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 مقدمه

وضعیت  کشاورزی و نظر بهوری آب های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه افزایش بهرهها و برنامهدر اجرای سیاست  

ریزی دقیق به منظور مدیریت مطلوب مصرف آب بیش از ی و کمبود آب در مناطق مختلف کشور، لزوم برنامهآب و هوائ

های نوین مجری طرح توسعه سامانه) جهاد کشاورزیک وزارت خا در این راستا معاونت آب و. شودمی پیش مشاهده

وری آن، نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی طرح توسعه مصرف بهینه آب در مزرعه و ارتقای بهره برای( آبیاری

امید است با اجرای کامل دستورالعمل توسط سازمانهای جهاد کشاورزی . سامانه های نوین آبیاری اقدام نموده است

 .نیل به اهداف فوق فراهم گردد برایستانها، موجبات ایجاد وحدت رویه ا

مورد  25/54/7304مورخ 320/04/453به شماره  ابالغی 7304سال بر مبنای دستورالعمل دستورالعمل  حاضرنسخه 

 اعم از مرتبط واحدهای فنی و اجراییو پیشنهادات نظرات در ویرایش این نسخه  .قرار گرفته است ویرایشبازبینی و 

به  نظرات نهادهای نظارتی واصله نقطهبهمراه  (ها های جهاد کشاورزی استان به ویژه سازمان) و دولتیش خصوصی بخ

 در کارگروه تخصصی متشکله در دفتر مجری سامانه های نوین آبیاری تابعه، واحدهای اجرایی سایر یا ومجری  دفتر

  .لحاظ گردیده است و امکان لزوم حددر  و قرارگرفته و تدقیق بررسی مورد

 :اهداف

ریزی، گذاری، برنامهی از طریق اعمال وظایف حاکمیتی نظیر سیاستاندهی و ارتقای مدیریت نظام اجرائسام -7

 نظارت، حمایت و هدایت امور به منظور افزایش کیفی و کمی توسعه سامانه های نوین آبیاری

 سطوح درگیر در اجرای فرآیندها و وظایف ساماندهی و تعیین نقش -2

 های نوین آبیاریبرداری و نگهداری از سامانهنگاه سیستمی بر فرآیندهای مطالعه، طراحی، اجرا، نظارت، بهره -3

 های نوین آبیاری از طریق مصرف بهینه اعتبارات و سایر منابعایجاد و توسعه سامانه -4

 گراییانداردسازی و پرهیز از سلیقهاست -3

 های بخش غیردولتیها و پتانسیلاستفاده حداکثری از ظرفیت -4

 برداران و ارباب رجوعمندی بهرهافزایش سطح رضایت -3

 :تعاریف -0ماده 

وفق  یاعتبار و یفن یها که از محل اعتبارات کمک ییها پروژه یدستورالعمل برا نیا :دستورالعمل -0-0

 . گردد الزم االجراست یابالغ م یاریآب نینو یطرح توسعه سامانه ها انهیسال یها نامه موافقت

می شود که با  های جدید آبیاری اطالق آوری، راهکارها و فنبه مجموعه تمهیدات :های نوین آبیاریسامانه  -7-0

، لحاظ فیزیکیامین و شرایط خاک به نیاز واقعی آب گیاهان ت آنها ضمن ارتقاء راندمان آبیاری، عملیاتی کردن

 .شیمیایی و زیست محیطی پایدار نگه داشته می شود

، زیر سطحی، بابلر، ای، تیپقطره: شاملنظیر آبیاری موضعی های نوین آبیاری  مصادیق این تعریف بکارگیری سامانه

لینییر و  سنتر،)های آبیاری مکانیزه  ماشینو آبیاری بارانی شامل ( و بارانیموضعی (فشار، تلفیقی  زیرسطحی کم

های نوین آبیاری که توسط دفتر مجری  سیستم سایرفشار و  کمو، ویل موو های بارانی کالسیک روش، انواع (ای قرقره

 .اعالم خواهد شد

عبارت است از کلیه اراضی تحت کشت تمامی محصوالت زراعی و باغی تعریف شده از سوی : عرصه -1-0

 .کشاورزیت و باغبانی وزارت جهاد های زراع معاونت
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دارای ) ضی کشاورزی با آب تامین شده باشدبردار اراکه بهرهشخص حقیقی یا حقوقی  عبارت است از: متقاضی -0-0

 .شودنامیده می که پس از عقد قرارداد اجرایی کارفرما (شداین دستورالعمل با 3مدارک مندرج در ماده 

بر اساس تجمیع در آنها  کشاورزی خاک برداری از منابع آب وعبارتند از طرحهایی که بهره: طرحهای تجمیعی -6-0

 ..اراضی یا برداشت مشترک از منابع آب توسط بهره برداران صورت می گیرد

عبارت است از شرکت تولید کننده و یا وارد کننده لوازم و تجهیزات آبیاری و یا اشخاص : تامین کننده مجاز -5-0

های ها در سامانه اطالع رسانی سامانه سمی از شرکتهای فوق الذکر که اسامی آنحقیقی یا حقوقی دارای نمایندگی ر

 .نوین آبیاری درج گردیده باشد

عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی دارای گواهی صالحیت مشاوره در زمینه سامانه های :  مشاور طراح -2-0

 .نوین آبیاری از مراجع ذیصالح

شخص حقوقی دارای گواهی صالحیت بازرسی فنی در زمینه لوازم و تجهیزات آبیاری از موسسه  :بازرس فنی -8-0

 .اطالع رسانی نوین آبیاریملی استاندارد مندرج در لیست سامانه 

عبارتست از شخص حقوقی دارای گواهی صالحیت مشاوره در زمینه سامانه های آبیاری از  :مشاور راهبردی -1-0

 . مراجع ذیصالح

حیت مشاوره درزمینه سامانه های صالواهی حقیقی یا حقوقی دارای گشخص  عبارت است از: دستگاه نظارت -01-0

 .آبیاری از مراجع ذیصالحنوین 

عبارت است از شرکت پیمانکار دارای گواهی صالحیت معتبر در زمینه اجرای سامانه های نوین : پیمانکار -00-0

 .آبیاری از مراجع ذیصالح

راجع ذیصالح در حال حاضر عبارتند از مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری و سازمان برنامه و م -0تبصره

 .بودجه کشور

در صورتی مجاز به انجام کار از نظر مجری می باشند  7ماده  8الی  3هریک از عوامل موضوع مفاد بندهای  -7تبصره 

های نوین آبیاری درج شده، اسامی آنها در سامانه اطالع رسانی سامانه که عالوه بر اخذ صالحیت از مراجع ذیصالح یاد 

 .گردیده باشد

 .های طرحآلبوم نقشه  دفترچه طراحی و کلیه مدارک و مستندات و: دفترچه مطالعه و طراحی -07-0

، بانکها و موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی ندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزیص: موسسه عامل -01-0

 . جمهوری اسالمی ایران به تشخیص و اعالم وزارت جهاد کشاورزی

 .مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری : مجری -00-0

 .رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان: رئیس سازمان-06-0

 .سازمان جهاد کشاورزی استانمدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی : مدیریت  -05-0

 .مدیر جهاد کشاورزی شهرستان:  مدیر شهرستان -02-0

 .های نوین آبیاریرسانی طرح توسعه سامانهسامانه اطالع: سامانه -08-0
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های نوین  ستاد استانی سامانه ،به منظور ایجاد هماهنگی و تسهیل در اجرای این دستورالعمل: ستاد استانی -01-0

 :شودسازمان جهاد کشاورزی استان با ترکیب و شرح وظایف ذیل تشکیل میآبیاری در 

 (رئیس ستاد) یس سازمانئر -الف

 ریزی و امور اقتصادیامهمعاونت برن -ب

 (دبیر ستاد( و امور فنی و مهندسی مدیر آب و خاک -ج 

 مدیر زراعت -د

 مدیر باغبانی -ه

 مدیر ترویج  -و

 مدیر امور اراضی  -ز

 موسسه عاملمدیر  -س

  های نوین آبیاریکارشناس مسئول توسعه سامانه -ف

سایر مدیران و کارشناسان حسب ضرورت در  و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها ازتواند رئیس سازمان می :تبصره

 .جلسات دعوت به عمل آورد

  وظایف ستاد: 

 گیری در مورد آنبر اساس پیشنهاد مدیریت و تصمیم  طرح موارد خاص استانی –الف 

 های مرتبط با سامانه های نوین آبیاریها و برنامههای اجرای سیاستفراهم آوردن زمینه -ب

 ها و استانداردهای اجرایی و نظارتی مرتبط با سامانه های نوین آبیاریکمک به اجرای مطلوب دستورالعمل -ج 

 های نوین آبیاری های مرتبط با سامانهها و برنامهها در اجرای سیاسترفع مشکالت و نارسائی -د 

 .مجری مغایرت داشته باشدهای همصوبات این ستاد نبایستی با دستورالعمل جاری و سایر بخشنام :تذکر

  :شودای است در سطح مدیریت آب و خاک که با ترکیب و شرح وظایف ذیل تشکیل  میکمیته: کمیته فنی -71-0

 (کمیتهرئیس )مدیر آب و خاک  -الف 

 (دبیر)انه های نوین آبیاری استان کارشناس مسئول توسعه سام-ب 

 (در صورت نیاز دعوت می شود)  کارشناس آب و خاک  شهرستان مربوطه-ج

 کارشناس نماینده مشاور طراح-د

 کارشناس نماینده مشاور بررسی کننده در صورت وجود-ه

 .کارشناسان حسب ضرورت در جلسات دعوت به عمل آوردسایر مدیران و  تواند ازرئیس کمیته می :تبصره 

  وظایف کمیته فنی: 

 های آبیاری سامانه دردر زمینه اولویت اجرایی  تصویب روش آبیاری پیشنهادی مشاور طراح -الف

 مطالعه و طراحی بررسی و تصویب دفترچه  -ب

مستقیم مالی و یا مدنی در تامین سهم اعم از مشارکت ) متقاضینحوه تامین سهم مشارکت  و تعیین تکلیف -ج

 (خودیاری

 . گرددها ابالغ می نحوه تعیین تکلیف بر اساس ضوابط بودجه هر سال به استان :تبصره

 .مسایل فنی ارجاع شده در چارچوب این دستورالعمل گیری در مورد سایر تصمیم -د

 :گذاری سیاست -7ماده 
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های مطالعه، طراحی، اجرا و تبادل از برآورد هزینه های نوین آبیاری پسزان سقف اعتبارات هریک از سامانهمی -0-7

 .ها ابالغ خواهد شد ای مجزا به استاننامه سالیانه طی بخشهای نامه افقتمو

دانش ، زراعی، تعاونی تولید برداری از قبیل شرکت سهامیهای بهرهاجرای طرح در اراضی دارای تشکل -7-7

برداری از منابع آب و خاک  برای مدیریت یکپارچه بهره و تقاضاهای گروهیکشاورزی های  شهرکشاورزی، آموختگان ک

بر اساس نیز  حجمی آب نموده باشند و هوشمندگیری نی که اقدام به نصب وسایل اندازهمتقاضیاو  (های تجمیعی طرح)

 .، از اولویت برخوردار خواهند بودارائه مدارک کامل تاریخ درخواست و

ابع آبی کشور نوری در استفاده از م های نوین آبیاری ارتقاء بهره با عنایت به اینکه هدف طرح توسعه سامانه -7-1

ها  که با راندمان آبیاری باالتر، نیل به هدف فوق الذکر را بیش از سایر روشاست هایی  اولویت اجرا با سامانه، باشد می

 .باشدراح و تصویب کمیته فنی سازمان میمناسب با پیشنهاد مشاور طبدیهی است تشخیص روش آبیاری . تامین نماید

های بالعوض دولتی اعطایی به متقاضیان، مختص اراضی و منبع  بهره و یا کمک کمبا توجه به اینکه تسهیالت  -7-0

 برایالذکر  های فوق های قبل، از کمک اراضی مورد درخواست متقاضی، نبایستی طی سال لذا در ،باشدمیآب آنها 

 .های نوین آبیاری استفاده شده باشداجرای سامانه

 :مدارک موردنیاز  -1ماده 

 :مدارک شناسایی -0-1

شرکت به  برای افراد حقوقی اساسنامه و آگهی تاسیس و آخرین تغییراتافراد حقیقی کارت ملی و شناسنامه، برای 

 .ثبت رسیده

   :مدارک آب - 7-1

ای و سازمان آب و برق از سوی شرکت های سهامی آب منطقه از منابع آب، صادره یا تخصیص معتبر برداریپروانه بهره

 .(می باشد طراحی بر عهده مهندس مشاور طراح برایبرآورد میزان دقیق آبدهی موجود منابع آب )خوزستان 

کارگروه استانی آئین  صورت تصویب در در صورت عدم وجود مدارک آب به شرح فوق، سایر مدارک آب در :تبصره

  .مورد قبول خواهد بود قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی 77نامه اجرایی ماده 

 :دارک زمینم -1-1

متقاضیان از نظر ضوابط و مقررات کلیه نهادها و دستگاههای مرتبط بوده برداری دارک مربوط به زمین که موید بهرهم

  .باشدکشاورزی استان و مورد قبول سازمان جهاد 

  :نحوه ثبت نام و بررسی درخواست - 0ماده 

 .گیردانجام می novinabyari.maj.irثبت نام فقط از طریق سامانه  -0-0

 طرح به آدرس  سامانهدر بارگذاری شدهمدارک  اساس اطالعات وبر بررسی درخواست متقاضی -7-0

novinabyari.maj.ir  باشدشهرستان می یتتشکیل پرونده متقاضی توسط مدیر و. 

 (7فرم شماره ) طبقبازدید از محل و بررسی اولیه امکان اجرای سامانه های نوین آبیاری  -1-0

 :شهرستان اعالم پاسخ به متقاضی بوسیله مدیر -0-0

 (.2شماره فرم ) با اعالم دالیل طبق (اعم از فنی یا اعتباری)های نوین آبیاری ن شرایط برای اجرای سامانهنداشت -الف 
 . طراح داشتن شرایط و معرفی متقاضی به مشاور -ب 

تواند ظرف مدت حداکثر یک ماه اعتراض خود را به مدیر شهرستان اعالم ، متقاضی میپاسخ منفیدر صورت  :تبصره

 .(4، 3فرمهای شماره )گردد اعالم می متقاضیبه  شهرستان از سوی مدیریتمجدد و نتیجه بررسی  نماید
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-تعهد حسن اجرا و استفاده و بهره متقاضی باید نسبت به ارائه تعهدنامه محضری به مدیر شهرستان بمنظور -6-0

 .(طبق فرم پیوست یک) نمایدبرداری از سامانه آبیاری اقدام 

کمکهای بالعوض دریافتی وی به شرح مندرج در فرم تعهد نامه  در قبال تسهیالت ومتقاضی کلیه تعهدات  :تبصره

این دستورالعمل،  3ماده ( 3-3)و  (3-2) صورت نقل و انتقال هر یک از مدارک موضوع بندهای یک بوده و درپیوست 

 . جدید منتقل خواهد شد متقاضیتعهدات وی به 

 :مراحل طراحی و تصویب فنی طرح  -6 ماده

 . توسط مشاوری و تهیه دفترچه مطالعه و طراحی طراح، مطالعه -0-6 

 بررسی دفترچه مطالعه و طراحی طرح توسط کمیته فنی -7-6

 ( . 3فرم شماره ) کمیته فنی  تصویب طرح و مهر و امضاء شدن کلیه نسخ تصویب شده توسط -1-6

کمیته فنی به منظور در صورت عدم تصویب طرح در راح، عودت دفترچه مطالعه و طراحی به شرکت مشاور ط -0-6

  ( 4 فرم شماره)  اعمال اصالحات مورد نظر

 (براساس پیشنهاد مدیریت شهرستان) در کمیته فنیمتقاضی تعیین تکلیف نحوه تامین سهم مشارکت  -6-6

هکتار  735های باالی برای طرح .تواند در بررسی طرحها از خدمات مشاور استفاده نمایدکمیته فنی می :تبصره

 . کننده الزامی استاستفاده از مشاور بررسی

  : مراحل مالی -5ماده 

گذاری سازمان جهاد کشاورزی کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه  مستندات تایید شده طرح به همراه پرونده به -0-5

 . گرددمی  تعیین منابع مالی مرتبط و ارائه به موسسه عامل ارسال برای استان یا کارگروه مدیریت شهرستان 

اری تنظیمی در دفتر تعهدنامه رسمی بهره برد، 3مدارک موضوع ماده : استموارد این شامل  پرونده متقاضی -7-5

و سهم مشارکت کمک بالعوض میزان  ،گذاری کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایهنامه  معرفی، (پیوست یک)اسناد رسمی

 (8 و 3رهفرم های شما)، یک نسخه از قرارداد پیمانکاری مطالعه و طراحی پروژه دفترچه ،و نحوه تامین آن متقاضی

 :مراحل اجرا  -2 ماده

 :صورتجلسه تحویل زمین تنظیم بازدید و -0-2

نوین سامانه به منظور اجرای  را بازدید و صورتجلسه تحویل زمینپروژه از محل اجرای نمایندگان ذیل  ازترکیبی 

 (0فرم شماره ). نمایندمی تنظیم  آبیاری

  (یا نماینده وی) شهرستان مدیر -الف 

 متقاضی -ب 

 دستگاه نظارتنماینده   - ج

 پیمانکار  - د

انعقاد کلیه قراردادها بر اساس استعالم قیمت و انتخاب پیمانکار واجد شرایط و دارای ظرفیت آزاد بر اساس  -7-2

 .انجام می گیردمتقاضی توسط  اطالع رسانی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری، اطالعات مندرج در سامانه

 .مجاز تامین گردد گانو از طریق تامین کنندمتقاضی تجهیزات مورد نیاز پروژه باید توسط  لوازم و -1-2

 .واگذار نمایدذیصالح  می تواند تهیه و خرید تمام یا بخشی از لوازم پروژه را به پیمانکار متقاضی :7تبصره 
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هرگونه خرید لوازم و تجهیزات باید دارای فاکتور رسمی صادره از سوی تامین کنندگان مجاز بوده و به تایید : 2تبصره 

 . دستگاه نظارت رسیده باشد

بندی پس از عقد قرارداد با پیمانکار و تایید دستگاه نظارت شروع عملیات اجرائی پروژه، طبق برنامه زمان -0-2

 .شود می

 :نظارت بر اجرا مرحله  -8 ماده

پیمانکار و موسسه عامل  مدیریت پس از دریافت قرارداد اجرایی نسبت به معرفی دستگاه نظارت به متقاضی، -0-8

 .(75فرم شماره )  نمایداقدام می

فرم )نماید می ائید را به ناظر اعالمبندی شرح عملیات اجرایی برای نظارت و تپیمانکار نحوه اجرای برنامه زمان -7-8

 .(77شماره 

ت نسبت به اعمال نظارت و تهیه گزارش نظار دستگاه نظارت بر اساس شرح خدمات مندرج در قرارداد نظارتی -1-8

 .نمایداعالم می  74و  73، 72های شماره اقدام و به مدیریت بر اساس فرم

           : مرحله پرداخت  -1 ماده

 : پذیرداز دو روش زیر انجام می ل به یکیپرداخت اعتبارات توسط موسسه عام

پس از ارسال صورت وضعیت توسط پیمانکار و یا متقاضی کمک بالعوض و سهم مشارکت  آزادسازی اعتبارات -0-1

متناسب با پیشرفت فیزیکی، پس از تائید دستگاه نظارت و تصویب مدیریت و فاکتور رسمی توسط تامین کننده مجاز و 

 متقاضیتائید 

قبل از اجرای عملیات در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی بالمانع  مجازپرداخت به پیمانکار و یا تامین کننده  :تبصره 

 .است

متقاضی آزادسازی اعتبارات پس از اتمام عملیات اجرایی پروژه و تائید دستگاه نظارت و تصویب مدیریت و تائید  -7-1

 .گیرددر قالب سامانه صورت می

 متقاضیتقاضای  دریافت سهم بالعوض دولت با، و پرداختی انجام نگرفته باشددر شرایطی که پروژه خاتمه یافته باشد 

تایید مدیریت  ،مطابق با طرح مصوب نظارت توسط دستگاه نظارت ،ذیصالح از طریق پیمانکار در صورت اجرای پروژه)

قابل  متقاضیحسن انجام کار در وجه  پس از کسر ،(موقتزمین تا تحویل و تنظیم و امضای صورتجلسه تحویل 

  .پرداخت خواهد بود

 :تحویل موقت و قطعی پروژه  -01ماده 

و  74و  73های شماره موقت پروژه بر اساس مندرجات فرم ی به منظور تحویلپیمانکار در پایان عملیات اجرائ -0-01

 .نمایداقدام می 73

، پیمانکار موظف تنظیم صورتجلسه حاوی نواقص پروژهدر صورت عدم تایید پروژه توسط مسئولین ذیربط و  -0 تبصره

روز نسبت به رفع نواقص اقدام و سپس مراتب را به منظور انجام بازدید مجدد به اطالع  75است حداکثر ظرف مدت 

 .(73فرم شماره )برساند مدیریت 

، توسط پیمانکار رفع شده باشد با تائید مدیریت و ناظر( متقاضی)وسط کارفرما چنانچه نواقص اعالم شده ت -7تبصره 

پس از سه بار درخواست  تواند، مدیریت یا مدیر شهرستان میخودداری نماید از تحویل پروژه( متقاضی)و کارفرما 

 . سازی سپرده حسن انجام کار اقدام نماید، راساً نسبت به صدور مجوز آزادپیمانکار
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های برداری و نگهداری به متقاضی در چارچوب قرارداد و ضمانتار موظف است در زمینه آموزش بهرهپیمانک -7-01

  .انجام شده به مدت یک دوره بهره برداری از زمان تحویل موقت پروژه اقدام نماید

به  ،مدیریت شهرستان پس از درخواست پیمانکار موظف است پس از گذشت یکسال شمسی از تحویل موقت -1-01

  (.70و  78شماره  فرم های). برساندمنظور تحویل قطعی پروژه زمان بازدید را به اطالع مراجع ذیربط 

 :بهره برداری نگهداری و - 00ماده 

، در این دستورالعمل 2ماده  2-2آبیاری، به ویژه موضوع مفاد بند های نوین برداری صحیح از سامانهبه منظور بهره

 مورخ 453/ 2487/08شماره  ابالغی و بر اساس شرح خدمات صورت تامین اعتبار، از طریق مشاورین ذیصالح

 .اقدام گردد  50/54/08

 :حسن انجام کار  -07ماده 

ه عنوان ب( بدون احتساب هزینه لوازم)ی ئالزحمه عملیات اجراحق از % 75از هر صورت وضعیت تأیید شده  -0-07

  .بقیه پس از تحویل قطعی آزاد خواهد شد %3آن آزاد و % 3 ،شود که با تحویل موقتمی سپرده حسن انجام کار کسر

این  3ماده  7-3موضوع مفاد بند  از نمایندگان ترکیبیپس از تحویل موقت پروژه، یک سال شمسی  -7-07

در صورت تایید و . نمایندمیپروژه اقدام  قطعینسبت به تنظیم صورتجلسه تحویل از پروژه  بازدید ضمن دستورالعمل

 . آزاد خواهد گردید پیمانکاردر وجه سپرده حسن انجام کار باقیمانده % 3امضاء کلیه نمایندگان، 

دیریت و ناظر، توسط پیمانکار رفع شده باشد و با تائید م( متقاضی)چنانچه نواقص اعالم شده توسط کارفرما  :تبصره

سازی سپرده حسن انجام کار خودداری نماید، مدیریت یا مدیر شهرستان می تواند پس از تائید آزاد (متقاضی)کارفرما 

را تحویل  پروژه و سازی سپرده حسن انجام کار اقدامر، راساً نسبت به صدور مجوز آزاداز سه بار درخواست پیمانکا

 .نماید قطعی

 :خدمات مشاوره -01 ماده 

تواند در صورت لزوم از خدمات شرکتهای بازرسی فنی برای کنترل کیفیت لوازم و تجهیزات آبیاری و مدیریت می

  . مهندسین مشاور راهبردی جهت نظارت بر فرآیندها استفاده نماید

  : مسئولیت حسن اجرا– 00 ماده 

 .استمسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده رئیس سازمان 

   :سایر -06ماده 

های نوین آبیاری در کشور در در روند اجرای طرح توسعه سامانه هماهنگی و ایجاد وحدت رویه برایاین دستورالعمل 

الزم به ذکر است هرگونه مورد . گرددنظیم و به کلیه استانها ارسال میتفرم  70و پانزده تبصره و  مادهپانزده قالب 

خاص استان خارج از مفاد این دستورالعمل و سایر موارد ابالغی از سوی مجری، بر اساس پیشنهاد مدیریت در ستاد 

تصمیمات اتخاذ مطرح و یل وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد قانون تشک 77استان یا کارگروه آئین نامه اجرایی ماده 

 .در این خصوص ارسال یک نسخه از مصوبات مرتبط به دفتر مجری الزامی است. باشداجرا میشده قابل 
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 (پیوست یک) 
 های نوین آبیاری  فرم تعهدنامه  محضری متقاضیان سامانه

دارای کد  .................... صادره از .................. تاریخ تولد...............  به شماره شناسنامه............................  فرزند ........................................ اینجانب

متقاضی اجرای که  ........................................ به نمایندگی...........................  تلفن ثابت ............................. تلفن همراه...............................  ملی

 . باشم می ................. مزرعه ................... روستای ................... واقع در شهرستان .............................. های نوین آبیاری در اراضی پالک ثبتی سامانه

 :گردم بدینوسیله متعهد می

که در خصوص اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری توسط اینجانب ارائه گردیده و چنانچه در هریک از اسناد  و مدارک و مجوز هائی  -7

باشد و چنانچه از این  همچنین حدود و مرزهای معرفی شده خدشه و مشکل و اعتراضی بوجود آید تمامی مسولیت برعهده اینجانب می

رده را برحسب اعالم مدیریت آب و خاک و امور فنی باشم حداکثر ظرف مدت یکماه کلیه خسارات وا حیث خساراتی وارد شود موظف می

 .مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان و به حسابی که اعالم می نماید پرداخت نمایم

مندرج در سامانه  های پیمانکار داری ظرفیت آزاد و مورد تائید طرح سامانه نوین آبیاری را براساس طرح مصوب و توسط شرکت -2

طی فنی و مهندسی استان  امور و ناظر تعیین شده توسط مدیریت آب و خاک و ح توسعه سامانه های نوین آبیاریمجری طر رسانی اطالع

تصریح  "ضمنا. مربوطه بطور کامل انجام دهمیا کمک بالعوض دولتی  مدت حداکثر یکسال از تاریخ دریافت اولین قسط تسهیالت بانکی

ل، به همراه آورده تسهیالت مصوب در اختیار موسسه عام کمک بالعوض دولتی یاگردد طرح آبیاری مذکور را با استفاده از سهم  می

التفاوت افزایش قیمت لوازم و تجهیزات  برداری خواهم رساند و هرگونه مابه طبق نقشه و مشخصات به طور کامل اجراء و به بهره ،شخصی

بندی پیوست دفترچه مطالعه و طراحی یا جدول جدیدی که به تائید  اهد گردید بعالوه مطابق جدول زمانتوسط اینجانب پرداخت خو

، ناظر و مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی رسیده باشد متعهد به هرگونه همکاری از پیمانکار متقاضی،

