراجع ذيربط
 .5ايجاد و گسترش فرهنگ كار گروهي در امور اجرايي و نظارتي
 .6تسريع و تسهيل در فرآيند صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراكي
ماده – 4قوانين و ضوابط ناظر بر پايش:
 .4ماده  39قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل اجرايي آن
 .3مباني و ضوابط توسعه گلخانه ها  ،دستورالعمل و مقررات اجرايهي گلخانهه هها ( نظهام گلخانهه اي
كشور)
 .0نظام صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراكي موضوع ابالغيهه شهماره 333/33730
مورخ  4049/37/37وزير محترم جهادكشاورزي
 .9ساير بخشنامه ها ،ضوابط و مصوبات مراجع ذيصالح و مرتبط با صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه
اي و قارچ هاي خوراكي
ماده -5دامنه شمول :
واحدهاي مرتبط با اين نظام به شرح ذيل تعيين مي گردد :

الف -حوزه ستادي:
 معاونت توسعه مديريت و منابع انساني (مركز نوسازي و تحول اداري)7

 معاونت امور باغباني(دفتر امور گلخانه ها،گياهان دارويي و قارچ) -سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور

ب -حوزه استانی:
 سازمان جهاد كشاورزي استان( مديريت باغباني /گروه نوسازي و تحول اداري) سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استانماده  -6وظايف واحدهاي مرتبط با اين نظام به شرح ذيل تعيين می گردد :
الف :معاونت امور باغبانی(دفتر امور گلخانه ها،گياهان دارويي و قارچ) :
 اجراي كامل نظام پايش عملكرد صدور پروانه ها و ساير ضوابط و مقررات ابالغي مربوط به نظارتو پايش
 مديريت بر استقرار و اجراي نظام پايش صدور احكام اعضاي كارگروه مركزي پايش و تشكيل كارگروه مركزي همكاري در اجراي دوره هاي آموزشي و توجيهي ويژه كارگروه هاي پايش بررسي گزارشات نظارتي ،درصورت ضرورت مراجعه و بازديد كارشناسي از واحدهاي استاني حمايت و هدايت الزم در اجراي نظام پايش اطالع رساني درخصوص اقدامات مربوط به نظام پايش از طريق روش هاي مقتضي فراهم آوردن زمينه هاي الزم به منظور ايجاد و تعامل مستمر في مابين اركان شبكه پايش مديريت و پيگيري اجراي مصوبات ناشي از نظارت و پايش در واحدهاي مهرتبط بها نظهام صهدورپروانه ها
 پيگيري امور مربوط به تخلفات بخش دولتي از طريق مراجع ذيربط شناسايي و احصاء مشكالت و نارسايهاي اجرايي نظام پايش و پيگيري جهت اصالح و بازنگري طراحي و استقرار بانك اطالعاتي مربوط به پايشتوضيح :وظايف مشابه معاونت امور باغباني در محدوده اختيارات استان توسط سهازمان جهادكشهاورزي
استان انجام مي شود.
ب :سازمان نظام مهندسی کشاورزي:
 اجراي كامل نظام پايش عملكرد صدور پروانه ها و ساير ضوابط و مقررات ابالغي مربوط به نظارتو پايش
 جمع آوري و تهيه اسناد و مدارك و ساير اطالعات مورد نياز با كارگروه هاي پايش معرفي نماينده جهت عضويت در كارگروه مركزي پايش به معاونت امور باغباني8

 فراهم آوردن زمينه هاي الزم به منظور تعامل كارگروه پايش با متقاضيان و بهره برداران و بازديداز واحدهاي مرتبط با صدور پروانه ها
 پاسخگويي درخصوص گزارشات پايش و تصميمات اعالمي پايش مديريت و پيگيري اجراي مصوبات ناشي از نظارت و پايش در واحدهاي استاني پيگيري امور مربوط به تخلفات بخش غيردولتي از طريق هياتهاي بدوي و عالي انتظامي و سهايرمراجع ذيربط
 شناسايي و احصاء مشكالت و نارسايهاي اجرايي نظام پايش و اعالم بهه كهارگروه مركهزي پهايشجهت اصالح و بازنگري
 همكاري در طراحي و استقرار بانك اطالعاتي مربوط به پايشتوضیح :وظايف مشابه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور در محهدوده اختيهارات
استان توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان انجام مي شود.
ج  :مرکز نوسازي و تحول اداري:
 معرفي نماينده جهت عضويت در كارگروه مركزي پايش به معاونت امور باغباني برنامه ريزي ،تدوين و برگزاري دوره هها و كارگهاه ههاي آموزشهي در جههت آشهنايي مهديران وكارشناسان واحدها و اعضاي كارگروه هاي پايش با نظام پايش
 بازنگري و اصالح نظام پايش عملكرد صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قهارچ خهوراكي درقالب نظام اصالح و بهبود فرايندهاي وزارت جهاد كشاورزي
ماده  -7به منظور هماهنگي در اجراي نظام پايش عملكرد صدور پروانه ها «کارگروه مرکزي پايش
عملکرد صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراکی» در دفتر امور گلخانه ها،
گياهان دارويي و قارچ و «کارگروه استانی پايش عملکرد صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي
و قارچ خوراکی» در مديريت باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان ها با تركيب و شرح وظايف زير
تشكيل ميگردد:
الف -ترکيب و شرح وظايف کارگروه مرکزي پايش:
 ترکيب :

 مديركل دفتر امور گلخانه ها ،گياهان دارويي و قارچ (رئيس كارگروه) يا نماينده تام االختيار معاون طهرح و برنامهه سهازمان نظهام مهندسهي كشهاورزي و منهابع طبيعهي كشهور يها نماينهدهتام االختيار
 رئيس يا معاون مركز نوسازي و تحول اداري در امور مهندسي فرايندها و اصالح روشها9

 وظايف:

