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تحقـق اهـداف و مأموریت هـای ترویـج کشـاورزی، از طریـق 
فرایندهـای ارتبـاط اثربخـش ممکـن می شـود کـه ابـزار برقـراری 
ایـن ارتباط »روش هـای ترویجی« اسـت؛ بنابراین، یکـی از عوامل 
 مؤثـر بر کارایی و اثربخشـی نظـام ترویج، توانایـی آن در انتخاب و
 به کارگیري مناسـب روش هاي ترویجی به شـمار می آید. روش های

ترویجـی بـه کلیـه فعالیت ها و فنونی اطالق می شـود کـه مروجان 
بـرای ارتبـاط بـا مخاطبـان خـود بـه کار می بندنـد. روی هم رفته، 
 روش هـای ترویجـی را می تـوان در سـه گـروه انفـرادی، گروهی و
 انبوهی دسته بندی کرد که از دیرباز، در نظام های ترویج کشاورزی
 دنیا و نیز کشور ما، طیف گسترده ای از این روش ها استفاده  شده اند؛

البتـه ایـن روش هـا به تدریـج و به فراخـور نیازها و شـرایط جدید، 
 دسـتخوش تغییراتی از نظر بُروز روش های جدید و اهمیت نسـبی

آنهـا شـده اند، به طوری کـه از اهمیـت برخـی از روش هـا کاسـته 
شـده اسـت و برخی از روش های نوین طراحی و اسـتفاده شده اند. 
روش هـای انفرادی شـامل برقراري ارتباط مسـتقیم و دوسـویه 
بیـن مـروج و بهره بـردار اسـت، به نحوی که بتوانند فقـط با یکدیگر 
تفهیـم و تفاهـم کننـد. ازجملـه روش هـای انفـرادی می تـوان بـه 
مالقـات در خانـه و مزرعـه، مالقـات در اداره ترویـج، تماس هـای 
غیررسـمی، ارتبـاط تلفنـی و ایمیـل اشـاره کـرد کـه باتوجـه  بـه 
توسـعه فن آوری هـای اطالعـات و ارتباطـات، امـروزه اسـتفاده از 
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شـبکه های مجـازی نیـز بـه  ایـن روش هـا افـزوده شـده اسـت. در رو ش های 
گروهـی، مـروج در ارتبـاط بـا گروهـي از بهره بـرداران قـرار دارد و مي توانـد 
هم زمـان، بـه تعـداد بیش تـري از آن هـا دسترسـي پیـدا کنـد. ازجملـه ایـن 
روش هـا، می تـوان نمایش هـای طریقـه ای و نتیجـه ای، روز مزرعـه، بازدیـد 
ترویجـی، سـایت های الگویـی، جشـنواره های ترویجـی و کارگاه ترویجـی را 
نـام بـرد. روش هـاي انبوهـي )جمعـي( نیـز در برگیرنـده تمامـي ابزارهایـی 
اسـت کـه در آن هـا، بـا به کارگیـری یک وسـیله ارتبـاط جمعي مثـل رادیو، 
تلویزیـون، فیلـم، روزنامـه، مجله، نشـریه، پوسـتر، نمایشـگاه و ماننـد این ها، 

منبـع پیـام قـادر بـه برقـراری ارتباط می شـود. 
در دفتـر ترویـج دانـش و فـن آوری کشـاورزی معاونـت آمـوزش و ترویج 
 کشـاورزی، روش هـای ترویجـی به طور مسـتمر پایـش و ارزیابی می شـوند و

افـزون  بر بازبینی دسـتورالعمل های موجود، سـعی بر آن اسـت تـا به فراخور 
شـرایط و نیازهای جدید، روش های نوین معرفی و دسـتورالعمل های مربوطه 
تدویـن شـوند و در اختیـار همکاران ترویج قـرار  گیرند. دسـتورالعمل حاضر، 
آخریـن نسـخه بازنگری شـده اسـت کـه خواهشـمند اسـت ضمـن مطالعـه 
دقیـق، از آن در اجـرای برنامه هـای ترویجـی بهـره  گرفتـه شـود. همـکاران 
شـما در ایـن دفتـر، آماده پذیرش هرگونه نظر، انتقاد و پیشـنهاد در راسـتای 

اصـالح، تکمیـل و بهبـود این دسـتورالعمل  در نسـخه های آینده هسـتند.
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مقدمه �
 در بیش تر کشورهای جهان، بهره مندی از تجارب تولیدکنندگان برگزیده )نمونه( و

پیشـرو در فّعالیت هـای ترویـج کشـاورزی بـا اهدافـی چـون الگوسـازی بـرای سـایر 
بهره بـرداران به منظـور تسـهیل پذیـرش نوآوری هـای مفیـد، اطالع رسـانی ترویجـی، 
رهبـری و ظرفیت سـازی اجتماعـی امـری معمول و رایج اسـت. از دهه هاي گذشـته، 
نظـام ترویـج کشـاورزي بـراي ارتقـای دانـش و رفتـار بهره بـرداران از رهیافت هـاي 
متعـارف و کالسـیک )از بـاال بـه پاییـن( بهـره مي گرفـت زیرا عقیـده بر ایـن بود که 
کارشناسـان و مرّوجـان باید یافتـه ای جدید را بـه بهره برداران انتقـال دهند. به همین 
سبب،کشاورزان تنها دریافت کننده خدمات ترویج بوده و در فرایند آموزش و یادگیري 
 نقـش فّعالـی نداشـتند. از سـال1970 میـالدي، توجـه بـه رهیافت هاي مشـارکتي و
 نیـز جلـب مشـارکت تولیدکننـدگان و بهره بـرداران در فراینـد توسـعه آغـاز شـد.
 در کشـور ما نیز به بهره گیري از روش هاي مشـارکتي در طي دهه گذشته توجه شد و

درحال حاضر، این موضوع از اولویت هاي ترویج کشاورزي است.
ایجـاد کانون هـاي یادگیـري کشـاورزان یکـي از مصادیـق روش هاي مشـارکتي و 
ترویج »کشـاورز به کشـاورز« محسـوب می شـود. کانون هـاي مذکور رویکـردي نو در 
 تبادل دانش و تجربه تولیدکنندگان برگزیده با سـایر تولیدکنندگان به شـمار می روند،

طـی برگـزاری مراسـم تجلیـل از برگزیـدگان بخـش کشـاورزی کشـور در بهمن مـاه 
سـال 1394، مقـام عالـی وزارت از این برنامه  ترویجی رونمایی کـرد و از آن پس و در 
سـال های بعـد، مسـئوالن امر بیش ازپیـش بر آن تأکیـد کردند. الزم به توضیح اسـت 
که هرسـاله، تعدادی از افراد در مقام برگزیدگان بخش کشـاورزی و منابع طبیعی در 
سـطوح اسـتانی و ملی انتخاب می  شـوند ولی تا این تاریخ، از ظرفیت آن ها در نشـر و 
تسـهیل نوآوری ها اسـتفاده اثربخشـی نشـده اسـت. این روش ترویجی نگاهی مبتنی 
بـر شبکه سـازی بیـن گروه های هـدف، در راسـتای بهـره وری و پایداری منابـع تولید 
 دارد و در پـی اسـتفاده بهینـه از ظرفیـت برگزیـدگان یـا نخبگان بخش کشـاورزی و
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منابـع طبیعـی همچون الگویـی در اجـرای برنامه هـای ترویجی اسـت. درحال حاضر، 
توسـعه کّمـی و کیفـی کانون هـای یادگیـری یکـی از برنامه هـای محـوری ترویـج 
محسـوب شـده و به همیـن سـبب، بازبینی و اصـالح آیین نامـه کانون ها و پیوسـتگی 