جلسات فنی و  و امضای صورت و اجرای به موقع طرح با پیمانکار رژی مورد نیاز طرح، پیگیری موثر تامین انجمله در اختیار گذاشتن زمین

 .خواهم بود مالی

چنانچه در فاصله زمانی اجرای طرح بنا به هر دلیلی  نیاز به تغییراتی در طرح سامانه های نوین آبیاری ایجاد شود  پس از موافقت  -3

مان جهاد کشاورزی استان طرح را مطابق تغییرات مصوب اجرا خواهم نمود و اگر در کتبی مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی ساز

اینجانب حق هیچ گونه  ،کاهش یابد (یا کمک بالعوض دولتی از نظر هکتار و مبلغ تسهیالت)نتیجه این تغییرات، سطح طراحی شده 

 .ادعائی در این خصوص نخواهم داشت

جلسات تحویل موقت و تحویل  رتطراحی و اجرای طرح مبتنی بر صورت وضعیت ها و صو ،لعهت هرگونه اعتراضی نسبت به مطادرصور -4

 االجرا خواهد بود مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نهایی آن الزمهای نوین آبیاری استان  کمیته فنی سامانهتوسط  "مراتب مجددا ،مئدا

سال بدون تغییر در سامانه ( 75) زمان تحویل موقت، حداقل به مدت ده از ،طرح و انجام مراحل تحویل و تحول پس از اجرای کامل -4

 .نوین آبیاری اجراء شده از آن استفاده نمایم

نمایم، قبل از  منبع آبو  زمینیا انتقال ، تصمیم به فروش های نوین آبیاری ی از طرح سامانهبردار چنانچه در فاصله زمانی اجراء و بهره -3 

را به اطالع مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مدیریت آب وخاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی انجام معامله مراتب 

 .استان خواهم رساند و کلیه تعهدات خود را در قبال طرح به خریدار انتقال خواهم داد

راجع ذیصالح قانونی نسبت به استرداد مبلغ سازمان جهاد کشاورزی استان میتواند از طریق م ،صورت تخلف از مفاد این تعهد نامهدر  -4

حق هرگونه اعتراض نسبت به اقدامات  متقاضیبهره و خسارات احتمالی اقدام نماید و بدین وسیله  کمک بالعوض دولتی یا تسهیالت کم

 .نماید شرط از خود سلب می و بدون قید و "سازمان جهاد کشاورزی استان را صراحتا
 

 و امضاء و اثر انگشت خیتار                                                متعهد ینام و نام خانوادگ                                
   

رسیده و امضاء و اثر انگشت در این دفترخانه به ثبت  ......................................و در تاریخ  ..........................................تعهدنامه فوق به شماره

        .باشد مورد گواهی می (متعهد)متقاضی 

 امضاء و مهر دفترخانه                                                                                                          
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 ( پیوست دو)
 های ضمیمه فرم

 

 های نوین آبیاری و بررسی وضع موجود درخواست اجرای سامانهبازدید از محل (: 0)فرم شماره 

 

 :مشخصات جغرافیایی -0

 : نام مزرعه                        : روستا     : بخش                   : منطقه : شهرستان : استان

 : آدرس

 : ابعاد و مساحت زمین

 کروکی زمین با ابعاد و موقعیت منبع آب، همچنین کروکی موقعیت محل ضمیمه شود 

 :مشخصات مالک و نوع مالکیت -7

 :                شناسنامه شماره             :          نام پدر                                    :نام شرکت / نام و نام خانوادگی

 : میزان تحصیالت                               : صادره از                                  : شناسه ملی/کدملی 

 (ذکر شود)سایر    تعاونی    مشاعی     شخصی: مالکیت

 :مشخصات آب -1

 منبع آب -الف

 : نیمه عمیق    : عمیق : چاه

 : فصلی    : دائم : رودخانه

 : خاکی                  :پوشش شده :کانال

 : غیره   : قنات      : چشمه

 میزان آب و روش آبیاری -ب

 : (لیتر بر ثانیه)برداری دبی آب بر اساس پروانه بهره

 نوبتی دائم :نحوه توزیع آب

 : بردارروش آبیاری مورد نظر بهره

 : از نوع : بارانی

 : از نوع : موضعی

 مشخصات ظاهری آب   -ج

 (:رودخانه)گل آلود               :دارماسه        :زالل               :شور :شورلب  :شیرین

 :ظاهری خاک مشخصات – 0

 بافت خاک -الف

 :سنگین :متوسط :سبک

 عمق خاک زراعی -ب

 سانتیمتر.............................. 

 (شودیتوضیح داده م.... و  زارراه، قلوه سنگ، شوره) :سایر عوامل مشهود -ج

 :مشخصات کشت  -6

 زراعت -الف

 :سطح آیش                    :درصد ترکیب کشت                :میزان سطح زیر کشت

 :متوسط عملکرد با روش آبیاری فعلی                          :تناوب متداول

 باغ -ب

    : ها در ردیففاصله درخت   :سن درختان                   :درصد ترکیب کشت باغ                :میزان سطح زیرکشت

 :متوسط عملکرد با روش آبیاری فعلی                                  :هافاصله ردیف
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 :مشخصات  ظاهری توپوگرافی -5

 شیب -

 (:درصد)مقدار                     :جهت                      :غیر یکنواخت :یکنواخت

 :امکانات موجود در محلین انرژی و نحوه تام -

  دیزل      ،ژنراتور        فاز،  3ای برق منطقه        ای تک فازبرق منطقه 

 :سایر امکانات، تاسیسات و تجهیزات موجود

 

 

 ...(:مسائل خاص منطقه، مسائل و مشکالت اجتماعی و اقتصادی و)سایر موارد موثر در طرح -2

 

 

 :امضا                                                                              : نام و نام خانوادگی مالک اراضی -8

 

 :نظریات و پیشنهادات کارشناسی -1

 

 

 خیر بلی   آیا با توجه به موارد یاد شده مطالعات اجرای سامانه های نوین آبیاری در این اراضی ادامه یابد؟ -01

 :تخصص                       :سمت                      : نام و نام خانوادگی کارشناس

 :تاریخ بازدید :محل خدمت

 :ب و خاک آ امضا کارشناس                                                                                                           

 

 :با درج ابعاد روی آن و موقعیت منبع آبکروکی زمین 

 

 

 

 

 :های دستیابیکروکی موقعیت محلی زمین و راه

 

 

 

 

 باشداطالعات مندرج در پرسشنامه حاضر قابل استناد برای مشاورین، پیمانکاران نمی :تذکر

 

 

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

 
 

 مهر و امضا       
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 های نوین آبیاری برای اجرای سامانه به متقاضی درخصوص نداشتن شرایطاعالم نتیجه بررسی  (:7) فرم شماره

 

 ...........خانم / جناب آقای 

 ........................مدیر عامل محترم شرکت 

 

 سالم علیکم؛

های نوین  به منظور اجرای سامانه 74/        / مورخه  ...................................  خواست شماره بازگشت به در ؛احتراما    

 : دالیل زیر/ دارد درخواست شما به دلیل آبیاری بدینوسیله اعالم می

7-  

2- 

...... 

 .باشدفاقد شرایط بوده و امکان پذیر نمی

 

 

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان                                                                 
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 درخواست بررسی مجدد به مدیریت جهاد کشاورزی(: 1)فرم شماره 

 

 

 .................مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

 

 سالم علیکم؛ 

های نوین آبیاری در  به منظور اجرای سامانه 74/  /    مورخه  ...................................  خواست شماره پیرو در ؛احتراما    

، ...............................................................................شرکت ...................... .......................................باغ اینجانب / کشاورزی اراضی

................ ..................شهرستان ................ .............بخش ............... .........................هکتار واقع در روستای .............. به مساحت 

دالیل زیر قابل بازبینی / ، با توجه به دلیل 74/  /   مورخ  ............................. جوابیه شماره  .داردبدینوسیله اعالم می

 تور فرمایید ضمن بررسی مجدد، نتیجهخواهشمند است دس. باشدمجدد می

 

 .شرکت اعالم گردد/ به اینجانب 

7-  

2- 

...... 

 

 اثر انگشت / امضا 

 متقاضی

 یا مدیرعامل شرکت
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 اعالم نتیجه بررسی مجدد مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستان به متقاضی(: 0)فرم شماره 

 

 

 شرکت/خانم/آقا

 

 سالم علیکم؛

بدین وسیله اعالم می دارد درخواست   بازگشت به درخواست بررسی مجدد پرونده سامانه های نوین آبیاری ،احتراما   

 : مذکور به دالیل ذیل 

7-  

2- 

3- 

. 

. 

. 

 باشدفاقد شرایط بوده و امکان پذیر نمی. 

 حائز شرایط بوده و طبق مراحل و ضوابط قانونی به شرکت مشاور طراح معرفی گردد. 

 

 .رت اعتراض مجدد متقاضی مراتب از طریق مدیریت آب و خاک استان قابل بررسی استدر صو 

 

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان                                                                                  

 

 

 :رونوشت

 مدیریت آب و خاک استان
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تائیدیه کمیته فنی(: 6)فرم شماره  

 

هههای  تشههکیل و طههرح سههامانه  ......................................... در محههل 74    /   /     جلسههه کمیتههه فنههی در مورخههه      

 .کنندگان رسیدء نوین آبیاری با مشخصات زیر به تصویب امضا

 ......................نام و نام خانوادگی متقاضی -7

 هکتار.................. مساحت طرح -2

 :برداریدبی منطبق با پروانه بهره -3

 :الگوی کشت تأیید شده -4

 :نوع روش آبیاری طراحی شده  -3

 :هزینه کل خرید و اجرای طرح بر حسب ریال -4

 ریال:                                             تامین حداقل سهم مشارکت متقاضی -3

 غیر نقدی نقدی                      :                نحوه تامین سهم مشارکت متقاضی -8

 :هزینه واحد سطح بر حسب ریال -0

 :نام شرکت طراح -75

 تائیدیه اعضای کمیته فنی

 مدیر آب و خاک -الف 

 

 کارشناس مسئول سامانه های نوین آبیاری استان -ب 

 

 کارشناس آب و خاک  شهرستان مربوطه -ج

 

 کارشناس نماینده مشاور طراح -د

 

 نماینده مشاور بررسی کننده طرح در صورت وجودکارشناس  -ه
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 :محل درج مهر
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 عدم تائید طرح در کمیته فنی(: 5)فرم شماره 

 

 ...................شرکت مشاور طراح: به

 عدم تائید طرح: موضوع

 

 سالم علیکم؛

....... .............................................................شرکت / خانم/ آقای های نوین آبیاری احتراما با عنایت به بررسی طرح سامانه    

خواهشمند است طی مدت یک هفته اصالحات . باشدطرح تهیه شده به دالیل زیر مورد تأیید نمی ؛رساندبه اطالع می

 .الزم به عمل آمده و به کمیته فنی طرح ارائه گردد

7- .......................... 

2- .......................... 

3- ......................... 

 

 مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی                                       

 

 : رونوشت

 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان -

 ( متقاضی................................  )شرکت/ خانم/ آقای -
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معرفی متقاضی به شرکت پیمانکار (:2)فرم شماره   

 

 .........................شرکت

 های نوین آبیاری  جهت انجام عملیات اجرا و تحویل سامانه........................... شرکت / خانم/ معرفی آقای: موضوع

 

 سالم علیکم؛

و تعیین ................... ...........................شرکت / خانم/ های نوین آبیاری، آقای با عنایت به موافقت و تصویب طرح سامانه    

، رچه مطالعه و طراحی طرح به پیوستارسال یک نسخه دفت آن شرکت از سوی متقاضی به عنوان پیمانکار، ضمن

، این آبیاریهای نوین  ان اجرای سامانهخواهشمند است دستور فرمایید ضمن عقد قرارداد با متقاضی مطابق مفاد پیم

مدیریت و مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان را مطلع نمایید تا نسبت به اعالم دستگاه نظارت بر طرح 

 . از سوی مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان و شروع مراحل اجرایی کار، اقدام گردد

 

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان                                                              

 

 :رونوشت

 مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان برای استحضار  -

 

 .لذا تایید قسمت زیر ضروری است. پذیردانتخاب شرکت پیمانکار توسط متقاضی صورت می  :تذکر

 

 

 ..............................مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان 

 

 سالم علیکم؛

................... .............................................شرکت( / خانم/ آقای )های به عمل آمده توسط این جانب  با عنایت به بررسی    

واجد شرایط دارای ظرفیت آزاد بر اساس اطالعات مندرج در سامانه  های پس از استعالم از شرکت ؛رساند به اطالع می

 شرکت به شرح مدارک استعالم پیوست novinabyari.maj.ir)) آبیاریهای نوین  رسانی طرح توسعه سامانه اطالع

نوان پیمانکار طرح سامانه نوین آبیاری خود انتخاب را از بین آنها به ع .............................................................................

 .خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات مقتضی در این خصوص انجام گیرد. نمودم

 

 

 مهر و امضای شرکت متقاضی/ امضا متقاضی                                                                        

 
 



21 

 

 

 عقد قرارداد شرکت پیمانکار با متقاضیاعالم (: 8) فرم شماره

 

 ...............................مدیریت جهادکشاورزی شهرستان 

 و درخواست اعالم دستگاه نظارت.................... .......................شرکت / خانم/ ارسال قرارداد اجرایی با آقای: موضوع

 

 با سالم و احترام؛ 

 شرکت /خانم /با آقای عقد قرارداد درخصوص 74/ / مورخ  ................................. شمارهبازگشت به نامه     

های نوین آبیاری، به پیوست یک نسخه از قرارداد مذکور،  مطابق مفاد پیمان اجرای سامانه..................... ............................

 .گرددارسال می

 

 

 شرکت پیمانکار                                                          

 

 

 

 :رونوشت

 مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان بانضمام یک نسخه از قرارداد و اعالم کتبی دستگاه نظارت به این شرکت  -

 (متقاضی)شرکت /خانم/ آقا -
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 جلسه تحویل زمین صورت(: 1)فرم شماره

 

 : بردارنام بهره        : کد پروژه

 پیوست (UTM)مشخصات جغرافیایی پروژه طبق نقشه 

 : روستا                        :  دهستان                       :  شهرستان                            :  استان

 : پیمانکار طرح                                            : شرکت طراح

 : کننده طرحتصویب                                              :دستگاه نظارت 

 

 (ریال)مشخصات مالی طرح  مشخصات فیزیکی طرح

 : کمک بالعوض دولتی :نوع سامانه 

 : وام بانکی از محل تبصره : مساحت زیر پوشش

 ریال :                                     به مبلغ 

 : نوع محصول

 : سهم آورده شخصی

 : جمع کل هزینه اجرای طرح

 

، محل پروژه مذکور مورد بازدید قرار گرفت و پس از تطبیق آن با مشخصات مندرج در طرح 74   /    /   در تاریخ

 .تحویل گردیدمصوب جهت شروع عملیات اجرایی به پیمانکار 

 امضاء                                نام و نام خانوادگی  :مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یا نماینده وی

 

 امضاء                                                                           نام و نام خانوادگی  :(متقاضی)بهره بردار

 

 امضاء                                                                     ام و نام خانوادگی ن : نماینده شرکت ناظر

 

 امضاء                                                                نام و نام خانوادگی  :نماینده شرکت پیمانکار

 

 

 .ی در سامانه یکی باشدضرورت دارد آمار فوق الذکر با اطالعات ارسال: توجه
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اعالم دستگاه نظارت به شرکت پیمانکار (:01)فرم شماره   

 

 ..........................شرکت

  اعالم دستگاه نظارت: موضوع

 

 با سالم و احترام؛ 

/ خانم/ اجرای طرح آقای، در خصوص عقد قرارداد 74/  /    مورخ  ............................ بازگشت به رونوشت نامه شماره    

. تعیین گردیده است......................... دستگاه نظارت طرح مذکور شرکت ؛رساندمی به استحضار............................. شرکت 

خواهشمند است دستور فرمایید هماهنگی الزم با دستگاه مذکور برای شروع عملیات اجرایی صورت پذیرد و مدیریت 

 .اورزی شهرستان نیز از روند همکاری مذکور، به موقع مطلع گرددجهاد کش

 

 استانمدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی 

 

 

 

 

 :رونوشت

 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بانضمام یک نسخه از قرارداد نظارت برای استحضار -

 دستگاه نظارت جهت اطالع و هماهنگی با شرکت پیمانکار -

 (متقاضی) شرکت/ خانم/آقا -
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 ی شرکت پیمانکار به شرکت ناظربندی برنامه اجرائ اعالم زمان (:00) فرم شماره

 

 

 ..........................شرکت ناظر محترم 

 یبندی اجرائ برنامه زمانو .......................... شرکت / خانم/ های نوین آبیاری آقای اعالم شروع عملیات اجرایی طرح سامانه: موضوع

 

 با سالم و احترام؛ 

مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان مبنی  74/  /  مورخ    ............................ بازگشت به نامه شماره    

عملیات  ؛رسانداستحضار میبه ............................. شرکت /خانم/بر اعالم آن دستگاه به عنوان ناظر مرتبط با طرح آقای

، شروع و واحد اجرایی این شرکت در محل 74/  /      اجرایی طرح بر اساس صورتجلسه تحویل زمین پیوست، از تاریخ

خواهشمند است دستور فرمایید کارشناس ناظر آن دستگاه جهت تحویل زمین و تنظیم صورتجلسه . حاضر خواهد شد

 .گرددی به پیوست تقدیم میچنین جدول زمانبندی برنامه اجرائمه. به محل اجرای طرح اعزام گردد

 

 

 

 شرکت پیمانکار                 

 

 

 

 :رونوشت

 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان -

 (متقاضی)شرکت /خانم/آقا -
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 ی توسط دستگاه نظارتعملیات اجرائگزارش بررسی ( :07)فرم شماره 

 .......شهرستانمدیریت جهاد کشاورزی 

 گزارش بررسی عملیات اجرایی توسط دستگاه نظارت: موضوع

 با سالم و احترام؛ 

به ............................. شرکت / خانم/ های نوین آبیاری آقای ، از طرح سامانه74/  /   پیرو بازدید مورخ      ،احتراما    

نیست که شرح آن به پیوست / عملیات اجرایی طرح از کیفیت و کمیت الزم برخوردار است ؛رسانداستحضار می

درصد از ... .............همچنین با عنایت به بررسی به عمل آمده آزادسازی*.گرددهای نظارتی الف و ب تقدیم میگزارش

کلیه فاکتورها از  "ضمنا. باشد مشاور میهای بالعوض دولتی از محل موسسه عامل به شرح زیر مورد تائید این کمک

نظر قیمت، کیفیت و مقدار بررسی شده، و به تائید این مشاور و همچنین شرکت پیمانکار و متقاضی رسیده است که 

 .گردداصل آنها به پیوست تقدیم می

7- 

2-  

... 

 .............شرکت                                                      

 شرکت ناظر                                                 

 :رونوشت
 مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان  -

 (متقاضی)شرکت/خانم/آقا -
 

های نظارتی پیوست را ضمن بررسی تائید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصل فاکتورهای خرید لوازم و فرم: تذکر 

 .گردد تا اصالحات الزم انجام پذیردصورت ناقص بودن به شرکت ناظر عودت مینماید و در  می
 

 

درصد قابل پرداخت طی مراحل  حداکثر -های بالعوض دولتی موسسه عاملکمک/ ویژه متقاضیان استفاده از تسهیالت* 

 .باشدی کار بر اساس جدول زیر میاجرائ
 

 پرداختحداکثر درصد قابل  مراحل اجرایی کار ردیف

 6 تجهیز کارگاه  7

 11 مصالح پایکار  2

 71 عملیات خاکی  3

 01 یعملیات اجرائ  4

 06 نصب ایستگاه پمپاژ و ایستگاه کنترل مرکزی  3

 01 ها و تحویل موقتتست سامانه و خاکریزی روی لوله  4

 01 تحویل دائم پروژه  3
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 الفگزارش نظارتی (:  01)فرم شماره 
 

  ............................های نوین آبیاری پروژه سامانه................... مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان فنیمدیریت آب و خاک و امور 
 

 :..........................راردادق شماره....... .............................:..........محل اجرا.............. .......................................نام متقاضی      /   /  مورخه گزارش بازدید

 ...................:.........سمت................ .........:..............نام بازدید کننده............ ...............................:..........نام مشاور................ ...............................نام پیمانکار

  :ارزیابی پیمانکار

 O حضور ندارد Oحضور دارد : پیمانکار

  Oضعیف  Oمتوسط  Oخوب Oعالی : وضعیت تجهیز کارگاه

 Oشودرعایت نمی Oشودرعایت می: بندی زمان

  Oضعیف  Oمتوسط  Oخوب Oعالی : رعایت معیارهای فنی 

 O تعطیل Oنیمه فعال  Oفعال : وضعیت کارگاه

 :ی پروژه بر اساس نقشه اجراییمراحل اجرائ

 تجهیز کارگاه -7

 ریزی خطوط اصلی و فرعیگچ -2

 کنی و حفر ترانشهکانال -3

 ها و نصب اتصاالت خطوط اصلی وفرعیریسه نمودن لوله -4

احداث حوضچه و تاسیسات پمپاژ و ایستگاه کنترل مرکزی در  -3

 .ایطرح آبیاری قطره

 احتمالی اتصاالتتست سیستم و رفع نشتی و بازشدن  -4

 ریزی نهاییو خاک هالوله ریختن خاک سرندی روی -3

 ساعت 48تست نهایی به مدت حداقل  -8

 تحویل موقت پروژه -0

 :نتیجه بررسی بازدید کننده

7. .................................................. 

2. .................................................. 

3. .................................................. 

4. .................................................. 

3. .................................................. 

4. .................................................. 

3. .................................................. 

8. .................................................. 

0. ................................................... 

 .باشداساس دستور ناظر مینکار مکلف به رفع نواقص مندرج برپیما

 :نواقص اعالم شده قبلی که تا کنون اصالح نشده است
7.  

2.  

3. 

4. 

 :پیشنهادات

 

 

 

 ...................................................: شماره 

 مهر و امضاء مشاور

 :کروکی راه دسترسی به محل اجراء طرح
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 نظارتی بگزارش (: 00) شمارهفرم 
 

        74    /     /  تاریخ       ........ ..........................................................................گزارش نظارتی سامانه های نوین آبیاری

 (Oمتوقف  Oشروع نشده  Oکل عملیات اجرایی به اتمام رسیده  Oدر دست اجرا )

 انجام کار مراحل

 
ت

رف
ش

 پی
ثر

داک
ح

 

 یجزئیات اجرائ

01
1

% 
ت

فی
کی

ی 
را

ب
 

ت 
رف

ش
پی

ن 
زا

می
 

 توضیحات

 تجهیز کارگاه

 Oانجام شده 

 O انجام نشده

3 

 و انضباط کارگاهی رعایت مسائل ایمنی -

 وجود دفاتر و پشتیبانی -

 بندی زمان وجود نقشه، مشخصات و برنامه -

 آالت متناسب یا ویژهوجود ماشین -

 حضور مستمر ناظر پروژه -

 استفاده از کارگران ماهر دارای کارت مهارت فنی -

   

 مصالح پای کار

 Oوجود دارد 

 Oوجود ندارد 

45 

اتیلن، لوازم چدنی، پمپ و الکتروپمپ، لوله و اتصاالت پلی : کیفیت لوازم

 .لوازم ایستگاه کنترل مرکزی، شن و ماسه و سیمان

 نحوه انبار کردن مصالح  -

   

 عملیات خاکی

O کنی و حفر  کانال

 تراشه

O شروع نشده  

O در دست اجرا  

O انجام یافته  

25 

 ها طبق نقشهها و بنچ مارکوجود رفرانس -

 خطوط اصلی و فرعیکنترل پروفیل طولی  -

 ریزیتمیز نمودن مسیر حفر ترانشه وگچ -

 یعملیات حفر ترانشه طبق نقشه اجرائانجام صحیح  -

رعایت عمق و عرض مناسب ترانشه و رگالژ کف ترانشه در خطوط  -

 اصلی و فرعی

   

 عملیات اجرایی

O  نصب خطوط

اصلی و فرعی و 

 اتصاالت

O شروع نشده 

O در دست اجرا 

O انجام یافته 

75 

های نوین  های سامانهرعایت اصولی فنی، معیارها و ضوابط اجرایی طرح -

 .آبیاری

 اتیلن و نصب دقیق و مناسب اتصاالتهای پلیجوشکاری مناسب لوله -

 .هاریزی اطراف رایزرها و شیر فلکهبتن -

 نصب صحیح کمربند و عمود بودن رایزرها -

های برداشت آب دریچه شیر فلکه)های فنی رعایت اصول فنی در ابنیه -

 (ریزی زیر رایزرهاو بتن

   

پمپاژ و  نصب ایستگاه

کنترل  ایستگاه

 مرکزی

O شروع نشده  

O در دست اجرا  

O انجام یافته  

73 

کنترل نوع پمپ و الکتروموتور و لوازم ایستگاه کنترل مرکزی در  -

 ایهای آبیاری قطره طرح

کوپلینگ پمپ و الکتروپمپ و نصب قطعات مختلف رعایت اصولی فنی  -

 ایستگاه پمپاژ و کنترل مرکزی

آوری آن در اجرای فونداسیون ایستگاه ریزی، عملرعایت اصول بتن -

 پمپاژ، ایستگاه کنترل مرکزی

ها و  های آبگیری توسط شیرفلکهاحداث حوضچه پمپاژ، دریچه -

 ریزی زیر رایزرها بتن

   

O  تست سامانه و

ریزی روی  خاک

 لوله ها

75 

تست سامانه و کنترل فشار سامانه در ایستگاه پمپاژ، ایستگاه کنترل   -

 .هامرکزی و لوله

 ها، نحوه پاشش و همپوشی آنهاکنترل فشار کارکرد آبپاش -

 ها و اتصاالتکنترل ارتفاع خاک سرندی روی لوله -

 ها و اتصاالتبر روی لولهریزی نهایی و تراکم آن کنترل خاک -

   

    نتیجه ارزیابی تا تاریخ بازدید  5 
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 اتمام طرح و درخواست تحویل موقتاعالم (: 06)فرم شماره 

 

 .....مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

 اعالم اتمام طرح و درخواست بازدید برای تنظیم صورتجلسه تحویل موقت: موضوع

 

 سالم علیکم؛ 

، به اتمام رسیده است و ...................................... شرکت/ خانم/ اینکه طرح سامانه های نوین آبیاری  آقای با عنایت به    

باشد، خواهشمند است نسبت به هماهنگی با سایر مراجع ذیربط در این خصوص ی تحویل موقت به نامبرده می آماده

 . اقدام نمایید

 

 

 

 شرکت پیمانکار                                                                  

 

 

 

 : رونوشت

 جهت اطالع( متقاضی)شرکت / خانم/ آقای-
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 جلسه تحویل موقت حضور کارشناس مدیریت به منظور تنظیم صورتدرخواست (: 05)شماره فرم 

 

 مدیریت محترم آب و خاک و امور فنی و مهندسی استان

 درخواست حضور کارشناس به منظور تنظیم صورتجلسه تحویل موقت: موضوع

 

 سالم علیکم؛ 

، ( ....................................متقاضی)شرکت/ خانم/ ، طرح سامانه نوین آبیاری آقای74/ / مورخ  ................ پیرو نامه شماره    

