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 مقدمه
امروزه ارتقاي بهره وري کشاورزي از طریق افزایش بهره وري سرمایه، منابع انسانی، منابع طبیعی و نهاده هاي 

و توسعه کشاورزي مطرح می باشد و در این کشاورزي تولید، به عنوان راهکاري براي رسیدن به خود کفایی 
عم از نهاده هاي مصرفی و نهاده هاي سرمایه میان تامین و توزیع به موقع و قابل اطمینان نهاده هاي کشاورزي ا

ي مصرفی تولید از جمله اي تولید، تاثیر مثبت و مستقیمی بر بهره وري کشاورزي دارد. ضمن آنکه نهاده ها
سالمت بهره برداران، مصرف کنندگان و محیط  کاهش هزینه تولید و به لحاظ نقشی که درو ... سم  -بذر  -کود

 کنترلی و نظارتی قوي می باشند.همواره مورد توجه جدي بوده و نیازمند سیستمهاي زیست ایفا می نمایند، 
هاي حمایتی دولت در بخش کشاورزي است. در هاي کشاورزي از اولین سیاستسیاست تأمین و توزیع نهاده

ارزان قیمت پس از اجراي برنامه اصالحات اراضی حمایت از بخش کشاورزي در ایران با توزیع  1340اواسط سال 
، بذر و ... رقم خورده هرچند قانون معینی که نشان از به رسمیت مهاي مورد نیاز زارعین از قبیل کود، سنهاده

ها کماکان تداوم یافت و رشد روزافزون این شناساندن آن باشد، وجود نداشت اما پرداخت یارانه به نهاده
 دي، اجتماعی، فرهنگی جمهوري اسالمی ایران رقم خورد.ها با قانون برنامه دوم و سوم توسعه اقتصاپرداخت

هاي اخیر در کنار نگرانی کارشناسان بخش نیست. آنچه در سالحال این روند همچون گذشته تنها دل عیندر 
ها هاي مربوط به نهادهها و یارانهسهم اندك بخش کشاورزي موجب نگرانی شده، تأمین و توزیع نامطلوب نهاده

 است. 
ابالغ نظام صدور مجوز مراکز خدمات  ) قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و2اجراي ماده ( در راستايلذا 

هاي دانش آموختگان بخش استفاده از ظرفیت و همچنین ت موجودبرون رفت از مشکالو  کشاورزي غیر دولتی
 ،مناسب در تأمین ساختارگري در نظام دولتی و ایجاد سپاري تصديکشاورزي در این عرصه و با هدف برون 

نهاده ها کنندگان عرضه ویژه کز خدمات کشاورزي غیر دولتی دستورالعمل اجرایی مرا ،نهاده هاتوزیع و مدیریت 
خداوند متعال و همکاري مدیران و کارشناسان  امید است با استعانت از گردد.میتدوین  و تجهیزات کشاورزي

 یابی به اهداف تعیین شده موفق باشیم.در جهت دست
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش اول
 دستورالعمل

  



 
 

 تعاریف : -1ماده 
 23/4/89مصوب  منظور قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی قانون افزایش بهره وري: .1

 می باشد. مجلس شوراي اسالمی

دسـتورالعمل نظـام صـدور مجـوز      1تعریف مندرج در ماده منظور  :مراکز خدمات کشاورزي غیر دولتی  .2
 19/11/95مـورخ   32709/020ابالغیه وزیر محترم کشاورزي به شماره مراکز خدمات کشاورزي غیر دولتی 

 می باشد.

ایـران   اسـالمی منظور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی جمهوري  سازمان نظام مهندسی: .3
 است.

که در فرآیند پیش، حین و پس از تولید ات بخش کشاورزي به کار برده می شود نهاده  به هر چیزينهاده:  .4
 می گویند.

مجوز سازمان نظام  د که بر اساسشوبه مرکزي اطالق می  عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزي: مراکز .5
ت جهـاد  بیعی تاسیس و در چارچوب سیاست ها، ضـوابط و برنامـه هـاي وزار   مهندسی کشاورزي و منابع ط

یـع و فـروش نهـاده هـا و     ورالعمل نسبت به ارایه خدمات، توزکشاورزي مطابق با وظایف مندرج در این دست
که ایـن   .کند دامپروري و کشاورزي ( به جز مواد ژنتیکی و سموم کشاورزي)، فعالیت میشیالت، تجهیزات 

 نهاده ها و تجهیزات شامل موارد زیر می باشند

 گروه یک: -1

کـه   يو مغـذ  دیخاطر عناصر مفه که عموماً ب ساخته شده صنعتی ایو  یعیکود هرگونه مواد طب کود :الف) 
ایی، زیسـتی، کمپوسـت،   یمانند کودهاي شـیم  .کنندیاز آن استفاده م يدر آن وجود دارد در بخش کشاورز