دسـتورکار تشـویقی بـه آیین نامـه، در همیـن راسـتا پیش بینی شـده اسـت.
بـر اسـاس آمار کشـاورزان برگزیده و با در نظرگرفتن مالحظـات فّنی و عملیاتی و 
همچنیـن تمایـل و توانایـی بالقوه برگزیدگان بخش کشـاورزی و منابـع طبیعی برای 
ایجـاد کانـون، وضعیـت موجـود تعداد کانون هـای یادگیـری در کشـور در کوتاه مدت 
هـدف تأسـیس ایـن کانون ها، بـه میـزان 10 درصد تعداد کشـاورزان برگزیده اسـت. 
درعین حـال، بـا توجه به ضـرورت پراکنش جغرافیایی مناسـب کانون هـای یادگیری، 
پهنه هـای تولیـدی را نیـز می تـوان معیـار پراکنـش کانون هـا قـرار داد و در بازه هـای 
 زمانی مشـخص، از دسـت کم یک کانون در هر پهنه )به شرط وجود کشاورز برگزیده(

شروع کرده و در آینده بر تعداد آن افزود.
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ماده 1- تعاریف �
گروههایهدفترویج: همه کشـاورزان )زارعـان، باغداران، دامداران، آبزی پروران،

مرتـع داران، بهره بـرداران محصـوالت جنگلی و مرتعی(، زنان و جوانان روسـتایی و 
عشـایری کشـور گروه هـای هدف یـا ارباب رجوعان اصلـی ترویج به شـمار می  روند.

یادگیـري: یادگیـري، تغییـر کمابیش پایـدار در دانـش، مهارت، نگـرش یا رفتار 
حرفـه اي گروه هـای هـدف ترویـج به صـورت انفـرادی یـا اجتماعـی اسـت کـه بر 
اثـر آمـوزش، تجربـه، تبادل نظـر یا گفتمـان به وجـود مي آید. یادگیـري تغییري 

اسـت کـه بـر اثـر فعالیت هـر یـک از افراد یـا گروه هـا ایجاد می شـود.
كانـون: منظـور همـان کانون هـای یادگیـری گروه هـای هـدف ترویج اسـت. هر 
کانـون مجموعـه مشـخصی از واحدهـای بهره بـرداری کشـاورزی و منابـع طبیعی 
در یکـی از زمینه هـای مختلـف بخـش کشـاورزی مثـل باغبانـی، زراعـت، دام 
)گوسـفندداری، مرغـداری، زنبورداری، نوغـان داری(، آبزی پروری، شـیالت، منابع 
طبیعی، تشـکل ها، صندوق های خرد، جوانان روسـتایی و صنایع کشـاورزی اسـت. 
یکـی از ایـن واحدهـا با عنوان واحـد اصلی متعلق بـه فرد برگزیده اسـت که توان 
 و تمایـل تبـادل دانـش و تجربـه حرفه ای خـود را با سـایر واحدهای کشـاورزی و

منابـع طبیعـی دارد. سـایر واحدهـا نیـز بـا عنـوان واحدهـای تابعـی، متعلـق بـه 
سـایر بهره بردارانـی بـوده که بـا واحد کشـاورز برگزیـده در تعامل و تبـادل دانش 
هسـتند. گفتنـی اسـت اعضـای کانـون )تابعی ها( کشـاورزانی هسـتند کـه تمایل 
دارنـد در همـان محصـول یا موضوع مجـری کانـون )واحد اصلی( تبـادل دانش و 

تجربه داشـته باشـند.
برگزیـده)نمونـه(: بـه کشـاورزان یـا بهره بردارانی گفته می شـود که بر اسـاس 
شـاخص های مصـوب در سـطوح ملّی، اسـتانی و شهرسـتانی، شناسـایی، انتخاب 
و بـا عنـوان برگزیـده معرفـی شـده اند. افـرادي هسـتند که با داشـتن سـه مؤلفه 
تجربـه، دانـش و مدیریـت، بـه سـطح مطلوبـي از تولیـد، حفاظـت از منابـع یـا 
ظرفیت سـازی اجتماعـی دسـت یافتـه و الگـوي مناسـبي بـراي توسـعه بخـش 
کشـاورزي و منابـع طبیعی به شـمار می روند. آنهـا افزون بر برخـورداري از مهارت 
فنـي، ویژگی هایـی همچـون پذیـرش ایده هـاي نـو، ارتباط بـا مراکـز تحقیقاتی و 

ترویجـي و مقبولیـت اجتماعـی را نیـز دارند.
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خبـرگانكشـاورزی: بـه کشـاورزان برگزیـده )نمونـه ای( گفتـه می شـود کـه از 
سـال 1382 بـا اخـذ مجـوز وزارت کشـور، در قالـب مجمـع ملّـی خبرگان در سـطح 
ملّـی، کانـون کشـاورزان خبره در سـطح اسـتان و انجمن کشـاورزان خبره در سـطح 

شهرسـتان تشـّکل ایجـاد کرده انـد.
مجـریكانـون: بهره بردار برگزیـده ای که قرار اسـت دانـش و تجارب خـود را با 

سایر کشـاورزان به اشـتراک گذارد.
اعضـایكانون: بهره بـرداران عضو کانـون یادگیری کـه انتظار مـی رود با مجری 

کانـون دانـش و تجربه حرفـه ای تبادل کنند. 
واحداصلی: واحد کشاورزی یا بهره برداری مجری کانون است.

واحدتابعی: واحدهای کشاورزی یا بهره برداری اعضای کانون است. 
واحدكشاورزی: منظور از واحد کشاورزی، بخشی از عرصه کشاورزی اعم از زراعی،
 باغی و دامی، منابع طبیعی و شیالت متعلق به کشاورزان حاضر در فّعالیت ترویجی

کانون های یادگیری است.
مجمع/كانون/انجمنكشـاورزانخبره: تشـّکلی است مشتمل بر برگزیدگان و

خبـرگان بخش کشـاورزی و منابـع طبیعی که به منظور سـازمان دهی برگزیدگان 
 بخش در سطوح مختلف و ایجاد تعامل و ارتباط مداوم بین آنان، با مجوز وزارت کشور

شـکل گرفتـه و مجمـع ملّـی خبرگان در سـطح ملّی، کانـون کشـاورزان خبره در 
سـطح اسـتان و انجمن کشـاورزان خبره در سـطح شهرسـتان، بخشـی از وظایف 

راهبـری برنامـه کانون هـای یادگیـری را بر عهـده دارند.
تسـهیلگر:مراد از تسهیلگر کسـی است که با اطالع از روندها و تعامل های گروه، 
دانـش خـود را به کار می بندد تا سـاختار الزم را برای گـروه فراهم آورد و به صورت 
مشـارکتی، در بهتریـن زمـان ممکـن بهتریـن نتیجه عاید گـردد. تسـهیلگر برای 
ایـن کار، از اصـول پویایـی گـروه بهره می گیرد تـا بتواند با تکیه بر مشـارکت همه 
 شـرکت کنندگان، بـه نتیجـه مطلوب نائـل آید. تسـهیلگر در واقع، آسـان تر کردن
 کارها، کمک به موفقیت گروه از طریق افزایش تعامل گروهی، مشـارکت بیش تر و

طراحی مسیر مؤثر را بر عهده دارد.
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بخـشاجرایی)اجـرا(: شـامل همـه معاونت هـا، سـازمان ها و ادارات تخصصی 
بخـش کشـاورزی در عرصـه زراعـت، باغبانـی، دام، آب وخـاک، منابـع طبیعـی، 
شـیالت، بیمـه، اعتبـارات و امـور عشـایر در سـطوح ملّـی، اسـتانی و شهرسـتانی 

می شـود.
سـازمان)تات(: منظـور سـازمان تحقیقـات، آموزش و ترویج کشـاورزی اسـت 

کـه رئیس آن معـاون وزیر اسـت.
دفتـرترویـج: منظور دفتـر »ترویج دانـش و فناوری کشـاورزی« ذیل مؤسسـه 

آموزش و ترویج کشـاورزی اسـت.

