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•

برنامه ریزی و نظارت بر تنظیم برنامیهج ساتیات ج ماقیات ایاج
متافرت اا و بازدیداای داخای و خارسی و تهمه گزارش اای
الزم
برنامه ریزی و نظارت بر تهمه و تنظم و پمگمری و اخذ گزارش
ااج اطاعاتج مقاالتج صورتجاتاتج مکاتبات و سایر موضیوعات
مورد درخواست رئمس سازمان
نظارت بر اباغ دستورات ریاست محترم سازمان به متیووالن و
واحداای ذیربط و پمگمری تا حصول نتمجیه و ارائیه گیزارش
نتمجه اقدامات
ایجاد ارتباط و تعامل بیا سیایر ادارات و ارگانهیای دو تیی بیه
منظور اماانگیج تنظیم و برگیزاری ماقیات ایاج یر ت در
ساتاتج سممنار و سشنواره ااج مصاحبه اا و بازدیداا
برنامه ریزی و نظارت بیر تهمیه و تیدویو سیوابم و مش صیات
مدیران سازمان و دستگااهای وابتته و نمز اعضاء امات میدیره
ر تها
برنامه ریزی و ارائه ساز و ار مناسب به منظور حفظ و نگهداری
مدیران ارآمید و زممنیه سیازی بیرای اسیتفاده از تجربمیاتج
مهارت اا و نظرات آنها
نظارت بر اباغ دستورات ریاست محترم سازمان به متیووالن و
واحداای ذیربط و پمگمری تا حصول نتمجیه و ارائیه گیزارش
نتمجه اقدامات
برنامه ریزی و نظارت بر انعکیا بیه موقیط اطاعیاتج اخبیارج
گزار ات و مشکات سازمان به ریاسیت سیازمان سهیت نتمجیه
گمری.
انجام اقداماتج اماانگی اای الزم به منظیور فیراا نمیودن
مقدمات سفر متوو مو محترم وزارت انیه بیه اسیتان و پمگمیری
تصمممات مت ذه در سفراای انجیام یده تیا حصیول نتمجیه
مطاوب و اعام نتمجه به مراسط ذیربط
ایجاد اماانگی و وحدت رویه در امور مدیریت سازمان
رسمدگی و نظارت بر بررسی او مهج طبقه بندی و ارسیا امیه
مکاتبات اداری و درخواست اای مردمی مراسعیه ننیدگان
واصاه به دفتر سازمان و پمگمری تا حصول نتمجه و تهمیه پاسی
مقتضی
امکاری و تعامل با حوزه وزارت متبو در چارچوب وظیایف
محو ه
برقراری ارتباط و ایجاد اماانگی الزم بمو واحداای تابعه بیا
دستگااای برون سازمانی
انجام امور مربوط بیه مکاتبیات و پمگمیری ارساعمیات ریاسیت
سازمان.
برگزاری ساتات ورای معاونمو سازمان و پی گمری مصوبات
آن
برگزاری ساتات ورای اماانگی مدیران سیتادی سیازمان و
پی گمری مصوبات آن
برگییزاری ساتییات ییورای امییاانگی مییدیران سییازمان و
دستگااهای وابتته و پی گمری مصوبات آن
پی گمری اسرای مدل تعا ی سازمانی در حوزه ریاست

مهرعلی درویشی
مدیر حوزه ریاست

حوزه ریاست سازمان
سوابق و تخصص
مقطع تحصیلی :لیسانس
رشته تحصیلی :مدیریت و برنامه ریزی
سابقه خدمت 30 :سال
توانایی ها :امور مدیریتی ،امور فرهنگی ،امور
اجرایی،
امور رسانه ای و امور آموزشی