 حیوانی و .....
که بتواند نسل دیگري از همـان  شامل دانه، غده، پیاز، ریشه و .... در کشاورزي به هر بخش از گیاه  ب) بذر:

 .گویندگیاه را تولید کند بذر می
گیاه کوچکی است که قسمتی از دوره رشد خود را در محیطی با نور و دماي کنترل شـده   ج) نشاء و نهال:

درخت یـا  و همچنین یند نشاء گو می گذراند و پس از مساعد شدن آب و هوا به زمین اصلی منتقل می شود
 .را نهال گویند درختچه نورس که تازه نشانده شده است

 
 



 
 

 گروه دو: -2
با بکارگیري تکنولوژي براي افزایش بهره وري کـه در   ماشین هاي که :و ادوات کشاورزي د) ماشین االت

، شـیر  گاوآهن، نهرکن، تیلرکمباین، شامل تراکتور، عملیات کشاورزي و مزارع مورد استفاده قرار می گیرد و 
 .و ....... می باشد دوش

مـورد اسـتفاده در بخـش کشـاورزي و      ابـزار آالت  ملزومات وکلیه شامل  :و ابزارآالت لوازم ه) تجهیزات،
دام، طیـور،   ،، گیاهپزشـکی هـا  گلخانـه  مانند يکه موجب تسهیل و افزایش راندمان در امور تولیددامپروري 

 .شودمی  و ......... آبیاري، سیستم هاي شیالت
 گروه سه: -3
تغذیـه دام،   برايمنظور کلیه مواد خوراکی اعم از خام یا فرآوري شده که  :، طیور و آبزیان) خوراك دامو

طیور و آبزیان به منظور نگهداري، تولید مثل و رشد تولیدات دام، طیور و آبزیان مورد مصرف قرار می گیرند، 
 می باشند.

مخلوطی از مواد معدنی و آلـی کـه از تجزیـه و تخریـب سـنگها در       ك و خاك هاي پوششی: ) انواع خاز
 د.نمی باش مورد استفاده بسترهاي تولیدي طبیعت بوجود می آید که در

کز خدمات کشاورزي غیر دولتی ویژه مراکننده ایجاد حقیقی یا حقوقی درخواست  صاشخامنظور  متقاضی:. 5
 .دنمی باش از سازمان نظام مهندسی عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزي مراکزي 
بنـابر درخواسـت    مرکز خدمات کشـاورزي غیـر دولتـی   سیس أمنظور ته باست که  جوزيم سیس:أت جواز.  6

ر ضوابط و مقررات فنی و اجرایی تعیین شـده از  یدستورالعمل ها و سا، متقاضی و مطابق با سیاستها و برنامه ها
که قابـل تمدیـد مـی     دشوصادر می به مدت دو سالتوسط سازمان نظام مهندسی  وزارت جهادکشاورزي سوي
 .باشد

دارا بودن کارشناس متناسب با نوع نهاده و تجهیزات عرضـه شـده بـه شـرح زیـر       :ترکیب نیروي انسانی .7
 ضروري می باشد.

 ایر رشته هاي مرتبطفیزیولوژي گیاهی و س -زراعت  -کود: کارشناس رشته هاي خاك شناسی  -1

منابع طبیعـی (گونـه هـاي     -تولیدات گیاهی -باغبانی -اصالح نباتات -زراعتکارشناس رشته هاي بذر:  -2
 مرتعی) و سایر رشته هاي مرتبط

منابع طبیعـی (جنگـل و بیابـان زدایـی) و      -تولیدات گیاهی -باغبانی کارشناس رشته هاي نشاء و نهال: -3
 سایر رشته هاي مرتبط



 
 

 -ماشـین هـاي کشـاورزي    -ماشـین آالت  -آبیاري کارشناس رشته هاي االت و ادوات کشاورزي:ماشین  -4
 و سایر رشته هاي مرتبط شیالت -دامپروري -هاي کشاورزيمکانیک ماشین 

و  دامپروري -ماشین آالت کشاورزي -آبیاري -یباغبانکارشناس رشته هاي تجهیزات، لوازم و ابزارآالت:  -5
 سایر رشته هاي مرتبط

 -اصـالح نـژاد   -طیـور  -علوم دامی -آبزیان -دامپروريکارشناس رشته هاي خوراك دام، طیور و آبزیان:  -6
 شیالت و سایر رشته هاي مرتبط -صیادي -صید