 بررسي گزارشات ارسالي پايش از كارگروه هاي استاني پايش بازديد از واحدهاي مرتبط با صدور پروانه ها به منظور بررسي تهيه و ارائه گزارشات پايش عملكرد كشوري در ستاد مركزي هماهنگي صدور پروانه ها تهيه و ارائه گزارشات پايش عملكرد واحدهاي ستادي مرتبط با صدور پروانه ها پيگيري اجراي مصوبات ستاد مركزي هماهنگي صدور پروانه ها ناشي از پايش حسب مورد توسهطواحدهاي مرتبط
 جمع بندي و ارائه پيشنهادات درخصوص اصالح و بهبود نظام پهايش بهه مركهز نوسهازي و تحهولاداري
 ارتقاء دانش و توانمندسازي همكاري در ايجاد و استقرار بانك اطالعاتيب -ترکيب و شرح وظايف کارگروه استانی پايش عملکرد:
 ترکيب :

 مدير باغباني استان (رئيس كارگروه) معاون طرح و برنامه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان رئيس گروه نوسازي و تحول اداري وظايف:

 برنامه ريزي و ارتباط با واحدهاي مرتبط به صدور پروانه ها جهت بررسهي مهدارك و مسهتندات وتكميل فرمها و چك ليست ها از طريق شركت در جلسات ،بازديد ،مصاحبه و مشاهده.
 شناسايي نقاط ضعف ،قوت ،شواهد و مصاديق مرتبط با پايش تهيه گزارش نظارت و پايش به همراه پيشنهادات و راهكارهاي اصالحي و ارسال به كميته استاني پيگيري اجراي مصوبات كميته استاني و ستاد مركزي هماهنگي صدور پروانه ها حسب مورد توسطواحدهاي مرتبط
 ارائه پيشنهادات درخصوص اصالح و بهبود نظام پايش به كميته استاني شركت در دوره هاي آموزشي و توجيهي به منظور ارتقهاء دانهش و توانمندسهازي اعضهاء كهارگروهپايش
ماده  -8فرايند انجام کار:
 .4ابالغ نظام پايش عملكرد صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراكي توسط رئيس ستاد
مركزي هماهنگي اجراي نظام صدور پروانه ها (معاون وزير در امور باغباني) به واحدهاي مرتبط
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 .3صدور احكام اعضاي كارگروه مركزي پايش توسط معاون امور باغباني
 .0صدوراحكام اعضاي كارگروه استاني پايش توسط رئهيس سهازمان جهادكشهاورزي اسهتان(تشهكيل
شبكه پايش)
 .9برنامه ريزي برگزاري دوره هاي آموزشي و توجيهي ويژه اعضاي كارگروه هاي پايش توسهط مركهز
نوسازي و تحول اداري با همكاري واحدهاي مرتبط
 .5تهيه و اعالم برنامه زمان بندي پايش به واحدهاي ذيربط توسط رئيس كارگروه به منظور آمادگي و
جمع آوري اطالعات ،مدارك و مستندات مورد نياز جهت ارائه به كارگروه پايش(فرم شماره )4
 .6جمع آوري اطالعات ،مدارك و مستندات مورد نياز مطابق با چك ليست ها توسط واحدهاي ذيربط
حسب وظايف محوله
 .7مراجعه كارگروه استاني پايش به واحدهاي مهرتبط و تكميهل فرمهها و چهك ليسهت هها از طريهق
برگزاري جلسات ،بازديد ،مصاحبه و مشاهده ،بررسي مدارك و مستندات
 .8تهيه گزارش كارشناسي توسط كارگروه استاني پايش در قالب فرم هاي تهيهه شهده (فهرم شهماره
 0و)3
 .4تحويل گزارش به كميته استاني هماهنگي اجراي نظام صدور پروانه ها
.43

بررسي گزارش ارسالي توسط كميته استاني :
الف– درصورت ناقص بودن گزارش ،موضوع بصورت شفاهي يا كتبي به كارگروه استاني پايش
جهت رفع نقص عودت داده مي شود.
ب -درصورت تاييد پيشنهادات و راهكارها و يا اصالح پيشنهادات ،موضوع به واحدهاي مرتبط
استاني جهت اجراي آزمايشي ابالغ مي گردد.
ج -درصورت رد پيشنهادات موضوع خاتمه يافته اعالم مي گردد.
د  -درصورتي كه پيشنهادات در حيطه وظايف و اختيارات سازمان جهادكشاورزي استان نباشد،
ارسال گزارش به كارگروه مركزي پايش.

توضیحات:
 - 4كميته استاني موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از اعالم گزارش كارگروه استاني
نسبت به بررسي و انجام اقدامات الزم مبادرت نمايد.
 - 3به منظور تعامل و تسريع در روند بررسي گزارشات رئيس كميته استاني مي تواند نسبت به
دعوت از متقاضيان و بهره برداران ذينفع اقدام نمايد.
 .44اجراي آزمايشي مصوبات كميته استاني در زمان مقتضي توسط واحدهاي مرتبط با صدور پروانه ها