اطالعات تماس
(+98) 9166694606

Phone

m.darvishi_45@yahoo.com

Mail

شرح وظایف
•
•
•
•
•

•
•

اطا رسانی برنامه اا و اقدامات شیاورزی شیورج اسیتان و
هرستان به نمایندگان استان در مجاس ورای اسامی
پی گمری به موقط مکاتبات و درخواستهای نماینیدگان اسیتان
فار در مجاس ورای اسامی تا حصول نتمجه
ارائه پمشنهادات به نمایندگان درخصوص اصاح قوانمو ساری
و یا قوانمو رااگشا و مورد نماز ب ش شاورزی و تعامل مناسب
با نمایندگان در ایو خصوص
اماانگی با قائ مقام وزیر سهاد شاورزی در امیور مجایس و
مدیر ل امورمجاس وزارت متبو
برنامه ریزی برای حضور نماینیدگان محتیرم در سیازمان و ییا
حضور ایشان در برنامه اای افتتیاح پیرو ه ایای مهی ب یش
شاورزی استان و حضیور رئیمس سیازمان در ساتیات مجمیط
نمایندگان به منظور گزارش عماکرد و ارائه مشکات
اماانگی الزم با نمایندگان مربوطه برای انتصاب مدیران سهاد
شاورزی هرستانی
اقدام به پاس گویی بیه موقیط مکاتبیات امیور مجایس وزارت
متبو

غالمحسین اوج فرد
مشاور رئیس سازمان و
مسئول هماهنگی امور مجلس

حوزه ریاست سازمان

اطالعات تماس
(+98) 9173369960

Phone
Mail

شرح وظایف
•

•
•
•
•
•
•
•
•

بررسیج مطا عه و پیوواش حرفیهای و تطبمقیی الزم پمرامیون
موضوعات ت صصی مرتبط با حوزه فعا مت و ارائه آن به رئمس
سازمان
ستتجو و ساماندای اطاعیات میورد نمیاز و میرتبط بیا حیوزه
فعا مت رئمس سازمان به منظور تتهمل دسترسی و تصمم سازی
پمگمری و نظارت ( می و مفی) بر اسیرای تصیمممات رئیمس
سازمان سهت تحقم ااداف
تبممو تصیمممات ت صصیی رئیمس سیازمان بیرای واحیداای
ذیربط
برقراری ارتباطات مؤثر با عوامل و واحداای درون سازمانی و
برون سازمانی به منظور ارائه حمایتایای پشیتمبانی ت صصیی
الزم به رئمس سازمان
سمییط آوری طییرح اییا و ایییدهاییای ن بگییانج اندیشییمندانج
ارآفرینان و نوآورانه تاثمرگذار در بهبود انجام ماموریتاای
مجموعه سازمان با تا مد بر تحقم و توسعه اقتصاد مقاومتی
امراای با رئمس سازمان در ساتات م تاف و انجام اماانگی
الزم در سفراای استانی و تهمه متتندات مربوطه
پی گمری امور محو ه از طرف رئمس سیازمان و میدیر حیوزه
ریاست سازمان و ارایه گزارش اای مرتبط و موضوعی
امفکری و امکاری در زممنه بهبود رایط ار با میدیر حیوزه
ریاست و امکاران حوزه

محمد امین کرم پور
دستیار ویژه رئیس سازمان

حوزه ریاست سازمان
سوابق و تخصص
مقطع تحصیلی :فوق لیسانس
رشته تحصیلی :سازه های آبی
سابقه خدمت 6 :سال