، با حضور متقاضی، .....  ، ساعت 74/  / با عنایت به اتمام پروژه، در نظر است جلسه تحویل موقت پروژه در مورخ  

روژه، و کارشناس آن مدیریت، در محل پروژه تشکیل می مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، شرکت پیمانکار، ناظر پ

 .خواهشمند است دستور فرمایید کارشناس محترم آن مدیریت در تاریخ مقرر، حضور به هم رسانند. گردد

 

 

 

 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 

 

 

 

 : رونوشت

 ناظر پروژه جهت حضور و تنظیم صورتجلسه -

 صورتجلسهپیمانکار جهت حضور و تنظیم  -

  متقاضی جهت حضور و تنظیم صورتجلسه -
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 های نوین آبیاری تحویل موقت طرح سامانهجلسه  صورت(: 02)فرم شماره 

 

 :بردارنام بهره   :کد پروژه

 (:UTM)مشخصات جغرافیایی پروژه 

 :روستا                                :دهستان                             : شهرستان                       :استان

 :پیمانکار طرح                                                   :شرکت طراح

 :کننده طرحتصویب                                            :دستگاه نظارت 
 

 (ریال)مشخصات مالی طرح  مشخصات فیزیکی طرح

 :بالعوض دولتیکمک  :نوع سامانه 

 :وام بانکی از محل تبصره :مساحت زیر پوشش

 :تعداد دستگاه بارانی مکانیزه و کارخانه سازنده ریال : به مبلغ 

 :سهم آورده شخصی :نوع پمپ و دبی و کارخانه سازنده

 :جمع کل هزینه اجرای طرح :نوع محصول

 درصد 755: درصد پیشرفت مالی درصد755: درصد پیشرفت فیزیکی

 

مندرج در  ، طرح فوق الذکر در محل مورد بازدید قرار گرفت و پس از تطبیق آن با مشخصات     /  / در تاریخ      

بردار تحویل اندازی سامانه نوین آبیاری، به بهره ایستگاه پمپاژ، خطوط آبرسان و اصلی، و راهو بازدید از  طرح مصوب

برداری و نگهداری  باشد و مراتب آموزش بهره اولیه به متقاضی به پیوست میهای  شزجلسه آمو صورت "ضمنا .گردید

 .به متقاضی داده خواهد شد "دستورالعمل اجرایی متعاقبا 2بند  75اد ماده فسامانه طبق م

 امضاء                                                                                     نام و نام خانوادگی  : متقاضی 

 

 امضاء                                                                                      نام و نام خانوادگی   :پیمانکار

 

 امضاء                                                           نام و نام خانوادگی : (نماینده دستگاه نظارت) ناظر پروژه

 

 امضاء                                            نام و نام خانوادگی :مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یا نماینده وی
  

 امضاء                          نام و نام خانوادگی: مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی استان یا نماینده وی

 

 .یکی باشد اطالع رسانی نوین آبیاری الذکر با اطالعات ارسالی در سامانهضرورت دارد آمار فوق : توجه
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  جلسه تحویل قطعی منظور تنظیم صورته حضور کارشناس مدیریت بدرخواست  (:08) فرم شماره

 های نوین آبیاری طرح سامانه

 

 

 مدیریت محترم آب و خاک و امور فنی و مهندسی استان

 به منظور تنظیم صورتجلسه تحویل قطعیدرخواست حضور کارشناس : موضوع

 

 سالم علیکم؛ 

، (.................................................متقاضی)شرکت /خانم /قایآ پیرو صورتجلسه تحویل موقت طرح سامانه نوین آبیاری    

است جلسه تحویل قطعی  با عنایت به گذشت یک سال شمسی از زمان شروع بکار سیستم، در نظر 74/  /   در تاریخ  

، با حضور متقاضی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، شرکت پیمانکار، ناظر .........، ساعت 74/  /  پروژه در مورخ  

خواهشمند است دستور فرمایید کارشناس محترم آن . پروژه و کارشناس آن مدیریت در محل پروژه تشکیل گردد

 .انندمدیریت در تاریخ مقرر حضور به هم رس

 

 

 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 

 

 

 : رونوشت

 ناظر پروژه جهت حضور و تائید صورتجلسه

 تائید صورتجلسه  پیمانکار جهت حضور و

 تائید صورتجلسه  متقاضی جهت حضور و 
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 های نوین آبیاری تحویل قطعی طرح سامانهجلسه  صورت(: 01)فرم شماره 
 

 (:UTM)مشخصات جغرافیایی پروژه                                   :بردارنام بهره               :کد پروژه

 :روستا                                  : دهستان                       :شهرستان                         : استان

 :پیمانکار طرح                                                             :شرکت طراح

 :کننده طرحتصویب                                                 :دستگاه نظارت 

 

 (ریال)مشخصات مالی طرح  مشخصات فیزیکی طرح

 :کمک بالعوض دولتی :نوع سامانه 

 :محل تبصره وام بانکی از :مساحت زیر پوشش

 ریال: به مبلغ
 :تعداد دستگاه بارانی مکانیزه و کارخانه سازنده

 :سهم آورده شخصی :نوع پمپ و دبی و کارخانه سازنده

 :جمع کل هزینه اجرای طرح :نوع محصول

 درصد 011: درصد پیشرفت مالی درصد011: درصد پیشرفت فیزیکی
 

مندرج در الذکر در محل مورد بازدید قرار گرفت و پس از تطبیق آن با مشخصات  ، طرح فوق74/  /    در تاریخ      

 2بند  75 ش الزم طبق مفاد مادهزهای اصلی و فرعی و انجام آمو ایستگاه پمپاژ، لولهطرح مصوب، و بازدید از 

 .بردار تحویل گردیددستورالعمل اجرایی به بهره

 امضاء                                                                                  نام و نام خانوادگی  :متقاضی 

 

 امضاء                                                                                       نام و نام خانوادگی  : پیمانکار

 

 امضاء                                                        نام و نام خانوادگی  :(نماینده دستگاه نظارت) ناظر پروژه

 

 امضاء                                             نام و نام خانوادگی: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یا نماینده وی

 

 امضاء                         نام و نام خانوادگی  :مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی استان یا نماینده وی

 

 .یکی باشد اطالع رسانی نوین آبیاری ضرورت دارد آمار فوق الذکر با اطالعات ارسالی در سامانه :توجه
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 وزارت جهاد کشاورزی

 معاونت آب و خاک

 نوین آبیاری های مجری طرح سامانه

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 71122/516/0011 : شماره

 71/0/0011 : مورخ

 

  

شاخص ارزیابی و پایش فرآیندهای دستورالعمل اجرایی 

 های نوین آبیاری طرح توسعه سامانه
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 ها  های ارزیابی و پایش فرایندهای دستورالعمل اجرایی در استان شاخص

 ضریب وزنی شاخص های ارزیابی ضریب وزنی یندآفر

نام و تشکیل  ثبت

 پرونده
01 

 01 فرم بازدید 

 76 پروانه بهره بردای یا تخصیص از منابع آب

 01 مدارک مالکیت

 76 تعهد نامه محضری

 011 موجودیت قرارداد یا دفترچه طراحی 01 مطالعه و طراحی

 71 تصویب
 81 کمیته فنی

 71 (تا زمان پایش از ابتدای سال)جلسات کمیته فنی  تعداد

 71 نظارت بر اجرا

 06 فرم معرفی به شرکت پیمانکار

 11 فرم گزارش بررسی عملیات اجرایی

 06 فرم گزارش نظارتی الف

 06 فرم گزارش نظارتی ب

 01 74و  73تعداد فرم های 

 06 فرم قرارداد نظارت

 06 اجرا

 6 بندیفرم زمان 

 06 فرم اعالم عقد قرارداد شرکت پیمانکار یا متقاضی

 06 فرم صورتجلسه تحویل زمین

 11 فرم قرارداد اجرا

 76 فرم آموزش بهره بردار توسط پیمانکار

 01 فرم اعالم اتمام طرح و درخواست تحویل موقت

 01 تحویل موقت
 71 فرم درخواست حضور کارشناس جهت تحویل موقت

 81 فرم صورتجلسه تحویل موقت

 6 تحویل قطعی
 71 فرم درخواست حضور کارشناس جهت تحویل قطعی

 81 فرم صورتجلسه تحویل قطعی

 01 مستندسازی
 51 ثبت اطالعات به موقع در سامانه اطالع رسانی

 01 (دیجیتال) ها در مدیریت آب و خاک استان دارا بودن آرشیو پرونده

     تطابق کل استاندرصد 
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 وزارت جهاد کشاورزی

 معاونت آب و خاک

 نوین آبیاری های مجری طرح سامانه

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12201/516/0011 :شماره 

 00/2/0011 :مورخ
  

طرح توسعه  های ارزیابی مشاوران راهبردی استانی شاخص

 های نوین آبیاری سامانه
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 های ارزیابی مشاوران راهبردی استانی شاخص

 
 

 توضیحات ضریب وزنی شاخص های ارزیابی ردیف

 %06 ها دقت در تکمیل چک لیست 7
 

 %06 اثربخشی در اجرای صحیح دستورالعمل 2
 

 %6 ارزیابی مکتوب استان از مشاور راهبردی 3
 

 %06 بندی رعایت برنامه زمان 4
 

 %71 کیفیت تحلیلی فرایندها 3
 

 %71 کیفیت گزارشات تحلیلی مدیریتی 4
 

 %6 درصد پیشرفت در جامعه آماری 3
 

 %6 تعامل با مشاور راهبردی 8
 

 %011 امتیاز کل مشاور 0
 

 وضعیت کیفی 75
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 وزارت جهاد کشاورزی

 معاونت آب و خاک

 های نوین آبیاری مجری طرح سامانه
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                

 

                                                                              

 

 

 

 

 

   

 0011مهر 

 

 

 
 

 

 انپیمانکار  و انهای ارزیابی مشاور شاخص

 های نوین آبیاری سامانه 
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 مقدمه

منظور بررسی کمیت و کیفیت ه های نوین آبیاری ب های مشاور و پیمانکار سامانه های ارزیابی شرکت تهیه شاخص    

ها تهیه گردیده است که بر اساس  مدیریتی، مطالعاتی و اجرایی این شرکتهای انجام شده، ساختار سازمانی،  فعالیت

 :اصول زیر تعریف و تدوین گردیده است

 ها شرکت ارزشیابی مختلف مراحل در هماهنگی یجادا -

 کشور غیرمالی و مالی منابع اتالف و ها کاری دوباره از پرهیز -

 کمی و کیفی ها بر اساس معیارهای یکسان سازی در روند ارزیابی شرکت -

 های مزبور وجود مستندات بر اساس بازدیدهای میدانی برای ارتقا و یا تعدیل شرکت -

 

 :های ارزیابی پیمانکاران شاخص

های مجری  های ارزیابی شرکت مهمترین شاخص. گردد عملکرد پیمانکاران مطابق جدول شماره یک، ارزیابی می    

 :استهای نوین آبیاری شامل موارد زیر  سامانه

 ساختار مدیریتی -

 آالت تجهیزات و ماشین -

 نیروی انسانی -

 ریزی و کنترل پروژه برنامه -

 سوابق اجرایی -

 کیفیت -

 توان مالی  -

 ودنب بومی -
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 آبیاری های نوین های پیمانکار سامانه فرم ارزیابی شرکت -(0)جدول شماره 
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 (نظارت /مطالعات)های ارزیابی مشاوران  شاخص

های مشاور  های ارزیابی شرکت مهمترین شاخص. شود ، انجام می(2)مشاوران مطابق جدول شماره ارزیابی عملکرد     

 :های نوین آبیاری شامل موارد زیر است سامانه

 ساختار مدیریتی -

 کمیت -

 کیفیت -

 ساختار سازمانی -

 (مناسب مدیریتی سیستم و کارآمد مدیریت) مدیریتی ساختار -

 توان مالی و اقتصادی -

 تجهیزات امکانات دفتری و -

 بودن بومی -

 

 شود های مشاور در پیوست الف مشاهده می جزئیات مشترک امتیازدهی به شرکت
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 های نوین آبیاری طراحی و نظارت سامانه ،های مشاور مطالعات فرم ارزیابی شرکت -(7)جدول شماره 
 

 
 

شاخصردیف
امتیاز کلی 

فعالیت
امتیازتوضیح

20 مساحت اراضی در دست مطالعه و یا نظارتی

5 تعداد بهره برداران و کشاورزان  در محدوده مورد مطالعه هر طرح

3انجام مطالعات دقیق و تکمیلی مورد نیاز در طراحی

3 دقت ،کمال ، کفایت و هماهنگی نقشه ها و مدارک

3انطباق نتایج مطالعات و طراحی ها و براورد انجام شده در مراحل مطالعات

3رعایت دقیق استاندارهای تعیین شده جهت طراحی و اجرا و هماهنگی استاندارهای انتخاب شده

  انتخاب  مناسب  مصالح و تجهیزات مورد نیاز پروژه با رعایت : )امکانات تامین ،هماهنگی و 

یکنواختی نسبی و اقتصادی بودن و رعایت محدودیت های مالی پروژه (
2

3   اجرایی و عملی بودن جزئیات طراحی

1  پیش بینی تمهیدات زیست محیطی در طراحی

2  دقت در براوردهای مالی و فیزیکی

2ارائه خدمات مناسب در چارچوب قرارداد

2  رعایت برنامه زمانی قرارداد خدمات مهندسی

3 امکانات نرم افزاری مشاور و به روز بودن نرم افزارهای مورد   استفاده

3 وضعیت اجرایی پروژه های طراحی شده توسط مشاور  )درصد   تغییرات اجرا نسبت به طراحی (

4 مدرک تحصیلی مرتبط کارکنان کلیدی

3سابقه کار مرتبط کارکنان کلیدی

2عضویت در مجامع علمی معتبر کارکنان کلیدی

3سهام دار بودن کارکنان کلیدی

2ماندگاری پرسنل در شرکت )ثبات اعضاء هیئت مدیره و کادر متخصص(

1داشتن تقدیر نامه از مراجع معتبر

2دوره های آموزشی کارکنان کلیدی

1 ارائه مقاالت در سمینارها

2دانش نرم افزاری مرتبط و کافی

2سیستم مستند سازی استاندارد

MIS , DDS, TQM , QC , QA 3 مدیریت و تضمین کیفیت   سیستمهای

2سیستم گزارش دهی

1 استراتژی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای رسیدن به اهداف

2داشتن پرسنل با تحصیالت مستند در رشته مدیریت

2 نظام برنامه ریزی استراتژیک و کنترل پروژه

72-1- تشکیالت اداری و ساختار سازمانی منسجم

81-1- نظام طبقه بندی مشاغل

5
توان مالی و 

اقتصادی
2داشتن گردش مالی قابل قبول2

6
امکانات دفتری و 

تجهیزات
3مالکیت محل کار – سخت افزار – نرم افزار و ...3

5داشتن تجربه کار قبلی در محل پروژه یا بومی بودن5بومی بودن7

1

2

3

4

25 کمیت

15

ساختار 

مدیریتی 

)مدیریت 

کارآمد و 

سیستم 

مدیریتی 

مناسب(

30 کیفیت

ساختار 

سازمانی
20
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 پیمانکارهای مشاور و  های معیار شرکت دهی به شاخصجزئیات مشترک امتیاز : پیوست الف
 

 جزئیات امتیاز دهی به بخش مستند سازی

1-1 
سیستم مستند سازی  

 استاندارد

 0225 داشتن سیستم آرشیو سوابق 1-1-1

 0225 جلسات کارگاهی الزم تهیه به موقع و سیستماتیک صورت 2-1-1

 0225 بندی سوابق داشتن سیستم طبقه 3-1-1

 0225 چگونگی نگهداری سوابق 4-1-1

 

 جزئیات امتیازدهی به بخش مدیریت و تضمین کیفیت

2-1 
مدیریت و تضمین کیفیت  

Quality 

assurance(QA) 

 024 داشتن خط مش کیفیت 1-2-1

 024 یندآریزی برای کنترل فر وجود برنامه 2-2-1

 024 بهبود فرآیندها 3-2-1

 024 وجود سیستم بررسی نتایج تولید 4-2-1

5-2-1 
از جمله آموزش بهره برداری و نگهداری به  )اقدامات الزم انجام 

 (بردار  بهره
024 

 

 MIS , DDS, TQM , QCئیات امتیازدهی به سیستمهای جز

3-1 
 , MISسیستمهای  

DDS, TQM  ,QC  

 025 داشتن سیستم اطالعات نیروی انسانی 1-3-1

 025 داشتن سیستم اطالعات مالی 2-3-1

 025 سیستم اطالعات تولیدداشتن  3-3-1

 025 داشتن سیستم اطالعات بازاریابی 4-3-1

 

 جزئیات  استراتژی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای رسیدن به اهداف

4-1 
استراتژی بلند مدت، میان 
مدت و کوتاه مدت برای 

 رسیدن به اهداف

 022 داشتن دید سیستمی و یکپارچه 1-4-1

 022 سنجش و ارزیابی عملکردسیستم  2-4-1

 022 انداز داشتن چشم 3-4-1

 022 انداز های اجرایی برای رسیدن به چشم داشتن برنامه 4-4-1

 022 مدت ریزی عملیاتی برای اهداف کوتاه داشتن برنامه 5-4-1

 

 جزئیات نظام برنامه ریزی استراتژیک و کنترل پروژه

6-1 
نظام برنامه ریزی  

 استراتژیک و کنترل پروژه

 0220 مدیریت زمان پروژه 1-6-1

 0220  ها مدیریت هزینه های پروژه 2-6-1

 0220 مدیریت کیفیت پروژه 3-6-1

 0220  مدیریت تدارکات پروژه 4-6-1

 0220  مدیریت منابع انسانی پروژه 5-6-1



43 

 

 شرکتهای پیمانکارجزئیات امتیاز دهی به ( : ب)پیوست 
 

 آالت و تجهیزات جزئیات آنالیز امتیاز دهی ماشین

 واحد تعداد نوع دستگاه شرح دستگاه
نمره 

 جزء

جمع نمرات 

 جزء
 توضیحات

ابزار و 

های  دستگاه

عمومی آبیاری 

 تحت فشار

اتیلن  دستگاه جوش پلی

با موتور  235تا سایز 

 برق و کاتر لوله 
 2 دستگاه 1

9 

درصورت داشتن اقالم فوق 

و  کامل اسناد مثبته امتیاز

ت بلندمدنامه  اجاره داشتن

درصد  هشتاد( سال 3بیش از )

نامه معتبر  و داشتن اجاره

مدت پنجاه درصد تعلق  کوتاه

 خواهد گرفت 

 2 دستگاه 1 دوربین با کلیه متعلقات

موتور تست هیدرولیکی 

 و تانکر آب
 1 دستگاه 1

غلطک مکانیکی جهت 

 کمپکت کف ترانشه
 1 دستگاه 1

دستگاه جوش رکتی 

 فایر برای جوش فلز
 1 دستگاه 2

دستگاه جوش پلی 

به باال  235اتیلن سایز 

 با موتور برق و کاتر لوله 

 2 دستگاه 1

آالت حمل  ماشین

 و نقل سبک

 2 دستگاه 2 وانت
4 

 2 دستگاه 2 سواری 

تجهیزات 

 کارگاهی

 1 دستگاه 1 الت حمل لوله آ ماشین

4 

 ریزی تجهیزات بتن

 ....(بتونیر و )
 1 دستگاه 1

 2 دستگاه 1 تراکتور و کمپرسور

آالت  ماشین

 حفاری 
 8 8 دستگاه 1 ......انواع بیل مکانیکی و 

 25 25 آالت و تجهیزات نمره پیمانکار در ماشین جمع کل
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 وزارت جهاد کشاورزی

 معاونت آب و خاک

 نوین آبیاری های مجری طرح سامانه

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 12120/516/0011 :شماره 

 00/2/0011 :مورخ

 

 

 
  

 سامانهها درخصوص  استان عملکرد ارزیابی های شاخص

 آبیاری نوین رسانی اطالع
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 آبیاری نوین رسانی اطالع سامانه عملکرد ارزیابی های شاخص

 

 موضوع شاخص ارزیابی ضریب وزنی

 00تا  03های  سال های اجرا شده و دارای تحویل قطعی تعداد پروژه 06

 فیزیکی

06 
های  سالهای تحویل موقت شده دارای قرارداد با پیمانکار  تعداد پروژه

 00تا  03

6 
درصد  75های در حال اجرا با پیشرفت فیزیکی باالی تعداد پروژه

 00تا  03های  سال

01 
های دارای تاییدیه کمیته فنی و دارای قرارداد با پیمانکار   تعداد پروژه

 00تا  03های  سال

01 
مبلغ اعتبارات معرفی شده به موسسه عامل نسبت به تخصیص استان  

 00و  08های  سال
 مالی

06 
مبلغ اعتبارات پرداخت شده به متقاضی نسبت به تخصیص استان  

 00و  08های  سال

 ارزیابی استان خود 01

 ارزیابی

 ثبت دقیق و کامل اطالعات 6

 ارزیابی ستاد

 ثبت به هنگام اطالعات 6

1 
 های کاری  تعامل سازنده فیمابین گروه

 (استانی، کاربران شهرستانیراهبر کشوری، کاربران )

 تثبیت و عدم تغییر راهبران استانی و شهرستانی 7

6 
های نوین آبیاری ارسالی به طرح و برنامه  نسبت اطالعات مکانی سامانه

 اطالعات مکانی رسانی خاک نسبت به اطالعات ثبت شده در سامانه اطالع معاونت آب و

 جمع امتیاز 011
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 جهاد کشاورزیوزارت 

 کمعاونت آب و خا

 های نوین آبیاری مجری طرح سامانه
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 0011مهرماه 

 

 

 

 

طرح توسعه  شرح خدمات مشاور راهبردی ستادی

 های نوین آبیاری سامانه
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 :مقدمه

 عوامهل  و فرآینهدها  بهر  عالیهه  و نظارت مداوم پایش مستلزم آبیاری نوین های سامانه طرح اهداف تحقق و اثربخشی    

 مشاور خدمات بکارگیری بر مبنی ها نیاز استان اعالم به توجه با و راستا همین در .باشد می کشور سطح در طرح اجرای

ههای جههاد    تهیه و بهه سهازمان   "راهبردی استانی مشاور خدمات همسان شرح"ها، پروژه بر عالی نظارت جهت ذیصالح

 نظهارت  جههت  شده بینی پیش کار سازمان تکمیل منظور به (.3پیوست شماره ) ها ابالغ گردیده است کشاورزی استان

 لهزوم  همچنهین  اجتماعی و زیست محیطی، اقتصادی، رویکردی جامع در ابعاد فنی،ستادی با  و استانی سطح در عالی

بینی  پیش مجری این توسط "راهبردی ستادی مشاور "خدمات از استفاده استانی، راهبردی مشاورین و راهبری هدایت

کارشناسهی و  ههای   تجهارب گذشهته و بررسهی    گردیده که متناسب با آن شرح خدمات ذیل بر اسهاس سهوابق موجهود،   

 .مدیریتی تهیه شده است
 

 تعاریف و اختصارات

 های نوین آبیاری طرح سامانه: طرح( الف 

 آبیاری مجری طرح سامانه های نوین: کارفرما( ب 

 های نوین آبیاری دستورالعمل اجرایی طرح سامانه: دستورالعمل اجرایی( ج 

 نوین آبیاریهای  مشاور راهبردی استانی طرح سامانه :مشاور استانی (د

 سازمان جهاد کشاورزی استان :سازمان (ه
 

 شرح خدمات

 ریزی و مدیریت انجام کار برنامه -0

های  های مختلف خدمات مشاور راهبردی و مدیریت طرح سامانه بررسی و گردآوری اقدامات انجام شده در دوره 7-7

 نوین آبیاری

موجود بر اساس تغییرات روش اجرایی پایش بروزرسانی سامانه جامع موجود کنترل مشاوران راهبردی استانی  7-2

 (بر مبنای آخرین تغییرات در دستورالعمل)و ارزیابی فرایندهای دستورالعمل اجرایی 

 بروز رسانی و تدقیق شاخص های کمی و کیفی ارزیابی عملکرد استانها 7-3

 بروز رسانی و تدقیق شاخص های کمی و کیفی ارزیابی عملکرد مشاوران استانی  7-4

نفرات بندی، معرفی  ارتباطی، برنامه زمانامه جامع و اجرایی پروژه شامل روش انجام کار، پروتکل تدوین برن 7-3

 (کار طرح و برنامه انجام)کلیدی پروژه 

 

 پایش و ارزیابی -7

 یندهای دستورالعمل اجراییآهای منتخب استانی جهت بررسی و ارزیابی فر تهیه مبانی انتخاب پرونده 2-7

ه یندهای دستورالعمل اجرایی بآهای منتخب استانی جهت بررسی فر پروندههمکاری در تهیه لیست کد  2-2

 صورت فصلی

 های مصوب  ها در قالب فرم های منتخب معرفی شده به استان اخذ گزارشات ماهانه استانی براساس کد پرونده 2-3
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نجی س سنجی ستادی در هر ماه و صحت صحت)سنجی آن  کنترل تطابق اطالعات ارسالی و دریافتی و صحت 2-4

 ( میدانی حسب ضرورت و به درخواست مجری

 ها از دستورالعمل اجرایی  بررسی و تعیین  علل انحراف معیار کمی و کیفی احتمالی استان 2-3

 ارائه راهکار و پیشنهادات اصالحی به مجری جهت رفع انحرافات احتمالی 2-4

 های مصوب مجری ها براساس شاخص امتیازدهی و رتبه بندی ماهانه استان 2-3

 

 مدیریتی -ارائه خدمات فنی -1

های خدمات مشاور استانی در بخش های مختلف  نظر در بروزرسانی و بهنگام سازی هزینه بررسی و اعالم 3-7

نظارت / اعم از مطالعه و طراحی)های نوین آبیاری بر اساس دستورالعمل اجرایی و ضوابط ابالغی مرتبط  سامانه

 ( برداری نظارت بر نگهداری و بهره/ GIS /نقشه برداری/ آزمایشات آب و خاک/ بر اجرا

های نوین آبیاری در هر یک از  های اجرایی سامانه بررسی و اعالم نظر در بروزرسانی و بهنگام سازی هزینه 3-2

 (خرید لوازم و تجهیزات و عملیات اجرایی)های اجرایی  های آبیاری و بخش ها به تفکیک روش استان

حسب )های خاص استانی  های مطالعه و طراحی در طرح گزارشات فنی و دفترچهبررسی و اعالم نظر درخصوص  3-3

 (ضرورت همراه با بازدیدهای میدانی

 ها برداری استان خصوص گزارشات فنی نظارت بر نگهداری و بهرهبررسی و اعالم نظر در 3-4

 های نوین آبیاری  های اجرایی هر یک از سامانه همکاری در تدوین هزینه 3-3

 در دفتر مجری ... ها و  نامه ها، پایان ها، پروژه نامه لمی، فنی و مدیریتی از طرح ها، بخشایجاد آرشیو ع 3-4

 ها حسب دستور مجری مدیریتی از پروژه -تهیه و تدوین گزارشات فنی 3-3

های  اقتصادی طرح توسعه سامانه -های فنی گردآوری، بررسی و تدوین اقدامات انجام گرفته در زمینه تحلیل 3-8

های متصور  های نوین آبیاری و ارائه اثرات ریسک های سامانه در کشور به تفکیک محصوالت و روشنوین آبیاری 

