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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 

پیشگفتار
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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

بهبـود کّمـی و کیفـی محصوالت کشـاورزی مسـتلزم خلـق، توسـعه و به کارگیری 
دانـش فنی و بومی سـازگار با شـرایط، همچنین تجارب برتـر در واحدهای بهره برداری 
اسـت. بررسـی آمـار موجـود نشـان می دهـد کـه بهره بـرداران درصـد محـدودی از 
یافته هـا و توصیه هـای فنـی را بـه کار می بندند. طبـق آمار، حـدود 4/3 میلیون خانوار 
بهره بـردار در بخـش کشـاورزی اشـتغال دارنـد کـه درصد کمـی از آنان تحت پوشـش 
برنامه هـای بخش هـای مختلـف وزارت جهاد کشـاورزی، اعم از زیربخش هـای اجرایی، 
تحقیقاتـی و ترویجـی قـرار گرفته انـد. از سـوی دیگـر، ارائـه خدمـات به بهره بـردار از 
طریـق بخش هـای مختلـف و اقدامـات جداگانـه و گاه ناهماهنگ آن هـا، نه تنها کارایی 
اقدامـات را کاهـش می دهـد کـه گاهـی آن هـا را بی اثـر یـا حتـی بازدارنـده می سـازد 
زیـرا ارائـه خدمات پشـتیبانی مثل نهاده هـا، ماشـین آالت، امور زیربنایی و تسـهیالت، 
بـدون توجـه بـه خواسـته ها و نیازهـا، باورهـا، منـش و رفتـار بهره بـرداران یـا انجـام 
فعالیت هـای تحقیقاتـی و کوشـش در انتقـال دانـش و مهـارت بـه کشـاورزان، بـدون 

حمایت هـای اجرایـی از آنـان، بی گمـان کارایـی الزم را نخواهد داشـت. 
بررسـی های انجام شـده نشـان می دهـد کـه بیـن میانگیـن عملکـرد کشـوری و 
 عملکـرد بهره بـرداران برگزیـده، در بسـیاری از مـوارد فاصلـه قابل توجهی وجـود دارد
 کـه بخـش عمـده ای از این تفـاوت، حاصـل به کارگیـری یافته ها و توصیه هـای فنی و

ترویجـی اسـت. تفـاوت عملکـرد در شـرایط اقلیمـی یکسـان، مؤیـد آن اسـت کـه 
درصـورت تلفیـق و به کارگیـری مناسـب نیروی انسـانی، فـن آوری و امکانـات موجود، 

می تـوان بـه سـطوح بـاالی تولیـد دسـت یافـت. 
بـر این اسـاس، هـدف از طراحی سـایت های الگویـی جامع تولیـدی - ترویجی آن 
 اسـت کـه با به کارگیـری همه جانبـه توصیه هـای فنی، ضمـن رعایت مسـائل کیفی و

 محیـط  زیسـتی، بتـوان بـا همـکاری و ارتبـاط نزدیـک تحقیقـات، ترویـج، بخش های 
اجرایـی وزرات جهـاد کشـاورزی، بخـش خصوصـی و بهره بـرداران و نیـز با مشـارکت 
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مسـتقیم مـددکاران ترویجـی و تسـهیلگران،، تحولـی قابل انتظـار را در تحقـق اهداف 
خودکفایـی و پایـداری آن در محصـوالت راهبـردی ایجـاد کرد. ازهمیـن رو، واحدهای 
از اجرایـی و  تولیـدی تحت پوشـش همه جانبـه قـرار گرفتـه و همـه طرح هـا اعـم 
ترویجـی کـه در گذشـته در محل هـای مختلـف و بـا رویکردهـای ناهماهنـگ اجـرا 
می شـد، در قالـب یـک سـایت جامـع اجـرا می شـوند؛ از این رهگـذر، می تـوان ضمن 
 بهره گیـری از یافته هـای تحقیقاتـی در حوزه هـای مختلـف و حمایت های سیاسـتی و

اجرایـی بخش هـای اجرایـی، تجـارب برتـر موجـود را نیز جمـع آوری و مستندسـازی 
کـرد تـا سـرانجام، قابلیـت تبدیل بـه دسـتورالعمل های کاربردی را داشـته باشـند. 