ماده 2- اهداف  �
الف( هدف کلی:

 ارتقـای دانـش، نگـرش، مهارت هـا، ظرفیت های اجتماعـی، یادگیـری اجتماعی و
رفتـار حرفـه ای کشـاورزان و دیگـر گروه هـای هـدف ترویـج در واحدهـای اصلـی و 
تابعـی، بـر اثـر تبـادل پایـدار دانـش و تجـارب برگزیـدگان یا خبـرگان بـا واحدهای 

کشـاورزی تابعی اسـت. 

ب( اهداف اختصاصی:
1- استفاده از ظرفیت کشاورزان برگزیده برای توانمندسازی سایر کشاورزان

2- به اشتراک گذاری تجارب مثبت برای دستیابی به راه حل های عملی و کارآمد
3- جبران کمبود نیروی متخصص ترویجی در منطقه

4- جلب اعتماد و مشارکت نیروهای محلی نسبت به برنامه های ترویجی
5- ایجاد بستر مناسب برای ایجاد تشکل های کشاورزان

 6 - ارج نهـادن بـه زحمـات و تالش هـای نخبـگان کشـاورزی و ارتقـای شـأن و 
      منزلت اجتماعی آنان

 7- ایجـاد انگیـزه و رقابـت سـالم میـان شـاغالن بخش کشـاورزی و تشـویق آنان 
      به ادامه فعالیت سازنده
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8- معرفی الگوهای عملی و معتمد بین کشاورزان، روستاییان و عشایر
9- افزایش ضریب نفوذ دانش در بین اعضای کانون

10- افزایش توان رهبری، رضایتمندی و اعتمادبه نفس در کشاورزان

ماده 3- ویژگی های فرایند یادگیري �
در ایـن برنامـه، منبـع کسـب اطالعـات براي اعضـای کانـون، تنها مجـری کانون 
نیسـت و درصـورت نیاز می توان از مواد و رسـانه های ترویجـی، مروجان، متخصصان، 
پژوهشـگران، دانشـگاهیان و سـایر کارشناسـان نیـز کمـک گرفـت. همچنین شـبکه  
ایجادشـده بین اعضای کانون هم زمینه تبادل دانش بین اعضا را فراهم می آورد. آنچه 
 مهـم اسـت، برقـراري ارتباط بین معلومات پیشـین اعضـای کانون با دانـش و تجارب

جدید، در راستای رسیدن به سطح پیشرفته ای از مدیریت واحد کشاورزی است.

ماده 4- گردش کار فرایند شکل گیری کانون �
گاماول: صـدوراحـکاماداریبـرایسـطوحمختلـفتعریفشـدهدر
سـازمانكار:ابـالغ اداری بـرای هـر یـک از عوامل اجرایی در سـطوح ملّی، اسـتان، 
شهرسـتان و دهسـتان مطابـق بـا شـرح وظایف هر سـطح )کـه در ادامه به آن اشـاره 

می شـود( صـادر خواهد شـد.
گامدوم:شناسـایيوانتخـابمجریانحائزشـرایطاجـرایكانونواحد
عملیاتدهسـتان: در این مرحله، مراکز جهاد کشـاورزی دهسـتان هر شهرسـتان، 
فراخوانـی بـرای برگزیـدگان )نمونه هـا( و خبرگان بخـش کشـاورزی و منابع طبیعی 
داوطلـب تشـکیل کانـون اعالم می کنند. مـالک نمونه بـودن داوطلبـان، ارائه مدارک 
و اسـناد مربوط به آنان اسـت. وگرنه الزم اسـت اداره ترویج در اسـتان یا شهرسـتان، 

مراتـب امـر را تأیید کند.
تبصـره1-بـا توجه به محدودیـت تعداد برگزیدگان در هر اسـتان، پس از دعوت 
از همـه آنـان در مرکز اسـتان و برگزاری جلسـه توجیهـی، برخی از آنان شناسـایی و 
انتخـاب خواهند شـد. شـرایط انتخـاب مجریان کانـون در ادامه مطلب ذکر می شـود.
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تبصـره2- بـرای مشـارکت کشـاورزان با ویژگی هـای خـاص و منحصربه فرد که 
بـه هـر سـبب موفق به کسـب عنـوان برگزیـده )نمونـه ( نشـده اند، اّمـا توانمندی ها و 
ویژگی هـای یـک مجـری کانـون را دارنـد، منعـی وجـود ندارد. تشـخیص ایـن امر بر 

عهـده کمیته اجرایی شهرسـتان اسـت.
تبصـره3- سـایت های الگویـی کـه در واحدهـای کشـاورزی مـددکاران ترویـج 
تشـکیل می شـود از شـمول ایـن دسـتورالعمل خـارج بـوده و از دسـتورالعمل های 

مربوطـه تبعیـت می کننـد.
گامسـوم:شناسـایيوانتخاباعضایكانون)واحدهـایتابعیدرواحد
عملیاتدهسـتان(: مجـری و اعضای کانـون، از طریق اعالن عمومـی مراکز جهاد 
کشـاورزی دهسـتان بـه بهره بـرداران در سـطح منطقـه و برگـزاری جلسـه توجیهـی 

شناسـایی و انتخاب می شـوند.
گامچهـارم: تکمیـل فـرم تقاضـای همـکاری بـرای تشـکیل کانـون یادگیـری، 
تکمیـل فـرم اطالعـات مجـری کانـون و تنظیـم تفاهم نامه بیـن مدیریت هـای جهاد 
کشـاورزی شهرسـتان و مجریـان کانـون یادگیـری بـراي جلـب بیش ترین مشـارکت 

آنـان )پیوسـت های شـماره 1،2 و3(
گامپنجم:تشـکیلجلسـهبرایتشـریحاهدافوروندكار،مسالهیابیو

تدویـنبرنامـهعملیاتي: این جلسـه در محـل مرکز جهاد کشـاورزي دهسـتان و 
بـا حضور مسـئول مرکـز، مرّوجـان مسـئول پهنه هاي کشـاورزی، مجریـان و اعضای 

کانـون برگزار می شـود.
گامششـم:ارزیابینخستین: واحد عملیات دهستان با ثبت وضعیت موجود و

عملکرد واحدهای تابعی در سال پیش از اجرای کانون یادگیری شرایط را ارزیابی می کند.
گامهفتـم:آغازعملیـاتترویجیدرواحدهـایكانون: برگزاری جلسـات 
مشـارکتی در طـول فصـل کاری، بـرای تبـادل دانـش فنـی بـا واحدهـای تابعـه بـا 

اسـتفاده از روش هـای متنـوع ترویجی 
گامهشـتم:نظـارتمسـتمربـرفراینـداجرایـیدرهـركانـون:واحد 
عملیـات دهسـتان و مجـری کانـون می تواننـد به صـورت مشـترک ایـن مرحلـه را با 

ثبـت تمـام وقایـع و مراحـل اجـرا پیـش ببرنـد.
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گامنهـم:ارزیابـیثانویه:ثبت عملکـرد واحدهای تابعی در سـال پـس از اجرای 
کانـون و سـنجش اثربخشـی این مرحلـه بر عهده واحد عملیات دهسـتان اسـت. 