 ها بر پروژه

 ها بررسی و اعالم نظر درخصوص راهکارهای مشارکت بهره برداران در اجرای پروژه 3-0

یند آدر فر های مردم نهاد های صنفی و سازمان ها، انجمن بررسی و اعالم نظر درخصوص جایگاه و نقش تشکل 3-75

 یندآهای نوین آبیاری و نقاط ضعف و قوت آنها در این فر اجرای سامانه

های  های نوین آبیاری بر اساس شاخص های توسعه سامانه های مشاور و پیمانکار فعال در طرح ارزیابی شرکت 3-77

 مصوب مجری

 ل کشور های منتخب اجرا شده در سطح ک کنترل تطابق لوازم و تجهیزات استفاده شده در طرح 3-72

حسب ضرورت )ها های آموزشی در چارچوب دستورالعمل اجرایی و ضوابط ابالغی در سطح استان برگزاری دوره  3-73

 (و تایید مجری

 سایر موارد ارجاعی از طرف مجری 3-74

 

 هدایت و راهبری مشاوران راهبردی استانی -0

 بررسی و ارائه گزارش ماهانه از وضعیت قراردادهای مشاورین راهبردی استانی 4-7
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به منظور اطمینان از انجام دقیق ( جلسات آغازین، میانکار، پایانی)برگزاری جلسات هدایت و راهبری استانی  4-2

 شرح خدمات و محتوای تولیدی مشاورین استانی

ارزیابی و ارائه گزارش مدیریتی فصلی به مجری درخصوص چگونگی انجام شرح خدمات، نفرات کلیدی و  4-3

 بندی آنها نی و رتبهاقدامات مشاورین راهبردی استا

 های دفتر مجری ریزی ارزیابی پیشرفت کار مشاوران راهبردی استانی و تناسب اقدامات انجام شده با برنامه 4-4

 به مجری... مشاوره و پیشنهاد در خصوص شرح خدمات مشاوران استانی، تنظیم تیپ قراردادها و  4-3

 های مصوب مجری اساس شاخصامتیازدهی و رتبه بندی ماهانه مشاورین راهبردی استانی بر 4-4

 

 گزارشات تحلیل فرایندی و تحلیل توسعه کمی و کیفی -6

 ها با دستورالعمل ها، تحلیل علل رخداد عدم انطباق یندهای زیر در استانآهای اجرایی فر بررسی تفاوت روش 3-7

 ارهای اجرایی رفع مشکالت و تهیه گزارش فرآیندک اجرایی، ارائه پیشنهادات و راه 

  تشکیل پروندهثبت نام و 

 ارجاع کار و اجرای قراردادها 

 مطالعه وطراحی 

 تأمین لوازم وتجهیزات 

 فرایند اجرا 

 فرایند تحویل 

 برداری و نگهداری فرایند بهره 

ها و ارائه  جلسات و سایر اسناد تولید شده در سطح استان بندی و نگهداری مدارک، صورت بررسی فرایند طبقه 3-2

 ها به مجری سطح استانپیشنهاد جهت بهبود فرایند در 

 

وظایف تعریف شده برای مشاور استانی در این شرح خدمات در صورت عدم بکارگیری این مشاور توسط  -0تبصره 

 .سازمان جهاد کشاورزی استان، بر عهده مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان خواهد بود

تاییدیه مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان برای تمام گزارشات درج در سامانه جامع  -7تبصره 

 .الزامیست

های گروه  درصد از کد پرونده 35های منتخب در بندهای شرح خدمات، بررسی حداقل  منظور از پرونده -1تبصره 

 .باشد گردند می رسانی نوین آبیاری ثبت می هدف که در سامانه اطالع
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 های نوین آبیاری شرح خدمات مشاور راهبردی استانی طرح توسعه سامانه
 

 ریزی و مدیریت انجام کار برنامه -0

نظر درخصوص اجرای مفاد قرارداد براساس  های الزم با کارفرما به منظور تعامل و تبادل انجام هماهنگی 7-7

 دستورالعمل اجرایی در راستای ارتقای کمی و کیفی طرح 

بندی،  تدوین برنامه و سازمان کار نظارت راهبردی طرح شامل روش انجام کار، پروتکل ارتباطی، برنامه زمان 7-2

 نوین آبیاریهای  معرفی نفرات کلیدی بر اساس وحدت رویه با دفتر مجری طرح توسعه سامانه

فوق  2-7های ابالغی مرتبط  و مفاد بند  های آموزشی در زمینه دستورالعمل اجرایی و بخشنامه برگزاری دوره 7-3

 الذکر با موضوع این شرح خدمات برای دست اندرکاران و عوامل توسعه طرح 

 

 بررسی و ارائه گزارش فرایند ثبت نام و تشکیل پرونده -7

 رانبردا شناسایی متقاضیان و بهره 2-7

آوری اطالعات مورد نیاز، به منظور شناسایی و ارزیابی فرایند و ارائه نتیجه  های مصوب جمع تکمیل فرم 2-7-7

 موجود های ها و بخشنامه ارزیابی و پیشنهادات الزم، وفق دستورالعمل

های مصوب  منطبق با برنامه)ریزی چگونگی ترغیب متقاضیان  ارائه پیشنهاد به منظور ترویج و برنامه 2-7-2

 (مجری برای استان در زمینه سامانه های نوین آبیاری

رسانی سامانه های  های متقاضیان و مطابقت مدارک موجود با مدارک ثبت شده در سامانه اطالع تشکیل پرونده 2-2

 های ابالغی توسط مجری نامه نوین آبیاری وفق دستورالعمل اجرایی و بخش

پرونده به منظور بررسی و اظهار نظر وفق دستورالعمل اجرایی و ارائه دریافت چک لیست روند تشکیل  2-2-7

 نتایج به کارفرما

 یند تدقیق شدهآپیگیری کنترل اجرای چک لیست و فر 2-2-2

های رفع موانع  ها و روش بررسی و شناسایی نواقص و مشکالت خاص مسیر تشکیل پرونده و ارائه تحلیل 2-2-3

 به کارفرما

لیل مدارک آب از نظر موجودیت، اعتبار و تغییرات مقدار حقابه وفق دستورالعمل اجرایی بررسی و تح 2-2-4

 طرح 

 برداری وفق دستورالعمل اجرایی طرح بررسی و تحلیل مدارک زمین از نظر بهره 2-2-3

و ارزیابی صحت آنها و اعالم ( پیوست دستورالعمل اجرایی 7فرم شماره )بررسی و تحلیل فرم تکمیل شده  2-3

 به کارفرما ( نواقص یا عدم تکمیل ) نتایج 

 

 بررسی، ارزیابی و ارائه گزارش فرایند ارجاع کار و قراردادها  -1

 کنندگان تشریح چگونگی ارجاع کار به مشاورین، پیمانکاران و تأمین 3-7

های موجود ارجاع کار در سطح استان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن مطابق با  بررسی زیرساخت 3-2

 های ابالغی توسط مجری  نامه دستورالعمل اجرایی و بخش

 کنندگان کارگیری مشاورین، پیمانکاران و تأمینراهکارهای بهینه سازی در ب پیشنهاد 3-3



52 

 

 و ، پیمانکاران(نظارت و طراحی طرح، کننده بررسی مطالعات،)مشاورین  با شده منعقد قراردادهای متن 3-4

 ابالغی تیپ قراردادهای و اجرایی دستورالعمل با انطباق لحاظ از آن مستندات و مدارک و کنندگان مجاز تامین

 مجری توسط

 مجاز کنندگان تأمین و با مشاورین، پیمانکاران قرارداد انعقاد برای الزم مدارک و اسناد 3-3

 نگهداری و برداری بهره و اجرا بر نظارت طرح، اجرا، بررسی طراحی، و مطالعه مراحل 3-4

 الزم  پیشنهادات و نتایج ارایه و ها طرح برای ذیصالح مشاورین انتخاب 3-4-7

 الزم  پیشنهادات و نتایج ارایه و متقاضیان به ذیصالح پیمانکاران معرفی 3-4-2

 الزم  پیشنهادات و نتایج ارایه و برداران بهره توسط ذیصالح پیمانکاران انتخاب 3-4-3

مشاور، )طرح  عوامل از تعهدات اجرای حسن الزم وفق دستورالعمل اجرایی طرح به منظور های تضمین اخذ 3-3

 (بردار بهره و مجاز کننده پیمانکار، تامین

 

 یند مطالعه، طراحی و تصویب طرحآبررسی و ارزیابی و ارائه گزارش فر -0

 مطالعه و طراحی در استان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنفرایند انجام  4-7

 مطالعه دست در و شده مطالعه های طرح از میدانی بازدید فرآیند 4-2

 با نتایج حاصل از بازدید میدانی مطالعه طرح ( 7شماره )ارزیابی دقت تکمیل فرم بازدید  4-3

و  ها ضوابط، بخشنامه خدمات، شرح با طراحی و مطالعه دست در و شده مطالعه های طرح تطبیق فرایند 4-4

 مجری توسط ابالغی فنی های دستورالعمل

 مناسب آبیاری سیستم انتخاب فرایند 4-3

 و طراحی مطالعات در شده کارگرفته به افزارهای نرم 4-4

 مطالعات دوره طول در ها خالقیت و ابتکارات انعکاس 4-3

حسب )ها  مطالعه و طراحی در طرحهای  های فنی و دفترچه بررسی و اعالم نظر موردی در خصوص گزارش 4-8

 (ضرورت همراه با بازدیدهای میدانی

 استان فنی کمیته در طرح تصویب و بررسی، تائید 4-0

 

 بررسی، ارزیابی و ارائه گزارش فرایند تأمین لوازم و تجهیزات -6

ابالغی های فنی  ها و دستورالعمل نامه ها وفق بخش کنترل کیفیت لوازم، تجهیزات و مصالح مصرفی در پروژه 3-7

 توسط مجری

 طراحی دفترچه در موجود فنی مشخصات با ها طرح در شده استفاده تجهیزات و لوازم تطابق احراز 3-7-7

دفتر  از مجوز دارای کنندگان تأمین و کنندگان تولید از ها پروژه در مصرفی مصالح و تجهیزات لوازم، تهیه 3-7-2

 مجری

 طرح مصرفی تجهیزات و لوازم قیمت مستندات روند تأیید 3-7-3

 
 



53 

 

 بررسی و ارزیابی و ارائه گزارش فرایند اجراء -5

ها و شناسایی نقاط قوت و  نامه نحوه انعقاد قراردادهای اجرایی و بررسی تطابق آن با دستورالعمل اجرایی و بخش 4-7

 ضعف آن

شناسایی نقاط قوت و  ها و نامه نحوه انعقاد قراردادهای نظارتی و بررسی تطابق آن با دستورالعمل اجرایی و بخش 4-2

 ضعف آن

 نحوه های ارسالی از سوی دفتر مجری طرح و نامه طبق دستورالعمل اجرایی و بخش ناظر مشاور عملکرد 4-3

 :آن شامل  مستندسازی

 اصالحی پیشنهادات ارائه و ناظر مشاور توسط شده ای، موردی و عملیات اجرایی ارائه های دوره گزارش 4-3-7 4-4

اجرایی،  کارهای طراحی، دستور با مدارک آن تطابق از اطمینان کسب با کار جرایا های روش کنترل 4-3-2 4-3

 مجری توسط ابالغی فنی های و دستورالعمل ها نامه بخش

 عوامل سایر و مشاوران پیمانکاران، دعاوی فصل و حل برای رویه وحدت ایجاد منظور به پیشنهاد ارایه 4-4

 ای مرتبط با طرح بیمه های پوشش کنترل 4-3

 طرح  های پروژه اجرای بندی زمان کلی برنامه شناسایی 4-8

 بردار توسط پیمانکار تحلیل کمیت و کیفیت آموزش بهره 4-0

 های منتخب اجرا شده در سطح استان کنترل تطابق لوازم و تجهیزات استفاده شده در طرح 4-75

 

 فرایند تحویل موقت و قطعی -2

های ارسالی  نامه پروژه بر اساس دستورالعمل اجرایی و بخشیند تحویل موقت آبررسی، ارزیابی و ارائه گزارش فر 3-7

 از سوی دفتر مجری طرح

های ارسالی از  نامه یند تحویل قطعی پروژه براساس دستورالعمل اجرایی و بخشآبررسی، ارزیابی و ارائه گزارش فر 3-2

 سوی دفتر مجری طرح

 ه منطبق با اهداف طرح یند تحویل موقت و قطعی پروژآارائه پیشنهادات به منظور ارتقا فر 3-3

 ها پروژه قطعی تحویل و تضمین دوره در پروژه در درگیر عوامل سایر و پیمانکاران مشاوران، تعهدات ایفای 3-3-7

 ها در استان و ارائه راهکار شناسایی دالیل مشکالت تحویل قطعی پروژه 3-3-2
 

 برداری و نگهداری بررسی و ارزیابی و ارائه گزارش فرایند بهره -8

 آبیاری  نوین های سامانه از نگهداری و برداری بهره 8-7

 آبیاری نوین های سامانه از نگهداری و برداری بهره بر نظارت 8-2

 آبیاری توسط پیمانکار نوین های برداری و نگهداری از سامانه آموزش بهره 8-3

 کنترل مرکزیکننده ایستگاه  آبیاری توسط تأمین نوین های برداری و نگهداری از سامانه آموزش بهره 8-4

 بردار در بکارگیری مطلوب سامانه نوین آبیاری اجرا شده منطبق با اهداف کالن طرح اثربخشی آموزش اولیه بهره 8-3

 آبیاری نوین های های سامانه برداری احتمالی از برخی پروژه علل عدم بهره 8-4

 برداری و نگهداری  های فنی نظارت بر بهره گزارش 8-3
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 مستندسازی بررسی، ارزیابی و ارائه گزارش -1

طراح، پیمانکار، )پروژه  /نحوه نگهداری مدارک، صورت جلسات و سایر اسناد تولید شده در دوره پدیدآوری طرح 0-7

 و ارائه پیشنهادات اصالحی( کننده مجاز و ناظر تأمین

 رسانی نوین آبیاری  ها و مراحل فرایندی آن در سامانه اطالع ثبت اطالعات بهنگام پروژه 0-2

 ها در مدیریت آب و خاک استان و ارائه راهکارهای بهبود مستندسازی جیتال پروندهوضعیت آرشیو دی 0-3

 

 ها و پیشنهادها مشاوره، اظهارنظر کارشناسی و ارائه گزارش -01

 طرح های پروژه برداری طراحی، اجرا و بهره در برداران بهره مشارکت 75-7

 برداران بهره سایر به انتقال جهت موفق های پروژه تجارب و دانش مستندسازی 75-2

 یندهایآفر در نهاد مردم های سازمان و صنفی های انجمن ها، تشکل نقش بررسی و ارائه گزارش اثربخشی 75-3

 طرح اجرای

های نوین آبیاری  بررسی و ارائه گزارش موانع فنی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توسعه کمی و کیفی سامانه 75-4

 به تفکیک شهرستان 

 وری فیزیکی و اقتصادی به تفکیک شهرستان ها به لحاظ بهره سامانههای اثربخشی اجرای  تحلیل گزارش 75-3

 برداری سامانه های نوین آبیاری با طراحی مصوب ارائه گزارش تحلیلی از انطباق بهره 75-4

 ها حسب تشخیص کارفرما مدیریتی از پروژه -های فنی تهیه و تدوین گزارش 75-3

 حطر توسعه تسریع در و تسهیل برای الزم راهکارهای ارائه 75-8

 ساسبر ا استان در شده کارگرفتهب تجهیزات و لوازم کنندگان تأمین و مشاورین، پیمانکاران وضعیت 75-0

 ابالغی توسط مشاور های شاخص

 

 سایر موارد -00

یندها با آبرای ارائه نقاط قوت و رفع نقاط ضعف تطابق فر( هر سه ماه یکبار)های آموزشی  برگزاری کارگاه  77-7

 دستورالعمل اجرایی طرح

 گزارش سنتز در پایان دوره قرارداد ارائه  77-2
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 وزارت جهاد کشاورزی

 معاونت آب و خاک

های نوین آبیاری مجری طرح سامانه   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 
 

 

 

 

 

  12050/516/0011: شماره 

   00/2/0011: مورخ

 

 

 

 

، بررسی و کنترل طراحی و الزحمه طراحی شرح خدمات و حق

های نوین آبیاری سامانه نظارت بر اجرای  
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 :های نوین آبیاری الزحمه طراحی سامانه برآورد حق  شرح خدمات و

 :باشد های سامانه های نوین آبیاری به شرح زیر می شرح خدمات مهندسی جهت مطالعه و طراحی پروژه    
 

 :های آبیاری موضعی  شرح خدمات سامانه  – الف

خاک، گیاه، هواشناسی و شرایط اجتماعی و ( کمیت و کیفیت ) جمع آوری آمار و اطالعات مربوط به منابع آب  -7

 منطقه طرح  ...اقتصادی و 

های نوین آبیاری  های آب و خاک در طراحی سامانه آزمایشخصوص در تعیین پارامترهای مورد لزوم :تبصره

 : عبارتند از( های آبیاری موضعی سامانه)
 

 :پارامترهای خاک ( الف

 .تعیین بافت خاک و برآورد ظرفیت نگهداری رطوبت خاک و نفوذپذیری خاک  -7

 ( ECe)تعیین هدایت الکتریکی خاک  -2

 بندی خاک  الیه ها و تعیین عمیق خاک زراعی و محدودیت -3

 .دار بودن اراضی بررسی الزم صورت پذیرد در صورت زه -4

 .های همگن و ناهمگن مانند آبیاری بارانی عمل گردد ها برای خاک عمق مورد آزمایش و تعداد نمونه* 
 

 :پارامترهای آب ( ب

 .آب  TDSو برآورد  ECiتعیین  -7

 . RSCو  SARکربنات، برآورد  بیاندازه گیری سدیم، کلسیم، منیزیم، کربنات،  -2

 .که منبع آب سطحی باشد در صورتی ) (T.S.Sاندازه گیری مواد معلق در آب  -3

 . fe + + -اندازه گیری سولفات  -4

 .باشد  در صورت استفاده از فاضالب شمارش جمعیت باکتری نیاز می -3

 .کمیته فنی برای آبیاری موضعی نافذ است در صورت نیاز به سایر پارامترهای مورد لزوم، با نظر : 7تبصره 

با توجه به اینکه مطالعات خاکشناسی و ارزیابی اراضی در اکثر نقاط کشور از طریق مطالعات طرح جامع و : 2تبصره 

توان از منابع موجود با ذکر نام  الذکر می جهت دسترسی به فاکتورهای فوق ،ذال .انجام شده است.... مهندسین مشاور و 

 .استفاده نمود منبع

با توجه ....( قطره ای، تیپ، بابلر، اسپریر)اعالم نظر کارشناسی نسبت به امکان اجرای سامانه های آبیاری موضعی  -2

به اطالعات موجود ارائه شده و تفسیر نتایج آزمایشات آب، خاک، هواشناسی و بازدیدهای انجام شده از منطقه 

 طرح و مشورت با بهره بردار 

ان تبخیر و تعرق و نیاز آبی گیاهان و تعیین هیدرومول آبیاری الگوی کشت در طی دوره رشد با استفاده برآورد میز -3

 از منابع موجود معتبر 

 های مختلف  برآورد حجم آب آبیاری مورد نیاز درختان در طی دوره رشد و در طی سال -4
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مانه با توجه به شرایط طرح همراه با ترین سا های آبیاری موضعی و انتخاب مناسب تعیین کلیه مشخصات سامانه -3

 ارائه مشخصات کامل فنی 

 های مختلف سال  ریزی آبیاری بر اساس الگوی کشت در ماه برنامه -4

 و مشخصات کامل آن ...( چکان، بابلر، قطره) انتخاب نوع گسیلنده  -3

 قطعه بندی شبکه و تعیین ظرفیت مورد نیاز سامانه   -8

 های مختلف آرایش سامانه  و انتخاب گزینه بهینه  بررسی گزینه -0

طراحی لوله آبده، مانیفلد و خطوط اصلی همراه با ارائه مشخصات کامل هیدرولیکی آن در کل شبکه این  -75

گذاری طول، آبدهی، قطر، سرعت، افت فشار، اختالف ارتفاع، فشار در ابتدا و انتهای  مشخصات شامل کد مسیر لوله

 .گذاری در شبکه خواهد بود لولهکلیه مسیرهای 

 محاسبه فشار و آبدهی مورد نیاز سامانه  و ارائه جدول مربوطه  -77

 انتخاب اجزاء ایستگاه کنترل مرکزی  -72

 انتخاب پمپ و نیروی محرکه آن  -73

 های نوین آبیاری نحوه آبگیری از منبع تأمین آب و انتقال آن به داخل شبکه سامانه -74

 ی و نگهداری از شبکه لوله و سامانه آبیاری طراحی شده بردار ارائه دستورالعمل بهره -73

 های ارائه شده  متره و برآورد احجام عملیات اجرائی با توجه به طرح و نقشه  -74

 تفکیکو کنترل مرکزی ب برآورد لیست لوازم و اتصاالت مورد نیاز خصوص آبده، فرعی و اصلی، ایستگاه پمپاژ -73

، حمل و اندازی سامانه ، راهگذاری، ایستگاه پمپاژ، کنترل مرکزی خطوط لوله)برآورد هزینه عملیات اجرائی سامانه  -78

 (بر اساس فهرست بهاء مربوطه ... نقل، تأسیسات برقی، احداث حوضچه و 

 برآورد هزینه کل طرح و بررسی مالی پروژه  -70

 های مربوطه تدوین گزارش و تهیه نقشه -25

 

 :نقشه های مورد لزوم 

 نقشه پالن شبکه آبیاری با مشخصات کامل  -7

 گذاری، ابعاد ترانشه و نحوه کارگذاری و جزئیات مورد لزوم جهت عملیات اجرائی  نقشه خطوط لوله -2

های آبیاری  سامانه)نقشه حوضچه پمپاژ فونداسیون پمپ و نیروی محرکه، ایستگاه پمپاژ و ایستگاه کنترل مرکزی  -3

 لزوم بانضمام جزئیات مورد ( موضعی 

ها  تعداد پنج سری کامل از نقشه( طراح )س از تأیید قطعی طرح توسط کمیته فنی، مهندس مشاور پ -0تبصره 

 .نسخه گزارش فنی به کارفرما تحویل خواهد داد 3بانضمام نسخ اصلی آنها و نیز 

لزوم و خطوط میزان  های توپوگرافی با مقیاس مورد گذاری باید بر روی نقشه پالن شبکه و خطوط لوله: 7تبصره 

 مناسب بر حسب نیاز ارائه گردد و دارای اطالعات کافی جهت عملیات اجرائی باشند

 .تواند در یک نقشه ادغام و ارائه شود در صورت خوانا و دقیق بودن می 2و  7های ردیف  نقشه: 1تبصره 
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 :شرح خدمات سامانه های آبیاری بارانی  –ب 

، هواشناسی، بازدیدهای انجام ، خاک، گیاه(کمیت و کیفیت)بع آب اطالعات مربوط به مناآوری و ارائه آمار و  جمع -7

 بردار  شده از منطقه طرح و مشورت با بهره

های نوین آبیاری  های آب و خاک در طراحی سامانه تعیین پارامترهای مورد لزوم درخصوص آزمایش :تبصره

 :  عبارتند از( های آبیاری بارانی سامانه)
 

 :پارامترهای خاک ( فال

 تعیین نفوذپذیری خاک –7

 تعیین بافت خاک با روش آزمایشگاهی و برآورد ظرفیت نگهداری نقطه پژمردگی و وزن مخصوص ظاهری  -2

 ( ECe) تعیین هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک  -3

 بندی خاک تعیین عمق خاک زراعی و عوامل محدودکننده و الیه -4

 .بودن اراضی بررسی الزم انجام گیرد دار در صورت زه -4
 

 :باشد تعداد نمونه برداری جهت تعیین پارامترهای فوق به شرح زیر می* 

 :که خاک همگن باشد بندی خاک در صورتی بر اساس مطالعات الیه 

 


 یک نقطه   -هکتار  75زیر  

 


 دو نقطه   -هکتار  25-75

 


 سه نقطه  -هکتار   35-25

 


 .هکتار اراضی یک نقطه اضافه شود 35هکتار به ازای هر  35بیش از  

 .بندی، خاک ناهمگن باشدکه بر اساس مطالعات الیه در صورتی          

 .کند هکتار باشد یک نقطه کفایت می 75در هر سری خاک به شرطی که زیر  -            

 باشد بشرح ذیل می( 3و 2، 7)موارد  گیری جهتاعماق مورد لزوم برای نمونه -            

 سانتیمتری یک نمونه، از 35-45، سانتیمتری یک نمونه 5 -35از عمق  ،که خاک همگن باشد در صورتی -           

 .به پایین یک نمونه یمترسانت 05

 .متر از هر الیه یک نمونه برداشت شود  3/7که خاک ناهمگن باشد تا عمق  تیردر صو -           
 

 :پارامترهای آب( ب

 آب  TDSو محاسبه  Eciتعیین  -7

  SARتعیین کلسیم، سدیم و منیزیم و برآورد -2

ایجاد  ها با توجه به نوع سامانهکه برای پاشنده که آب از منابع سطحی و دارای مواد معلق باشد بطوری در صورتی -3

 . گردد  آب توصیه می T.S.Sگیری اشکال نماید، اندازه

 گیری کلر و بر اندازه -4
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 .از هر منبع آب حداقل یک نمونه انتخاب و آزمون گردد:  7تبصره 

 .نمونه برداری در مواقعی که حداکثر محدودیت وجود دارد صورت گیرد :  2تبصره 

 .در صورت نیاز به سایر پارامترهای مورد لزوم ، با نظر کمیته فنی برای آبیاری بارانی نافذ است : 3تبصره 

شناسی و ارزیابی اراضی در اکثر نقاط کشور از طریق مطالعات طرح جامع و  با توجه به این که مطالعات خاک: 4صره تب

الذکر می توان از منابع موجود با ذکر  انجام شده است معهذا جهت دسترسی به فاکتورهای فوق.... مهندسین مشاور و 

 .نام منبع استفاده نمود

های آبیاری بارانی با توجه به اطالعات موجود ارائه شده و  به امکان اجرای سامانه اعالم نظر کارشناسان نسبت -2

 تفسیر نتایج آزمایشات آب ،خاک، هواشناسی، و بازدیدهای انجام شده از منطقه طرح و مشورت با بهره بردار 

برآورد میزان تبخیر و تعرق و تعیین نیاز آبی گیاهان الگوی کشت در طی دوره رشد گیاهان و تعیین هیدرومدول  -3

 آبیاری با استفاده از منابع موجود معتبر 

 برآورد عمق آب خالص، عمق ناخالص آبیاری با توجه به راندمان عملی طرح  -4

اب سامانه آبیاری مناسب با توجه به شرایط طرح همراه با های آبیاری بارانی و انتخ تعیین کلیه مشخصات سامانه -3

 ارائه مشخصات کامل فنی 

 های مختلف سال  ریزی آبیاری با توجه به الگوی کشت، تناوب و آیش بندی در ماهبرنامه -4

 آرایش شبکه خطوط اصلی و فرعی  -3

 انتخاب آبپاش مناسب همراه با ذکر مشخصات کامل آن  -8

گذاری این  صلی همراه با ارائه مشخصات کامل هیدرولیکی آنها در کل شبکه لولههای فرعی و ا طراحی لوله -0

گذاری، طول، آبدهی، قطر، سرعت، افت فشار، اختالف ارتفاع، فشار در ابتدا و  مشخصات شامل کد مسیر لوله

 .گذاری در شبکه خواهد بود انتهای کلیه مسیرهای لوله

 محاسبه فشار و آبدهی مورد نیاز شبکه و ارائه جدول مربوطه   -75

 انتخاب پمپ و نیروی محرکه آن  -77

 های نوین آبیاری نحوه آبگیری از منبع تأمین آب و انتقال آن به شبکه سامانه -72

 برداری و نگهداری از شبکه لوله و سامانه آبیاری طراحی شده ارائه دستورالعمل بهره -73

 های ارائه شده  ملیات اجرائی با توجه به طرح و نقشهمتره و برآورد احجام ع -74

 برآورد لیست لوازم و اتصاالت مورد نیاز خطوط فرعی، اصلی و ایستگاه پمپاژ به تفکیک  -73

اندازی سامانه، حمل و نقل تأسیسات  گذاری ایستگاه پمپاژ راه خطوط لوله)برآورد هزینه عملیات اجرائی سامانه   -74

 ( بها مربوطه بر اساس فهرست ...برقی، احداث حوضچه و 

 برآورد هزینه کل طرح و بررسی مالی پروژه  -73

 های مربوطه تدوین گزارش و تهیه نقشه -78
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 :الزحمه  میزان حق

 ردیف (میلیون ریال )هزینه  های نوین آبیاری از هزینه کل پروژه الزحمه طراحی سامانه درصد حق

 7 2555تا  7223

 2 3555تا  2555از  727

 3 75555تا  3555از  5203

 4 25555تا  75555از  5283

 3 35555تا  25555از  5233

 4 35555بیش از  523
 

 های موردنظر برای انجام مطالعه و طراحی بیش از یک پروژه باشد، مبلغ اولیه قرارداد با  که تعداد پروژه در صورتی

. گردد برآورد و تعیین می( 525723)درصد  7223 ضریب نظر در های مورد مشاور، معادل حاصلضرب هزینه کل پروژه

وضعیت از سوی کارفرما، براساس جدول  الزحمه طراحی هر پروژه، پس از تایید صورت برای پرداخت حق ؛بدیهی است

 .گردد  فوق عمل می

  یلیون م 355به منظور برآورد حق الزحمه طراحی پروژه های کوچک، در صورتیکه برآورد هزینه کل پروژه کمتر از

 .میلیون ریال در نظر گرفته شود 355ریال باشد، در جدول فوق معادل 

 گردد  ای اعمال نمی به حق الزحمه برآورد شده بر اساس جدول فوق، ضرائب منطقه. 