ضـرورت و اهمیـت ایـن روش ترویجـی در ایـن نکتـه اسـت کـه بـا تلفیـق تمـام 
فعالیت هـا و خدمـات در سـایت های الگویـی، به ویـژه خدماتـی کـه ارائـه آنهـا بـه 
 دالیلـی ماننـد بودجـه محدودیـت دارنـد، اثربخشـی و هم افزایـی خدمات ارائه شـده را 
افزایـش می دهنـد. بدین ترتیـب، با یـک برنامه ریزی منظـم و جامع، همـه توصیه های 
کاربـردی و مناسـب در مقطـع زمانی معیـن، به بیش تـر بهره برداران منتقل می شـود. 
فراهـم آوردن شـرایط بـرای کارسـپاری بـه شـرکت های خدمـات مشـاوره ای، فنـی و 
مهندسـی کشـاورزی، به صـورت واقعـی و متعهدانـه و توسـعه توصیه هـا بـه پهنه های 
تولیدی تحت پوشـش شـرکت های خدمات مشـاوره ای، فنی و مهندسـی کشـاورزی از 

نـکات جالـب توجـه در این زمینه اسـت. 
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1- تعاریف و مفاهیم

 سایت های جامع الگویی تولیدی - ترویجی: سایت جامع الگویی تولیدی - ترویجی _
 عبارت است از یک واحد تولیدی ترجیحاً متعلق به یک مددکار ترویجی یا تسهیلگر

روسـتایی و تعـدادی واحـد متعلـق بـه سـایر بهره بـرداران روسـتا کـه در آنها همه 
توصیه هـای فنـی و یافته  های تحقیقاتی و طرح های مدنظر وزارت جهاد کشـاورزی 
 با گردآوری منابع و امکانات، اجرا شـده و تعمیم و توسـعه می یابند. واحد متعلق به

مـددکار، واحـد اصلـی و سـایر واحدهـا واحدهـای تابعـی نامیـده می شـوند. تعداد 
 واحدهای تابعی در بخش کشاورزی، بسته به موضوع و محصول بین 20 تا 35 مورد و
 در بخـش منابـع طبیعی، بسـته به تعداد بهره برداران سـامانه عرفـی خواهد بود. در
 این سـایت ها، افزون بر آنکه مجموعه ای از فرایندهای ترویجی به تناسـب و فراخور
 نیازهـای بهره بـرداران اجرا می شـود، از حضـور فعال محققان و کارشناسـان فنی و

تخصصـی بخـش اجـرا و بخـش خصوصـی نیز اسـتفاده می شـود که به نوبـه خود، 
چرخـه کاملـی از هماهنگـی ترویج، آمـوزش، اجرا و تحقیـق را در عرصه تولید رقم 
می زننـد. الزم بـه ذکـر اسـت، نـوع طـرح الگویـی محدودیـت نداشـته و طرح های 
مربـوط بـه کلیـه معاونت هـا و سـازمان های وزارت متبـوع مجـاز بـه اجـرا در ایـن 

هستند.  سـایت ها 
واحـد تولیـدی: منظور از واحـد تولیدی عبارت اسـت از بخشـی از عرصـه تولیدی  _

)اعـم از زراعـی، باغـی، دامـی، منابـع طبیعـی و مانند این هـا( متعلق بـه بهره بردار 
مشـارکت کننده در اجـرای سـایت کـه در آن، طرح هـای مدنظـر اجرا می شـوند.