ترویج و آموزش  -باغبانی -زراعت -خاك شناسیکارشناس رشته هاي انواع خاك و خاك هاي پوششی:  -7
 کشاورزي و سایر رشته هاي مرتبط

یکی از کارشناسان فوق را در ترکیب نیروي حداقل می بایست مراکز خدمات متناسب با نوع خدمت : 1تبصره
 .انسانی شرکت داشته باشد

کز خدمات کشاورزي اولویت در اتوسط مردر یک گروه نهاده  یکبیش از  در صورت فروش و توزیع :2تبصره 
که این گروه بندي به شرح زیر  شد.ضه نهاده بامرتبط با بیشترین عر نیروي انسانی، کارشناسی است کهمعرفی 

 می باشد.
 نشاء و نهال –بذر  –کود  گروه یک:

 ماشین االت و ادوات کشاورزي -تجهیزات، لوازم و ابزارآالت  گروه دو:
 خوراك دام، طیور و آبزیان گروه سه:

 انواع خاك و خاك هاي پوششی گروه چهار:

 شرح اجمالی:–2هماد
جز مواد ژنتیکـی و  به توزیع و فروش مربوط به نهاده ها و تجهیزات دامپروري و کشاورزي (شامل کلیه خدمات، 

 می باشد.سموم کشاورزي) 
 

ات مراکز خدمات کشاورزي غیر دولتی ویژه شرکت هاي عرضه نهاده ها و تجهیزوظایف -3ماده
:کشاورزي  

مقررات فنی، اجرایـی و نظـارتی   رعایت کامل سیاست ها، برنامه ها، دستورالعمل ها و سایر ضوابط و  .1
 مربوط



 
 

تامین نیروي انسانی، فضا، تجهیزات و سایر امکانات مورد نیاز متناسـب بـا نـوع فعالیـت منـدرج در       .2
 پروانه 

 هاي تعیین شده در ارائه خدمات به بهره برداران بخش کشاورزيرعایت کامل تعرفه .3
 اعالم گزارشات دوره اي و موردي به سازمان نظام مهندسی کشاورزي  .4

 مرکزرات اختیا انجام فعالیت صرفا در حیطه .5

 رعایت کلیه قوانین و مقررات از جمله قانون کار و بیمه تامین اجتماعی .6

 تهیه و تنظیم فاکتور فروش، دفاتر روزانه و کل .7

 تجهیز به صندوق مکانیزه فروش  .8

 تاییدیه هاي الزم از مراجع ذیصالح اخذ استاندارد یا .9

مدارك مورد نیاز براي صدور مراکز خدمات غیر دولتی کشاورزي ویژه عرضه نهاده ها و  –4ماده 
 تجهیزات به شرح زیر تعیین می شود:

 الف: مدارك عمومی:
 اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی یا صاحبان امضاء مجاز درخصوص اشخاص حقوقی .1

 تصویر کارت عضویت سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعیاصل و  .2
و اصل و تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی یا آگهی ثبت و اساسـنامه بـراي اشـخاص حقـوقی      .3

 معرفی مدیر عامل از سوي صاحبان امضاء براي صدور مجوز

 د.شوموضوع فعالیت یا فعالیتهاي عرضه نهاده ها و تجهیزات باید در اساسنامه شرکت درج  تبصره:

 گواهی عدم سوء پیشینه متقاضی و یا مدیر عامل در خصوص اشخاص حقوقی .4

 3*4یک قطعه عکس  .5

:ب: مدارك اختصاصی  
 خدمات غیر دولتی :مرکز  

 (کاربرگ الف) فرم تکمیل شده درخواست متقاضی .1

 3مبنی بر مالکیت قانونی محل مورد تقاضا یا اجاره نامه رسمی بـا مـدت اعتبـار حـداقل     مدارك مثبته  .2
 سال از تاریخ درخواست به همراه مجوز حق بهره برداري از مالک

 (کاربرگ ج) فرم تعهد محضري متقاضی .3



 
 

 از سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استانو رتبه بندي احراز صالحیت  .4

 از سازمان نظام  مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی براي امور مشاوره اي و پیمانکاري لپروانه اشتغا .5

 بازدید اولیه کارشناس از ساختمان، تاسیسات و امکانات محل فعالیت مرکز (کاربرگ ب) مثبته گزارش .6

 تصویر فیش هاي واریزي .7

 انبار عرضه نهاده و تجهیزات: 
استفاده از طریق اجاره نامه رسمی و غیر قابل فسخ حق  انبار،ارائه مدارك مثبته مبنی بر مالکیت محل  .1

 به مدت اعتبار مجوز

محل انبار با توجه به نهاده و تجهیزات مورد تقاضا مطابق با فرم هاي از  یبازدید کارشناس مثبته گزارش .2
 بازدید.