گامدهم: مستندسـازیفراینداجراییونتایجبهدسـتآمدهازارزیابیهای
واحدعملیاتدهستان

شکل 1: گردش کار فرآیند برنامه ریزی و اجرای کانون های یادگیری
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ماده 5- ساختار عملیاتی و جلسات کانون �
 هـر کانون، شـامل واحـد اصلی )مجری کانـون( و واحدهای تابعـی )اعضای کانون

 اسـت. مجری کانون که نقش تسـهیلگر یا انتقال دهنده تجربه و دانش را ایفا می کند، 
برگزیـده )نمونـه( یا خبره بخش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـت. اعضـای کانون نیز 
شـامل سـایر کشـاورزان یا گروه هـای هدف دیگـر ترویج هسـتند که تمایـل دارند به 
 صـورت نظام یافتـه از دانش و تجربه کشـاورزان و بهره برداران برتـر بهره گیری کنند و

ایـن دانـش و تجربـه را در واحدهـای خـود بـه کار برنـد. محدودیتـی بـرای تعـداد 
 واحدهـای تابعـی کانون یادگیری وجود نـدارد؛ بنا بر نوع فعالیت ها، شـرایط منطقه و

تقاضـا، تعـداد ایـن واحدهـا متغیـر بـوده و در طـول زمـان افزایش پذیـر هسـتند. 
زیربخـش ترویـج )اداره هـای ترویـج یـا مروجان مسـئول پهنه هـا( در قالـب عضویت 
در کارگروه هـای تعریف شـده، نقـش تسـهیلگری، هدایـت و راهبـری برنامـه را ایفـا 

می کننـد. بخـش اجـرا نیـز برحسـب مأموریـت خـود مشـارکت می کنـد. 
تبصـره4-در جلسـات میدانـی، مجـری کانـون رئیـس جلسـه بـوده و هدایـت 
جلسـه بـر عهـده او اسـت. سـایر عوامـل از جملـه بخش هـای ترویجـی و اجرایـی 

درصـورت حضـور، بـا مجـری کانـون همـکاری می کننـد.
تبصـره5-روش برگـزاری جلسـات، مشـارکتی و ترجیحـاً بـا رویکـرد مدرسـه 
در مزرعـه خواهـد بـود. مـراد از ایـن رویکـرد، نوعی رهیافت مشـارکتی ترویج اسـت 
کـه در آن، رونـد یادگیـری در مزرعـه یـا واحدهـای کشـاورزی/ منابع طبیعی شـکل 
می گیـرد و شـرایط ایـن واحدهـا، تعیین کننـده اصلـی برنامـه ترویجـی اسـت. بدین 
منظـور نماینـده ای از ترویـج یـا ترجیحـاً مـرّوج پهنه، که سـابقه کار ترویجی داشـته 

باشـد، همچـون تسـهیلگر در جلسـات حضور خواهـد یافت. 
تبصـره6- بـرای همه جلسـات در طول فصـل تولیـد، برنامه اجرایـی مدونی در 
مرکـز جهـاد کشـاورزی دهسـتان با محوریـت مجری کانـون و نظارت کلـی مدیریت 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان، تهیـه و تدویـن می شـود. این برنامـه باید انعطـاف الزم 

در برخورد با شـرایط نامسـاعد و غیرمترقبه را داشـته باشـد.
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تبصـره7- در جلسـات تشکیل شـده، همـه مسـائل و مشـکالت مراحـل تولیـد 
یـا مدیریـت منابـع طبیعـی، بـه شـیوه مشـارکتی، بررسـی   شـده و راهـکار عملیاتی 
مشـخصی عرضـه می شـود تـا واحدهـای تابعـی نیز قـادر بـه اسـتفاده از آن باشـند.

تبصـره8- تعـداد جلسـات تشکیل شـده بنـا بـه نـوع محصـول، طـول دوره زراعی، 
وضعیـت حفاظـت از منابـع طبیعـی، ظرفیت سـازی اجتماعـی و سـایر شـرایط حرفـه ای 
متفـاوت خواهـد بـود و تعیین تعـداد و فواصل زمانی آن هـا، بر عهده مجری کانون اسـت.

ماده 6- ساختار تشکیالتی و وظایف �
 از نظر تشکیالت برنامه ریزی و ساختار عمل، می توان سه مؤلفه اساسی را در کانون های

یادگیری به شرح زیر برشمرد:
ادارات ترویج شهرستان،  1- دفتر ترویج، مدیریت های هماهنگی ترویج استانی، 

مراکز جهاد کشاورزی و مروجان مسئول پهنه ها
2- مجمع ملّی خبرگان کشاورزی

3- بخش های اجرایی )برحسب محصول/ موضوع(
 این ارکان به طور هماهنگ و در تعامل با یکدیگر، وظیفه برنامه ریزی، سیاست گذاری و

راهبـری برنامـه را بـر عهده دارنـد. به منظور اسـتفاده بهینه از امکانات و سـاختارهای 
موجـود در سـطوح سـتادی، اسـتانی، شهرسـتان و دهسـتان و ایجـاد هماهنگی های 
مؤثـر در مراحـل برنامه ریـزی و اجرایـی، سـطوح چهارگانـه اجرایـی بـه شـرح زیـر 

معرفـی می شـوند:

الف( سطح ملی

ستاد مّلی برنامه ریزی کانون های یادگیری

ترویـج  و  آمـوزش  در مؤسسـه  یادگیـری  کانون هـای  برنامه ریـزی  ملّـی  سـتاد 
کشـاورزی قـرار گرفتـه و دبیرخانـه آن در دفتـر ترویـج دانـش و فنـاوری کشـاورزی 
مسـتقر اسـت. سیاسـت گذاری و تصمیم گیـری از طریـق »شـورای ملّـی برنامه ریزی 
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آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و منابـع طبیعی« و کمیته هـای برنامه ریزی و مشـورتی 
ذیـل آن انجـام می شـود. ایـن شـورا متشـکل اسـت از:

_رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی )رئیس شورا و رئیس ستاد(_
_قائم مقام مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی )نایب رئیس شورا(_
_مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی )دبیر(_
_مدیران کل دفاتر و معاونت های مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی )اعضای شورا(_

 ایـن شـورا بـرای تصمیم گیری، برنامه ریـزی و سیاسـت گذاری در حیطه آموزش و
ترویـج کشـاورزی و منابع طبیعـی، از کمیته ها و کارگروه های برنامه ریزی و مشـورتی 
 اسـتفاده می کند. سیاسـت گذاری، برنامه ریـزی کالن و تعیین اولویت هـای اجرایی در

کانون های یادگیری در این کمیته ها و سپس در شورای ملی مذکور انجام می شود.
کمیته هـای برنامه ریـزی و مشـورتی متشـکل از نماینـدگان دفاتـر و معاونت هـای 
سـتادی مؤسسـه، نمایندگان معاونت ها و سـازمان های اجرایی، مؤسسـات تحقیقاتی، 
دانشـگاه ها، نماینـده مجمـع ملّـی خبـرگان، انجمن هـا و سـایر نهادهـای مرتبـط، به 

فراخـور نـوع کمیته و موضوع هسـتند. 

وظایف ستادبرنامه ریزی مّلی

 1- سیاست گذاری کالن و اولویت بندی محصولی/ موضوعی سالیانه برای کانون ها و
ابالغ سیاست ها به سطوح پایین تر

2- سیاست گذاری برای حمایت و تشویق برگزیدگان بخش کشاورزی

وظایف دفتر ترویج

1- بررسی نیازهای کانون های یادگیری
2- تدوین برنامه های کالن ساالنه کانون های یادگیری

3- اجرا و نظارت بر انجام مأموریت های مندرج در دستورکار
 4- بررسی و جمع بندی گزارش های استان ها و اخذ تصمیم و رهنمودهای الزم

بر اساس آن
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5- ارائه نتایج بررسی های کارشناسی گزارش های استانی به استان ها، برای استفاده 
مقتضی در روند اجرا

تبصـره9- دفتـر ترویـج موظـف اسـت پیـش از برگـزاری جلسـه سـاالنه سـتاد 
برنامه ریـزی ملّـی، گـزارش مبسـوطی از اجـرای عملـی ایـن دسـتورکار در اسـتان ها 
را دریافـت و پـس از تجزیه وتحلیـل منطقـی، نقـاط ضعـف و قـوت آن را مشـخص و 

نتیجـه را در سـتاد برنامه ریـزی ملّـی عرضـه کنـد.
تبصـره10- سـتاد برنامه ریـزی ملّـی موظـف اسـت گـزارش جامعـی از عملکرد 
یک سـاله کانون هـای یادگیـری به ویـژه دسـتورکار تشـویقی آن را بـه وزیـر محتـرم 

جهـاد کشـاورزی ارائـه دهد. 