مـددکار ترویجـي : به بهره بردار روسـتایي  و عشـایري  اطالق مي شـود کـه  تجربه و  _
 مهارت هـاي  فنـي  در بخـش کشـاورزي دارد و طی تعامل با مروجـان و کارگزاران و

سایر مولدان کشاورزي، در نشر دانش فنی مشارکت می  کند. 
تسـهیلگر: فـردی بـا مهارت هـای عمومـی و حرفـه ای تسـهیلگری اسـت کـه بـا  _

اسـتفاده از ایـن مهارت هـا، فراینـد تعامـل دورن گروهـی، هدایـت مسـیر و برنامـه 
دسـتیابی گـروه بـه اهـداف کلـی و اختصاصـی در زمـان مشـخص را تسـهیل می  کند
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شـرکت خدمات مشاوره ای فنی و مهندسـی: سـاختاری که یک نظام حقوقی  _
مسـتقل دارد و در قالـب غیردولتـی، فرایند تولید و ارائه خدمات فنی و مشـاوره ای 

به بخش کشـاورزی را مهندسـی می کند.
مجموعـه  _ کشـاورزی:  مهندسـی  و  فنـی  مشـاوره ای،  خدمـات  شـبکه 

 شـرکت های فنی و مهندسـی کشـاورزی، شـرکت های تعاونی تولیـد، کلینیک ها و
 آزمایشـگاه هاي گیاه پزشـکی و سایر تعاونی ها و تشـّکل  های حقوقی مرتبط با بخش

کشـاورزی هسـتند که با داشـتن شـرایط الزم، همچون عضوی از شـبکه خدمات 
مشـاوره ای، فنی و مهندسـی کشـاورزی در عرصه کشـاورزی فعالیـت می کنند. 

در شـکل )1( شـمایی از پهنـه تولیـدی، سـایت های الگویـی و واحدهـای اصلـی و 
تابعـه آن ارائه شـده اسـت.

شکل 1- شمایی از پهنه تولیدی، سایت های الگویی تولیدی - ترویجی و واحدهای اصلی و تابعه آن
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2- اهداف 

2-1- هدف کلی

  ایجـاد بسـتر مناسـب برای گـردآوری، تلفیـق و هماهنگی فعالیت هـای ترویجی و
 اقدامات بخش های ترویج، اجرا و تحقیقات و سـایر کنشـگران از جمله بخش خصوصی

در راسـتای اهـداف توسـعه بخش کشـاورزی، به منظـور هم افزایی برای توانمندسـازی 
 تولیدکنندگان در مدیریت علمی تولید و بهبود رفتار حرفه ای آنان برای افزایش بهره وری

تولید محصوالت کشاورزی و دستیابی به توسعه در بخش کشاورزی.  

2-2- اهداف اختصاصی

گـردآوری، تلفیـق و هماهنگـی فعالیت هـای ترویجـی و اقدامات بخش هـای ترویج،  _
 اجـرا و تحقیقـات در راسـتای اهـداف توسـعه ای بخش کشـاورزی به منظـور ایجاد 

هم افزایی
انتقـال یافته هـا و نـکات فنـی با تهیـه دسـتورالعمل و توصیه های فنـی منطقه ای و  _

اجـرای آنها به صـورت الگویی
معرفی عملی سیاست ها و طرح های وزارت جهاد کشاورزی در واحدهای بهره برداری الگویی _
واحدهـای  _ در  عملکـرد  میانگیـن  بهبـود  و  بهـره وری  مزرعـه،  مدیریـت   ارتقـای 

بهره برداری الگویی
 افزایش سـطح پوشـش و گسترش به کارگیری فن آوری ها و توصیه های فنی از طریق _

تحت پوشش قراردادن کشاورزان پیرامونی و سایر بهره برداران در طول زمان
 حمایت از شـبکه خدمات مشـاوره ای، فنی و مهندسـی کشـاورزی، با کارسـپاری و  _

آموزش به آنان
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3- پیامدهای مورد انتظار

افزایش دانش فنی تولیدکنندگان بخش _
آشـنایی کارشناسـان و کارکنـان اجرایي و ترویجـي و مددکاران ترویجـی با طرح ها،   _

فن آوری هـا و یافته هـای تحقیقاتی جدید
انتقال یافته های تحقیقاتی _
آشنا        شـدن محقـق بـا مسـائل تولیـد منطقه، شـرایط بهره بـردار و اسـتفاده از آن در  _

برنامه ریـزي طرح هـاي تحقیقاتـي آینده
 ایجـاد و بررسـی اثـرات هم افزایی عوامـل و توصیه های فنی مختلـف در ابعاد کّمی و _

کیفی تولید
افزایـش پایـداری تولید از جمله کاهش مصرف کودها، سـموم و داروهای شـیمیایی،  _