 تصویر فیش کارشناسی .3
 این دستورالعمل به شرح زیر: 1ماده  7مطابق با بند  مدارك نیروي انسانی متخصص .4

 تصویر پروانه اشتغال -
 دو قطعه عکس -
  تعهد نامه -
 مسوولیت بیمه نامه -

 مراحل مربوط به صدور مجوز تاسیس به شرح زیر تعیین می شود : –5ماده 
 الف : مجوز تاسیس

 الکترونیکیمراجعه متقاضی به سازمان نظام مهندسی و یا پنجره واحد  .1
تکمیل فرم درخواست و ارائه آن به همراه مدارك مورد نیاز به سازمان نظام مهندسی کشاورزي و یا بارگذاري  .2

 در پنجره واحد الکترونیکی 

ثبت درخواست و تشکیل پرونده توسط کارشناس سـازمان نظـام مهندسـی و دریافـت کـد رهگیـري توسـط         .3
 متقاضی

و تهیه گزارش توسط کارشناس سازمان مرکز خدمات غیر دولتی و انبارهاي اعالمی بازدید کارشناسی از محل  .4
 نظام مهندسی و اعالم نواقص (در صورت وجود)

 دستورالعمل  1ماده  7معرفی نیروي متخصص مطابق با بند  .5



 
 

ام بررسی و تطبیق مدارك با ضوابط و مقررات مربوط به مجوز تأسیس و تایید آن توسط کارشناس سازمان نظ .6
 مهندسی کشاورزي 

 و نیروي متخصص معرفی شدهاخذ تعهد محضري از متقاضیان  .7

 صدور مجوز تاسیس با امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي .8

روز  10درصورت منفی بودن پاسخ، سازمان نظام مهندسی کشاورزي موظف است مراتب را حداکثر طی   :بصرهت
 کاري بصورت کتبی همراه با ذکر دالیل به متقاضی اعالم نماید.

 
 شرایط و ضوابط انبار:-6ماده

 الف ) کود: 
 کود شیمیایی -

متر مربع می باشد که می بایست مطابق با فرم  20فعالیت  داقل مساحت انبار مورد نیاز براي اینح
 تجهیز گردیده باشد. این دستورالعمل )1/1(شماره 

 کود حیوانی و کمپوست -
که می بایست مطابق با فرم متر مربع می باشد  200حداقل مساحت انبار مورد نیاز براي این فعالیت 

 این دستورالعمل تجهیز گردیده باشد.) 2/1(شماره 

از سایر واحدهاي حیوانی و کمپوست انبارهاي عرضه کودهاي و استقرار فواصل  رعایت حریم  بصره:ت
 می باشد. )1پیوست ( صنعتی، کشاورزي و دامپروري بشرح جدول

 ب ) بذر: 
با فرم  متر مربع می باشد که می بایست مطابق 15حداقل مساحت انبار مورد نیاز براي این فعالیت 

 تجهیز گردیده باشد. این دستورالعمل 2شماره 

 ج) ماشین آالت و ادوات کشاورزي : 
متر مربع می باشد که می بایست مطابق با فرم  25حداقل مساحت انبار مورد نیاز براي این فعالیت 

 تجهیز گردیده باشد. این دستورالعمل 3شماره 

 د) تجهیزات، لوازم و ابزارآالت: 
با فرم  متر مربع می باشد که می بایست مطابق 25حداقل مساحت انبار مورد نیاز براي این فعالیت 

 تجهیز گردیده باشد. این دستورالعمل 3شماره 

 ه) نشاء و نهال: 



 
 

که می بایست  متر مربع می باشد 100مورد نیاز براي این فعالیت  خزانه و نهالستانحداقل مساحت 
 این دستورالعمل تجهیز گردیده باشد. 4مطابق با فرم شماره 

 و) خوراك دام، طیور و آبزیان: 
که می  می باشد یمتر مربع100دو واحد مورد نیاز براي این سطح از فعالیت  انبارحداقل مساحت 

 این دستورالعمل تجهیز گردیده باشد. 5بایست مطابق با فرم شماره 

 ز) خاك و خاك پوششی:
که می بایست مطابق با فرم  متر مربع می باشد200مورد نیاز براي این فعالیت انبار حداقل مساحت 

 این دستورالعمل تجهیز گردیده باشد. 6شماره 

 تبصره تهیه و تدوین گردیده که پس از ابالغ الزم االجرا می باشد 5ماده و  7این دستورالعمل در  -7ماده
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