ب( سطح استانی

ستاد هماهنگی استانی کانون های یادگیری

دبیرخانـه سـتاد اسـتانی برنامه ریزی کانون هـای یادگیری در مدیریـت هماهنگی 
ترویـج کشـاورزی مسـتقر اسـت. سیاسـت گذاری و تصمیم گیـری از طریـق »کمیته 
برنامه ریـزی آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان« انجـام می شـود. 

اعضـای این ایـن کمیتـه عبارتند از:
1- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان )رئیس کمیته و رئیس ستاد استانی(

2- مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان )دبیر کمیته(
3- رئیس اداره رسانه های ترویجی

4- رئیس اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه
5- رئیس اداره آموزش بهره برداران

6- مسئول فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری
7- رئیس اداره ترویج و امور تشکل ها

 8- نماینـدگان معاونت هـای بهبـود تولیـدات گیاهی و امور دامـی، اداری و مالی و
مدیریت امور اراضی
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9- رئیـس )رؤسـای( مرکـز )مراکـز( تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی/ )مراکـز( آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی

10- دبیر محققان معین استان
11- نماینده سازمان تعاون روستایی استان
12- نماینده اتحادیه های کشاورزان استان
13- نماینده سازمان برنامه و بودجه استان

14- نماینده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
15- نماینده اداره کل دامپزشکی استان

16- نماینده مدیریت شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان
17- نماینده اداره کل امور عشایر استان

18- نماینده کانون خبرگان استان
یـا توسـعه  از گروه هـای ترویـج و آمـوزش کشـاورزی  19- نماینـده دانشـگاه: 
می شـود( دعـوت  مرتبـط  رشـته های  اسـتادان  از  نبـود،  )درصـورت  روسـتایی 

20- دبیر مروجان پهنه ها

وظایف ستاد هماهنگی استان

ایـن سـتاد وظیفـه راهبـری کانون ها در سـطح اسـتان را بـر عهـده دارد. هدف از 
 تشکیل این کمیته، دستیابی به هماهنگی الزم بین اجزای مؤثر در اجرای برنامه برای

نیل به اهداف پیش بینی شده با بیش ترین اثربخشی و کم ترین آسیب ها است. 

وظایف مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان

1- راهبری و نظارت بر حسن اجرای برنامه در سطح استان
 2- ارسـال دسـتورالعمل اجرایی کانون به مدیریت های جهاد کشـاورزی اسـتان و

توجیه نخست برنامه برای مدیران جهاد کشاورزی و رؤسای انجمن شهرستان ها
3- تدویـن گـزارش ارزشـیابی جامع کانون ها در اسـتان و ارائـه گزارش های منظم 

سـه ماهه از پیشـرفت اجرایی برنامه بـه دفتر ترویج
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4- تـدارک برگـزاری دوره ترویجـی الزم بـرای مجریـان کانـون )واحدهای اصلی( 
شـامل دروس اصـول آمـوزش بزرگسـاالن، مبانـی تسـهیلگری و توجیـه برنامـه 

کانون هـا و صـدور گواهینامـه پایـان دوره همچـون مجـوز شـرکت در برنامـه
5- انعکاس نتایج نیازسنجی استان به دفتر ترویج

تبصـره11- درصـورت بعـد مسـافت و مشـکالت حضـور برگزیـدگان در مرکـز 
اسـتان، بـه تشـخیص شـورای هماهنگـی اسـتان، ایـن وظیفـه بـه مدیریـت جهـاد 

کشـاورزی شهرسـتان واگـذار می شـود.
تبصـره12-برگـزاری دوره مذکـور بـرای درک کامل تـر و بینـش صحیح تـر 
مجریـان نسـبت بـه مبانـی برنامـه و اجـرای بهینه آن اسـت؛ امـا تشـخیص برگزاری 
دوره بـر عهـده سـتاد هماهنگـی اسـتان اسـت و درصورتی کـه برگـزاری دوره سـبب 

اختـالل یـا بی نظمـی در اصـل برنامـه  شـود، می تـوان از آن صـرف نظرکـرد.

پ( سطح شهرستان

کمیته برنامه ریزی ترویجی شهرستان

این کمیته در سطح شهرستان با ترکیب:
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان، رئیس اداره ترویـج، محقق معیـن برگزیده )با 
معرفـی مرکـز تحقیقات(، رؤسـای واحدهای اجرایی شهرسـتان و رئیـس مرکز جهاد 
کشـاورزی دهسـتان متولـی اجـرای برنامـه، بـا هـدف هدایـت، هماهنگی و انسـجام 
عملیـات برنامـه و بهره گیـری از همـه توانمندی هـای منطقـه بـرای دسـتیابی بـه 
اهـداف پیش بینی شـده تشـکیل می شـود. رئیـس این کمیتـه مدیر جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان و نایب رئیـس و دبیـر آن، رئیس اداره ترویج شهرسـتان اسـت. حکم مدیر 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان را رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی صادر و احکام دبیر و 

اعضـای کمیتـه را مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان صـادر می  کند. 
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وظایف کمیته برنامه ریزی ترویجی شهرستان

1- تعییـن وظایـف هـر یک از واحدهـای اجرایی شهرسـتان در اجـرای مطلوب و 
هماهنـگ برنامه

2- بررسی پتانسیل ها و نیازهای کانون های یادگیری
 3- تصویـب برنامـه عملیاتی جامع برای هر یک از کانون های یادگیری شهرسـتان

درصورت نیاز
4- بررسـی نتایـج فعالیـت کانون هـای یادگیـری در سـطح شهرسـتان و ارائـه 

گـزارش ادواری و پایانـی بـه کمیتـه برنامه ریـزی اسـتان

وظایف اداره ترویج کشاورزی شهرستان

1- ارزیابی نیازها، ظرفیت ها و قابلیت های کانون های یادگیری شهرستان
 2- تدوین برنامه عملیاتی جامع برای هر یک از کانون های یادگیری شهرسـتان و

ارائه گزارش به کمیته برنامه ریزی شهرستان
3- ارتبـاط و تعامـل مسـتمر بـا مراکز جهاد دهسـتان مربوطـه در زمینه هدایت و 

یادگیری کانون هـای  راهبری 
4- برگـزاری جلسـات و بازدیدهـای الزم بـرای پایـش روند اجرایـی برنامه و ثبت 

همـه وقایـع در طـول دوره اجرا بـرای هدایت کارشناسـی کار
5- راهبری، هماهنگی و نظارت بر برنامه در سطح شهرستان

6- گـردآوری اطالعـات مسـتمر از همه کانون های یادگیری در سـطح شهرسـتان 
 برای ارزشـیابی جامع کانون های یادگیری شهرسـتان پس از اجرای برنامه، و ارائه

به کمیته برنامه ریزی شهرستان و پس از بررسی در کمیته، ارسال به استان
7- فراهم سـازی شـرایط حضور داوطلبانه مشـارکت کنندگان کانون های یادگیری 

)برگرفته از شـیوه نامه اجرایی( در مرکز جهاد کشـاورزی دهسـتان
8- تسـهیل عقـد تفاهم نامـه مشـترک بیـن مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان و 

کانون مجـری 
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9- تهیـه شناسـنامه بـرای واحدهـای اصلـی و تابعـی بـا مشـارکت مراکـز جهـاد 
 کشـاورزی و مروجـان مسـئول هـر پهنه، بر اسـاس مشـخصات فنـی، اقتصادی و

سایر ویژگی های الزم برای برنامه ریزی، ثبت وقایع تولید و اجرای بهینه برنامه

ت( سطح دهستان

نیازهـا و برنامـه عملیـات کانون هـای یادگیـری در شـورای برنامه ریـزی ترویجـی 
مرکز جهاد کشـاورزی بررسـی می شـود. اعضای این شـورا برحسـب مورد و براسـاس 

نـوع کانـون یادگیـری، برای حضور در جلسـه شـورا دعوت می  شـوند.