افزایـش مصرف کودهای زیسـتی و آلی و  به کارگیری کشـاورزی حفاظتی
حرکت به سوی تولید محصوالت سالم در حوزه دام و گیاه _
افزایش بهره وری آب _
افزایش کّمی تولیدات کشاورزی و دامی _

4- اهمیت و ضرورت 
هم افزایـی اقدامـات گوناگـون و درنتیجه اثربخشـی بیش تر آنها، با ایجاد سـایت های  _

الگویـی و تلفیـق تمـام فعالیت هـا و خدمات در این سـایت ها )به ویـژه خدماتی که 
ارائـه آنها با محدودیت مواجه اسـت(

ایجـاد الگوهـای موفـق در شـرایط تولیدکننـدگان و فراهـم آوردن زمینـه تسـری و  _
آن ها اشـاعه 

 انتقال توصیه های کاربردی و مناسـب در مقطع زمانی معین، به بیش تر بهره برداران _
با یک برنامه ریزی منظم و جامع

 فراهم آوردن شـرایط الزم برای کارسـپاری به شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و _
مهندسی کشاورزی، به صورت واقعی و متعهدانه
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5- موضوع سایت های الگویی

اهـداف و سیاسـت های اصلـی وزارت جهـاد کشـاورزی و اولویت هـای منطقـه ای 
محـور اصلـی موضوعـات سـایت های الگویـی خواهنـد بـود. در ادامـه، نمونه هایـی از 

موضوعـات مدنظـر ذکـر می شـود:
ارقـام بـذر و نهـال کـه تحقیقات آن هـا پایان یافتـه و نام گذاری شـده اند یـا در حال  _

نام گذاری هسـتند.
توصیه های کودی شیمیایی و آلی _
فـن آوری جدیـد در امـور زراعـی، باغبانـی، دام و آبزیان بـا هدف افزایـش عملکرد و  _

سـودآوری در واحـد سـطح، بـر اسـاس اولویت های بخش کشـاورزی 
 توصیـه روش هـای جدید در زمینه خاک ورزی، مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی و _

 علف هـای هـرز، اسـتفاده از شـیوه های نویـن به زراعـی، ضریـب تبدیـل در دام،
طیور و آبزیان، فراوری محصول، حمل ونقل و بازاریابی نیز اهمیتی ویژه دارد.

اسـتفاده از روش هـای غیرشـیمیایی در مبـارزه بـا آفـات و بیماری هـای گیاهـی و  _
علف هـای هـرز مثـل روش  هـای بیولوژیکـی، تلفیقـی و مکانیکـی بـا عنایـت بـه 
سیاسـت کلی وزارت جهادکشـاورزی مبنی بر توسـعه کشـاورزی پایدار و حفاظت 

محیط زیسـت از 
روش هـای یکپارچه سـازی مـزارع و یکجاکشـتی با توجـه به ویژگی هـای فرهنگی و  _

اجتماعی کشـور
فن آوری هـای مربـوط بـه فـراوری، نگهـداری و بسـته بندی محصوالت کشـاورزی و  _

صنایع وابسـته
 کاهش ضایعات محصوالت کشـاورزی در مراحل پیش از برداشـت، مرحله برداشت و _

پس از آن، حمل ونقل، ضدعفونی، انبارداری و مانند این ها
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6- راهبرد ترویجی مدنظر

راهبـرد غالـب در ایـن سـایت ها مبتنی بـر فعالیـت و همکاری بخش هـای مختلف 
وزارت جهاد کشـاورزی )ترویج، اجرا، تحقیقات( و سایر کنشگران، تلفیق و به کارگیری 
مناسـب منابـع موجـود، انتقـال دانـش و توصیه هـای فنـی و یافته هـا، فن آوری هـا و 
تجـارب سـازگار اسـت. این راهبـرد با هـدف هم افزایـی و درنتیجه اثربخشـی در قالب 
رهیافتـی تلفیقـی، و برگرفتـه از رهیافـت مشـارکتی و بـا همـکاری بخـش خصوصـی 
عملـی می شـود. مشـارکت بهره بـرداران در مراحـل نیازسـنجی، برنامه ریـزی، اجـرا و 

