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  تاسمٍ تعالی

 "آیین نامه کارحین تحصیل دانشجویان مراکسآموزش جهادکشاورزی"شیوه نامه اجرایی 
 

زض ذػَظ 1/4/1394ثط اسبس هػَثِ یکػس چْل ٍ ّطتویي جلسِ ضَضای هَسسِ هَضخ 

تػَیت آییي ًبهِ کبض حیي تحػیل زاًطجَیبى هطاکع آهَظش جْبز کطبٍضظی، ثِ هٌظَض اجطایی کطزى 

ثطذی هَاز هطتجظ ثب آییي ًبهِ ی هصکَض، ضیَُ ًبهِ ای ثِ ضطح شیل تٌظین کِ ثِ ّوطاُ آى اثالؽ هی 

 .گطزز

 اعضای کمیتٍ کار حیه تحصیل مًسسٍ: 1مادٌ 

 (ضئیس کویتِ)هؼبٍى آهَظضی ٍ زاًطجَیی  1-1

 (زثیط کویتِ)هسیط اهَض زاًطجَیی  1-2

 هؼبٍى ازاضی ٍ هبلی 1-3

 هؼبٍى ثطًبهِ ضیعی ٍ تسٍیي هٌبثغ ػلوی 1-4

 ضئیس ازاضُ حطاست 1-5

 هسیط عطح ٍ ثطًبهِ  1-6

 هسیط اهَض هبلی  1-7

 ضئیس هطکع کبضآفطیٌی  1-8

 سِ ًفط اظ ضٍسبی گطٍّْبی ترػػی ثِ اًتربة هؼبٍى ثطًبهِ ضیعی ٍ تسٍیي هٌبثغ ػلوی  1-9

 ضئیس گطٍُ ترػػی هطتجظ  1-10

 ضئیس یب ًوبیٌسُ کبضگطٍُ کبض حیي تحػیل هطکع زض غَضت ًیبظ 1-11

 يظایف کمیتٍ: 2مادٌ 

 سیبست گصاضی، ثطًبهِ ضیعی، تسٍیي آییي ًبهِ ّب، ضیَُ ًبهِ ّب، زستَض الؼولْب هطتجظ 2-1

 ثطضسی ٍ تػَیت عطح ّب 2-2

 ثطضسی ٍ پیطٌْبز اػتجبض هَضز ًیبظ عطح ّب 2-3

 ترػیع اػتجبض عطح، هتٌبست ثب گعاضش پیططفت کبض 2-4

 تبییس غالحیت ًبظطیي عطحْب  2-5

 تبییس گعاضش پیططفت کبض پطٍغُ ّب 2-6

 ثطضسی ٍ ًظبضت ثط ّعیٌِ کطز عطح 2-7

 اضسبل هػَثبت ٍ تػویوبت کویتِ ثِ ضئیس هَسسِ جْت اثالؽ ثِ هطاکع هجطی 2-8
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 جلسبت کویتِ ثب حضَض ًػف ثِ ػالٍُ یک اػضب ضسویت زاضتِ ٍ هػَثبت جلسِ ثب زٍ سَم :1تثصرٌ

 .آضای اػضب قبثل اجطا هی ثبضس

 غَضت جلسِ ّب پس اظ ّط جلسِ ثطای اعالع ضسبًی ٍ ثطًبهِ ضیعی ّب یب تػوین ّبی ستبزی :2تثصرٌ 

 .ثِ هسیطیت اهَض زاًطجَیی هَسسِ اضسبل هی ضَز

 :اعضای کارگريٌ کار حیه تحصیل مرکس مجری: 3مادٌ 
 (ضئیس کبضگطٍُ)ضئیس هطکع یب ًوبیٌسُ تبم االذتیبض ٍی  3-1

 (زثیط جلسِ)هؼبٍى آهَظضی  3-2

 هؼبٍى پطتیجبًی ٍ هٌبثغ اًسبًی 3-3

 ًوبیٌسُ گطٍُ آهَظضی هطتجظ/ هسئَل 3-4

 هسئَل عطح ٍ ثطًبهِ  3-5

 هسئَل هبلی هطکع 3-6

 هسئَل اهَض فطٌّگی ٍ زاًطجَیی هطکع 3-7

 هسئَل ٍاحس کبضآفطیٌی هطکع 3-8

 هسئَل حطاست هطکع 3-9

 جلسبت کبضگطٍُ ثب حضَض ًػف ثِ ػالٍُ یک اػضب ضسویت زاضتِ ٍ هػَثبت جلسِ ثب زٍ سَم  :1تثصرٌ

 .آضای اػضب قبثل اجطا هی ثبضس

 غَضت جلسِ ّب پس اظ ّط جلسِ ثطای اعالع ضسبًی ٍثطًبهِ ضیعی ّب یب تػوین ّبی ستبزی ثِ :2تثصرٌ 

 .هسیطیت اهَضزاًطجَیی هَسسِ اضسبل هی ضَز

 يظایف کارگريٌ: 4مادٌ 
 اعالع ضسبًی ظهیٌِ ّبی کبضی ثِ زاًطجَیبى 4-1

ثطضسی زضذَاست ّبی زاًطجَیبى، تکویل پطًٍسُ ٍ تؼییي غالحیت کبضآیی زاًطجَ زض اجطای  4-2