اعضای شورای برنامه ریزی ترویجی مرکز جهاد کشاورزی 

1- رئیس مرکز جهاد کشاورزی )رئیس شورا و تأییدکننده برنامه ها و نیازها(
2- مروجان مسئول پهنه )یکی از مروجان در مقام دبیر شورا(
3- دو تن از نمایندگان کشاورزان/ بهره برداران منابع طبیعی

4- یک نماینده مددکاران ترویجی مرد
5- یک نماینده تسهیلگران ترویجی زن

6- نماینده تشّکل های روستایی وکشاورزی
7- محقق معین

8- نماینـده بخـش خصوصـی )شـرکت های خدمات مشـاوره ای / فنی مهندسـی، 
کلینیک هـا و ماننـد آن هـا بر حسـب موضـوع/ محصـول کانون(

9- نماینده اداره ترویج شهرستان
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان حکـم اعضـای ایـن شـورا را صـادر می کنـد و 
رئیـس مرکـز نیز مسـئول و ناظر اجرایی برنامه در سـطح دهسـتان به شـمار می رود.

وظایف رئیس مرکز و مروجان پهنه ها درباره کانون های یادگیری

1- اطالع رسـانی جامع برای ثبت نام داوطلبان در حوزه دهسـتان از طرق مختلف 
)اطالعیـه، پیامـک، تمـاس تلفنـی و ماننـد این هـا( و تعییـن مهلت ثبت نـام برای 
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داوطلبـان تشـکیل کانـون؛ مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان پیش تر، شـرایط 
ثبت نـام واحدهـای تابعـی را به واحـد عملیات ابالغ کرده اسـت.

2- انتخاب مجریان کانون در حوزه فعالیت مرکز بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل
3- تقدم بندی و تعیین واحدهای تابعی برای آغاز برنامه

4- موقعیـت واحـد اصلـی و واحدهـای تابعی و نیازهـای ترویجی پیـش از اجرای 
برنامـه ارزیابـی شـده، به نحوی  کـه بـا مراجعـه بـه هـر یـک از واحدهـای تابعی و 
برگـزاری جلسـات الزم، اطالعـات جامعـی از ایـن واحدهـا جمـع آوری شـود و در 

برنامـه عملیاتـی بـا لحـاظ تقدم هـا قـرار می گیرد.
5- تدویـن برنامـه عملیاتـی جامع با مشـارکت مجـری کانون دسـت کم برای یک 

تولید دوره 
6- هماهنگی با مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان و سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان و تـدارک امکانـات الزم )وسـیله نقلیـه و ماننـد آن( بـرای اعـزام برگزیده 
بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی )واحـد اصلـی( بـه اسـتان بـرای شـرکت در 

دوره هـا یـا کارگاه هـای توجیهـی برنامه
7- نظارت فنی بر اجرای برنامه

8- آموزش مرّوجان مسئول پهنه درباره دستورالعمل کانون و نحوه اجرای آن
9- تحویـل فرم های»تقاضـای همـکاری« و »تفاهم نامـه« بـه منتخبـان تشـکیل 
کانـون و دریافـت آنهـا پـس از تکمیـل و ارائـه تصویـری از آن بـه سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان و مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان
10- تهیـه گـزارش مرحلـه ای و سـاالنه عملکـرد کانون هـای یادگیری بـرای ارائه 
بـه شـورای مرکـز و ارسـال بـه اداره ترویـج کشـاورزی واقـع در مدیریـت جهـاد 

شهرستان کشـاورزی 
تبصـره13- هـر برگزیـده بخـش کشـاورزی یـا منابع طبیعـی نمی توانـد نقش 
تسـهیلگر و مـرّوج روسـتایی را بـر عهـده بگیـرد. برخـی از برگزیـدگان ممکن اسـت 
بـه سـبب حجـم کار یـا تمایالت شـخصی، راغب بـه مشـارکت در برنامـه کانون های 
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یادگیـری نبـوده یـا ویژگی هـا و صالحیت هـای تسـهیلگری از جملـه مهارت هـای 
ارتباطـی را نداشـته باشـند؛ ازایـن رو، الزم اسـت افـراد دارنـده شـرایط با دقـت تمام 

شـوند. انتخاب 
تبصـره14- ازآنجاکـه برگزیـدگان افـزون بـر تجـارب شـخصی، نیـاز بـه دانش 
بـه روز دارنـد؛ بنابرایـن، الزم اسـت مرکز جهاد کشـاورزی دهسـتان، مجـری کانون را 
بـه کارشناسـان موضوعـی ترویج و محققـان کشـاورزی و منابع طبیعـی ارتباط دهد.

ماده 7- ویژگی های واحدهای اصلی و تابعی �

الف( ویژگی های الزم برای داوطلبان اجرای کانون )واحدهای اصلی(

 واحدهای اصلی در این فعالیت ترویجی، با شرایط و ویژگی های زیر تشکیل می شوند:
1- واحـد اصلـی از بیـن برگزیـدگان بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی داوطلب 

انتخـاب می شـوند.
2- کسـانی کـه در مقـام برگزیـده در اجرای برنامـه گزینش می شـوند، تفاهم نامه 

همـکاری در برنامـه کانون ها را امضـا می کنند.
3- در شـرایط برابـر، در بین برگزیـدگان داوطلب، کسـانی در اولویت انتخاب قرار 

خواهند گرفت که شـرایط زیر را داشـته باشـند:
منتخب سطح ملّی )به ویژه کانون های یادگیری ملّی(_
برگزیده منتخب سه سال اخیر_
حسن شهرت_
حسن اخالق فردی و اجتماعی_
ترجیحاً دارنده تحصیالت دانشگاهی_
عالقه مندی و تعهد به همکاری مستمر با برنامه_
مقبولیت اجتماعی و اعتبار محلی_
مشارکت و قبول مسئولیت های فردی و اجتماعی_
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 عالقه مند و فعال در تعامل و همکاری با سـازمان ها، مؤسسـات و ادارات دولتی و_
غیردولتی اعم از ترویج، بخش اجرایی و تحقیقات

موقعیت مکانی از نظر سهولت دسترسی تولیدکنندگان به واحد تولیدی مدنظر_
توانایی و امکان تهیه ملزومات و امکانات فنی الزم_

تبصـره15- با توجه به تنوع شـرایط فرهنگی، اجتماعـی، اقتصادی و جغرافیایی
 در مناطق مختلف کشور، واحدهای عملیات )پایین ترین سطح اجرایی کانون( می توانند
 با هماهنگی کمیته اجرایی شهرستان بر حسب نیاز و به  صورت موردی، شرایط دیگری