 های ارائه خدمات فنی و مهندسی بخش  برداری و انجام آزمایشات آب و خاک براساس تعرفه حق الزحمه نمونه

 .گردد  ابالغی از سوی وزیر جهاد کشاورزی تعیین می (غیر دولتی)کشاورزی

 های  های مربوطه که از طریق انعقاد قرارداد با شرکت برداری و تهیه و ترسیم نقشه الزحمه پایه انجام عملیات نقشه حق

ازمان های آن س ریزی کشور و بر اساس معیارها و دستورالعمل برداری دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه نقشه

الزحمه نهایی با توافق طرفین  ریزی کشور تعیین و حق بهای سازمان مدیریت و برنامه گیرد، طبق فهرست صورت می

 . خواهد بود 

 

 :های نوین آبیاری الزحمه بررسی و کنترل طراحی سامانه شرح خدمات و برآورد حق

دارای صالحیت را قبل از تصویب نهایی از های تهیه شده از سوی مشاورین  کمیته فنی استان موظف است طرح    

مواردی که در هر پروژه باید بررسی گردد به شرح زیر . لحاظ رعایت مسائل فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار دهد

 : باشد می

 های آبیاری موضعی شرح خدمات بررسی و کنترل طراحی سامانه –الف 

بررسی مطالعات اولیه انجام شده توسط طراح با توجه به اطالعات آماری استناد شده، منابع آب، خاک، گیاه،  -7

 هواشناسی و شرایط اجتماعی و اقتصادی منطقه طرح 

باتوجه به شرایط اجتماعی، ...( قطره ای، تیپ، بابلر، اسپریر و )بررسی نحوه انتخاب نوع سامانه آبیاری موضعی  -2

 وسعت و ابعاد مزرعه، نوع کشت و وضعیت آب و خاک منطقه اقتصادی، 
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 بررسی و کنترل اسناد و مدارک الزم درخصوص منابع آب و میزان آب موجود و قابل اطمینان برای پروژه  -3

 تطبیق مساحت طراحی شده با میزان آب موجود  -4

 تطبیق نتایج آزمایشات کمی و کیفی آب و خاک با تفسیرهای انجام شده مربوطه  -3

کنترل دقیق میزان تبخیر و تعرق و محاسبات نیاز آبی و هیدرومدول آبیاری مربوط به الگوی کشت در  بررسی و -4

 (این مقادیر بایستی به تفکیک برای هر محصول و در هر ماه در طی فصل رشد ارائه گردد)طی دوره رشد گیاهان 

 های مختلف رشد  و در سال بررسی برآورد حجم آب آبیاری موردنیاز درختان در طی فصل زراعی -3

( با توجه به راندمان عملی طرح)بررسی محاسبات انجام شده درخصوص تعیین عمق خالص، عمق ناخالص آبیاری  -8

شامل تعیین دوره و ساعات آبیاری و ( به تفکیک هر ماه)ریزی آبیاری برای الگوی کشت در طی دوره رشد  و برنامه

 نحوه قطعه بندی آبیاری

این مشخصات شامل مدل ...( قطره چکان، بابلر و )شخصات فنی ارائه شده مربوط به نوع گسیلنده بررسی کلیه م -0

 .گردد گسیلنده، آبدهی، فشار کارکرد، نحوه ریزش آب، قطر پاشش و قطر نازل گسیلنده می

گذاری اصلی، نیمه اصلی، مانیفولد و آبده با در نظر گرفتن کلیه مسائل  بررسی نحوه آرایش شبکه خطوط لوله  -75

 فنی و هیدرولیکی و اقتصادی 

گذاری، طول، آبدهی، قطر، سرعت، جریان، افت فشار، اختالف  کنترل محاسبات هیدرولیکی شامل کد مسیر -77

ولد و آبده در شبکه و رعایت دامنه گذاری اصلی، نیمه اصلی، مانیف ارتفاع، فشار در ابتدا و انتهای مسیرهای لوله

 مجاز تغییرات فشار 

گذاری در شبکه  این محاسبات بایستی از سوی طراح به صورت جدولی برای کلیه مسیرهای لوله: توضیحات -72

 .تنظیم و ارائه شده باشد

 بررسی محاسبات مربوط به تعیین فشار و ظرفیت سامانه -73

 ن با جداول مشخصه مربوط به پمپ و نیروی محرکهبررسی مشخصات پمپ و نیروی محرکه و تطبیق آ -74

، ابعاد ها ، سکوی استقرار پمپبررسی مشخصات فنی ایستگاه پمپاژ شامل نحوه آرایش پمپها، تابلو و تجهیزات برق -73

 های مکش و رانش و تجهیزات فنی و ایمنی مورد نیاز و مشخصات حوضچه پمپاژ، لوله

 شامل تعداد و ابعاد انواع فیلترها و سایر تجهیزات مورد نیاز  بررسی مشخصات فنی ایستگاه کنترل مرکزی -74

 گذاری، سامانه آبیاری، ایستگاه کنترل مرکزی و پمپاژ  برداری از شبکه لوله بررسی دستورالعمل بهره  -73

 های ارائه شده  بررسی متره و برآورد احجام عملیات اجرایی با توجه به طرح و نقشه -78

کنترل مرکزی به  و اتصاالت مورد نیاز خطوط آبده، فرعی و اصلی، ایستگاه پمپاژ وبررسی و کنترل لیست لوازم  -70

 تفکیک

اندازی سامانه،  گذاری، ایستگاه پمپاژ، کنترل مرکزی، نصب و راه خطوط لوله)بررسی هزینه عملیات اجرایی سامانه  -25

 (دار های ستاره ردیفبراساس فهارس بهاء مربوطه و ... حمل و نقل، تاسیسات برقی، احداث حوضچه و 

 بررسی هزینه کل طرح و ارزیابی ریالی آن  -27

گذاری، ابعاد  های توپوگرافی، آرایش سامانه آبیاری، لوله های اجرایی شامل نقشه بررسی و کنترل کلیه نقشه -22

 ترانشه، ایستگاه کنترل مرکزی و پمپاژ
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 های آبیاری بارانی  شرح خدمات بررسی و کنترل طراحی سامانه -ب

بررسی مطالعات اولیه انجام شده توسط طراح با توجه به اطالعات آماری استناد شده، منابع آب، خاک، گیاه،  -7

 هواشناسی و شرایط اجتماعی و اقتصادی منطقه طرح 

بررسی نحوه انتخاب نوع سامانه آبیاری بارانی با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، وسعت و ابعاد مزرعه، نوع  -2

 ت آب و خاک منطقه کشت و وضعی

 بررسی و کنترل اسناد و مدارک الزم درخصوص منابع آب و میزان آب موجود و قابل اطمینان برای پروژه  -3

 تطبیق مساحت طراحی شده با میزان آب موجود  -4

 تطبیق نتایج آزمایشات کمی و کیفی آب و خاک با تفسیرهای انجام شده مربوطه  -3

کشت در  تعرق و محاسبات نیاز آبی و هیدرومدول آبیاری مربوطه به الگویبررسی و کنترل دقیق میزان تبخیر و  -4

 .(مقادیر بایستی به تفکیک برای هر محصول و در هرماه در طی فصل رشد ارائه گردد)طی دوره رشد گیاهان 

و ( باتوجه به راندمان طرح)بررسی محاسبات انجام شده درخصوص تعیین عمق خالص، عمق ناخالص آبیاری  -3

ها  شامل تعیین دور، ساعات آبیاری و تعداد جابجایی بال( به تفکیک هر ماه)ریزی آبیاری در طی دوره رشد  برنامه

 ها در روز یا آبپاش

بررسی کلیه مشخصات فنی ارائه شده مربوط به سامانه آبیاری بارانی طراحی شده شامل مدل، طول و ابعاد  -8

 ...دستگاه، مشخصات آبپاش و 

 رایش شبکه خطوط لوله اصلی و نیمه اصلی و فرعی با در نظر گرفتن کلیه مسائل فنی و اقتصادی بررسی نحوه آ -0

گذاری، طول، آبدهی، قطر، سرعت جریان، افت فشار،  کنترل محاسبات هیدرولیکی شبکه شامل کد مسیر لوله -75

ط بحرانی و رعایت دامنه گذاری اصلی و فرعی و نقا اختالف ارتفاع، فشار در ابتدا و در انتهای مسیرهای لوله

 مجاز تغییرات فشار در کل شبکه 

گذاری در شبکه تنظیم و ارائه  این محاسبات بایستی از سوی طراح بصورت جدولی برای کلیه مسیرهای لوله :توضیح 

 . شده باشد

 بررسی محاسبات مربوط به تعیین فشار و ظرفیت سامانه  -77

 آن با جداول مشخصه مربوط به پمپ و نیروی محرکه بررسی مشخصات پمپ و نیروی محرکه و تطبیق   -72

ها، تابلو و تجهیزات برق، ابعاد و مشخصات  بررسی مشخصات فنی ایستگاه پمپاژ شامل نحوه آرایش پمپ  -73

 حوضچه پمپاژ ، لوله های مکش و رانش و تجهیزات فنی و ایمنی مورد نیاز 

 گذاری، سامانه آبیاری و ایستگاه پمپاژ  هبرداری و نگهداری از شبکه لول بررسی دستورالعمل بهره  -74

 های ارائه شده  بررسی متره و برآورد احجام عملیات اجرائی باتوجه به طرح و نقشه  -73

بررسی و کنترل لیست لوازم و اتصاالت مورد نیاز خطوط فرعی، اصلی و ایستگاه پمپاژ به تفکیک باتوجه به   -74

 های ارائه شده  طرح و نقشه

اندازی سامانه، حمل و  گذاری، ایستگاه پمپاژ، نصب و راه خطوط لوله)عملیات اجرایی سامانه بررسی هزینه   -73

 دار های ستاره براساس فهارس بها مربوطه و ردیف... نقل، تاسیسات برقی، احداث حوضچه و 
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 بررسی هزینه کل طرح و ارزیابی ریالی آن   -78

گذاری،  های توپوگرافی، آرایش سامانه آبیاری، لوله قشههای اجرایی شامل ن بررسی، کنترل و تطبیق کلیه نقشه  -70

 ابعاد ترانشه و ایستگاه پمپاژ 

 

 :الزحمه  میزان حق

 ردیف (میلیون ریال )هزینه  از هزینه کل پروژه های نوین آبیاری الزحمه بررسی و کنترل طراحی سامانه درصد حق

 7 2555تا  5223

 2 3555تا  2555از  5222

 3 75555تا  3555از  5270

 4 25555تا  75555از  5273

 3 35555تا  25555از  5273

 4 35555بیش از  5274
 

 های نوین آبیاری الزحمه نظارت بر اجرای سامانه شرح خدمات و برآورد حق

 بررسی برنامه تفصیلی اجرائی کار پیمانکار -7

 .مطالعات برای اجرا نهایت تائید در ارائه نقطه نظرات و گزارشات فنی پروژه و بررسی مطالعات و -2

 های اجرائی مصوب در صورت نیاز و ارائه جهت تصویب کارفرما تغییر نقشه -3

  رسیدگی و تایید مشخصات لوازم و تجهیزات مورد نیاز قبل از اقدام به خرید توسط پیمانکار -4

اظهارنظر و تایید صورت  بینی نشده در اسناد مناقصه و بررسی آنها و های خاص و پیش صدور دستورهای آزمایش -3

 های مربوطه حساب

 های کارگاهی پیمانکار  بررسی و تصویب نقشه -4

ها، نصب  گذاری پروژه شامل تطبیق طرح با اراضی، پیاده کردن مسیر، حفاری، لولهبازدید مرتب از عملیات اجرائی  -3

 ،تحویل موقت و تحویل دائماندازی،  اتصاالت، اجرای ایستگاه پمپاژ، اجرای سیستم کنترل مرکزی، تست و راه

رسیدگی و تایید  کنترل و تائید مقادیر کارهای انجام یافته، تطبیق عملیات انجام یافته با مشخصات فنی،

 گیری مقادیر های اندازه ها و بررسی و نگهداری کتابچه ها و تعدیل وضعیت صورت

گزارشات بینی شده در  آنها با مقادیر پیشهای انجام یافته و مقایسه  نگهداری صورت میزان مقادیر و هزینه -8

 .طراحی

 بررسی لزوم تمدید مدت قرارداد و ارائه پیشنهادهای الزم به کارفرما تهیه و تنظیم جداول تغییر مقادیر کار، -0

 مجالس کارها و صورت کنترل و بررسی دستور -75

 ...انجام دادن مکاتبات و شرکت در جلسات با مقامات ذیصالح برای اخذ مجوزها و -77

 برداری و نگهداری آالت مورد نیاز در دوره بهره ت به کارفرما در تامین پرسنل و ماشیناها و پیشنهاد ارائه توصیه -72

 کارفرمابرای  های ابالغی به پیمانکار ارسال به موقع یک نسخه از کلیه مکاتبات و دستورکارها و نقشه -73
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ها و مقایسه آن با برنامه  همراه با نمودارها و کروکی تهیه و تنظیم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه -74

تهیه مقدمات و شرکت در  ،زمانی و مالی کار مصوب و ارائه نظرات و پیشنهادات الزم جهت بهتر شدن کار

 ...جلسات رفع نقص، تحویل موقت و های تحویل موقت و تنظیم صورت کمیسیون

 های اجرا شده  رسیدگی و تایید کلی کلیه نقشه -73

مجالس و سایر  با توجه به صورت)وسیله پیمانکار ه های قطعی تهیه شده ب سیدگی و تایید صورت وضعیتر -74

 (بنا به درخواست کارفرما)و نیز شرکت در جلسات رسیدگی به صورت وضعیت قطعی ( مدارک منظم به آن

 ( شناسنامه فنی و مالی طرح ) تهیه گزارش پایانی طرح -73

 .های ارتباط و گردش کار و مکاتبات تبیین ابعاد مختلف پروژه و شیوهتشکیل جلسات توجیهی برای  -78

 .و هدایت پیمانکار برای سازمان مناسب (کارگاه، پشتیبانی) بررسی سازمان اجرائی پیمانکار -70

تالش جهت شروع  و ...آماده سازی زمین و  مانند تجهیز کارگاه، های اولیه پیمانکار جهت شروع کار بررسی برنامه  -25

 .وقع و مطلوب عملیاتمه ب

و ارائه گزارش به نظارت ...( منبع تامین آب و های توپوگرافی، نقشه)پایه  اسناد آوری اطالعات اولیه مدارک و جمع -27

 .عالیه 

 .بندی پیمانکار و تصویب آن بررسی برنامه زمان  -22

الن فنی و اجرائی و مسئو بررسی و تایید صالحیت عوامل کلیدی پیمانکار در سطح رئیس و معاونان کارگاه،  -23

 تدارکات و امور مالی تجهیزات، آالت، ل پروژه، ماشینرکنت

کار منظم برای حسن جریان امور در کارگاه و تشکیل جلسات هماهنگی منظم  ریزی و طراحی گردش برنامه  -24

 هفتگی 

 های اجرائی پیمانکار بررسی و اظهارنظر در مورد جزئیات روش  -23

توانائی نیروی انسانی شاغل در کارگاه و جلوگیری از اشتغال نیروی  رفتارسنجی و نظر دربارهبررسی و اظهار  -24

 .انسانی فاقد شرایط الزم

های  آالت و تجهیزات و ادوات مورد نیاز و ساختمان تعداد ماشین و کیفیت ،نظارت بر تجهیز کارگاه از نظر نوع -23

 ....مورد نیاز و

 .جهت تصویبنظارت عالیه و ارسال مدارک مربوطه به  ران جزءاظهارنظر در مورد صالحیت پیمانکا بررسی و  -28

 .باراندازی و انبار آنها حمل، نکات فنی در خرید، کنترل ورود و خروج مصالح و تاکید بر -20

روی آنها  زمایشات مورد نیاز برآمصرف مصالح طبق مشخصات فنی مصوب و پیگیری انجام  نظارت و تاکید بر -35

 کارگاه و حین مصرفورود به  قبل از سفارش

 موقع تدارکات و تامین نیازهای کارگاه  ه انجام ب نظارت بر  -37

 های مختلف آالت از جنبه تاکید بر استقرار سازمان مناسب پیمانکار جهت مدیریت ماشین -32

 .بندی کلی و تفصیلی و اجرای پروژه طبق برنامه مصوب فوق پیگیری تهیه برنامه زمان -33

 حال کار با برنامه مصوب آالت در کنترل تناسب ماشین -34
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های الزم از طریق  مشخص نمودن میزان انحراف از برنامه و ارائه توصیه بررسی عملکرد پروژه با برنامه مصوب و  -33

 .تحلیل انحراف و پیگیری به هنگام نمودن برنامه

 .نظارت عالیهبه  (براساس گزارشات روزانه تایید شده پیمانکار )پروژه  روزه73 تنظیم گزارشات پیشرفت فیزیکی  -34

های تخصصی با مدیریت دستگاه  صورت مستقیم یا از طریق آزمایشگاهکنترل کیفیت ب های فنی انجام بازرسی -33

تعیین شده،  خرید لوازم براساس استانداردهای  شامل عملیات خاکی،بینی شده در پیمان  نظارت به هزینه پیش

 .سایر موارد و اتصاالت مربوطه، نصب ایستگاه پمپاژ ها و نصب لوله

 .های کارکنان در موعد مقرر نظارت بر جریان مالی کارگاه و انجام پرداخت  -38

 نظارت و تاکید بر رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی در کارگاه  -30

 ها و مدارک و اسناد پروژه  ایجاد آرشیو فنی از نقشه -45

 .تغییر مشخصات فنیها ،تغییر مقادیر و  بررسی و اظهارنظر مقدماتی در مورد صورت وضعیت  -47

های  مجری طرح سامانهبرای هدایت عملیات اجرائی با توجه به نظرات  نظارت عالیهروابط منظم و مداوم با  ایجاد -42

 . در چارچوب وظایف مشاور نوین آبیاری

 

 روش محاسبه حق الزحمه دستگاه نظارت

 .باشد  با مهندس مشاور میاین مبلغ، مبنای مبلغ اولیه پیمان نظارت  :مبلغ اولیه پیمان نظارت 

F= A*B * K 

F   :مبلغ اولیه پیمان نظارت در محدوده هر شهرستان 

A  :در محدوده هر شهرستان( لوازم و اجرا )  ها هزینه اجرای کل پروژه 

B   :(عدد اعشاری ) درصد  2الزحمه پیمان معادل  ضریب حق 

K  :ای مرکز شهرستان ضریب منطقه 

های واگذاری به مشاور در محدوده چند شهرستان باشند، مبلغ اولیه پیمان حاصل جمع مقادیر  که پروژه در صورتی   

F های مربوطه خواهد بود  در شهرستان . 
 

 :نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت

وضعیت از سوی کارفرما،  الزحمه نظارت برای هر پروژه به صورت مجزا، پس از تایید نهایی صورت برای پرداخت حق 

 :طه زیر مبنای محاسبه خواهد بودراب

f = a*b*k 
f  =الزحمه هر پروژه  حق 

 a  = (لوازم و اجرا ) هزینه هر پروژه 

 b  = ( 7از جدول شماره ) ضریب مساحت هر پروژه بر حسب درصد 

 k  =ای هر پروژه ضریب منطقه 
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 ( b) ضریب مساحت هر پروژه ( : 0)جدول شماره 

 

 (هکتار) وسعت پروژه  bضریب 

 3تا  52522

 25تا  3بیش از  52570

 35تا  25بیش از  52574

 755تا  35بیش از  52574

 755بیش از  52572

 

 

 عوامل نظارت مورد نیاز( : 7)جدول شماره 

 

 عوامل موردنیاز (هکتار) پروژه مساحت ردیف

 سال سابقه و یک دستگاه خودرو سبک 3یک نفر کارشناس ناظر  با  755تا  7

 355تا  755 2
سال سابقه و  3سال سابقه و یک نفر تکنسین با  8یک نفر کارشناس ناظر با 

 یکدستگاه خودرو سبک

 7555تا  355 3
سال  3سال سابقه و یک نفر کمک کارشناس با  3یک نفر کارشناس ناظر با 

 سال  و یکدستگاه خودرو  3سابقه و یک نفر تکنسین با 

 2555تا  7555 4

 3با ( ناظر) سال سابقه و یک نفر کارشناس 75با ( سر ناظر ) کارشناسیک نفر 

 3یک نفر تکنسین با  سال سابقه و3کمک کارشناس با  سال سابقه و یک نفر

 دستگاه خودرو سواری  یک سال سابقه با

 3355تا  2555 3

 75 با( ناظر)سال سابقه و یک نفر کارشناس  75با ( سر ناظر) یک نفر کارشناس

سال  3نفر تکنسین با  سال سابقه و دو 3سابقه و دو نفرکمک کارشناس با  سال

 سابقه با دو دستگاه خودرو سواری

 3555تا  3355 4

 75با ( ناظر)سال سابقه و دو نفر کارشناس  75با ( سر ناظر) یک نفر کارشناس

 سال 3سال سابقه و دو نفر  تکنسین با  3کمک کارشناس با  سال سابقه و دو نفر

 دستگاه خودرو سواری 3سابقه با 

 

 
 

 



67 

 

 

 
 

 وزارت جهاد کشاورزی

 معاونت آب و خاک

های نوین آبیاری مجری طرح سامانه   

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 
 

 

 

 

 

 07861/516/0011: شماره 

 0/8/0011: مورخ

 

 

 

الزحمه مشاور  دستورالعمل نحوه انتخاب و روش محاسبه پرداخت حق

آبیاری های نوین سامانهبرداری  نظارت بر نگهداری و بهره  
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های  برداری سامانه بهره الزحمه مشاوران نظارت بر نگهداری و العمل نحوه انتخاب و پرداخت حقدستور

 نوین آبیاری
 

 :مربوطه های دستورالعمل و ها نامه بخش مقررات، ترینمهم فهرست  -0

 آبیاری نوین های سامانه توسعه طرح اجرایی دستورالعمل  - 

 طرح مجری و بودجه و برنامه سازمان سوی از ابالغی مالی و فنی های نامه بخش و ها دستورالعمل سایر  - 
 

  :مشاور انتخاب روش - 7

سازمان برنامه و بودجه  7/75/7388ک مورخ  42084ت /703342 شماره به مشاوره خدمات خرید نامه آیین براساس

 .انجام خواهد شد

  است الزامی ذیصالح مراجع از مشاوره صالحیت گواهینامه دارابودن - 0 تبصره

 برداری و که دور نظارت بر بهره آبیاری و آب مهندسی های رشته کارشناسی مدرک حداقل دارابودن  -7 تبصره

 .الزامیست حقوقی مشاورین امتیازآور و کلیدی افراد و حقیقی مشاورین نگهداری را گذرانده اند برای

 .است استان بومی مشاوران با اولویت مساوی شرایط در - 1 تبصره
 

 حق الزحمه پرداخت نحوه -1

 قید وزنی درصدهای مبنای بر مشاور کارتوسط پیشرفت های گزارش ارایه از پس ماه هر پایان در الزحمه حق -3-7

 کارفرما تایید و ها فعالیت شکست ساختار با منطبق و خدمات فیزیکی پیشرفت با متناسب و 7 شماره جدول در شده

 راهنمای" موضوع با کشور بودجه و برنامه سازمان 73/8/7380مورخ  42343/755نامه شماره  بخش 4 بند اساس بر

 .شد خواهد پرداخت "مشاوره خدمات الزحمه حق مبانی و تفصیلی خدمات شرح تهیه نحوه

برداری و نگهداری در طی قراردادهای منعقده متناسب با اعتبارات  سطوح ابالغی جهت انجام نظارت بر بهره -3-2

 .تخصیص متعلقه در فصول مربوطه خواهد بود ساالنه و

بایست در همان سال مالی انعقاد قرارداد  برداری و نگهداری می های ابالغی به مشاور جهت نظارت بر بهره پروژه -3-3

حسب ضرورت بایستی توسط کمیته فنی استانی تشخیص داده شده و  ،غیر این صورت تحویل موقت شده باشند و در

 .اعالم شوند

مان سال در ه فقط سهم پرداختی دولت برای هر پروژه و 3-3الزحمه مشاور براساس بند  مبنای محاسبه حق -3-4

 .باشد می
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 های شرح خدمات درصد وزنی هر یک از آیتم :0جدول شماره 

 درصد وزنی شرح خدمات ردیف

7 
جلسه تحویل موقت در راستای اهداف  کنترل و بررسی شناسنامه متقاضی، شناسنامه پروژه و صورت