11

توضیحات:
 - 4واحدهاي مرتبط با صدور پروانه ها موظهف بهه اجهراي مصهوبات كميتهه اسهتاني درچهارچوب
وظايف تعيين شده مي باشند.
 - 3درصورت بروز مشكالت در مرحله اجراي آزمايشي قبل از انقضاي زمان تعيين شده ،واحدهاي
مرتبط مي توانند با هماهنگي كميته استاني اجراي آزمايشي را به تعويق انداخته و نسبت بهه
پيگيري موضوع اقدام نمايند.
 .43درصورت تاييد نتيجه اجراي آزمايشي ،اعالم نتايج تصميم گيري به كارگروه مركزي پايش توسهط
كميته استاني جهت اطالع و ابالغ به ساير استانها جهت بهره برداري
 .40درصورتيكه گزارش ارسالي در حيطه وظايف و اختيهارات سهازمان جهادكشهاورزي اسهتان نباشهد،
درخصوص موضوع به يكي از روشهاي ذيل اقدام مي گردد:
الف-طرح و بررسي و اتخاذ تصميم توسط كارگروه مركزي و اعالم نتيجه به استان مربوطهه جههت
اجراي آزمايشي
ب -طرح و بررسي در ستاد مركزي هماهنگي و تصميم گيري و اعالم نتيجهه بهه اسهتان مربوطهه
جهت اجراي آزمايشي
توضیحات:
-4درصورت نياز در اين مرحله  ،كارشناس/كارشناسان با هماهنگي كارگروه مركهزي پهايش جههت
بررسي بيشتر موضوع به استان مورد نظر مراجعه مي نمايند.
-3كارگروه مركزي پايش موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از وصول گزارش نسبت بهه
بررسي موضوع و اعالم نتيجه به كارگروه استاني اقدام نمايد.
-0رئيس كارگروه مركزي موظف است در زمان بررسي گزارشات ارسالي نسبت به دعوت از رئهيس
كميته يا كارگروه استاني جهت حضور در جلسات ستاد يا كارگروه مركزي اقدام نمايد.
 .49ابالغ عمومي به ساير استانها جهت بهره برداري درصورت تاييد نتيجه اجهراي آزمايشهي در مهدت
زمان تعيين شده
 .45درج سوابق در بانك اطالعاتي توسط كارگروه مركزي پايش بصورت همزمان
ماده  -9دوره زماني مربوط به تهيه و اعالم گزارشات پايش به شرح ذيل تعيين مي گردد:
الف -كارگروه هاي استاني پايش هر شش ماه يكبار به كارگروه مركزي
ب -كارگروه مركزي پايش بصورت ساالنه به ستاد مركزي
تبصره -كارگروه هاي پايش بنا به تشخيص رئيس كارگروه يا درخواست معاونت امور باغباني خهارج از
سقف زمان تعيين شده نسبت به تهيه و اعالم گزارش اقدام مي نمايند.
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ماده  -11واحدهاي مرتبط با صدور پروانه ها موظفند مدارك ،مستندات و ساير اطالعات مهورد نيهاز
مطابق با چك ليست ها را قبل از مراجعه كارگروه پايش آماده نمايند.
ماده - 11مركز نوسازي و تحول اداري موظف است با همكاري سهاير واحهدهاي ذيهربط و از طريهق
مركز آمار و فناوي اطالعات ،نرم افزار الكترونيكي كردن فرايند صدور مجوزها و پروانه ها را به گونه اي
طراحي نمايند تا امكان پايش عملكرد فرايند مذكور در قالب اين نظام فراهم گردد.
ماده  -12معاونت امور باغباني موظف است براساس نتايج حاصل از اجراي نظام پايش و رعايت ساير
قوانين و مقررات مرتبط ،نسبت به پيگيري عملكرد واحدها و افراد مرتبط با صهدور پروانهه هها اعهم از
بخش دولتي و غيردولتي اقدام نمايد.
ماده  -13معاونت امور باغباني و سازمان نظام مهندسي كشهاورزي موظهف اسهت امكانهات الزم بهه
منظور آگاهي از نظرات ،پيشنهادات و انتقادات متقاضيان ،بهره برداران و ساير ذينفعان را فراهم آورد.
ماده  -14معاونت امور باغباني موظف است با استقرار بانك اطالعاتي به گونه اي برنامه ريزي نمايهد
كه طرح و بررسي گزارشات و پيشنهادات تكراري جلوگيري به عمل آيد.
ماده  - 15اين دستورالعمل در  45ماده و يك تبصره تنظيم و از زمان ابالغ الزم االجرا ميباشد.
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بخش دوم

فرآيندها
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الف -فرآيند پايش صدور پروانه ها ي واحدهاي گلخانه اي و قاچ خوراکی
(درحوزه استان)
شروع
ابالغ نظام پايش صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قاچ خوراكي
رئيس ستاد مركزي هماهنگي نظام صدور پروانه ها(معاون وزير در امور باغباني)
صدور احكام اعضاي كارگروه مركزي پايش /كارگروه استاني پايش
معاون وزير در امور باغباني /رئيس سازمان جهادكشاورزي استان
برنامه ريزي برگزاري دوره هاي آموزشي و توجيهي ويژه اعضاي كارگروه هاي پايش
مركز نوسازي و تحول اداري با همكاري واحدهاي مرتبط
تهيه و اعالم برنامه زمانبندي پايش به واحدهاي مرتبط
كارگروه استاني پايش
جمع آوري اطالعات ،مدارك و مستندات مورد نياز مطابق با چك ليست ها
واحدهاي مرتبط استاني
مراجعه به واحدها و تكميل چك ليستها و فرم ها
كارگروه استاني پايش
تهيه گزارش كارشناسي در قالب فرم هاي تعريف شده
كارگروه استاني پايش
تحويل گزارش كارشناسي به كميته استاني
كارگروه استاني پايش

A
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A
بررسی شکلی گزارش کارشناسی
کمیته استانی
درصورت کامل بودن گزارش
خارج از حیطه

در حیطه

وظايف کمیته استانی

وظايف کمیته استانی

درصورت ناقص بودن گزارش

عودت به کارگروه استانی پايش جهت
رفع نقص به همراه ذکر نواقص

بررسی محتوايی گزارش کارشناسی

B

کمیته استانی

کمیته استانی
رد پیشنهاد

رفع نقص

تايید يا اصالح پیشنهاد

کارگروه استانی
اعالم به کارگروه استانی

ابالغ به واحدهاي مرتبط استانی
جهت اجراي آزمايشی

کمیته استانی

کمیته استانی

پایان

اجراي آزمايشی مصوبات در زمان تعیین شده

واحدهاي مرتبط استانی
اعالم گزارش اجراي آزمايشی به کارگروه مرکزي

کارگروه استانی پايش

بررسی نتايج ناشی از اجراي آزمايشی
کارگروه مرکزي پايش
رد

اعالم خاتمه کار
کارگروه مرکزي

تايید

ابالغ عمومی به ساير استانها
جهت بهره برداري

کارگروه مرکزي
درج در بانک اطالعاتی جهت بهره برداري

کارگروه مرکزي

پایان
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B
ارسال گزارش به کارگروه مرکزي پايش