 عطح

 تؼییي ًبظط فٌی ثطای ًظبضت ثط حسي اجطای عطح 4-3

 ثطضسی ٍ اػتجبض سٌجی عطح کست ٍ کبض  4-4

ثطضسی زضذَاست تجسیس ًظط زض ذػَظ تؼساز ٍ چگًَگی هطبضکت ّوکبضاى، ظهبًجٌسی اًجبم  4-5

 کبض ٍ سبیط هَاضز احتوبلی

 اضظیبثی ػولکطز، اظْبض ًظط ٍ اضجبع آى ثِ هطاجغ شی ضثظ  4-6

 ثطضسی ٍ ًظبضت ثط ّعیٌِ کطز عطح 4-7
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تجْیعات سطهبیِ ای هَضز ًیبظ عطح هػَة، هٌغجق ثب ضٌبسٌبهِ عطح، پس اظ تبییس ًبظط ٍ زض  4-8

 .چبضچَة ضَاثظ هبلی عطح ذطیساضی ذَاّس ضس

 فرآیىد ارایٍ ي تصًیة طرح : 5مادٌ 
ضٌبسٌبهِ عطح کبض حیي تحػیل زاًطجَیبى ػلوی کبضثطزی هطاکع ثبیستی ثط اسبس ضٌبسٌبهِ  5-1

ًوبیٌسُ گطٍُ / اثالغی کِ ثِ ایي ضیَُ ًبهِ پیَست هی ثبضس تَسظ هجطی ٍ ثب ّوبٌّگی هسئَل

 .آهَظضی هطتجظ تٌظین ٍ اضایِ ضَز

 .ضٌبسٌبهِ هصکَض زض زثیطذبًِ کبضگطٍُ کبض حیي تحػیل هطکع هجطی ثِ ثجت هیطسس 5-2

پس اظ تػَیت عطح زض کبضگطٍُ کبض حیي تحػیل هطکع هجطی، پطًٍسُ ثطای ازاهِ کبض ثِ هسیطیت  5-3

 .اهَض زاًطجَیی هَسسِ اضسبل ضسُ ٍ ثجت هیگطزز

  اجطایی –اضسبل عطح ثِ گطٍُ ترػػی هَسسِ ثِ هٌظَض ثطضسی فٌی  5-4

 ثطضسی ٍ تػوین گیطی ًْبیی زض کویتِ کبض حیي تحػیل هَسسِ   5-5

 اثالؽ تػویوبت کویتِ ثِ هطکع 5-6

 يظایف واظر فىی : 6مادٌ 

 ًظبضت فٌی ثط هطاحل اجطایی ثط اسبس ضٌبسٌبهِ عطح 6-1

ضا ثِ  (هبّبًِ)ًبظط هَظف است ضوي اضایِ ًظطات هطَضتی، اجطای اهَض ضا پبیص ٍ گعاضش کبض  6-2

 .ضئیس کبضگطٍُ هطکع اضایِ ًوبیس

 تبییس گعاضش پیططفت کبض یب غَضت ٍضؼیت تْیِ ضسُ تَسظ هجطی عطح 6-3

ًبظط عطح زض غَضت هطبّسُ تَقف زض فطآیٌس اجطای عطح یب ثطٍظ ذسبضت، هَضز ضا ثِ غَضت  6-4

 .کتجی ثِ ضئیس کبضگطٍُ گعاضش ًوبیس

 ًظبضت ػبلی عطح ثِ ػْسُ هسیطیت اهَضزاًطجَیی ٍ ًظبضت فٌی ثطػْسُ گطٍُ ترػػی هطثَعِ :تثصرٌ

 .ذَاّس ثَز

 تامیه مىاتع مالی طرح: 7مادٌ 
اػتجبضات تکویل ٍ تجْیع هَضز ًیبظ عطح، ثػَضت سبالًِ ٍ هطحلِ ای ٍ اظ هحل اػتجبضات تکویل ٍ  7-1

 .تجْیع هَسسِ ٍ تبییس ضئیس کویتِ تبهیي ٍ ثِ هطکع هجطی ترػیع هی یبثس

 سبیط اػتجبضات هَضز ًیبظ عطح تَسظ هجطی تبهیي ذَاّس ضس 7-2

  پطزاذتْبی هطاحل ثؼسی هٌَط ثِ ًظط گطٍُ ترػػی هیجبضس:1تثصرٌ 

زاًطجَ هَظف است زض ظهبى اًؼقبز ایي قطاضزاز هؼبزل اػتجبض آٍضزُ هَسسِ ، ثبثت تضویي : 2تثصرٌ 

 .حسي اًجبم کبض ٍ ججطاى ذسبضات احتوبلی، ثِ اهَض هبلی هطکع سفتِ تحَیل ًوبیس
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 تجػطُ زض چْبضهیي جلسِ کویتِ کبض حیي تحػیل 7 ثٌس ٍ 48 هبزُ، 8ایي ضیَُ ًبهِ زض: 8مادٌ 

 ثِ تػَیت ضسیس کِ جعء الیٌفک آییي ًبهِ کبض حیي تحػیل ثِ ضوبض هی آیس 13/8/94هَسسِ زض تبضید 

 .ٍ الظم االجطا هیجبضس
 