را به مجموعه شرایط فوق اضافه کنند. 
4- همـه داوطلبـان تشـکیل کانـون در جلسـات، دوره ها یـا کارگاه هـای ترویجی 
مربـوط بـه برنامـه، کـه مدیریـت هماهنگـی ترویـج اسـتان، تـدارک دیده اسـت، 
شـرکت کـرده و گواهینامـه مربوطـه را کـه درواقـع مجوز حضـور آنـان در برنامه 
کانون هـا اسـت دریافت می  کنند. محتوای دوره شـامل اصول آموزش بزرگسـاالن، 
تسـهیلگری، روش هـای ترویجـی و آشـنایی بـا برنامه اسـت کـه در زمـان فراغت 

کشـاورزان از کار رایـگان ارائـه خواهد شـد.
5 - واحدهـای تابعـی منتخـب در طـول فصـل کاری، توصیه هـای فنـی مجریـان 

کانـون را تاحدامـکان در واحـد بهره بـرداری خـود عملـی می کننـد. 
6- در هـر کانـون یادگیـری، تعـداد واحدهـای تابعـی متأثـر از عوامـل متعـددی 
چـون نـوع محصـول، امکانات واحد اصلـی، فواصل واحدهـا و غیره اسـت؛ ازاین رو 
تعـداد دقیـق واحدهـای تابعی در هر کانون، بر اسـاس نظر مرکز جهاد کشـاورزی 

دهسـتان تعیین می شـود. 
7- پـس از صـدور مجـوز فعالیـت کانـون، مجـری کانـون مدتـی پیـش از آغـاز 
فعالیـت تولیـدی/ بهره بـرداری، نخسـتین جلسـه توجیهـی- فنـی در واحد اصلی 
را بـا حضـور اعضـای واحـد عملیات و نماینـدگان کمیتـه اجرایی برگـزار می کند. 
بهتـر اسـت ایـن جلسـات به شـیوه مدرسـه در مزرعـه و نیـز بازدیدهـای فنی در 

تمـام فصـل کاری ادامـه یابد. 
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ب( ویژگی های الزم برای کشاورزان واحدهای تابعی

داوطلب و عالقه مند به همکاری باشد._
به واحد اصلی دسترسی داشته باشد._
توان و شرایط اجرای توصیه ها را داشته باشد._

ماده 8- تأمین مالی �
اعتبـارات الزم بـرای تشـکیل کانون هـای یادگیـری را می تـوان حسـب مـورد از 

مـوارد زیـر تأمیـن کرد:
1- اعتبـارات پیش بینی شـده بـرای اقدامـات و فعالیت هـای ترویجـی و آموزشـی 

اعـم از ملّـی یا اسـتانی
2- اعتبـارات پیش بینی شـده بـرای طرح هـای زیربخش هـای اجرایـی کـه بایـد 
در عرصه هـای کشـاورزی و منابـع طبیعـی کشـور و واحدهای تولیـدی متعلق به 

بهره بـرداران اجرا شـوند.
3- کمک های حامیان مالی )بخش خصوصی/ نیمه دولتی(

ماده 9- نظارت �
نظـارت ملّـی بر اجـرای این دسـتورالعمل بـه عهده دفتـر ترویج دانـش و فناوری 
کشـاورزی و نظـارت بـر سـطوح پایین تـر آن نیز به عهـده مدیریت هماهنگـی ترویج 
کشـاورزی اسـتان، رئیس اداره ترویج کشـاورزی شهرسـتان و مرکز جهاد کشـاورزی 

منـدرج در دسـتورالعمل حاضرخواهد بود.

توصیه ها و نکات کلیدی برای برگزاری مطلوب برنامه

فعالیـت کانـون بایـد در زمینـه مهم تریـن محصـوالت باشـد، به طوری کـه ضمن _
انطبـاق بـا اولویت هـا و سیاسـت های وزارت متبوع، از محصوالت غالـب و اقتصادی 

منطقه، شهرسـتان و اسـتان باشد. 
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مجریـان کانـون از بین برگزیدگان شهرسـتانی، اسـتانی و ملّی بخش کشـاورزی _
به صـورت داوطلبانـه انتخاب می شـوند.

مجری کانون باید توانایی و امکان تهیه ملزومات و امکانات فنی الزم را داشته باشد._
موقعیـت مکانـی کانـون باید در معـرض دید سـایر بهره برداران بوده یا به آسـانی _

به آن دسترسـی داشته باشند. 
محـل کانـون تا حد امـکان حداقـل زیرسـاختارهای ارتباطی و تعاملـی از جمله _

دسترسـی به تلفـن، اینترنت، فضای کارگاهـی مزرعه ای، پژوهش هـای مزرعه ای و 
فعالیـت متنوع ترویجی را داشـته باشـد.

تعـداد واحدهـای تابعـی هر کانـون متأثـر از عوامل متعـددی همچـون موضوع، _
محصـول، امکانـات واحـد اصلـی، فواصـل واحدهـا و غیـره اسـت؛ ازایـن رو، تعـداد 
دقیـق واحدهـای تابعـی در هـر کانـون، بـر اسـاس نظـر مرکـز جهـاد کشـاورزی 

دهسـتان تعییـن می شـود. 
واحدهـای تابعـی منتخب در طول فصـل کاری، توصیه های فنـی مجریان کانون _

را در حـد امـکان در واحـد بهره بـرداری خود عملی و اجـرا می کنند. 
در ایـن برنامـه، منبـع کسـب اطالعات بـراي اعضای کانـون، تنها مجـری کانون _

از مـواد و رسـانه های ترویجـی، مروجـان،  نیـاز، می تـوان  نیسـت و در صـورت 
متخصصان، پژوهشـگران، دانشـگاهیان و سایر کارشناسـان کمک گرفت. همچنین 
شـبکه ای کـه بیـن اعضـای کانـون ایجـاد می شـود زمینه تبـادل دانش بیـن اعضا 
را نیـز فراهـم  مـی آورد. آنچـه مهـم اسـت برقـراري ارتباط بیـن معلومات پیشـین 
اعضای کانون با دانش و تجارب جدید، در راسـتای رسـیدن به سـطح پیشـرفته ای 

از مدیریـت واحد کشـاورزی اسـت.
بـا توجـه به اینکه ایجـاد تغییرات پایـدار در رفتـار بهره برداران نیازمند اسـتمرار _

فعالیت هـای آموزشـی - ترویجـی اسـت، دوره زمانـی بـرای کانون هـای یادگیـری 
دسـت کم پنـج سـال در نظر گرفته شـود.

 تابلوی مشـخصات کانون باید در محل به  شـکلی که دید مناسـبی داشـته باشـد _
نصب شود.
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پیوست ها �
پیوستشماره1:

فرم تقاضای همکاری برای تشکیل کانون یادگیری
مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان ..........................

موضوع: درخواست همکاری 
باسالم و احترام؛

پیـرو درج اعـالن دعـوت بـه همـکاری آن مدیریـت در راسـتای همـکاری بـا 
کانون هـای یادگیـری، بدینوسـیله ضمـن اعـالم آمادگـی جهـت همـکاری به عنـوان 
واحـد اصلـی )مجـری کانون(، به پیوسـت مشـخصات و سـوابق شـغلی )رزومه( خود 
را تقدیـم مـی دارم. امیـدوارم ایـن برنامـه، فرصتی فراهم سـازد تا در راسـتای ارتقای 
اهـداف کشـاورزی منطقـه و در نگاهـی وسـیع تر، کشـور عزیـزم، خدمـات ترویجـی 

مـورد نظـر کانون هـای یادگیـری را بـرآورده سـازم.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء
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پیوستشماره2:
فرماطالعاتمجریكانون

3- نام پدر: 2- نام خانوادگی:1- نام: 

4- شماره 
شناسنامه:

6- جنسیت:5- شماره ملّی: 

8- وضعیت تأهل: مجرد  متأهل          9- تعداد افراد تحت تکفل:          7-تاریخ تولد:

10-  نشانی کامل محل سکونت:

12- آدرس پست الکترونیکی:11-- کد پستی:

15- ساعات مناسب برقراری تماس:14- تلفن همراه:13-تلفن تماس)منزل(: 

16- طرف تماس در مواقع ضروری:
نام و نام خانوادگی:

19- تلفن  همراه:18- تلفن:17- نسبت:

تحصیالت: 
آخرین سطح تحصیالت: 

   کارشناسی ارشد  کارشناسی   کاردانی   دیپلم    متوسطه   راهنمایی  ابتدایی   بیسواد
  دکتری

متوسطه یا دیپلم
کاردانی یا کارشناسی

کارشناسی ارشد
دکتری

25- دستارورد های ممتاز تحصیلی:

گواهینامه های حرفه ای و تخصصی 

30- مدت عتبار29- محل اخذ28- نام کامل مؤسسه27- سال اخذ26- عنوان گواهینامه



شکیل کانون های یادگیری
دستورالعمل ت

30

پیشینه کاری
31- آخرین شغل و محل کار

32-نام/مؤسسه/تشکل مربوط به فعالیت 
کشاورزی:

34- تعداد کارکنان:33- زمینه فعالیت:

37- تاریخ پایان همکاری:36- تاریخ شروع همکاری: 35-شغل:

38- مسئولیت ها:
39- دستاوردها و موفقیت ها:

40- علت خاتمه/تمایل به خاتمه همکاری: 
مهارت ها

زبان های خارجی

شرح توانایی
41- سطح مهارت در زبان انگلیسی

خبرهمسلطمبتدی


فناوری اطالعات و رایانه
43- سطح دانش و مهارت الزم برای کار با رایانه و نرم افزارهای اداری: 

 عالی      خوب      متوسط   ضعیف     ندارم
سایر توانایی ها

44- توانایی ها و مهارت های تخصصی و حرفه ای:
45- بارزترین، توانایی ها و یا قابلیت های خود را برای ارائه در کانون یادگیری ذکر کنید.

اطالعات تکمیلی

46- زمان آمادگی برای شروع کار:
47- آیا مجوز و امکان مسافرت را دارید؟  

 خیربلی
 خیر    48- آیا محدودیت جسمی برای انجام فعالیت های کانون یادگیری دارید؟ بلی

در صورت داشتن محدودیت جسمی؛ لطفاً توضیح دهید:
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پیوستشماره3:
تفاهمنامههمکاری

تفاهمنامههمکاریمشترکبینمدیریتجهادكشاورزیشهرستانو
مجریكانونیادگیریدرزمینهانتقالتجاربودانشفنیبهبهرهبرداران

مقدمه
بـا عنایـت بـه لـزوم اسـتفاده بهینـه از ظرفیـت بـا ارزش منابـع انسـانی موجـود 
در بخـش کشـاورزی در انتقـال پایـدار تجـارب و دانـش فنـی میـان تولیدکننـدگان و 
بسترسـازی مناسـب برای اسـتفاده از توان بالقوه و بالفعل برگزیدگان بخش کشـاورزی 
بـرای همـکاری بـا نهادهـای دولتـی و غیردولتـی بخـش و نیـز ایجـاد تسـهیالت الزم 
بـرای ایفـای نقـش ترویجی آنان، بدینوسـیله تفاهم نامـه همکاري مشـترک بین کانون 
یادگیـری بـه نمایندگی تولیدکننده برگزیده جناب آقای/ سـرکار خانـم ........................... 
از یک سـو و مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان به نمایندگـی آقـای ............................ 

بـه شـرح زیـر منعقـد و مبادله می شـود:
مادهیک:موضوعتفاهمنامه

بـر اسـاس ایـن تفاهم نامـه، یـک همـکاري نظـام یافتـه فیمابیـن مجـری کانـون 
)آقـای/ خانـم: ...................... ( از یک سـو و مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهت 
انتقـال تجـارب و دانـش فنی بـه واحدهـای تولیدی تابعـی موجود در منطقـه کانون 

در موضـوع/ محصـول ......................................... برقـرار مي شـود.
مادهدو:مدتتفاهمنامه

.............../................/.............. بـه  از تاریـخ انعقـاد )............/............../..............( لغایـت 
مـدت ............ مـاه کامـل شمسـی خواهـد بود.

تبصره:
ایـن تفاهم نامـه بـا موافقـت مجـری کانـون و مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان با 

همیـن شـرایط قابـل تمدید خواهـد بود.
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مادهسه:تعهداتطرفین
الف(تعهداتمدیریتجهادكشاورزیشهرستان

1- ارائه آموزش  های الزم برای توجیه و اجرای بهینه برنامه؛
2- پشتیبانی فّنی الزم از کانون ها؛

3- برنامه ریزی برای اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه؛
4- تهیه مقدمات الزم برای تکمیل و تقویت برنامه های ترویجی ارائه شده؛

5- پایش مستمر برنامه توسط کارشناسان ستاد و استانی از ابتدا تا انتهای روند 
اجرای برنامه در منطقه و ارائه گزارش مربوطه؛

6- حمایت سازمانی از مجری و اعضای کانون از جمله تسهیل فرآیندهای اداری 
دریافت وام یا مجوزهای شغلی و ... .

7- معرفی و تقدیر از مجریان کانون در مراسم، همایش ها و نشست های عمومی و 
تخصصی شهرستانی و استانی.

ب(تعهداتكانون
1- تشکیل جلسات ترویجی برای واحدهای تابعی

2- نظارت فنی بر کار واحدهای تابعی 
2- ارائه تجارب و دانش فنی مناسب و کاربردی به واحدهای تابعی کانون

3- همکاری جهت آگاه سازی و تغییر نگرش تولیدکنندگان واحدهای تابعی در 
خصوص دانش جدید

4- پشتکار در اجرای مستمر و منظم برنامه
 این تفاهم نامه در 3 ماده و در چهار نسـخه تنظیم و به اعتبار واحد، تنظیم شـده و 

در تاریخ       /     /      مورد تأیید طرفین قرار گرفته است.

مجریكانونیادگیری مدیریتجهادكشاورزیشهرستان
بهنمایندگی...................روستای..................
بهنمایندگی..............      
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پیوستشماره4:
برآورداعتبارموردنیازبرایهركانونیادگیری

هزینه هـای زیـر بـر اسـاس قیمت هـای سـال 1399 محاسـبه شـده اسـت. بـرای 
 سـال های آتی با توجه به نرخ متوسـط سـالیانه تورم و شـرایط هر اسـتان بین 15 تا

25 درصد به هزینه ها اضافه خواهد شد. 

جدول2: هزینه های استقرار یک کانون یادگیری بر اساس قیمت های سال 1399

واحدحجمعنوانفعالیتردیف
هزینهواحد
)هزارریال(

هزینهكل
)هزارریال(

1
و  هدف  بیان  جهت  اولیه  توجیهی  جلسه 

تشکیل کانون
7501،000مورد2

2
توانمندسازی عوامل برنامه )کارگاه آموزشی، 

نشست کارشناسی و ...(
20014،000نفر روز70

3
 پشتیبانی فنی و علمی از فعالیت های ترویجی

)حق الزحمه عوامل اجرا(
250030،000مورد12

505،000نسخه100نشریات ترویجی4
40020،000نفر روز50بازدید ترویجی بهره برداران تابعی از کانون5
20010،000نفر روز50مدارس صحرایی با بهره برداران تابعی از کانون6
150003،000مورد2تابلوی کانون7

8
تردد داخل استانی کارشناسان ترویج و اجرا 

و خبرگان
100020،000مورد20

9
کمک هزینه  های انگیزشی برای بهره برداران 

)نهاده ها، تجهیزات و غیره(
4400044،000مورد-

30003،000مورد1مستندسازی و چاپ گزارش نهایی10
150،000جمع
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یادداشت