کمیته استانی

بررسی شکلی گزارش ارسالی
کارگروه مرکزي پايش
درصورت کامل بودن گزارش

درصورت ناقص بودن گزارش

عودت به کارگروه استانی پايش /کمیته

بررسی محتوايی و اتخاذ تصمیم

استانی جهت رفع نقص

کارگروه مرکزي پايش /ستاد مرکزي

رد
اعالم خاتمه کار و درج در
بانک اطالعاتی
ستاد مرکزي /کارگروه مرکزي

کارگروه مرکزي پايش

تايید

رفع نقص
کارگروه استانی /کمیته استانی

ابالغ به واحدهاي مرتبط استانی جهت
اجراي آزمايشی
ستاد مرکزي /کارگرو مرکزي پايش

پايش

اجراي آزمايشی مصوبات در زمان تعیین شده

پایان

واحدهاي مرتبط استانی

اعالم گزارش اجراي آزمايشی به کارگروه مرکزي
کارگروه استانی پايش

بررسی نتايج ناشی از اجراي آزمايشی
ستاد مرکزي /کارگروه مرکزي پايش
رد

تايید

اعالم خاتمه کار

ابالغ عمومی به ساير استانها جهت بهره برداري

ستاد مرکزي /کارگروه مرکزي پايش

ستاد مرکزي /کارگروه مرکزي پايش
درج در بانک اطالعاتی

کارگروه مرکزي

پایان
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ب -فرآيند پايش صدور پروانه ها ي واحدهاي گلخانه اي و قاچ خوراکی
(درحوزه ستاد)
شروع
اخذ و جمع بندي نظرات و ديدگاههاي کمیته هاي
استانی  /واحدهاي ستادي مرتبط با صدور مجوزها

کارگروه مرکزي پايش

بررسی و اتخاذ تصمیم
کارگروه مرکزي پايش /ستاد مرکزي
رد

تايید

اعالم خاتمه کار و درج در

ابالغ به واحدهاي مرتبط با صدور پروانه ها

بانک اطالعاتی

جهت اجراي آزمايشی

ستاد مرکزي  /کارگروه مرکزي پايش
ستاد مرکزي /کارگروه مرکزي
پايش

اجراي آزمايشی مصوبات در زمان تعیین شده
واحدهاي مرتبط صدور پروانه ها

پایان

اعالم گزارش اجراي آزمايشی به کارگروه مرکزي
واحدهاي مرتبط صدور پروانه ها

بررسی نتايج ناشی از اجراي آزمايشی
کارگروه مرکزي پايش /ستاد مرکزي
رد

تايید

اعالم خاتمه کار

ابالغ عمومی به ساير استانها جهت بهره برداري

کارگروه مرکزي پايش /ستاد مرکزي

کارگروه مرکزي پايش /ستاد مرکزي
درج در بانک اطالعاتی

کارگروه مرکزي

پایان
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بخش سوم

چك ليست ها
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ب -چك ليست پايش عملکرد صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراکی
رديف

موضوع
(ماده/تبصره)

شرح وظيفه

واحد مسئول

واحد همکار

اقدامات واحد مسئول

اقدامات واحد همکار

تعیین مسئول و اعضاء کمیته،
تهیه پیش نويس سیاستها،
1

بند  1قسمت
الف ماده 4

سیاستگذاري

معاونت امور

بررسی ،تصويب ،ابالغ،

سااازمان جهاااد

باغبانی

نظارت بر اجرا ،تهیه گزارش

کشاورزي استانها

و بازنگري و اصالح سیاست 

2

بند  1قسمت
الف ماده 4

برنامه ريزي

معاونت امور
باغبانی

تعیین مسئول و اعضاء کمیته،

سااازمان جهاااد

تهیه پیش نويس برنامه ها

کشاااااااورزي

ابالغ،

استانها ،ساازمان

نظارت بر اجرا،تهیه گزارش

نظااام مهندساای

 ،بازنگري و اصالح برنامه 

کشاورزي

بررسی،تصويب،

همکاري در تهیه و اعالم آمار و
اطالعات ،اجراي کامل سیاستها


همکاري در تهیه آمار و اطالعات و
ارائه پیشنهادات  ،شرکت فعال در
فرايند تدوين برنامه حسب
ضرورت،اجراي کامل برنامه مصوب
 ،تهیه و اعالم گزارشات

تشکیل کارگروه ،صدور احکام
اعضا،
3

بند  2قسمت

تهیه و تدوين دستورالعمل

معاونت امور

الف ماده 4

ها و استانداردهاي اجرايی

باغبانی

دستورالعمل

شناسايی

عناوين

هاي

فنی

سازمان جهاد
کشاورزي

همکاري در تهیه و تدوين ،ابالغ و

واجرايی ،تهیه پیش نويس ،

استانها ،سازمان

اطالع رسانی مصوبات به واحدهاي

بررسی کارشناسی ،تصويب،

نظام مهندسی

مربوط ،نظارت بر اجرا

کشاورزي

ابالغ

21

رديف

موضوع
(ماده/تبصره)

شرح وظيفه

واحد مسئول

اقدامات واحد مسئول

واحد همکار

طراحی و ابالغ نظام پايش،

تشکیل کارگروه پايش

تشکیل و استقرار شبکه پايش،

استانی،جمع آوري اطالعات،اسناد

نظارت بر اجراي نظام پايش،

4

بند  3قسمت
الف ماده 4

نظارت عالیه

معاونت امور
باغبانی

بررسی گزارشات نظارتی ارسالی از

سااازمان جهاااد

کارگروه هاي استانی،

کشاااااااورزي

بازديدهاي استانی ،پیگیري در

استانها ،ساازمان

اجراي مصوبات ناشی از پايش ،

نظااام مهندساای

پیگیري در امور مربوط به تخلفات

کشاورزي

از طريق مراجع ذيربط،طراحی
و استقرار بانک اطالعاتی
نظارت مستمر در انجام عملیات
اجرايی صدور پروانه ها و تهیه

5

ماده 22

نظارت بر عملیات اجرايی
صدور پروانه ها

سازمان نظام
مهندسی
کشاورزي

گزارشات نظارتی،درصورت
تخلف ارجاع موضوع به ستاد
مرکزي ،پیگیري در امور مربوط
به تخلفات از طريق مراجع
ذيربط،

21

اقدامات واحد همکار

و مدارك مورد نیاز،هماهنگی با
واحدهاي مرتبط ،متقاضان و بهره
برداران،پاسخگويی درخصوص
گزارشات پايش ،پیگیري در اجراي
مصوبات ناشی از پايش  ،پیگیري
در امور مربوط به تخلفات از طريق
مراجع ذيربط،همکاري در ايجاد و
استقرار بانک اطالعاتی،