 های نوین آبیارینگهداری و بهره برداری از سامانه
3 

 75 فصل آبیاری  های نوین آبیاری قبل از سامانهبازدید و کنترل  2

 8 های نوین آبیاری در فصل آبیاری نگهداری سامانه 3

 3 های نوین آبیاری بعداز فصل آبیاری  نگهداری سامانه 4

 72 ریزی آبیاری و نظارت بر اجرای آنبررسی برنامه آبیاری متناسب با الگوی کشت به منظور اعمال برنامه 3

 75 ارزیابی یکنواختی توزیع و راندمان کاربرد آب در مزرعه و مقایسه با راندمان طراحی 4

 8 برداری بهینه از آنبخش های مختلف سامانه آبیاری به منظور بهره کنترل فشار در 3

 3 .های نوین آبیاری اجرا شده  بررسی خدمات پس از فروش، گارانتی و بیمه لوازم و تجهیزات سامانه 8

0 
برداری  برای حداقل  های نوین آبیاری بعد از اجرای دوره نظارت بر نگهداری و بهره بررسی عملکرد سامانه

، شده تمامهزینه )ها های تحت نظارت و تحلیل و تعمیم آن به سایر پروژهده درصد تعداد هریک از پروژه

 ...(وری فیزیکی و اقتصادی هر مترمکعب آب آبیاری و  بهره

75 

 72 آموزش میدانی هر پروژه در امور نگهداری وبهره برداری از سامانه نوین آبیاری 75

 73 برداری وارائه پیشنهادهای الزم ای و نهایی نظارت بر نگهداری و بهرهتهیه گزارش دوره 77

 .شد خواهد انجام استان فنی کمیته در مشاور نهایی گزارشات تائید از پس نهایی وضعیت صورت پرداخت: 0تبصره 

 

 :باشد می ذیل جدول مبنای بر برداری بهره و برنگهداری نظارت الزحمه نحوه حق  -3-3

C = ( Σ bi*ci*ki )    

C : کل هزینه 

k  :ای  ضریب منطقه 

c: (اعتبار پرداختی سهم دولت) هزینه پروژه 

 b:      ضریب مربوطه به بازه مساحت پروژه از جدول ذیل 

 الزحمه برای هر بازه مساحت پروژه حقضرایب :7جدول شماره 

(b)  (هکتار)مساحت هر پروژه 

 هکتار 3کمتر از  5725/5

 75تا 3بیش از 5773/5

 25تا 75بیش از 5754/5

 35تا 25بیش از 5755/5

 35تا 35بیش از 5503/5

 755تا 35بیش از 5584/5

  755بیش از 5585/5
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 پیشنهادی مورد نیاز با توجه به مساحت تحت پوشش قراردادحداقل عوامل نظارت :  1جدول شماره 

 عوامل موردنیاز (هکتار)مساحت پروژه ردیف

 735تا  7
سال سابقه و حسب ضرورت استفاده از کارشناسان علوم  8 بایک نفر کارشناس آبیاری 

ساعتی صورت ه باغبانی ب زراعت و ،مکانیک، برق، های مردمی یا ترویج و مشارکت اجتماعی و

 .دستگاه خودروی سبک و پاره وقت برای مشاوره در پروژه و یک

 355تا 735بیش از 2
استفاده از  سال سابقه و 3سال سابقه و یک نفر تکنسین با  8یک نفر کارشناس آبیاری با 

باغبانی  زراعت و ،مکانیک، برق، های مردمی یا ترویج و مشارکت کارشناسان علوم اجتماعی و

 .دستگاه خودروی سبک ساعتی و پاره وقت برای مشاوره در پروژه و یکصورت ه ب

 7555تا 355بیش از 3

سال  8سال سابقه و یک نفر کارشناس زراعت یا باغبانی با  8یک نفر کارشناس آبیاری با 

یا ترویج و  کارشناسان علوم اجتماعی واستفاده از  سال و 3سابقه و یک نفر تکنسین با 

صورت ساعتی و پاره وقت برای ه باغبانی ب زراعت و ،مکانیک، برق، مردمیهای  مشارکت

 .دستگاه خودروی سبک مشاوره در پروژه و یک

 2555تا 7555بیش از 4

سال سابقه و یک  3سال سابقه و یک نفر کارشناس آبیاری با  75یک نفر کارشناس آبیاری با 

 سال سابقه و 3نفرکمک کارشناس با سال سابقه یک  8نفر کارشناس زراعت یا باغبانی با 

یا ترویج و  کارشناسان علوم اجتماعی واستفاده از  سال سابقه و 3تکنسین با  یک نفر

صورت ساعتی و پاره وقت برای ه باغبانی ب زراعت و ،مکانیک، برق، های مردمی مشارکت

 . سواریدستگاه خودروی  مشاوره در پروژه و یک

 3355تا 2555بیش از 3

سال سابقه و یک  8سال سابقه و دو نفر کارشناس آبیاری با  73نفر کارشناس آبیاری با یک 

سال سابقه ویک نفر کارشناس علوم  8نفر کارشناس زراعت و یک نفر کارشناس باغبانی با 

 3یک نفرکمک کارشناس با  سال سابقه و 8های مردمی با  یا ترویج و مشارکت اجتماعی و

ه مکانیک ب استفاده از کارشناسان برق و سال سابقه و 3تکنسین با یک نفر  سال سابقه و

 .صورت ساعتی و پاره وقت برای مشاوره در پروژه با سه دستگاه خودروی سواری

 3555تا 3355بیش از 4

سال سابقه و یک  8سال سابقه و سه نفر کارشناس آبیاری با  73یک نفر کارشناس آبیاری با 

یک نفر کارشناس علوم  سال سابقه و 8نفر کارشناس باغبانی با  کارشناس زراعت و یک نفر

 3کمک کارشناس با  یک نفر سال سابقه و 8های مردمی با  یا ترویج و مشارکت اجتماعی و

ه مکانیک ب استفاده از کارشناسان برق و سال سابقه و 3تکنسین با  یک نفر سابقه وسال 

 .وژه با سه دستگاه خودروی سواریصورت ساعتی و پاره وقت برای مشاوره در پر

 3555تا 3555بیش از 3

سال سابقه و یک  8سابقه و سه نفر کارشناس آبیاری با  سال 73دو نفر کارشناس آبیاری با 

یک نفر کارشناس علوم  سال سابقه و 8کارشناس زراعت و یک نفر کارشناس باغبانی با  نفر

 3کارشناس با  یک نفرکمک سال سابقه و 8های مردمی با  یا ترویج و مشارکت اجتماعی و

ه مکانیک ب استفاده از کارشناسان برق و سال سابقه و 3یک نفر تکنسین با  سال سابقه و

 .ی سواریدستگاه خودروصورت ساعتی و پاره وقت برای مشاوره در پروژه با سه 

و یک کارشناس  73با سابقه بیش از هکتار یک کارشناس  7555هکتار به ازای هر  3555های بیش از  برای مساحت -

 .گردد سال اضافه می 8با سابقه بیش از 

 زحمه بوده و رعایت تعداد عوامل الزامی نبوده بلکه حسبلا استفاده از جدول فوق به عنوان راهنما برای برآورد حق -

 .های هر استان از نظر تعداد و مساحت ممکن است قابل تغییر باشد ماهیت پروژه
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از  برداری شرح خدمات نظارت بر نگهداری و بهره

 های نوین آبیاری سامانه
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 مقدمه -0

انتخاب و طراحی سامانه نوین آبیاری براساس شرایط اقلیمی، توپوگرافی، خاک، کیفیت آب، نوع گیاه، مساحت     

های اولیه و الزم در رسیدن  طراحی و اجرای درست، گام. گیرد صورت می... برداری و  نگهداری و بهرهاراضی، مدیریت 

برداری اصولی و کاربردی از سامانه نوین آبیاری و نگهداری صحیح از  بهره. مناسب است سامانه نوین آبیاریبه یک 

ترین مسائلی است که در طول مدت عمر سامانه بایستی بطور مستمر صورت پذیرد و هر  های مختلف آن از مهم بخش

ترین قطعات موجب فاصله گرفتن از اهداف طرح  ترین زمان و یا کوچک انگاری و عدم دقت حتی در کوتاه گونه سهل

 . شود می

 های نوین آبیاری سامانهبرداری  بهره و نگهداریضرورت نظارت بر  -7

آب در مزارع، عدم توانایی کشاورزان کاربرد یکی از عوامل مؤثر در پایین بودن راندمان ها نشان داده است که  بررسی    

در استفاده از  متقاضیبدیهی است ناکافی بودن شناخت . در تنظیم زمان و مقدار آب آبیاری به صورت کاربردی است

. برداری باشد بهره نگهداری ومدیریت عامل اصلی بروز مسائل و مشکالت موجود در بخش تواند  ، میآبیاری نوین سامانه

برداری صحیح از سامانه نوین آبیاری، ضمن دستیابی به حداکثر طول عمر سامانه، موجب ارتقاء  هنگهداری و بهر

  .وری آب آبیاری درحد ظرفیت سامانه خواهد شد بهره
 

 برداری  هدف نظارت بر نگهداری و بهره -1

معیارهای های نوین آبیاری در چارچوب ضوابط و  برداری از سامانه بر نگهداری و بهره ریزی، هدایت و نظارت برنامه

ها و تحقق اهداف حفاظت کمی و کیفی از منابع آب و خاک، ارتقای عملکرد مطلوب این سامانه مصوب ابالغی برای

 .وری آب راندمان آبیاری و بهبود بهره
 

 تعاریف و اختصارات -0

 های نوین آبیاری طرح سامانه: طرح -0-0

 های نوین آبیاری طرح سامانه مجری: مجری -0-7

 های نوین آبیاری دستورالعمل اجرایی طرح سامانه: دستورالعمل اجرایی -0-1

شود که با های جدید آبیاری اطالق     میآوریبه مجموعه تمهیدات، راهکارها و فن :های نوین آبیاریسامانه -0-0

واقعی آب گیاهان تامین و شرایط خاک به لحاظ فیزیکی،  ارتقاء راندمان آبیاری، نیازعملیاتی کردن آنها ضمن 

 .شودشیمیایی و زیست محیطی پایدار نگه داشته می

مند و هدفدار جهت ایجاد سامانه نوین آبیاری و شامل فعالیتی است مقطعی، نظام: پروژه سامانه نوین آبیاری -0-6

 .باشدهای نوین آبیاری ابالغی میدستورالعمل اجرایی سامانهفرآیندهای انجام کار طبق 

مجموعه یازده جلدی منتشره توسط دفتر مجری )ضوابط و معیارهای فنی سامانه های نوین آبیاری : ضوابط -0-5

 ( یازدهمالخصوص جلدهای نهم، دهم و علی

 سازمان جهاد کشاورزی استان : کارفرما -0-2
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دارای گواهی صالحیت مشهاوره در   حقوقیحقیقی یا  شخصعبارت است از  :برداری هرهمشاور نگهداری و ب -0-8

 . الحهای نوین آبیاری از مراجع ذیص مانهزمینه سا

مفاد  کشاورزی با آب تامین شده وفقبردار اراضی  عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی بهره: متقاضی -0-1

  .اجرایی ابالغیدستورالعمل 

های  هایی است که به منظور حفظ تجهیزات و زیر ساخت مجموعه فعالیت :سامانه نوین آبیارینگهداری از  -0-01

ای و اقدامات پیشگیرانه برای تضمین  گیرد و شامل بازدید مستمر، تعمیرات دوره های نوین آبیاری صورت می سامانه

 .گویند های آبیاری می سامانهاستمرار عملکرد مطلوب سامانه می باشد، را نگهداری از 

ریزی آبیاری و انجام عملیات آبیاری  فرآیندهای مرتبط با برنامه کلیه :سامانه نوین آبیاریبرداری از  بهره -0-00

است که بر اساس برنامه پیشنهادی مشاور و ضوابط و متناسب با شرایط آب، خاک، گیاه، اقلیم و متقاضی و برای نیل 

 .شودبرای سامانه نوین آبیاری انجام می به اهداف تعریف شده

فرآیندی مستمر که به منظور کنترل و : های نوین آبیاریبرداری و نگهداری از سامانهنظارت بر بهره -0-07

های نوین آبیاری اجرا شده و برداری و نگهداری از سامانهاطمینان از حسن انجام ضوابط فنی مربوطه تهیه شده، بر بهره

 .گیردابی حداکثری به اهداف تعیین شده از پروژه انجام میبرای دستی

است از بازه زمانی انجام فرآیند  عبارت: های نوین آبیاریبرداری و نگهداری سامانهدوره نظارت بر بهره -0-01

 .اندهایی که تحویل موقت گردیدهبرداری و نگهداری قبل، حین و بعد از فصل آبیاری در پروژهنظارت بر بهره
 

 های نوین آبیاری سامانهاز  برداری بهرهو  نگهداریشرح خدمات نظارت بر  -6

کنترل و بررسی شناسنامه متقاضی، شناسنامه پروژه و صورتجلسه تحویل موقت در راستای اهـداف  -6-0

 های نوین آبیاری نگهداری و بهره برداری از سامانه

 ( 7جدول شماره )تهیه اطالعات شناسنامه متقاضی  -3-7-7

ها، مدارک و مستندات موجود ها، نقشهگردآوری و بررسی اطالعات شناسنامه پروژه شامل جمع آوری گزارش  -3-7-2

 (3 و 4، 3، 2 )سامانه نوین آبیاری جداول 

ریهزی  های نوین آبیاری و  برنامهه برداری از سامانهبهرهانجام بازدیدهای اولیه پروژه توسط مشاور نگهداری و   -3-7-3

 (7فرم شماره)چگونگی انجام کار با حضور متقاضی 

 بررسی وضع موجود و چگونگی بهره برداری در شرایط فعلی   -3-7-4
 

 فصل آبیاری  های نوین آبیاری قبل از بازدید و کنترل سامانه -6-7

قبل از شروع  اجزای سامانه و ایمنی یو حفاظت یتعمیرات  شناسایی نیازهای ، بررسی و کنترل سامانه وبازدید  -3-2-7

 .بر اساس ضوابط فنی سامانه مربوطه وتاسیسات کنترل مرکزی آن به کار،
 

 های نوین آبیاری در فصل آبیاری  نگهداری سامانه -6-1

 نوین آبیاری ایمنی سامانهبازدید، شناسایی و تشخیص نیازهای نگهداری و تعمیرات و حفاظت و  -3-3-7

 :تأسیسات کنترل مرکزی و سرویسنگهداری نظارت بر   -3-3-2
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سوپاپ مکهش، موتهور، پمهپ، شهیرهای ایسهتگاه،      )بررسی و کنترل جزئیات ایستگاه پمپاژ شامل عملکردهای  -

 (4جدول شماره ) ...(فشارسنج و 

خروجهی، شهیرها، سهیکلون،    اتصهاالت ورودی و  )بررسی و کنترل جزئیات تأسیسهات کنتهرل مرکهزی شهامل      -

 (3جدول شماره...( )ها و  های توری، تانک تزریق کود، سم و اسید، فشارسنج فیلترهای دیسکی و صافی

 (آبرسان، اصلی و فرعی)ها  لوله  نظارت بر نگهداری و سرویس از شبکه  -3-3-3

رشکن استفاده شهده و  اصلی و فرعی و اتصاالت آن و شیرهای فشا های آبرسان، نیمه بررسی و کنترل کلیه لوله

 (8جدول شماره  ) متعلقات مربوط در شبکه آبیاری

  ارائه برنامه ساالنه نگهداری، تعمیرات، حفاظت و ایمنی  -3-3-4

کننده لوازم و اتصاالت، دستورالعمل نگههداری و سهرویس از اجهزای فهوق اخهذ       های سازنده و تأمین از شرکت :تبصره

 .های تأمین کننده ملزم به ارائه اطالعات در اسرع وقت هستند شرکت. گردد
 

 های نوین آبیاری بعداز فصل آبیاری  نگهداری سامانه -6-0

 ریزی و سرویس، حفظ و نگهداری صحیح سامانه نوین آبیاری برای فصول بعدی برنامه -3-4-7

ارائه راهکارها جهت رفع یا کاهش خطرات ازجمله خطر  بینی وپیش بازدید از کلیه اجزا سامانه و بررسی و  -3-4-2

 ... .آالت، سرقت و  عوامل محیطی، حیوانات، عبور و مرور ماشین
 

ریزی آبیاری و نظارت بر اجرای با الگوی کشت به منظور اعمال برنامه بررسی برنامه آبیاری متناسب -6-6

 آن 

 برآورد مقدار آب مورد نیاز و تقویم آبیاری محصول   -3-3-7

  بندی قطعات شهامل دور و زمهان آبیهاری طبهق شناسهنامه      ریزی آبیاری بر اساس شیفتبررسی رعایت برنامه  -3-3-2

 (0جدول شماره) طرح

 امانه و بررسی عمق آبیاری تامین شده در نقاط مختلف مزرعهتعیین دبی جریان ورودی به س  -3-3-3
 

 ارزیابی یکنواختی توزیع و راندمان کاربرد آب در مزرعه و مقایسه با راندمان طراحی  -6-5

ارزیابی یکنواختی توزیع و راندمان کاربرد آب در حداقل ده درصد تعداد پروژه های سامانه های نوین آبیهاری   - 3-4-7

 (75جدول شماره) مقایسه با راندمان طراحی وتحلیل و تعمیم آن به سایر پروژه هاتحت نظارت و 

 متقاضی  در جهت دستیابی به پتانسیل راندمان آبیاری مورد نظر  هدایت   -3-4-2

ها و نشتی احتمهالی در کهل شهبکه،     چکان قطره -ها رفع گرفتگی آبپاش)در جهت رفع نقص  هدایت متقاضی  -3-4-3

 به منظور دستیابی به یکنواختی مورد نظر...( ایستگاه پمپاژ و پایین بودن فشار کارکرد 

 . های جدید در توزیع یکنواخت آب در مزرعهو پیشنهاد استفاده از فن آوری  بررسی  -3-4-4
 

 برداری بهینه از آن بخش های مختلف سامانه آبیاری به منظور بهره کنترل فشار در-6-2

ههای   خطوط اصلی، خطوط فرعی و لتهرال کنترل و پایش فشار در نقاط مختلف طرح از جمله ایستگاه پمپاژ،   -3-3-7

 ( 77جدول شماره )های نوین آبیاری  شده و همچنین در مسیر بحرانی سامانه طراحی
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  (7-3-3بند )علت کاهش یا افزایش و عدم وجود فشار الزم در نقاط مختلف بررسی و کنترل   -3-3-2

های نوین  منظور اصالح فشار سامانهه ها بالزم بین اجزای سامانه و قطعات آبیاری یا تعداد خروجی هماهنگی  -3-3-3

 آبیاری 

 . ارائه پیشنهادات اصالحی الزم در صورت تغییرات کمی و کیفی آب نسبت به شناسنامه طراحی  -3-3-4
 

 .آبیاری اجرا شده های نوین  بررسی خدمات پس از فروش، گارانتی و بیمه لوازم و تجهیزات سامانه -6-8

 شده  اجرا  سامانه های نوین آبیاریهای تامین کننده لوازم و تجهیزات مورد استفاده در شناسایی شرکت -3-8-7

های نوین آبیاری  لوازم و تجهیزات مورد استفاده در سامانه بررسی مستندات و مدارک مربوط به گارانتی، بیمه  -3-8-2

 .اجرا شده

 .و خدمات پس از فروش یو گارانت مهیاستفاده از خدمات بهدایت و راهنمایی متقاضی به منظور   -3-8-3

 .هدایت و راهنمایی متقاضی جهت تأمین و خرید قطعات یدکی از شرکت های تامین کننده مجاز  -3-8-4

 . بررسی مشخصات فنی تجهیزات، قطعات و لوازم تعویض و تعمیر شده و مستندسازی آن  -3-8-3
 

برداری  بـرای   های نوین آبیاری بعد از اجرای دوره نظارت بر نگهداری و بهره د سامانهبررسی عملکر -6-1

هـا  های تحت نظارت و تحلیل و تعمیم آن بـه سـایر پـروژه   حداقل ده درصد تعداد هریک از پروژه

 ...(وری فیزیکی و اقتصادی هر مترمکعب آب آبیاری و  ، بهرهشده تمامهزینه )

 (72جدول شماره )مقدار آب آبیاری بعد از دوره بهره برداری گیری  اندازه -3-0-7

هر مترمکعب آب آبیاری بعد از دوره بهره ( فیزیکی و اقتصادی)ی ور بهرهاخذ اطالعات الزم به منظور محاسبه   -3-0-2

 (73جدول شماره)برداری 
 

 (00جدول شماره) برداری از سامانه نوین آبیاری بهره آموزش میدانی هر پروژه در امور نگهداری و -6-01

 

 ارائه پیشنهادهای الزم  برداری و ای و نهایی نظارت بر نگهداری و بهرهتهیه گزارش دوره -00 -6
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 1 فرم

 

 ریزی بازدیدهای آتی بازدید اولیه و برنامه

 

عمل ه ب اولیه دیبازد .........................خانم/آبیاری آقای نوین ی پروژه سامانهاز اراض ...............................مورخ   در    

 .بردار مورد بررسی و کنترل قرارگرفت برداری از پروژه در شرایط فعلی به اتفاق بهره وضع موجود و چگونگی بهرهآمده و 

ریهزی و آمهوزش نحهوه نگههداری صهحیح و شهیوه        اد شرح خدمات ابالغی مجری نسبت به برنامهه گردید به استن مقرر

 . برداری اقدامات الزم صورت گیرد برداری مناسب پروژه قبل ،حین وبعد از بهره بهره

 :برنامه زمانی بازدیدهای بعدی بشرح ذیل خواهند بود

 

 74/    /  مورخ        -7

 74/    /  مورخ        -2

 74/    /  مورخ        -3

 74/    /  مورخ        -4

 74/    /  مورخ        -3

 74/    /  مورخ        -4

 74/    /  مورخ        -3

 74/    /  مورخ        -8

 

 برداری  متقاضی                                                               ناظر نگهداری و بهره یو نام خانوادگ نام

 اامض                                                                                                    امضا                
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    1جدول شماره
 

 شناسنامه متقاضی  

 عنوان

 نام و نام خانوادگی متقاضی 

ن
ضیا

متقا
 

ی
حقیق

 

 نام پدر 

 کدملی 

 متقاضیسابقه  

 (همراه-ثابت)شماره تماس  

 آدرس محل سکونت و کدپستی 

 نام مباشر یا نماینده متقاضی 

 (هکتار)نوع سامانه و مساحت  

 نام شرکت 

ن
ضیا

متقا
 

ی
حقوق

 

 شناسه ملی 

 نوع شرکت 

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل 

 عامل ملی مدیر کد 

 شماره و محل ثبت 

 (همراه-ثابت) تماس شماره 

 آدرس محل شرکت و کدپستی 

  (هکتار)نوع سامانه و مساحت  
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     2جدول شماره 

 

 (اطالعات موقعیت پروژه)شناسنامه پروژه 
 

 عنوان عنوان

  بخش  استان

  (آبادی) روستا  شهرستان

 واحد) دشت نام

 (مطالعاتی

 XUTM  

YUTM  

ZONE  

 ناظر :شرکت :سال خاتمه                        :      سال شروع

 :       های طرح کل هزینه

 :          سهم متقاضی  

 :سهم دولت 

 طراح :شرکت

 پیمانکار :شرکت :سال:                                 محل تامین اعتبار
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 3جدول شماره 
 

 اطالعات کلی پروژه
 

 عنوان

  تجمیع /(یدانفرا)ملکی  (/مشارکتی)مالکیت زمین مشاعی نوع 

  تعداد شرکاء

  )%(و شیب زمین ( هموار، ناهموار)وضعیت توپوگرافی 

  ...(چاه، قنات، چشمه، رودخانه و) آب تأمین منبع

  (لیتر بر ثانیه)دبی طراحی 

  (لیتر بر ثانیه)دبی فعلی 

  (متر)( فشارطراحی) فشار مورد نیاز سامانه 

XUTM چاه  

YUTM چاه  

  متر -(مسیر انتقال)فاصله منبع تأمین آب تا مزرعه 

  نوع پمپ سامانه

  (کیلووات/اسب بخار)قدرت پمپ 

  ( هکتار)نوع سامانه وسطح پوشش  
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 1جدول شماره 
 

 اطالعات کیفیت آب و خاک
 

 خاک کیفیت آب کیفیت ردیف

7 EC (dS/m)   خاکبافت  

2 pH  EC (dS/m)  

3 Ca (meq/lit)  pH  

4 Mg (meq/lit)  Ca (meq/lit)  

3 Na (meq/lit)  Mg (meq/lit)  

4 Hco3 (meq/lit)  Na (meq/lit)  

3 SAR  K (meq/lit)  

 

 

 

 

  5جدول شماره 
  

 مستندات شناسنامه پروژه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات شرح

  (ازبیلت)های اجرایی و چون ساخت  نقشه

  پالن سیمای طرح
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  6جدول شماره
 

 بررسی ایستگاه پمپاژ سامانه های نوین آبیاری
 

 

 /  /مورخه                       بازدید شماره

 نوع تاسیسات
 

 وضعیت

 

 ایراد

 

 دستورکار

مسئول 

 اجرا

مسئول 

 پیگیری

 اجراشده است

 خیر/بلی

اقدامات 

 بعدی

 

 توضیحات

       تاسیسات مکانیکی
 

 

 تاسیسات برقی
      

 
 

       تاسیسات حفاظت
 

 

         ابنیه فنی

       سایر
 

 

 

 

 

 برداری امضا ناظر نگهداری و بهره       امضا متقاضی

 

 

 

 :رونوشت

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 7جدول شماره
 

 و سم کود تزریق با مرتبط و تجهیزات( فیلتراسیون) مرکزی کنترل بررسی ایستگاه

 

 

 
 

 /  /مورخه                            بازدید شماره  

 

 

 

 

 برداری امضا ناظر نگهداری و بهره      امضا متقاضی 

 

 :رونوشت

 

 

 اتزنوع تجهی
مسئول  دستورکار ایراد وضعیت

 اجرا

مسئول 

 پیگیری

 اجرا شده است؟

 خیر/بلی

اقدامات 

 بعدی

 توضیحات

         هیدروسیکلون

         تانک شن

         فیلتر دیسکی

         فیلتر توری

         تانک کود

         پمپ تزریق

         سایر
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 8 جدول شماره
 

 ها اتصاالت شیرآالت بررسی لوله آبرسان لوله  اصلی لوله فرعی گسیلنده

 
 

 /  /بازدید شماره         مورخه    

 

 

 

 :امضا ناظر نگهداری و بهره برداری       :متقاضیامضا 

 

 

 :رونوشت

 

 

 

 

 

 اتزنوع تجهی
مسئول  دستورکار ایراد وضعیت

 اجرا

مسئول 

 پیگیری

 اجرا شده است؟

 خیر/بلی

اقدامات 

 بعدی

 توضیحات

         لوله آبرسان

         های اصلی لوله

         های فرعی لوله

         ها لترال

         ها گسیلنده

         شیرآالت

         اتصاالت

         سایر
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 9 جدول شماره
 

 تقویم آبیاری طراحی و بهره برداری
 

 تقویم آبیاری اعمال شده تقویم آبیاری طراحی شده

شماره ماه 

ی
س

شم
دور آبیاری  

 (روز)

ساعات 

 آبیاری

حجم آب پیش بینی شده 

 (مترمکعب)

شماره ماه 

ی
س

شم
دور آبیاری  

 (روز)

ساعات 

 آبیاری 

حجم آب داده شده 

 (مترمکعب)

0    0    

7    7    

1    1    

0    0    

6    6    

5    5    

2    2    

8    8    

1    1    

01    01    

00    00    

07    07    
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 11جدول شماره 
 
 

 یکنواختی توزیع و راندمان کاربرد آب در مزرعه
 

 یکنواختی توزیع 

 در مزرعه

 یکنواختی توزیع 

 طراحی 
راندمان کاربرد آب در 

 (درصد)مزرعه
 (درصد)راندمان طراحی

  
  

 

 

      11جدول شماره  
 

 بندی و فشار در اجزای سامانه اطالعات قطعه 
 

 

 آبیاری هر شیفت

  ( DAY ) دور آبیاری 

  ساعت آبیاری

 

 

 ( m ) میزان فشار 

  ابتدای مانیفولد در مسیر بحرانی

  بحرانیانتهای مسیر 

  در نقاط با ناهمواری طبق نقشه

  ورودی و خروجی فیلتراسیون

 

 

 شیفت بحرانی

  (ha) مساحت شیفت

  (  M )متوسط طول لترال 

  ( lit/h)دبی لترال 

  تعداد مانیفولد

  ( lit/h)دبی مانیفولد  

 

 (  M )  *اندازه لوله

  اصلی

  نیمه اصلی

  مانیفولد

  لترال
 

 .های اصلی و مانیفلد ارائه گردد و فشار در نقاط بحرانی کنترل شود اطالعات اندازه کلیه لوله* 
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   12جدول شماره  
 

  محصول و عملکرد تولید هزینه اطالعات 
 

 مقدار واحد عنوان

  ریال بر هکتار هزینه آماده سازی زمین

  ریال بر هکتار (بذر، کود، سموم)هزینه نهاده ها

  ریال بر هکتار هزینه سامانه آبیاری

  ریال بر هکتار هزینه کاشت

  ریال بر هکتار هزینه داشت

  ریال بر هکتار هزینه کارگری

  *مکعب  ریال بر متر آب بها

  ریال بر هکتار ...(برداشت ، حمل ونقل و ) سایر هزینه ها

  ریال بر هکتار جمع کل هزینه ها

  کیلوگرم بر هکتار محصول در هکتارمیزان متوسط عملکرد 

  متر مکعب بر هکتار کل حجم آب مصرف شده برای یک هکتار در طول فصل آبیاری

 .ها بر اساس اطالعات میدانی متقاضی باشد هزینه* 

 
 

     13جدول شماره 
 

 نتایج کارایی مصرف آب آبیاری
 

 مقدار واحد عنوان

  مترمکعب بر هکتار حجم آب مصرفی

  کیلوگرم بر هکتار میانگین عملکرد

  ریال بر کیلوگرم قیمت تمام شده هر کیلوگرم محصول

  ریال بر کیلوگرم درآمد حاصل از محصول

  مترمکعب بر کیلوگرم میزان مصرف آب برای تولید یک کیلوگرم محصول

  ریال بر کیلوگرم سود خالص

  ریال بر مترمکعب بهره وری اقتصادی آب
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          11جدول 

 برداری  های بهره توصیه 
 

 های نوین آبیاری برداری از سامانه جدول کنترل عملکرد بهره

 :تاریخ بازدید

  توصیه ها /دستور کارها شرح

 :7دستورکار

 :2دستور کار

... 