تماس
(+98) 9177376280

Phone

Ma.karampour@yahoo.com

Mail

شرح وظایف
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

گردآوریج سمط بندی آمارج اطاعات و گزارش اای ت صصی
مرتبط با حوزه شاورزی استان
سمط بنیدی متیائل مربیوط بیه ممیزان تو میدات محصیوالت
شاورزیج برآورد نماز استان بر اسا مصرف سرانه
تهمه بانک اطاعاتی از نهاده اای مصرفی در حیوزه تو میدات
گماایج تو مدات دامی و آبزیان
تهمه بانک اطاعاتی از وضیعمت سیطا اراضیی تحیت پو یش
سمتت اای نویو آبماری و اراضی متیتعد اسیرای سمتیتمهای
نویو آبماری تحت فشار
بررسیج مطا عه و پیوواش حرفیهای و تطبمقیی الزم پمرامیون
موضوعات ت صصی مرتبط با حوزه فعا مت و ارائه آن به رئمس
سازمان
پمگمری امور محو یه از طیرف رئیمس سیازمان و میدیر حیوزه
ریاست و تهمه و ارایه گزارش اای مرتبط و موضوعی
سمط آوری طرح اا و اییده نوآورانیه و تاثمرگیذار در بهبیود
انجام ماموریتاای مجموعه سازمان
ارایه گزارش اای الزم به رئمس سازمان و مدیر حوزه ریاسیت
بر حتب موردج در وراااج ممته اا و ارگروه اای ت صصی
در سطا سازمان
پی گمری مصوبات ورای معاونموج ورای اماانگی میدیران
سازمان و یورای امیاانگی میدیران سیازمان و دسیتگااهای
وابتته
پی گمیری اسیرای میدل تعیا ی سیازمانی در حیوزه ریاسیت
سازمان
امفکری و امکاری در زممنه بهبود رایط ار با میدیر حیوزه
ریاست و امکاران حوزه
پی گمری ایجاد سامانه دا بورد مدیریتی

مصطفی رضایی
کارشناس حوزه ریاست

حوزه ریاست سازمان
سوابق و تخصص
مقطع تحصیلی :فوق لیسانس
رشته تحصیلی :منابع آب
سابقه خدمت 2 :سال

تماس
(+98) 9176411237

Phone

Rezaei.mostafa66@gmail.com

Mail

شرح وظایف
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

امکاری در تهمه و تنظیم آمیار و اطاعیات سمیط
آوری ییده بییه صییورت گییزارش اییا و سییداول و
نموداراای م تاف
انجام بررسیی ایای الزم در زممنیه ایای م تایف
مدیریت اسناد و آر مو از طریم مشیااده و مطا عیه
روش اای تهمه وتنظم و طبقه بندی اسناد و پرونده
اا
بررسی و ارز مابی اسناد و تفکمک و فهرست برداری
اوراق زاید
تهمه و تنظم برنامیه ایای الزم در زممنیه میدیریت
اسناد و آر مو در سیطا سیازمان متبیو در قا یب
قوانمو و مقررات و خط مشی اای تعممو ده
مطا عه منابط عامی و قانونی در زممنه اای م تایف
مربوط به مدیریت اسناد شور ایران و سایر شوراا
و تهمه گزارش الزم
تهمه و تدویو گزار ات روزانیهج افتگییج  15روزهج
مااانه و فصای
اخییذ گزار ییات ختاییف از واحییداای سییازمانی و
دستگااهای وابتته و بررسیج سمط بندی و ارسال به
وزارت متبو و دیگر مراسط مربوطه
ساماندای و طبقه بندی گزار ات و ارائه به ریاست
سازمان و مدیر حوزه ریاست
پی گمری ایجاد سامانه دا بورد مدیریتی
ساماندای و طبقیه بنیدی اسیناد و میدارز حیوزه
ریاست و پی گمری امور مربوط به آن
پی گمری امور مربوط بیه نظیام آراسیتگی و نظیام
پمشنهادات
پی گمری امور محو ه از طرف رئمس سازمان و مدیر
حوزه ریاست

محمود رضا زمانی
کارشناس بررسی اسناد و مدارك

حوزه ریاست سازمان
سوابق و تخصص
مقطع تحصیلی :لیسانس
رشته تحصیلی:
سابقه خدمت:

اطالعات تماس
(+98) 9177374250

Phone
Mail

شرح وظایف
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

مشارکت در پاسخگویی و پیگیری مکاتبات مسئولین
وزارتخانه با روسای سازمان جهادکشاورزی استان با
هماهنگی معاونت ها و مدیریت های سازمان
بررسی نامه ها و درخواست های مراجعه کنندد ان
به دفتر رئیس سازمان و پیگیدری بده من دور تعیدین
تکلیددم متقااددیان و شددت مشددکیت و تسددریع در
کارهایشان امن تماس و مذاکره با مسئوالن امر
پیگیری دستورات و امور ارجاع شده از طرف رئیس
سازمان و مدیر شوزه ریاست سازمان
پیگیری امور محول به واشدهای مختلم سازمان به
من ور تسریع و تامین شسن جریان امور
همکدداری و تعامددت بددا شددوزه وزارت متبددوع در
چارچوب وظایم محوله
پیگیری شکایت واصدله از معاوندت هدا ،مددیریتها و
مسئولین و یا مراجعین به دفتر شوزه ریاست سازمان
تا اخذ نتیجه و تهیه پاسخ آن
برقددراری و اجددرای روا مناسد بددرای تعقی د و
پیگیری اقددامات اداری تدا شصدول نتیجده نهدایی
راهنمایی مراجعین به دفتر سازمان و پاسخگویی بده
آنها
انجام سایر امورات محوله از سوی مقام مافوق
تهیه باند اطیادات ،معداونین ،مددیران و روسدای
ادارات سازمان و دستگاههای وابسته
ارائه و ارسال اطیاات مدیران به وزارت متبوع
انجام امور امومی و پشتیبانی شوزه ریاست سازمان
بازنگری و اصدی نامده هدا و مکاتبدات واشددهای
مختلم سازمان که با امضاء ریاست سدازمان ارسدال
می ردد.
تن یم برنامه و جدول زمانبندی کشی ها و شدیتت
همکاران در شوزه ریاست در خارج از وقت اداری
و ایام تعطییت
انجام وظایم تنخواه ردان و جمعدار اموال شوزه
ریاست
انجام سایر وظایم محوله از طرف رئیس سدازمان و
مدیر شوزه ریاست

احسان جمال آبادی
کارشناس بررسی و پیگیری

حوزه ریاست سازمان
سوابق و تخصص
مقطع تحصیلی :فوق دیپلم
رشته تحصیلی :ترویج کشاورزی
سابقه خدمت 30 :سال

اطالعات تماس
(+98) 9171098575

Phone
Mail

شرح وظایف
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

ردآوری و تن دیم اطیادات و تهیده پدی ندویس
مقدماتی در مورد مطالعات و بررسی های مربوط به
تن یم سیاست ها و برنامه های مربدوط بده روابد و
همکاری های بین المللی ،منطقه ای و دو یدا چندد
جانبه ایران با سایر کشورها و امکانات سترا ایدن
رواب و همکاری هدا و شدرکت در اجیسدیه هدا و
کنتددرانس هددای بی ربد در چهددارچوب وظددایم
واشد مربوط
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات دیگر کشورها در
زمینه وظایم مربدوط بده من دور اسدتتاده محتمدت
درتهیه پی نویس های نهدایی در تن دیم مقدررات
داخلی در این موارد
ایتای وظایم نماینده و راب مقیم دولت جمهوری
اسیمی ایدران ندزد مراجدع بدین المللدی مربدوط و
کشورهای مورد قرارداد
تهیه و تن یم قرارداد ها و موافقت نامه ها و پروتکت
ها و یادداشت های تتاهم در صورت لدزوم امضدای
آنها درچهارچوب وظایم مربوط
ن ارت در امدر توزیدع اطیادات کامدت راجدع بده
جمهوری اسیمی ایران در سطح جهان و سنج و
بررسی واکن آن در مطبواات و شبکه های رادیو
تلویزیون های جهان
مطالعه و بررسی خیصه مطال جراید خدارجی در
چهارچوب وظایم مربوط
تن یم برنامه میقات مقام داخلی و خارجی
زارا مطال مهم روزانه
ابیغ دستورات مافوق به اشدخا و مسسسدات بی
رب و ادارات تابعه
راهنمایی و در صورت لزوم فراهم آوردن وسایت و
یددا انجددام درخواسددت هددای متقااددیان و مراجعدده
کنند انی که تقااای آنان بدون میقات با مقام بی
رب امکان پذیر است.
تهیه پی نویس نامه های ارجاای
برنامه ریزی و تددوین جددول زمانبنددی جلسدات
روزانه ،هتتگی و ش ماهه ریاست سازمان
تن یم برنامه میقات مسئولین مختلم ارباب رجدوع،
مدیران و همکاران با ریاست سازمان
انجام هماهنگی الزم با وزارت متبوع و سایر مراجع
برای سترها و ماموریت های خارج از کشور ریاست
سازمان