رديف

6

موضوع
(ماده/تبصره)

بند  4قسمت
الف ماده 4

شرح وظيفه

نیازسنجی  ،تعیین عناوين
و تدوين سرفصل ها و دوره
هاي آموزشی مورد نیاز

واحد مسئول

اقدامات واحد مسئول
نیاز سنجی آموزشی ،تعیین

معاونت امور
باغبانی

عناوين دوره هاي آموزشی مورد
نیاز،تدوين سرفصل هاي
آموزشی،تصويبابالغ 

اقدامات واحد همکار

واحد همکار
سازمان نظام
مهندسی

همکاري نیاز سنجی و پیشنهاد

کشاورزي ،سازمان

عناوين دوره هاي آموزشی مورد

جهاد کشاورزي

نیاز

استانها

پرداخت تسهیالت بانکی،رعايت
قوانین و مقررات ،واگذاري

تامین ،تصويب و ابالغ تسهیالت
7

بند  6قسمت

هدايت و حمايت از

معاونت امور

الف ماده 4

سر مايه گذاري

باغبانی

بانکی،
ساير اعتبارات نظیر صندوق
توسعه کشاورزي ،تصويب و

سااازمان جهاااد
کشاورزي استان

ابالغ ضوابط و مقررات حمايتی 

زمین،معافیتهاي قاونی،راهنمايی
متقاضی جهت سرمايه
گذاري،اطالع رسانی لز ظرفیت ها و
فرصتها در زمینه ايجاد واحدهاي
گلخانه اي و قارچ خوراکی

تبیین وظايف واحدها به تفکیک مديران
و کارشناسان مطابق با دستورالعمل،
بحث و تبادل نظر درخصوص شیوه انجام

فراهم آوردن زمینه هاي
8

بند  7قسمت

تعامل و همکاري فی مابین

معاونت امور

الف ماده 4

واحدها و فعاالن نظام

باغبانی

گلخانه اي و قارچ خوراکی

کار ،شناسايی الزامات مورد نیاز

سااازمان جهاااد
کشاورزي استان،

،هماهنگی و اقدام در جهت تامین

سااازمان نظااام

الزامات ،هماهنگی الزم درجهت

مهندسااااااای

همکاري واحدها بمنظور انجام وظیفه،
عملیاتی کردن و اعالم نتیجه،

22

کشاورزي

همکاري در انجام وظايف در سطح
استان

رديف

موضوع
(ماده/تبصره)

شرح وظيفه

واحد مسئول

اقدامات واحد مسئول

واحد همکار

اقدامات واحد همکار

جمع آوري و بررسی پیشنهادات و
نظرات از استان ها ،سازمان نظام

2

بند  8قسمت
الف ماده 4

بررسی قوانین و مقررات
مرتبط با نظام گلخانه اي و
قارچ خوراکی

معاونت امور
باغبانی

مهندسی کشاورزي و ساير

سااازمان نظااام

ذينفعان، 
شناسايی نارسائیها،

مهندسااااااای همکاري در شناسايی نارسائیها،
کشاااااااورزي ،ارائه پیشنهادات اصالحی

ارائه پیشنهاد اصالحی

سااازمان جهاااد

پیگیري جهت اصالح

کشاورزي استان

سازمان نظام
مهندسی
کشاورزي،
فراهم آوردن زمینه هاي بیمه
11

بند  2قسمت
الف ماده 4

امور بیمه

معاونت امور
باغبانی

سازمان جهاد

سازه گلخانه ها  ،فراهم آوردن

کشاورزي استان،

زمینه هاي بیمه تجهییزات گلخانه

صندوق بیمه

ها  ،فراهم آوردن زمینه هاي
بیمه محصوالت گلخانه اي ،

23

محصوالت
کشاورزي

امور اجرايی انواع بیمه نامه ها

رديف

موضوع

شرح وظيفه

واحد مسئول

اجراي کامل سیاستها ،

سازمان جهاد

ضوابط فنی ،اجرايی و نظارتی

بند  2قسمت

برنامه ها ،دستورالعملها،

کشاورزي

ابالغی به واحدهاي ذيربط،

ب ماده 4

استانداردها و ساير ضوابط

استان

فراهم آوردن زمینه هاي الزم

(ماده/تبصره)

اقدامات واحد مسئول

واحد همکار

اقدامات واحد همکار

اعالم سیاستها  ،برنامه ها،
دستورالعملها ،استانداردها و ساير

11

جهت اجرا ،نظارت بر اجرا و

فنی ،اجرايی و نظارتی

اعالم و ابالغ به واحدهاي
سازمان نظام
مهندسی
کشاورزي

ذيربط،برنامه ريزي جهت
اجرا،هماهنگی براي اجرا،
اجراي برنامه ها ،دستورالعمل ها،
استانداردها و ساير ضوايط فنی و
اجرايی ابالغی ،نظارت بر اجرا

اقدام متناسب با گزارشات
نظارتی،
تعیین روش انجام کار ،

اعالم برنامه ها و ظرفیت
12

بند  5قسمت
ب ماده 4

هاي ايجاد و توسعه گلخانه

سازمان جهاد

اي و قارچ خوراکی به

کشاورزي

سازمان نظام مهندسی

استان

کشاورزي

جمع آوري ،بررسی و تحلیل
اطالعات،تعیین ظرفیت ها به
تفکیک شهرستان،
اعالم به سازمان نظام مهندسی

سازمان نظام
مهندسی
کشاورزي استان

بند  11قسمت
13

ب ماده  4و
ماده 21

داراي سابقه ابطال

پروانه ها

کشاورزي استان 
اخذ لیست و سوابق پرونده هاي

رسیدگی به پرونده هاي

اعمال ظرفیت هاي ابالغی در صدور

سازمان جهاد
کشاورزي
استان

داراي سابقه ابطال  ،طرح در
جلسه کمیته استانی جهت بررسی
و تصمیم گیري  ،اعالم نتیجه
به سازمان نظام مهندسی