... 

 عملیات مرتبط با آبیاری برنامه آبیاری

 :7پیشنهاد /توصیه

 :2پیشنهاد/توصیه

... 

... 

 زراعت

 سایر عملیات کشاورزی

 :7پیشنهاد /توصیه

 :2پیشنهاد/توصیه

... 

... 

 باغبانی

 :7پیشنهاد /توصیه

 :2پیشنهاد/توصیه

... 

... 

 حفظ نباتات

 :7پیشنهاد /توصیه

 :2پیشنهاد/توصیه

... 

... 

 مکانیزاسیون

 :7پیشنهاد /توصیه

 :2پیشنهاد/توصیه

... 

... 

 تغذیه

 

 برداری امضا ناظر بر نگهداری و بهره           متقاضی امضا
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 وزارت جهاد کشاورزی

 معاونت آب و خاک

 آبیاریهای نوین  مجری طرح سامانه
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                    

                

 

 

 

 

 

 

                                                             

 00720/516/0011: شماره 

 01/18/0011: مورخ

 

 

 
 

بازرسی فنی  نظارت و مشاوره،خدمات  شرح 

 های نوین آبیاری سامانه
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 های نوین آبیاری بازرسی فنی سامانه نظارت و مشاوره،شرح خدمات  
 

هیدروسیکلون، فیلتر شن، فیلتر میکرونی، تانک کود، )تدوین استاندارد ملی سامانه فیلتراسیون  1-0

هیدروسیکلون، )دستورالعمل و معیارهای فنی سامانه فیلتراسیون تدوین ها و ، انواع آبپاش(کلکتورها

های نوین ها و سایر موارد نیاز سامانه، انواع آبپاش(فیلتر شن، فیلتر میکرونی، تانک کود، کلکتورها

 آبیاری 

 یاریهای نوین آبورد نیاز سامانهتدوین دستورالعمل و معیارهای فنی م  3-7-7

جستجو و بررسی منابع قابل استناد علمی و پژوهشی، معیارها و ضوابط فنی قابل دسترس، استانداردهای  3-7-7-7

 مدنظربین المللی و داخلی در زمینه تکنولوژی 

 ها بررسی وضعیت و مشخصات فنی تولیدات تجهیزات در داخل کشور و جمع بندی آن 3-7-7-2

  هاگرفته و جمع بندی آنبررسی و انطباق وضع موجود با مطالعات صورت  3-7-7-3

تشکیل کمیته فنی با حضور ذینفعان و خبرگان متشکل از نمایندگان تولیدکنندگان، بهره برداران،  3-7-7-4

 ایندگان مراکز پژوهشی و دانشگاهیهای نوین، نمکارشناسان سامانه

 لسات کمیته فنی تدوین دستورالعملبرگزاری ج 3-7-7-3

 آبیاری جهت بررسی و تایید نهایی های نوینسامانهارائه پیش نویس نهایی دستورالعمل به مجری  3-7-7-4

 ات مدنظر سامانه های نوین آبیاریاعمال اصالح 3-7-7-3

 

هیدروسیکلون، فیلتر شن، فیلتر میکرونی، تانک کود، )تدوین استاندارد ملی سامانه فیلتراسیون   3-7-2

 ها، انواع آبپاش(کلکتورها

 در زمینه تکنولوژی مدنظر و داخلیجستجو و بررسی منابع استانداردهای بین المللی  3-7-2-7

 ن عناوین استانداردهای مورد نیازتعیی 3-7-2-2

ریزی سازمان ملی  رنامهپیشنهاد عنوان استاندارد به سازمان ملی استاندارد جهت تصویب در کمیته ب 3-7-2-3

 استاندارد

این بند صرفا برای تدوین استانداردهای ملی که  ) ارائه پروپوزال تدوین استاندارد ملی پژوهش محور  3-7-2-4

 (لمللی مشخصی ندارد، کاربرد داردااستاندارد مرجع بین

ای ملی پژوهش این بند صرفا برای تدوین استاندارده) تصویب پروپوزال در سازمان ملی استاندارد ایران 3-7-2-3

 (محور، کاربرد دارد

ریزی سازمان ملی  رنامهتشکیل جلسه کمیسیون اولیه تدوین استاندارد ملی پس از تصویب در کمیته ب 3-7-2-4

 اندارداست

 کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملیتشکیل جلسات  3-7-2-3

 یسیون نهایی تدوین استاندارد ملیتشکیل جلسات کم 3-7-2-8
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کمیته ملی و نویس نهایی استاندارد ملی به سازمان ملی استاندارد جهت برگزاری اجالسیه  ارائه پیش 3-7-2-0

 تصویب استاندارد ملی

 ماره استاندارد ملیلی و دریافت شاعمال اصالحات مدنظر اجالسیه کمیته م 3-7-2-75

 

ر مشاوره به کارفرما در راستای ارائه پیشنهاد و فرایند پیگیری اجباری نمودن استانداردهای ملی مورد نظ  3-7-3

 به سازمان ملی استاندارد ایران

 

های های سامانهدر طرح نظارت و بازرسی فنی موردی بر لوازم و تجهیزات آبیاری و تولیدکنندگان  1-7

 های کشورنوین آبیاری استان

به منظور نمونه  داخلی براساس ارجاع کارفرما از محل کارگاه یا کارخانه تولیدکنندگان موردی انجام بازدید 3-2-7

 و اطمینان از استمرار و ارتقای کیفیت تولیدات محصول تولیدی و انجام آزمون برداری

و  محصول تولیدی بررسی عملکردبه منظور  ها براساس ارجاع کارفرماپروژهاز محل  موردی انجام بازدید 3-2-2

 ینان از استمرار و کیفیت تولیداتاطم

 داخلی از محل کارگاه یا کارخانه تولیدکنندگان های موردیبازدیدارائه گزارش از  3-2-3

 هاپروژهاز محل  های موردیبازدیدارائه گزارش از  3-2-4

 

 های نوین آبیاریورد نیاز سامانههای ماحصا و تدوین دانش فنی تکنولوژی  1-1

 .ین موضوع کاری براساس ارجاع نوع تکنولوژی مدنظر از سوی کارفرما در دستور کار قرار خواهد گرفتا 3-3-7

شرح خدمات، هزینه و مدت زمان اجرای این بند باتوجه به نوع و پیچیدگی تکنولوژی ارجاعی، بین کارفرما  3-3-2

 .و مشاور فنی به توافق رسیده و سپس جز پیوست این قرارداد منظور خواهد شد

 

 های ارزیابی و رتبه بندی تولیدکنندگانمشاوره درخصوص دستورالعمل  1-0

 .کارفرما در دستور کار قرار خواهد گرفت یمدنظر از سو دستورالعملبراساس ارجاع  یموضوع کار ینا 3-4-7

شرح خدمات، هزینه و مدت زمان اجرای این بند باتوجه به نوع و ویژگی کار، بین کارفرما و مشاور فنی به  3-4-2

 .رسیده و سپس جز پیوست این قرارداد منظور خواهد شدتوافق 

 

 ارزیابی، رتبه بندی و تعیین توانمندی تولیدکنندگان 1-6

 .کارفرما در دستور کار قرار خواهد گرفت یمدنظر از سو دستورالعملبراساس ارجاع  یموضوع کار ینا 3-3-7
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 وزارت جهاد کشاورزی

 معاونت آب و خاک

 نوین آبیاریهای  مجری طرح سامانه
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 0011مهرماه 

 

 

 

 

 تجهیزات و لوازم برکیفیت نظارت و فنی بازرسی خدماتشرح 

 های نوین آبیاری سامانه
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 آبیاری نوین های سامانه تجهیزات و لوازم برکیفیت نظارت و فنی بازرسی خدمات شرح
 

 موضوع خدمات( 0

های نوین آبیاری  انجام خدمات بازرسی فنی و کنترل کیفیت لوازم و تجهیزات سامانه موضوع خدمات عبارت است از    

 :باشد کشور و شامل موارد زیر می

ههای کشهور در    های نوین آبیاری به تعداد یکصد پروژه در اسهتان  بازرسی کیفیت لوازم و تجهیزات آبیاری سامانه -

 های نوین آبیاری بر اساس ابالغ کارفرما مزارع و باغات دارای سامانه

ظور تعیین درجه کیفیت و ارسال به آزمایشگاه بررسی تجهیزات آبیاری و نمونه برداری از لوازم و تجهیزات به من -

 ای و انجام آزمایشات طبق استانداردهای ملی و استانداردهای تشویقی و اجباری و کارخانه

 برداری بهینه از تجهیزات مربوطه  های عملکردی و پیشنهادهای الزم جهت بهبود مراحل تولید و بهره ارائه گزارش -

تولیدکننده و تامین کننده لوازم و تجهیزات سامانه های نوین آبیاری بر اسهاس  بررسی و ارزیابی شرکتهای مجاز  -

 .ارائه خدمات پس از فروش و تضمین کیفیت

 "های نهوین آبیهاری   بازرسی فنی و نظارت بر کیفیت لوازم و تجهیزات سامانه"بررسی و ارزیابی موردی از فرآیند  -

 .پذیرد که توسط بازرسین فنی استانی صورت می

ههای   سهامانه  تجهیزات و لوازم بخش در نیاز مورد ملی استانداردهای بازبینی و اصالحزمینه  در ئه مشاوره الزمارا -

 نوین آبیاری

 

 خدمات بازرسی فنی شرح ( 7

 کنترل و بازرسی فنی لوله، اتصاالت، و متعلقات پلیمری طبق استانداردهای موجود  -

 GRPکنترل و بازرسی فنی لوله و اتصاالت چدنی، فوالدی، گالوانیزه، پلیمری و  -

 ها و آبپاش ها چکان کنترل و بازرسی فنی  قطره -

 های پمپاژ و سیستم کنترل مرکزی کنترل و بازرسی فنی  ایستگاه -

 کنترل و بازرسی فنی انواع شیر، اتصاالت و رایزرها -

 (دار بوم  ای گان و دوار مرکزی، آبفشان خطی، آبفشان قرقره) آبیاری های  کنترل و بازرسی فنی  ماشین -

 های گالوانیزه گرم مورد استفاده در سیستم کنترل مرکزی کنترل و بازرسی فنی پیچ و مهره -

 های کنترل مرکزی های پوششی سیستم کنترل و بازرسی فنی رنگ -
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 وزارت جهاد کشاورزی

 معاونت آب و خاک

 های نوین آبیاری طرح سامانهمجری 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 0011مهرماه 

 

 

 

 های آبرسانی مورد استفاده در بندی لوله شاخص های رتبه

 های نوین آبیاری سامانه
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 اتیلن های رتبه بندی تولیدکنندگان لوله پلی شاخص

 

 INSOشود که دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباریهایی انجام میبندی صرفاً برای شرکتاین رتبه    

کشاورزی و عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصاالت ، گواهی مرکز توسعه مکانیزاسیون 14427-2

 . اتیلن باشندپلی

 مشخصات واحد تولیدی

 :شهرستان :استان :نام شرکت

 :شناسه ملی  :شماره ثبت

 :نام و نام خانوادگی مدیرعامل :کد اقتصادی

 :کد ملی مدیر عامل :تلفن همراه مدیر عامل

 :تلفن همراه مدیر کارخانه :مدیرکارخانهنام و نام خانوادگی 

 :تلفن همراه مدیر کنترل کیفیت :نام و نام خانوادگی مدیرکنترل کیفیت

 :آدرس دفتر مرکزی

 :فاکس :تلفن

 :آدرس کارخانه

 :فاکس :تلفن

 :ممیزین :تاریخ ممیزی

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 ................................شرکت  -شاخص امتیازبندی تولیدکنندگان لوله پلی اتیلن 

 36/1امتیاز کسب شده با لحاظ ضریب وزنی  امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز عوامل پایداری و کنترل کیفیت محصول. 1شاخص 

  3/33 تجهیزات آزمایشگاهی

 

  72 منابع انسانی واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه

  3/3 کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

  3 ساختمان و محوطه آزمایشگاه و کنترل کیفیت

  72 گواهی نامه های آزمایشگاه 

  8 سوابق و مستندات آزمایشگاه

  755 مجموع امتیاز 

 11/1امتیاز کسب شده با  لحاظ  ضریب وزنی  امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز های تولید تکنولوژی و توانمندی. 2شاخص 

  35 تولیدمشخصات فنی خطوط 

 

  77 تجهیزات جانبی

  3 سوابق و مستندات تولید و نگهداری و تعمیرات

  72 منابع انسانی تولید

  4 ظرفیت اسمی تولید

  4 تنوع در اندازه لوله های تولیدی

  75 ساختمان و محوطه تولید

  755 مجموع امتیاز 

 12/1امتیاز کسب شده با  لحاظ  ضریب وزنی  امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز نظام کیفیت و حسن شهرت. 3شاخص 

  43 (ISO 9001-2015)سامانه مدیریت کیفیت 

 

  25 های آموزشی انجمنهمکاری با انجمن و شرکت در دوره

  73 شرکت در نمایشگاه یا سمینار وزارت جهاد کشاورزی

  73 تحصیالت و تجارب مدیر عامل

  3 کارت بازرگانی

  755 مجموع امتیاز

 11/1امتیاز کسب شده با لحاظ ضریب وزنی  امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز انبارش. 1شاخص 

  43 انبار، محوطه و شرایط انبارداری

 

مواد، محصول، )نحوه چیدمان، انبارش و بسته بندی 

 (قطعات و تجهیزات تولید
33  

  75 منابع انسانی انبار

  75 سامانه انبارشسوابق و مستندات 

  755 مجموع امتیاز

 12/1امتیاز کسب شده با  لحاظ  ضریب وزنی  امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز توان مالی. 5شاخص 

   755 سرمایه ثبتی

  امتیاز نهایی
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 عوامل پایداری و کنترل کیفیت محصول. 1شاخص 

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز عنوان

  3/33 آزمایشگاهیتجهیزات 

  72 منابع انسانی واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه

  3/3 کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

  3 ساختمان و محوطه آزمایشگاه و کنترل کیفیت

  72 های آزمایشگاهگواهینامه

  8 سوابق و مستندات آزمایشگاه

  011مجموع امتیاز از 

  15/1امتیاز شاخص با لحاظ وزن 

 01 15حداقل امتیاز از 

 .امتیاز را از این شاخص دریافت ننماید، پرونده آن شرکت، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت 70ای حداقل چنانچه تولیدکننده :تذکر

 : توضیحات
 

 تجهیزات آزمایشگاهی. 1-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز آزمون نوع آزمون ردیف

  72 (7استحکام هیدرواستاتیکی  * 7

  75 (7آزمون کشش *  2

(7( MFR)نرخ جریان جرمی مذاب *  3
 3  

  7) 4( OIT)گیری زمان القای اکسایش اندازه*  4

  4 درجه و نرخ پراکنش دوده 3

  4 مقدار دوده 4

  2 کنترل ابعاد 3

  2 چگالی 8

  2 بازگشت طولی 0

  3 تجهیزات مرجع 75

77 DSC 3/7  

72 SCG    2  

  6/66 مجموع امتیازها
 8/5اروپایی در ضریب  های غیردار، امتیاز قرار داده شده برای دستگاه اروپایی تعیین شده و امتیاز آزمون برای دستگاههای ستارهدر ردیف (7

 شودضرب می

 .مراجعه شود الفبرای امتیازدهی به پیوست 

  :توضیحات
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 و آزمایشگاهمنابع انسانی واحد کنترل کیفیت . 2-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز جایگاه جایگاه سازمانی ردیف

  4 (7 مدیر کنترل کیفیت 7

  2 (2 مدیر آزمایشگاه 2

  4 (ساعته بازرسی حین تولید 24پوشش )( 3بازرس شیفت   3

  07 مجموع امتیازها
 :مدیر کنترل کیفیت (7

 امتیاز 7مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک و علوم پایه   حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی پلیمر،  -

 امتیاز 7                                                                 حداقل سه سال سابقه کاردر زمینه لوله های پلیمری -

 امتیاز 7                                                          داشتن پروانه مدیر کنترل کیفیت از سازمان ملی استاندارد -

 امتیاز 7                                                                                                 شواهد و کیفیت اجرایی     -
 مدیر آزمایشگاه (2

 امتیاز 7یمی، مهندسی مکانیک و علوم پایه    حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی پلیمر، مهندسی ش -

 امتیاز 7حداقل سه سال سابقه کاردر زمینه لوله های پلیمری                                                                   -
 بازرس شیفت (3

 درون سازمانی اندازه گیری ابعاد/برونتوانایی استفاده از ابزارهای اندازه گیری ابعاد و دارای حکم سازمانی و گواهینامه 

  :توضیحات
 

 

 

 

 

 (1،2کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی . 3-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز موارد موارد کالیبره شده ردیف

  3/5 سنج و جریان (C35±055°)تا  (C35±335°) بازهدمای کوره الکتریکی پیرولیز در  7

  23/5 الم مرجع  2

  MFR  33/5سنج و قطر سوراخ دای دستگاه ها، زماندما، وزنه 3

  SN  3/5و   INبا مواد مرجع  DSCدمای دستگاه  4

  23/5 گراف پایداری دمایی آون در دماهای تنظیمی آزمون  3

  7 و جابجایی اکستنسیومتر جایی و سرعت دستگاه کششنیرو، جابه 4

  3/5 های سرد و گرم هیدرواستاتیکدمایی تانکهای فشار، گراف پایداری کانال 3

  23/5 ترازوی دقیق 8

  3/5 هاسیرکومترها و کولیس 0

  7 تجهیزات مرجع 75

  6/6 مجموع امتیازها
 

 .گرددنیز حذف می 7-7در صورتی که تجهیزی فاقد گواهینامه کالیبرسیون باشد، امتیاز مربوط به آن تجهیز در جدول  (7
شرکت کالیبره  ISO 17025بایست در محدوده دامنه کاربرد گواهینامه کالیبره شده می....( فشار، زمان، طول ودما، )کمیت  (7

 .گیردکننده باشد، در غیر اینصورت امتیازی تعلق نمی

  :توضیحات
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 ساختمان و محوطه آزمایشگاه و کنترل کیفیت. 1-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط نوع شرایط ردیف

7 
هایی که نیاز به شرایط متعارف وجود دو فضای مستقل برای آزمون

 ( 7آزمایشگاهی و فضای اداری 
4 

 

  7 (2ها چیدمان دستگاه 2

  2 (3تهویه مطبوع  3

  2 مجموع امتیازها
 امتیاز 3   . آزمون درصد دوده باید در زیر هواکش انجام شود. آزمون هیدرواستاتیک باید در فضای مستقل قرار داشته باشد (7

 امتیاز 7(.    بایست در فضای واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه باشدمی)فضای اداری و محل نگهداری مستندات و سوابق      

 .ه شاهد و آزمون شده نیز در نظر گرفته شودفضای مناسب جهت نگهداری نمون     
 .متر باشدسانتی 35ها باید بیش از در چیدمان تجهیزات آزمایشگاه فاصله بین دستگاه (2
در صورتی که آزمایشگاه فاقد سیستم تهویه مطبوع  باشد امتیاز  –شامل سیستم سرمایش و گرمایش با قابلیت کنترل و پایش شرایط محیطی  (3

 .گیردبه آن تعلق نمی 4-7امتیاز جدول 
 

 

 :توضیحات

 

 

 
 

 های آزمایشگاهنامهگواهی. 5-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط نوع شرایط ردیف

  8 (7 73523 نامه استانداردگواهی 7

   4 ( مورد 2) HDهای مکانیزاسیون کشاورزی برای لولهگواهینامه مرکز توسعه  2

  07 مجموع امتیازها
های و تعداد کانال(( NACI)مرکز ملی تایید صالحیت ایران )نامه باید مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران گواهی (7

( بیشتر از تعداد خطوط تولید% 25)خطوطبرابر تعداد  2/7های دارای این گواهینامه باید  استاتیک در شرکتآزمون هیدرو

 .باشد

 

  :توضیحات
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 سوابق و مستندات آزمایشگاه. 6-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز سند نوع سند ردیف

7 
ها بر طرح کیفیت مواد اولیه و سوابق بازرسی کاالی ورودی و ثبت نتایج آزمون

 (7،2ها روی مواد اولیه و نگهداری سالیانه آن
2 

 

2 
و سوابق ثبت بازرسی ( محصول در جریان تولید)طرح کیفیت حین فرایند 

 (7،2کیفی حین تولید 
2 

 

3 
های انجام طرح کیفیت محصول نهایی و سوابق ثبت و نگهداری نتایج آزمون

 (7،2 شده روی محصول نهایی
2 

 

  7 (2به مشتری  (Test Report)سوابق گزارش آزمون محصول نهایی  4

  7 ای کالیبراسیون تجهیزاتهای دورهفهرست تجهیزات و برنامه 3

  8 مجموع امتیازها
 . باشدامتیاز می 3/7امتیاز و سوابق  3/5امتیاز طرح کیفیت  3و  2، 7در ردیف های  (7
باشد، امتیاز متناسب با در صورتی مدت زمان تاسیس کارخانه کمتر از سه سال . بایست مستندات سه سال گذشته بررسی گرددحداقل می (2

 .گیردمدت زمان کارکرد تعلق می
 

  :توضیحات

 

 های تولیدتکنولوژی و توانمندی. 2شاخص 

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز عنوان

  35 مشخصات فنی خطوط تولید

  77 تجهیزات جانبی

  3 سوابق و مستندات تولید و نگهداری و تعمیرات

  72 منابع انسانی تولید

  4 ظرفیت اسمی تولید

  4 های تولیدیتنوع در اندازه لوله

  75 ساختمان و محوطه تولید

  011مجموع امتیاز از 

  01/1امتیاز شاخص با لحاظ وزن 
 
 

 

 .:توضیحات
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 ..........................شماره دستگاه اکسترودر 

میلیمتر  ظرفیت  ...................تا  ................ قطر: سایز تولیدی             ............................................. : کشور و شرکت سازنده

 میلیمتر ......................: کیلوگرم بر ساعت          قطر ماردون ................: تولید اکسترودر 

 کیلووات .............: نوع و توان الکتروموتور اکسترودر                             ............(: L/D)نسبت قطر به طول ماردون 
 

 مشخصات فنی خطوط تولید. 1-2جدول 

 مشخصات
امتیاز 

 مشخصه

امتیاز 

 کسب شده

 اکسترودر* 

  4 (Temperature Transmitter)وجود حسگر دمای مذاب روی اکسترودر  7

  8 (Pressure Transducer)وجود حسگر فشار مذاب روی اکسترودر  2

  3 (PID)سامانه کنترل و پایش دما نواحی مختلف اکسترودر و دای  3

  2 (Smooth feeding)سامانه کنترل خودکار دمای ناحیه خوراک دهی اکسترودر  4

  7) 0 (IGS)سامانه هوشمند وزن سنجی و کنترل پیوسته وزن واحد طول لوله 3

  4 (2سال ساخت اکسترودر 4

 تانک خالءو 

 کننده خنک

  3 کاری پاششیمتر و مجهز به سامانه خنک 4تانک خالء با حداقل طول  3

  3 (3های خنک کنندهتعداد تانک 8

گیری  سامانه اندازه* 

 وی خطرضخامت 
(UTS) گیری روی خط ضخامت لوله سامانه اندازه 0

4) 4  

 کشنده* 

  3 (3ها متناسب با سایز تعداد فک 75

  7 (همگام سازی)ارتباط و هماهنگی کامل میان کشنده با الکتروموتور اکسترودر 77

  7 و هماهنگی آن با کشنده (Running Wheel)سامانه شمارشگر متراژ  72

 اره *
  7 هماهنگی اره با سرعت کشنده و خروجی اکسترودر 73

  7 (عمود بر محور، بدون براده، صاف و بدون دوپهنی)مقطع برشکیفیت ظاهری  74

  3 کالیبراسیون خط تولید 73 سایر موارد

  35 مجموع امتیازها

 .سامانه هوشمند وزن سنجی باید با پمپ تغذیه مواد، موتور دستگاه و کشنده هماهنگ باشد  (7
 .گیردامتیاز تعلق می 4به بعد  7385دو امتیاز و 7385تا 7335گیرد، بیننمیهیچ امتیازی تعلق  7335سال ساخت اکسترودر قبل از به  (2
کاری پاششی  بایست از سامانه خنک میلیمتر و باالتر، می 05سایز . کننده داشته باشدتانک خنک 3تا  2هر خط باید متناسب با اندازه لوله بین   (3