عیسی شفیعی
کارشناس مسئول امور بین الملل و
مسئول دفتر رئیس سازمان

حوزه ریاست سازمان
سوابق و تخصص
مقطع تحصیلی :فوق لیسانس
رشته تحصیلی :برنامه ریزی توریسم
سابقه خدمت 13 :سال

اطالعات تماس
(+98) 9174427200

Phone

Masih_tour@yahoo.com

Mail

شرح وظایف
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

برقراری تما تافنی ریاست سازمان و مدیر حوزه ریاسیت بیا
وزارت متبو ج استانداریج نماینیدگان مجایسج فرمانیداران و
سایر مجامط
تهمه و تنظیم گزار یات الزم پمرامیون مطا یب و وقیایط مهی
روزانه سهت ارایه به مقام مربوطه
اباغ دستورات مقام مربوطه به ا اص و مؤستات ذی ربط و
واحداای تابعه بر حتب خط مشی تعممو ده و پمگمری آنها
تهمه بانک اطاعات تافو ااج تافو امراهج تافیو منیزلج یماره
فکس و  ...تمامی مراسط و افراد مربوطه و بروز رسانی اطاعات
مذ ور
مک به انجیام ماقیات مقامیات و افیراد مربوطیه بیا ریاسیت
سازمان
اخذ امضاء و دستور ریاست سازمان برای پی گمری درخواست
اا و ارساعات ارباب رسو و امکاران سازمان
نترل و نظارت بر رفت و آمد امکاران و ارباب سو به دفتر
رئمس سازمان
انجام اماانگی اای الزم با ریاست سازمان
انجام امور مربوط به فکس نامه اا و مکاتبات
تهمه متت متقاضمان ماقات با ریاست سازمان و مک به تنظم
ساعات ماقات
اطا رسانی زمان و موضو برگزاری ساتات بصورت تافنی
انجام سایر وظایف محو ه مربوطیه از طیرف رئیمس سیازمان و
مدیر حوزه ریاست

صادق کرمی
منشی رئیس سازمان

حوزه ریاست سازمان
سوابق و تخصص
مقطع تحصیلی :لیسانس
رشته تحصیلی :یاهپزشکی
سابقه خدمت 8 :سال

اطالعات تماس
(+98) 9178172451

Phone

Ramin.1003@yahoo.com

Mail

شرح وظایف
•
•
•
•
•

انجام وظایم مربوط به آبدارچی
انجام امور مربوط به نامه رسانی
راه اندازی سیسدتم هدای صدوتی سدالن جلسدات و
کنترل روشن و خاموا کردن سیستم رایانده سدالن
جلسات
کم به امور امومی و پشتیبانی شوزه ریاست
انجام سایر وظایم محوله از طرف رئیس سدازمان و
مدیر شوزه ریاست