24

سازمان نظام
مهندسی
کشاورزي استان

تهیه و اعالم لیست و سوابق پرونده
هاي داراي سابقه ابطال به سازمان
جهادکشاورزي استان ،اجراي
تصمیمات اتخاذ شده ،

رديف

موضوع
(ماده/تبصره)

شرح وظيفه

واحد مسئول

تامین نیروي انسانی،

سازمان نظام

امکانات و تجهیزات مورد

مهندسی

نیاز

کشاورزي

اقدامات واحد مسئول

واحد همکار

اقدامات واحد همکار

کشاورزي استان جهت اقدام،
درصورت عدم امکان تصمیم
گیري ،اعالم به معاونت امور
باغبانی جهت بررسی موضوع و
تصمیم گیري

14

بند  4ماده 4
قسمت ج

تامین نیروي متخصاص،تاامین
فضاي مورد نیاز،تامین امکانات

-

و تجهیزات مورد نیاز

-

همکاري ،اظهار نظر و تايید تعرفه
تشکیل کمیته تدوين تعرفه ها 
15

بند  5ماده 4
قسمت ج

سازمان نظام
تعرفه ها

 ،تهیه ،تدوين تعرفه ها و پیگیري

مهندسی

جهت ابالغ نظارت بر اجراي

کشاورزي

تعرفه ها،پیگیري تخلفات
احتمالی تا حصول نتیجه

هاي پیشنهادي،نظارت بر اجراي
معاوناات امااور
باغبانی ،ساازمان
جهاد کشااورزي
استان

تعرفه ها،نظارت بر پیگیري
تخلفات احتمالی،اعالم گزارش
تخلف احتمالی به سازمان نظام
مهندسی کشاورزي،طرح تخلف
احتمالی در کمیته استانی يا ارجاع به
ستاد مرکري درصورت نیاز

25

رديف

موضوع

شرح وظيفه

واحد مسئول

بند  7ماده 4

اطالع رسانی عمومی

سازمان نظام

 ،نصب اطالعیه در محل کار

قسمت ج

درخصوص نظام گلخانه اي

مهندسی

 ،نصب در درگاه الکترونیکی

و ماده 12

کشور

کشاورزي

سازمان،اطالع رسانی از طريق

بند  8ماده 4

حفظ ،نگهداري سوابق و

قسمت ج

پرونده ها

(ماده/تبصره)

اقدامات واحد مسئول

واحد همکار

اقدامات واحد همکار

تهیه ،تامین و توزيع کتب،
نشريات فیلمبروشور و ...
16

رسانه هاي گروهی  ، برگزاري

معاوناات امااور
باغبانی ،ساازمان
جهاد کشااورزي

همکاري در اجراي کلیه امور

استان

همايش ،سمینار و ...
ايجاد بانک اطالعاتی و
17

سازمان نظام

مستندات،جمع آوري

مهندسی

سوابق ، طبقه بندي سوابق،

کشاورزي

آرشیو به تفکیک استانی و

سازمان جهاد
کشاورزي استان

انتقال سوابق موجود

شهرستانی
معاونت امور
باغبانی،
18

بند  2ماده 4
قسمت ج

اجراي دوره هاي آموزشی

سازمان نظام

تهیه و تدوين بسته هاي

سازمان جهاد

مهندسی

آموزشی،برگزاري دوره

کشاورزي استان،

کشاورزي

آموزشی ارزشیابی دوره 

سازمان تحقیقات،
آموزش و ترويج
کشاورزي

26

همکاري دربرگزاري دوره نظیر(معرفی
مدرس ،تامین فضاهاي آموزشی و
ساير امکانات ،تجهییزات آموزشی و
کمک آموزشی)

رديف

موضوع
(ماده/تبصره)

شرح وظيفه

طراحی و استقرار سیستم
12

بند  11ماده 4

الکترونیکی صدور پروانه

قسمت ج

هاي واحدهاي گلخانه اي و
قارچ خوراکی

واحد مسئول
مرکز فناوري
اطالعات و
ارتباطات ،مرکز
نوسازي و تحول
اداري

اقدامات واحد مسئول

واحد همکار

اقدامات واحد همکار

معاونت امور
تهیه شرح نیاز ،انعقاد قرار

باغبانی ،سازمان

داد، تهیه نرم افزار،

جهاد کشاورزي

ابالغ ،اجراي آزمايشی،

استان ،سازمان

اجراي قطعی

نظام مهندسی

همکاري در اجراي کلیه امور

کشاورزي
تهیه گزارشات ماهانه ،تهیه

21

بند  11ماده 4
قسمت ج

گزارشات موردي  ،اعالم به

تهیه گزارشات ماهانه و

سازمان نظام

موردي و اعالم به وزارت

مهندسی

معاونت امور باغبانی ،اعالم به

جهادکشاورزي

کشاورزي

سازمان جهادکشاورزي

-

-

استانها،
اخذ گزارشات نظارتی مهندس
21

سازمان نظام

بند  12ماده 4

گزارشات نظارت مهندس

قسمت ج

ناظر

ماده 5

تشکیل ستاد مرکزي

معاونت امور

قسمت الف

هماهنگی اجراي نظام

باغبانی

ناظر،اعالم تخلف احتمالی به

مهندسی

سازمان جهادکشاورزي

کشاورزي

استان،انجام اقدامات

-

-

مقتضی
22

صدور احکام،ارسال
دعوتنامه،تشکیل جلسات دوره
اي ،تشکیل جلسات

27

-

-

رديف

موضوع
(ماده/تبصره)

شرح وظيفه

واحد مسئول

اقدامات واحد مسئول

واحد همکار

اقدامات واحد همکار

موردي،تهیه و اعالم
صورتجلسات ،پیگیري انجام
مصوبات
صدور احکام،
ارسال دعوتنامه،تشکیل
23