 . استفاده شود
 .نیک باید فعال باشندسامانه هوشمند وزن سنجی و اولتراسو (4
 :های مختلف اندازه قطر اسمی لولهها برای محدودهحداقل تعداد فک (3

 74  میلی متر، دوفک 43تا 

 33  میلی متر، سه فک 235تا 

 373  میلی متر، چهار فک 455تا 

 435  میلی متر، شش فک 435تا 

 375 و باالتر، هشت فک 
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 :تذکرها

کننهد نیهز دارنهد، سهالن تولیهد لولهه       که ایجاد گهرد و غبهار مهی    GRPیا  PVCهایی مانند لولههایی که خط تولید کارخانهبرای  -

 .اتیلن باید مجزا باشد پلی

برای خطهوط اروپهایی در نظهر گرفتهه شهده       "گیری روی خط، کشنده و اره اکسترودر، سامانه اندازه"های امتیاز هر ردیف از بخش -

در صهورتی  . ندارد 8/5نیازی به ضریب  "سایر"بدیهی است بخش . ضرب شود 8/5هر ردیف در امتیاز  برای خطوط غیر اروپایی. است

 .ضرب شود 4/5که سازنده دستگاه مشخص نبوده و دستگاه توسط تولید کننده مونتاژ شده باشد امتیاز هر ردیف در 
 

 : روش امتیازدهی

در صهورتی کهه تعهداد    . معهدل امتیهاز خطهوط درج گهردد     هر خط جداگانه امتیازدهی و. باشدمی 3حداقل تعداد خطوط تولید  (7

 .شودتقسیم می 3خطوط کمتر از سه خط تولید باشد مجموع امتیازات بر 

 .خط تولیدی را جهت فرایند رتبه بندی معرفی نماید 4تواند تعداد باشد، تولید کننده می 4در صورتی که تعداد خطوط بیش از  (2

  :توضیحات
 

 جانبیتجهیزات . 2-2جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز تجهیز نوع تجهیز ردیف

  4 (7.(زدایی مواد اولیه را داراباشد دستگاه مستقل از اکسترودر که قابلیت رطوبت)کن خشک 7

2 2) 
 (امتیاز 3)          کاری چیلر با قابلیت کنترل دما        سامانه خنک

3 
 

 ( امتیاز 3)برج خنک کننده                                                    

  2 گیر آبدستگاه سختی 3

  00 مجموع امتیازها
جهت . زدایی را داشته باشد درصد ظرفیت خطوط تولید باشد، به صورتی که امکان  یک ساعت رطوبت 35کن باید حداقل ظرفیت خشک (7

 . شود ضرب می 3/5بر روی دستگاه نیز متناسب با تعداد خطوط تولیدی امتیاز در کن قرار گرفته  خشک
 .گیردامتیاز تعلق می 3کننده موجود باشد،  کاری چیلر با قابلیت کنترل دما و برج خنک در صورتی که هر دو سامانه خنک (7

  :توضیحات

 
 

 سوابق و مستندات تولید و نگهداری و تعمیرات. 3-2جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز سند نوع سند ردیف

  7 (7( ابالغ تولید)بندی تولید برنامه زمان 7

  2 (2برنامه سرویس و نگهداری  2

  4 (3شناسنامه تولید  3

  2 مجموع امتیازها

 .بایست قابل ردیابی باشد می فرآیند دریافت سفارش، برنامه تولید تا تحویل محصول به مشتری (7
سوابق فنی و ( امتیاز 7)اجرای آن در بخش تاسیسات و فنیو  العمل و یا روش اجرائی موجود در سیستم مدیریت کیفیت سازماندستور (2

 (امتیاز 7)  گذشتههای  مربوط به چند مورد سرویس و نگهداری از دوره و ماههای مختلف  موجود در بخش
کننده، فشار  دمای آب تانک خالء و حمام خنک، فشار و دمای مذاب ،سیلندر و قالبهای حرارتی دمای زون)  ی تولیدشامل ثبت پارامترها (3

شامل ثبت پارامترهای ابعادی، وضعیت ظاهری و )، خود کنترلی واحد تولید (امتیاز 2)و شماره الت  نوع مواد ،سایز اسمی تولید خالء،

 .باشدامتیاز می 2،های کنترلی دیگر آیتمو  گذاری توسط واحد کنترل کیفیت در ابتدای تولید صحه ،(گذاری نشانه

  :توضیحات
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  :توضیحات
 

  :توضیحات
 

 (1،2های تولیدی  تنوع در سایز لوله. 6-2جدول 

 کسب شده امتیاز امتیاز محدوده های تولیدی محدوده سایز لوله ردیف

  2 میلی متر 255تا  25 2

  2 میلی متر 355تا  223 3

  2 میلی متر 855تا  345 4

  4 مجموع امتیازها

 .پروانه معتبر کاربرد عالمت استاندارد اجباری برای لوله آبرسانی بررسی شود (7 
باشد را در انبار قطعات خود داشته و برای  ساخت آن میبایست تمامی تجهیزات و متعلقات تولید سایزهایی را که مدعی  واحد تولیدی می (2

 .در روز ممیزی نصب نماید،را برروی خط تولید مربوطه جهت ارائه به بازرسین انجمن آزمایی متعلقات بزرگترین سایز تولیدی خود راستی

  :توضیحات

 منابع انسانی تولید. 1-2جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز جایگاه جایگاه سازمانی ردیف

  3 ( 7مدیر تولید 7

  2 مسئول اجرای نگهداری و تعمیرات 2

  3 (2( امتیاز 7برای هر سرشیفت )سرشیفت  3

  3 (3(امتیاز 3/5هر اپراتور )اپراتورها  4

  7 به ازای هر شیفت یک نفر ...( جایی وتغذیه مواد، بسته بندی، خدمات، جابه)سایر  3

  07 مجموع امتیازها
                                                                   ( امتیاز 3/5)، مدارک دیگر ( امتیاز 7)  مهندسیدیر تولید دارای حداقل مدرک کارشناسی م   (7

 امتیاز  33/5سال  به ازای هر: امتیاز 2سال  4 : و تداوم شغلی سابقه کار
گرفته امتیاز در نظر  7برای هر سر شیفت (. امتیاز 3/5) سال 3سابقه کار حداقل ( امتیاز  3/5)سر شیفت دارای حداقل مدرک دیپلم    (2

 .امتیاز 3شود تا سقف 
 .تعداد اپراتورهای واحد تولید باید حداقل برابر با تعداد خطوط بعالوه یک باشد  (3

 (1ظرفیت اسمی تولید . 5-2جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز محدوده محدوده ظرفیت اسمی تولید ردیف

  7 تن 7555 ≤ظرفیت اسمی تولید  < تن 2355   7

 2 تن 2355 ≤ظرفیت اسمی تولید  < تن 3555   2

 3 تن 3555 ≤ظرفیت اسمی تولید  < تن 3355   3

 4 تن 3355 ≤ظرفیت اسمی تولید  4

  4 4مجموع امتیاز از 
باشد، بر اساس ظرفیت خطوط تولید % 35در صورتی که اختالف ظرفیت اسمی پروانه بهره برداری و ضرفیت خطوط تولید تولید بیش از  (7

 . شودامتیاز در نظر گرفته می
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 ساختمان و محوطه تولید. 7-2جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط شرایط ردیف

  8 (7 وضعیت سالن تولید 7

  2 (2کف سازی مناسب  2

  01 مجموع امتیازها

کننده و  های خنک های مختص هدایت مجرای باد، آب رفت و برگشتی وان وجود کانال (امتیاز 7) ترازی خطوط تولیدچیدمان و هم (7

ارتفاع سالن  (ا امتیاز) های اولیه وسایل اطفاء حریق و جعبه کمک (ا امتیاز) وجود جرثقیل سقفی ،(امتیاز 2) های برق با در پوش مناسب کابل

 ( امتیاز 7)متری بین خطوط تولید  3/7فاصله حداقل ( امتیاز 7)نور مناسب و سیستم روشنایی ( امتیاز 7)متر  4 حداقل
  .مسطح و صاف باشد "بایست کامالکف سالن می (2

 

  :توضیحات

 

 
 

 شهرتنظام کیفیت و حسن . 3شاخص 

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز عنوان

  43 (ISO 9001:2015)سامانه مدیریت کیفیت 

  25 های آموزشی انجمنهمکاری با انجمن و شرکت در دوره

  73 ( 7شرکت در نمایشگاه یا سمینار وزارت جهاد کشاورزی 

  73 تحصیالت و تجارب مدیر عامل

  3 کارت بازرگانی

   011مجموع امتیاز از 

   07/1امتیاز شاخص با لحاظ وزن 

 .کندشرکت سالیانه در یک نمایشگاه یا سمینار وزارت جهاد کشاورزی کفایت می (7

 

  :توضیحات
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 (ISO 9001-2015)سامانه مدیریت کیفیت . 1-3جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز هر مورد موارد ردیف

  75 (7گواهی سامانه مدیریت کیفیت  7

  75 (2...(های اجرایی، دستورالعمل ها و  روش)وجود مستندات  2

  73 (2پیاده سازی و اجرا بر اساس مستندات  3

  75 (2...( پذیرش، بازنگری درخواست، پیگیری)نحوه ارتباط با مشتری  4

  06 مجموع امتیازها

جهت بررسی . باشد(( NACI)مرکز ملی تایید صالحیت ایران )ایران نهاد صادرکننده گواهینامه باید مورد تایید سازمان ملی استاندارد (  7

 .مراجعه نمایید  naciportal.isiri.gov.irتوانید به سایت نهادهای معتبر می

 .گیردباشد امتیازی تعلق نمی( 7ردیف )چنانچه واحد تولیدی فاقد گواهینامه معتبر ( 2

  :توضیحات

 
  

 های آموزشی انجمن صنفیشرکت در دورههمکاری با انجمن و . 2-3جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز هر مورد موارد ردیف

  75 شرکت در دو دوره آموزشی انجمن صنفی به صورت سالیانه 7

  3 شرکت در مجامع رسمی به صورت پیوسته 2

  4 شرکت در کمیته های انجمن 3

  3 انجام بموقع تعهدات مربوط به انجمن  4

  71 امتیازهامجموع 

 :توضیحات

 
 

 
 

 تحصیالت و تجارب مدیر عامل. 3-3جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط شرایط ردیف

7 
 مدرک تحصیلی دانشگاهی

 (حداقل لیسانس)

مهندسی، مدیریت و علوم پایه : مرتبط

 3 (امتیاز 3(  )فیزیک، شیمی و ریاضی)

 

 (امتیاز 7)غیرمرتبط                     

  72 (امتیاز 4سال  3هر )سابقه تولید  2

  06 مجموع امتیازها

  :توضیحات   
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 انبارش. 1شاخص 

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز عنوان

  43 شرایط انبار و محوطه 

  33 (مواد، محصول، قطعات و تجهیزات تولید)نحوه چیدمان و انبارش 

  75 منابع انسانی انبار

  75 سامانه انبارش سوابق و مستندات

  011مجموع امتیاز از 

  01/1امتیاز شاخص با لحاظ وزن 

  :توضیحات
 

 شرایط انبار و محوطه. 1-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط شرایط ردیف

7 
ای سازی بتن، آسفالت یا کف پوش در سولهانبار مواد اولیه مسقف و محصور با کف

 مستقل از سالن تولید
25  

2 
محوطه آسفالت یا بتن برای انبار محصول و فضای الزم برای تردد کامیون و 

 بارگیری
25  

  3 اختصاص فضای مناسب و مجزا برای ضایعات و کاالی غیرمنطبق 3

  06 مجموع امتیازها

  :توضیحات
 

 (مواد، محصول، قطعات و تجهیزات تولید)نحوه چیدمان و انبارش . 2-1جدول      

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط شرایط ردیف

7 
تواند روی حداکثر سه ردیف پالت می. )مواد اولیه به ترتیب گرید روی پالت قرار گیرد

 (هم قرار گیرد
75 

 

2 
عاری از ( آسفالت یا بتن)زمین ها به تفکیک اندازه و رده فشاری روی پالت و یا لوله

 .مواد آسیب رسان قرارگیرند
75 

 

3 
شامل قالب و کالیبراتورها و تجهیزات جانبی باید به تفکیک اندازه و رده تجهیزات تولید 

 .باشد( داخل قفسه یا روی پالت)فشاری در فضای سرپوشیده مناسب 
3 

 

  75 .انبار قطعات و لوازم مصرفی مجزا و مسقف باشد 4

  16 مجموع امتیازها

  :توضیحات 
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 منابع انسانی انبار. 3-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز جایگاه سازمانیجایگاه  ردیف

  4 مسئول انبار 7

  4 (حداقل دو نفر)پرسنل اداری انبار  2

  2 (هرشیفت یک امتیاز) (7رانندگان لیفتراک 3

  01 مجموع امتیازها

 .گیردبایست دارای گواهینامه معتبر باشد، در غیر این صورت امتیازی تعلق نمیراننده لیفتراک می (7

  :توضیحات         
 

 

 سوابق و مستندات سامانه انبارش. 1-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز سند نوع سند ردیف

7 

 :سوابق ورود و خروج مواد اولیه و محصول نهایی

 تأییدیه کنترل کیفیت شرکت در خصوص مواد اولیه ورودی -

 سوابق تحویل مواد اولیه به خط تولید -

 از تولید به انبار( منطبق یا غیر منطبق)سوابق تحویل محصول  -

 سوابق برگ خروج کاال -

8 

 (امتیاز 2هرمورد )
 

2 
مواد اولیه، کاالهای مصرفی، قطعات یدکی، تجهیزات )های خرید سوابق درخواست

 ...(آزمایشگاهی و تولید و
2  

  01 مجموع امتیازها

  :توضیحات      

 

 توان مالی. 5شاخص 

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز ثبتیبازه سرمایه  ردیف

  35 تومان 555/555/755 ≤سرمایه ثبتی  <تومان  555/555/355 7

  35 تومان 555/555/355 ≤سرمایه ثبتی  <تومان  555/555/555/2 2

  43 تومان 555/555/555/2 ≤سرمایه ثبتی  <تومان  555/555/555/4 3

  83 تومان 555/555/555/4 ≤سرمایه ثبتی  <تومان  555/555/555/4 4

  755 تومان 555/555/555/4 ≤سرمایه ثبتی  3

  011مجموع امتیاز از 

  17/1امتیاز شاخص با لحاظ وزن 

 .فاقد امتیاز است میلیون تومان 011سرمایه ثبتی کمتر از  :تذکر

  :توضیحات
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های صحت مندرجات این فرم و پیوست.......................... .................شرکت  مدیر عامل.......................................... اینجانب     

ههای نهوین آبیهاری و انجمهن صهنفی      کنم و در صورت وجود هرگونه مغایرت، دفتر توسعه سهامانه مربوطه را تأیید می

ههای مهورد تأییهد،    از فهرست شهرکت توانند نسبت به حذف نام این شرکت اتیلن میکنندگان لوله و اتصاالت پلی تولید

 .اقدام نمایند
 تاریخ، امضاء و مهر شرکت

 

 (1-1جدول )پیوست الف   

 تجهیزات آزمایشگاهی موجود در کارخانه با ذکر مشخصات، شرکت سازنده و سال ساخت
 

 (امتیاز 07)استحکام هیدرواستاتیک  .0

فشار تنظیمی در %(  -7و + % 2)فشار در محدوده   دستگاه مولد و کنترل فشار هیدرواستاتیک با قابلیت حفظ. 7-7

 (امتیاز 2)زمان مورد انتظار آزمون % 3/5مدت آزمون و ثبت زمان در محدوده 

هر خط تولید حهداقل یهک   )های اعمال فشار هیدرواستاتیک مجزا و متناسب با تعداد خطوط تولید تعداد کانال. 7-2

 (امتیاز 4( )کانال فشار

 (امتیاز 2) C° 7±داغ و سرد با قابلیت حفظ دما در محدوده دو مخزن آب . 7-3

 (امتیاز 7)ها و نتایج آزمون افزار به منظور ثبت دادهکامپیوتر و نرم. 7-4

 (امتیاز 7)قابلیت ثبت نقاط فشار و دما در مدت آزمون با نمایش گراف . 7-3
 

 (امتیاز 01( )اندازه گیری کرنش در شکست)آزمون کشش  .7

مقدار واقعی، ثبهت داده هها و نمهایش    % 7جایی با درستی گیری نیرو و جابههای اندازهدستگاه کشش با قابلیت. 2-7

 (امتیاز 4)گراف 

 (امتیاز 7% )7جایی با درستی گیری جابهبا قابلیت اندازه( Extensometer)ازدیاد طول سنج . 2-2

برای آزمونه  mm72و  2برای آزمونه نوع  mm 3ثر تا های حداکبرای ضخامت( سازپرس دمبل)پرس دای کات . 2-3

 (امتیاز 7)  INSO17140-1 & 3مطابق با الزامات استاندارد 7نوع 

و  3و 2، 7بهرای آزمونهه ههای نهوع       INSO17140-1 & 3تراش مطابق با الزامهات اسهتاندارد  یا کپی CNCفرز . 2-4

 (امتیاز 4) Aآزمونه نوع  INSO 17304الزامات استاندارد 

 (باشدمی INSO17140استاندارد   3کامالً مشابه دمبل نوع  Bآزمونه نوع   INSO 17304در استاندارد ) 

 .نیز خواهند بود  3-2را در اختیار دارند حائز امتیاز بند  3-2مطابق بند  CNCتولیدکنندگانی که دستگاه فرز  :یادآوری
 

 (امتیاز MFR( )6)جرمی مذاب  جریاننرخ  .1

و مجهز به زمان سنج با حداکثر  C 7/5°با قابلیت تنظیم دمای آزمون در گام های ( MFR)دستگاه پالستومتر . 3-7

در صورت عدم نصب تایمر و کاتر به روی دستگاه پالستومتر، تایمر )زمان برش و کاتر اتوماتیک %   ±7خطای 

 (امتیاز 3)( و کاتر متناسب با الزامات استاندارد روش آزمون موجود باشد

 (امتیاز 7( )داشتن سیلندربرای عمود نگه) MFRتراز مخصوص سیلندر دستگاه . 3-2

 MFRبرای کنترل قطر سوراخ دای دستگاه ( 50/2 -7/2)با قطر پین ( Go – No Go)نرو  –برو ( سنجه)گیج . 3-3

 (امتیاز 7)

 .گردد، یک امتیاز کسر میg 557/5عدم وجود ترازوی دقیق با درستی  در صورت: 7یادآوری
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 (امتیاز  OIT( )5)گیری زمان القای اکسایش اندازه .0

 (امتیاز4) C3/5±° و پایداری دمایی C355°دهی حداقل تابا قابلیت حرارت OITگیری برای اندازه DSCدستگاه. 4-7
 (امتیاز 3±35( )7) ml/minسنجی های ازت و اکسیژن با قابلیت جریانگاز( سنججریان)فلومتر . 4-2

 (امتیاز 7)دارای گواهینامه کالیبراسیون  SNو   INمواد مرجع . 4-3

درصد به همراه گوهینامه شرکت  3/00در صورت عدم وجود کپسول گاز نیتروژن و گاز اکسیژن با خلوص  :0یادآوری

 .گرددسازنده، یک امتیاز کسر می

 .گردد، یک امتیاز کسر میg 5557/5در صورت عدم وجود ترازوی دقیق با درستی  :7یادآوری
 

 (امتیاز 0)درجه و نرخ پراکنش دوده  .6

 (امتیاز 2)برابر و مجهز به دوربین دیجیتالی جهت عکس گرفتن  755میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی حداقل . 3-7

 (امتیاز 3/7)دوده با قابلیت کالیبراسیون های افزار تحلیل ذرات و کلوخهکامپیوتر و نرم. 3-2

 (امتیاز 3/5)الم مرجع مدرج . 3-3

 .شوددر صورت عدم وجود دوربین دیجیتال و نرم افزار، امتیازی در نظر گرفته نمی: یادآوری
 

 (امتیاز 0)مقدار دوده  .5

 (امتیاز C° 35±055( )2)دهی تا دمای کوره الکتریکی پیرولیز با قابلیت حرارت. 4-7

 (امتیاز 7) mL/min255 تا  755در گستره ISO 4044بندی متناسب با الزامات استاندارد سنج با زینهجریان. 4-2

 (امتیاز 3/5)دسیکاتور . 4-3

 (امتیاز 3/5)تله اکسیژن . 4-4

درصد به همراه گوهینامه شرکت سازنده یک  00/00در صورت عدم وجود کپسول گاز نیتروژن با خلوص : 7یادآوری

 .گرددامتیاز کسر می

 .گردد، یک امتیاز کسر میg 5557/5در صورت عدم وجود ترازوی دقیق با درستی  :2یادآوری
 

 (امتیاز 7)گیری ابعاد اندازه  .3

 (امتیاز 7) INSO 2472متناسب با الزامات استاندارد روش آزمون ( سیرکومتر)نوارهای محیط سنج . 3-7

 (امتیاز 7) INSO 2472 متناسب با الزامات استاندارد روش آزمونکولیس و یا تجهیز مشابه . 3-2
 

 (امتیاز 7)چگالی  .8

 (امتیاز 7) g 5557/5ترازوی دقیق با درستی  . 8-7

 (امتیاز 3/5)گیری چگالی کیت اندازه. 8-2

 (امتیاز 3/5)درصد و دارای گواهینامه سازنده  0/00الکل با خلوص . 8-3
 

 (امتیاز L.R( )7)بازگشت طولی  .0

 Cمجاز و قابلیت حفظ دما با انحراف C  3/5±آون حرارتی دارای دماسنج با قابلیت نمایش دما با درستی حداقل. 0-7

2± 

 ( امتیاز 6)تجهیزات مرجع  .75

 های سنجه طول، فشارسنج، دماسنج و لودسل شامل جعبه وزنه، بلوک
 

  .افزاری باشندیا نرم( چاپ شده)کاتالوگ سخت های آزمایشگاهی باید دارای کلیه دستگاه -0 :توجه *
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 (1-2جدول )پیوست ب 

 کالیبراسیون خطوط تولید

 
 مناطق حرارتی و سیلندر و قالب بوسیله ابزار مرجع گذاریکالیبراسیون یا صحه -0

 خالءهای فشار گیج بوسیله ابزار مرجع گذاریکالیبراسیون یا صحه -7

 شمارشگر متراژ ابزار مرجعبوسیله کالیبراسیون یا صحه گذاری  -1

 کاریو خنک خالءهای های آب تانکدماسنج بوسیله ابزار مرجعگذاری کالیبراسیون یا صحه -0
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 ......سال  فهرست مدارک ضروری برای خود اظهاری
 

 1شاخص 
 پیوست تأییدیه سازمان ملی استاندارد برای مدیر کنترل کیفی (7ردیف ) 2-7جدول 

 پیوست فهرست بیمه و مدرک تحصیلی مرتبط برای تمام منابع انسانی واحد کنترل کیفی و آزمایشگاه (هاردیفتمام ) 2-7جدول 

 های کالیبراسیوننامهپیوست گواهی (هاتمام ردیف) 3-7جدول 

 عکس 4تا  4پیوست  (هاتمام ردیف) 4-7جدول 

 73523نامه پیوست گواهی (7ردیف ) 3-7جدول 

  HDهای پیوست تأییدیه مراکز  مورد تأیید مجری سامانه های نوین آبیاری برای لوله (2ردیف) 3-7جدول 

 پیوست طرح کیفیت مواد اولیه (7ردیف ) 4-7جدول 

 پیوست طرح کیفیت حین فرآیند (2ردیف ) 4-7جدول 

 پیوست طرح کیفیت محصول نهایی (3ردیف ) 4-7جدول 

 (4ردیف ) 4-7جدول 
های آب و خاک با ذکر مشخصات خریدار و سوابق گزارش آزمون محصول نهایی سال اخیر طرح 3های سفارشحداقل سه نمونه از 

 (.های اخیر استاولویت با سفارشات سال)نیز باشد  "های کیفیتسوابق طرح"یک نمونه از سه نمونه باید دارای . پیوست گردد

 ای کالیبراسیوندورههای پیوست فهرست تجهیزات و برنامه (3ردیف ) 4-7جدول 

 2شاخص 
 پیوست مستندات (3ردیف ) 7-2جدول 

 پیوست مستندات (0ردیف ) 7-2جدول 

 های کالیبراسیوننامهپیوست گواهی (73ردیف) 7-2جدول 

 عکس 4تا  4پیوست  (هاتمام ردیف) 2-2جدول 

 "های کیفیتدارای سوابق طرحنمونه "بندی تولید برای پیوست سوابق برنامه زمان (7ردیف ) 3-2جدول 

 پیوست سوابق برنامه سرویس و نگهداری (2ردیف ) 3-2جدول 

 "های کیفیتنمونه دارای سوابق طرح"پیوست سوابق شناسنامه تولید برای  (3ردیف ) 3-2جدول 

 پیوست فهرست بیمه و مدرک تحصیلی (هاتمام ردیف) 4-2جدول 

 برداریپروانه بهرهپیوست تصویر  (7ردیف ) 3-2جدول 

 عکس 4تا  4پیوست  (هاتمام ردیف) 3-2جدول 

 3شاخص 
 (ISO 9001از قبیل )نامه سامانه مدیریت کیفیت پیوست گواهی (7ردیف ) 7-3جدول 

 نامه کیفیتپیوست چارت سازمانی همراه با نظام (3ردیف ) 7-3جدول 

 08و  03برای سال ( های دولتیهای آب و خاک سازمانطرح)اظهارنظر و رضایتمندی مشتری های عدد از فرم 3پیوست  (3ردیف ) 7-3جدول 

  "های کیفیتنمونه دارای سوابق طرح"پیوست مستندات برای نشان دادن قابلیت ردیابی  (4و 2ردیف ) 7-3جدول 

 اتیلن و اتصاالت پلی صنفی تولیدکنندگان لولههای آموزشی انجمن های شرکت در دورهپیوست تصویر گواهی نامه (7ردیف ) 2-3جدول 

 پیوست مدرک تحصیلی مدیرعامل (7ردیف ) 3-3جدول 

 پیوست مدارک معتبر بیان کننده سابقه تولید (2ردیف ) 3-3جدول 

 پیوست تأییدیه شرکت در نمایشگاه یا سمینار جهاد کشاورزی 3ردیف 

 پیوست تصویر کارت بازرگانی 3ردیف 

 1شاخص 
 عکس 4تا  4پیوست  (هاتمام ردیف) 7-4جدول 

 عکس 4تا  4پیوست  (هاتمام ردیف) 2-4جدول 

 پیوست فهرست بیمه تمامی منابع انسانی (هاتمام ردیف) 3-4جدول 

 "های کیفیتنمونه دارای سوابق طرح"پیوست سوابق ورود و خروج مواد اولیه و محصول نهایی برای (7ردیف ) 4-4جدول 

 "های کیفیتنمونه دارای سوابق طرح"های خرید برایپیوست سوابق درخواست (2ردیف ) 4-4جدول 

 5شاخص 
 پیوست تصویر روزنامه رسمی در خصوص آخرین وضعیت سرمایه ثبتی شرکت  7ردیف 

 