خدایار امیدی
سرایدار

حوزه ریاست سازمان

اطالعات تماس
Phone
Mail

شرح وظایف
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

هدایت و رانند ی وسیله نقلیه و همراهدی بدا مقدام
مربوط در طول سااات مورد نیاز
بازدید و کنترل کلیه قسمت ها و تجهیزات ،وسایت و
لوازم و متعلقات خودرو قبت و بعد از شرکت
انجام تعمیرات محدود خودرو و پیگیدری تعمیدرات
اساسی و آماده نمدودن خدودرو در شدداقت زمدان
ممکن و زارا تعمیرات مورد نیاز
تن یم و شتاظت خودرو و کلیه قطعات و تجهیزات
وسایت نقلیه
راایت کامت مقررات راهنمایی رانند ی در جریان
نقت و انتقال مقام و استتاده از خودرو
زارا چگدونگی وادعیت خدودرو و درخواسدت
وسایت ،لوازم و سایر نیازمندی ها
راایت مسایت ایمنی ،امنیتدی و شتداظتی در نقدت و
انتقال مقام بی رب و انجدام وظدایم و موموریدت
های محوله و ارایه زارا به مقام
اطیع از آخرین اخبار مربوط به وادعیت راه هدا و
واعیت ترافی درون شهری به من ور انجام سریع
تر وبهتر امور
اطددیع فددوری اتتاقددات و شددوادا نا هددانی ن یددر
خرابی ،دزدی و سرقت خودرو ،به مقام و مسدئولین
امر
انجام سایر امور مشابه ن یر پاسخگویی بده مکالمدات
تلتنی ،ارسال و مراسدیت و  ...طبد دسدتور مقدام
مافوق
شناسایی مسیرها با شجم کم ترافی برای انتقال بده
موقع ریاست سازمان و دیگر همکاران شوزه ریاست
به جلسات و برنامه ها ،بازدیدها و ...
پی یری امور مربوط به هماهنگی با فرود اه برای
انجام پروازهای رئیس سازمان
انجام سایر وظایم محوله از طرف رئیس سدازمان و
مدیر شوزه ریاست

مصطفی خوشرنگ
راننده

حوزه ریاست سازمان

اطالعات تماس
(+98) 9179184128

Phone
Mail

شرح وظایف
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

هدایت و رانند ی وسیله نقلیه و همراهدی بدا مقدام
مربوط در طول سااات مورد نیاز
بازدید و کنترل کلیه قسمت ها و تجهیزات ،وسایت و
لوازم و متعلقات خودرو قبت و بعد از شرکت
انجام تعمیرات محدود خودرو و پیگیدری تعمیدرات
اساسی و آماده نمدودن خدودرو در شدداقت زمدان
ممکن و زارا تعمیرات مورد نیاز
تن یم و شتاظت خودرو و کلیه قطعات و تجهیزات
وسایت نقلیه
راایت کامت مقررات راهنمایی رانند ی در جریان
نقت و انتقال مقام و استتاده از خودرو
زارا چگدونگی وادعیت خدودرو و درخواسدت
وسایت ،لوازم و سایر نیازمندی ها
راایت مسایت ایمنی ،امنیتدی و شتداظتی در نقدت و
انتقال مقام بی رب و انجدام وظدایم و موموریدت
های محوله و ارایه زارا به مقام
اطیع از آخرین اخبار مربوط به وادعیت راه هدا و
واعیت ترافی درون شهری به من ور انجام سریع
تر وبهتر امور
اطددیع فددوری اتتاقددات و شددوادا نا هددانی ن یددر
خرابی ،دزدی و سرقت خودرو ،به مقام و مسدئولین
امر
انجام سایر امور مشابه ن یر پاسخگویی بده مکالمدات
تلتنی ،ارسال و مراسدیت و  ...طبد دسدتور مقدام
مافوق
شناسایی مسیرها با شجم کم ترافی برای انتقال بده
موقع ریاست سازمان و دیگر همکاران شوزه ریاست
به جلسات و برنامه ها ،بازدیدها و ...
پی یری امور مربوط به هماهنگی با فرود اه برای
انجام پروازهای رئیس سازمان
انجام سایر وظایم محوله از طرف رئیس سدازمان و
مدیر شوزه ریاست

روح اله هاشمی
راننده رئیس سازمان

حوزه ریاست سازمان

اطالعات تماس
(+98) 9179256279

Phone
Mail