ماده 5

تشکیل کمیته استانی

قسمت ب

هماهنگی اجراي نظام

سازمان

جلسات ماهانه ،تشکیل

جهادکشاورزي

جلسات موردي،تهیه و اعالم

استان

صورتجلسات،پیگیري انجام

-

-

مصوبات ،ارسال رونوشت به
معاونت امور باغبانی

24

ماده 6

مدارك مورد نیاز جهت
صدور پروانه ها

سازمان نظام
مهندسی
کشاورزي
سازمان نظام

25

قسمت الف

فرآيند صدور موافقت

مهندسی

ماده 7

اصولی

کشاورزي

راهنمايی کردن و اعالم مدارك و
استعالمات مورد نیاز به
متقاضی ،دادن فرمها به

-

-

متقاضی،
بررسی درخواست و تطبیق با
سیاستها و برنامه هاي
ابالغی،صدور موافقت اصولی
ظرف زمان مقرر پس از وصول فرم
تکمیل شده درخواست از متقاضی

28

معاونت امور
باغبانی ،سازمان
جهاد کشاورزي
استان

اعالم سیاستها و برنامه ها،

رديف

موضوع
(ماده/تبصره)

شرح وظيفه

واحد مسئول

اقدامات واحد مسئول

واحد همکار

اقدامات واحد همکار

فاقد زمین ،صدور موافقت اصولی
با امضاء رئیس سازمان ،تحويل
به متقاضی و اخذ رسید،

ارائه فرم درخواست به
متقاضی،اخذ فرم درخواست
تکمیل شده از متقاضی ،اخذ
مدارك مورد نیاز از متقاضی
سازمان نظام

26

قسمت ب

فرايند صدور پروانه

ماده 7

تاسیس

مهندسی
کشاورزي
سازمان نظام
مهندسی
کشاورزي

ثبت درخواست متقاضی،
تشکیل پرونده،ارائه کد
رهگیري به متقاضی همکاري با
متقاضی جهت استعالم
هماهنگی با دستگاهها جهت
تسريع در اعالم پاسخ اخذ
استعالم از واحدهاي استعالم
شونده 
بررسی درخواست و تطبیق با
سیاستها و برنامه هاي ابالغی،
بررسی درخواست و تطبیق با

29

معاونت امور
باغبانی ،سازمان
جهاد کشاورزي
استان

هماهنگی در سطح عالی بمنظور
تسريع و تسهیل در اعالم پاسخ
استعالم توسط دستگاهها ،اعالم
سیاستها و برنامه ها ،اعالم ضوابط
و مقررات،

رديف

موضوع
(ماده/تبصره)

شرح وظيفه

واحد مسئول

اقدامات واحد مسئول

واحد همکار

اقدامات واحد همکار

ضوابط و مقررات ابالغی،اعالم
نقص به متقاضی جهت رفع
آن،درصورت منفی بودن پاسخ،
اعالم به متقاضی بصورت کتبی
باذکر داليل ،
تعیین صالحیت مهندسین مشاور
مطابق با ضوابط ابالغی ،اعالم
عمومی لیست مهندسین مشاور
داراي صالحیت از طريق درگاه

تهیه و ارائه طرح و نقشه هاي اجرايی

الکترونیکی يا  ، ....اخذ قرارداد

به سازمان نظام مهندسی کشاورزي

تهیه طرح فی مابین متقاضی و
مهندس مشاور و پیمانکاران،
ارائه فرم هاي تعهد محضري
مهندسین مشاور  ،ناظر و پیمانکار
به متقاضی ،اخذ تعهد محضري
مهندسین مشاور و ناظر و
پیمانکاران از متقاضی ،تايید
مهندس مشاور درصورت تغییر در
طرح ،
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مهندس مشاور،
متقاضی

توسط مهندس مشاور و متقاضی،
درصورت تغییرات در طرح در حین
اجراء اعالم به سازمان نظام مهندسی
کشاورزي توسط متقاضی و اخذ
تايید،

رديف

موضوع
(ماده/تبصره)

شرح وظيفه

واحد مسئول

اقدامات واحد مسئول
صدور پروانه تاسیس ظرف زمان
مقرر از ثبت تقاضا  ،صدور
پروانه تاسیس با امضاء رئیس
سازمان ،تحويل به متقاضی و
اخذ رسید ،ارسال يک نسخه از
پروانه به مديريت باغبانی
استان،درج در پرونده و
بايگانی،ارائه فرم درخواست به
متقاضی،اخذ فرم درخواست
تکمیل شده از متقاضی،
ثبت درخواست متقاضی،
تشکیل پرونده،انجام ثبت و
تشکیل پرونده در مدت زمان تعیین

27

قسمت ج
ماده 7

صدور پروانه بهره برداري

سازمان نظام

شده،اخذ گواهی پايان کار تايید

مهندسی

شده توسط مهندس ناظر،بررسی

کشاورزي

درخواست و تطبیق با ضوابط و
مقررات اعالمی،اعالم نقص به
متقاضی جهت رفع آن،
ارائه فرم محضري مسئول فنی به
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واحد همکار

اقدامات واحد همکار

رديف

موضوع
(ماده/تبصره)

شرح وظيفه

واحد مسئول

اقدامات واحد مسئول

واحد همکار

اقدامات واحد همکار

متقاضی ،اخذ قرارد مسئول فنی
با متقاضی ،
صدور پروانه بهره برداري ظرف مدت
زمان يک ماه ازثبت تقاضا  ،صدور
پروانه بهره برداري با امضاء رئیس
سازمان نظام مهندسی کشاورزي،
تحويل به متقاضی و اخذ رسید،
ارسال يک نسخه از پروانه به مديريت
باغبانی استان،درج در پرونده و
بايگانی

بررسی اعتراض توسط مديريت
باغبانی استان ،طرح اعتراض و

28

ماده 2

روش اعتراض متقاضی و
رسیدگی به آن

سازمان
جهادکشاورزي
استان

بررسی در کمیته استانی، طرح
اعتراض جهت بررسی در ستاد
مرکزي درصورت نیاز ،اعالم
پاسخ به متقاضی
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سازمان نظام
مهندسی
کشاورزي

پیگیري ،تعامل و همکاري در
رسیدگی به اعتراضات و شکايات 

رديف

موضوع
(ماده/تبصره)

22

ماده 11

31

ماده 12

31

ماده14
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ماده 16

شرح وظيفه
رعايت مدت اعتبار
موافقت اصولی و پروانه ها

واحد مسئول
سازمان نظام

اقدامات واحد مسئول
شناسايی و اعالم به واحدهاي

مهندسی

مشمول تمديد پروانه،اقدام در

کشاورزي

جهت تمديد پروانه،

واحد همکار
واحدهاي گلخانه
اي و قارچ خوراکی

اقدامات واحد همکار

مراجعه و درخواست تمديد پروانه،

تعیین صالحیت و رتبه مهندسین
معرفی مهندسین مشاور،

سازمان نظام

ناظر و پیمانکاران داراي

مهندسی

رتبه و صالحیت

کشاورزي

اخذ تعهد محضري

سازمان نظام

مهندسین مشاور ،ناظر و

مهندسی

پیمانکاران

کشاورزي

استفاده از پتانسیل ها و

سازمان نظام

ظرفیت هاي آموزشی

مهندسی

انجمن قارچ خوراکی

کشاورزي

اعالم نظرات و پیشنهادات بمنظور

مشاور ،ناظر و پیمانکاران مطابق با
ضوابط ابالغی ،تهیه لیست

معاونت امور

تعیین صالحیت مهندسین مشاور،

کارشناسان ناظر و پیمانکاران

باغبانی

ناظر و پیمانکاران به سازمان نظام
مهندسی کشاورزي،

داراي رتبه و صالحیت،
انتشار لیست مذکور
در اختیار قرار دادن فرم هاي
مخصوص تعهد محضري مهندسین
مشاور ،ناظر و پیمانکاران ،اخذ
تعهد محضري مهندسین مشاور،

-

-

ناظر و پیمانکاران از متقاضی قبل
از شروع انجام کار،
برگزاري دوره هاي آموزشی،
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انجمن قارچ

همکاري در اجراي دوره هاي

خوراکی

آموزشی

(پشت همه صفحات چك ليستها)
شواهد و مصاديق:
.................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................
...................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .....................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

پيشنهادات:
.................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................
...................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .....................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

شواهد و مصاديق:
.................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................
...................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .....................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

پيشنهادات:
.................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................
...................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .....................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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بخش چهارم

فرم ها
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بسمه تعالی
فرم شماره ()1
جناب آقاي /سرکار خانم
رئيس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبيعی استان..........
سالم علیکم،

با احترام ،در اجراي نظام پايش عملكرد صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراكي به
شماره  .......................مورخ ........................معاون وزير در امور باغباني وزارت جهادكشاورزي بدينوسيله
ضمن ارسال چك ليست مربوط به پايش عملكرد صدور مجوز و پروانه  ،....................به اطالع مي رساند
كارگروه استاني پايش متشكل از آقا /خانم  ........... ،........... ،...........و به سرپرستي آقا/خانم ......مدير امور
باغباني استان ............از تاريخ  ...............لغايت  .................به آن سازمان مراجعه مي نمايند.
خواهشمنداست دستور فرماييد مديران مربوط با اطالعات آمادگي كامل در محل سازمان حضور داشته
باشند.
برنامه پیشنهادي:
 - 4جلسه توجيهي با حضور كليه مديران واحدهاي مرتبط
 - 3مصاحبه ،مشاهده ،بررسي اسناد به منظور تكميل فرم هاي پايش به تفكيك واحدها
...... - 0
رئيس سازمان جهادکشاورزي استان

رونوشت:


مديرکل دفتر امور گلخانه ها ،گیاهان دارويی و قارچ و رئیس کارگروه مرکزي پايش جهت استحضار



اعضاي محترم کارگروه پايش عملکرد جهت اطالع و اقدام
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بسمه تعالی
فرم شماره ()2

گزارش پايش عملکرد صدور پروانه هاي واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراکی
(به تفکيك واحدهاي مرتبط)
سازمان جهادكشاورزي استان

-1محل ارزيابی :ستاد وزارتخانه 

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور 
 -2عنوان واحد سازمانی..............................................:
-3اعضاء کارگروه پايش:
آقا/خانم ........................................................رئيس كارگروه (سمت).............:
آقا/خانم ..............................................................عضو
آقا/خانم ..............................................................عضو
آقا/خانم ..............................................................عضو
آقا/خانم ..............................................................عضو
 -4مصاحبه شوندگان:
آقا/خانم........................................سمت.................................شماره تلفن......................
آقا/خانم........................................سمت.................................شماره تلفن......................
آقا/خانم........................................سمت.................................شماره تلفن......................
آقا/خانم.......................................سمت...............................شماره تلفن.........................
-5شرح گزارش:
............................................................................................................................ .......................................................................
.........................................................................
.................................................................................................................................................. ..........................................................
-6تشخیص (قوتها ،ضعفها ،فرصتها و محدوديت ها):
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
-7پیشنهادات و راه حل ها:
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
 -8تقدير و تشکر  ،تذکر:
...................................................................................................................................................................
امضاء رئيس و اعضاء کارگروه پايش:
-1
-2
....-3
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بسمه تعالی
فرم شماره ()3

گزارش تجميعی پايش عملکرد واحدهاي مرتبط با صدور پروانه هاي
واحدهاي گلخانه اي و قارچ خوراکی
(اين گزارش توسط رئيس كارگروه پايش تكميل مي گردد).

-1شرح گزارش:
.......................................................................................................... ................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

 -2تشخيص(قوتها  ،ضعفها،تهديدها و فرصتها):
..................................................................................................................................................................... .....................................................
.....................................................................................................................................................................

-3پيشنهادات و راه حل ها:
..................................................................................................................................................................... .....................................................
.................................................................................... .................................................................................

امضاء رئيس کارگروه
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ويژگيها و الزامات تهيه گزارش:
بمنظور مفيد و قابل درك بودن گزارش رعايت موارد ذيل در تنظيم آن ضروري مي باشد:
 .4منظور از پايش چيست و دقيقا چه موضوعي پايش شده است؟
 .3شواهد و مصاديق قيد گردد.
 .0نتايج حاصله كدامند؟
 .9پيشنهادات ارائه شود.
 .5اصول ساده نويسي و اختصار رعايت شود.
 .6مستقيما با موضوع ماموريت محوله مرتبط باشد.
 .7صريح ،روشن و قابل اجرا باشد (از بيان مطالب كلي و مبهم خودداري شود).
 .8موضوع با اصول و قواعد علمي و فني و روشهاي منطقي و مقررات جاري انطباق داشته باشد.
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