ارزیابـی برنامه هـا، اسـتفاده از روش هـای مشـارکتی را آشـکار می کند. 
 در سـایت های الگویـی، بهره بـرداران واحدهـای الگویـی )مـددکاران( با اسـتفاده از

فـن آوری2،  توسـعه مشـارکتی  و  مزرعـه1  در  ماننـد مدرسـه  روش هـای مشـارکتی 
کشـاورزان به ویـژه بهره بـرداران واحدهایـی بـا عملکـرد متوسـط را یـاری می کننـد. 
در ایـن سـایت ها، مشـارکت بهره بـرداران با محققـان، مروجان، کارشناسـان موضوعی 
و شـرکت های بخـش خصوصـی در کلیـه مراحـل و فعالیت هـای واحـد تولیـدی باید 
کامـاًل مشـهود باشـد. از بیـن بـردن شـکاف موجود بیـن تحقیـق، ترویـج و بهره بردار، 
بهره گیـری از واحدهـای بهره بـرداری آنـان در ارزیابـی فن آوری هـای جدیـد، اصـالح 
توصیه هـای فنـی، به نحوی کـه بـا منابـع و شـرایط کلـی گروه هـای اصلی کشـاورزان 
مطابقـت نمایـد، و لحـاظ کردن وضعیت کلـی واحد بهره بـرداری در ارائـه توصیه های 
فنـی، از جملـه ویژگی هـای اجـرای سـایت های الگویی به شـمار مـی رود و سـرانجام، 
کاربـرد مجموعـه یافته هـا و توصیه هـای فنـی و تجربـی در ایـن واحدهـای الگویـی 
مدنظـر اسـت. در واقع در این سـایت ها، بر الگوسـازی از راه تلفیـق روش های ترویجی 

تأکیـد می شـود.

1. Farmer Field School (FFS)
2. Participatory Technology Development (PTD)
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7- عوامل اجرایی

 بـا توجه به سیاسـت های موجود درباره بهره گیـری از ظرفیت های بخش خصوصی،
اجـرای سـایت های الگویـی تاحدممکـن بایـد از طریـق عقـد قـرارداد کارسـپاری، بـه 
شـرکت های خدمـات مشـاوره ای، فنـی و مهندسـی کشـاورزی محـول شـود، وگرنـه 
بایـد کارکنـان مرکز جهادکشـاورزی دهسـتان با پشـتیبانی فنـی، اجرایـی و ترویجی 
شهرسـتان، سـایت الگویـی را اجـرا کننـد. درهرحـال، افـراد زیـر نیـز بایـد بر اسـاس 

الزامـات بـا آنهـا همـکاری کنند:
کارشناسان و ناظران ستادی _
کارشناسان ترویج شهرستان و استان _
کارشناسان موضوعی بخش های اجرایی _
محققان مؤسسه ها و مراکز تحقیقاتی _
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان _
رئیس مرکز جهاد کشاورزی دهستان _
کارشناسان کارکنان مراکز جهاد کشاورزی دهستان _
سربازان سازندگی _
 کارشناسان عضو بسیج سازندگی _
مددکاران ترویج _
سایر مددکاران ترویجی و تسهیلگران زن روستایی و عشایری _
 تشـّکل های کشـاورزان از جمله تعاونی ها و اتحادیه های مرتبـط با موضوع / محصول _

سایت الگویی
اعضای تشّکل های کشاورزان خبره _
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8- تأمین اعتبار

اعتبارات اجرای سایت ها از راه های زیر تأمین می شود:
کلیـه اعتبـارات پیش بینی شـده بـرای اقدامـات و فعالیت هـای ترویجـی و آموزشـی  _

اعـم از ملّـی یا اسـتانی
اعتبـارات پیش بینی شـده بـرای طرح هـای بخش هـای اجرایـی کـه بایـد در عرصه هـای  _

کشـاورزی و منابـع طبیعـی کشـور و واحدهـای تولیـدی متعلـق به بهره بـرداران اجرا شـوند.
اعتبارات کارسپاری _

9- روش هـای ایجاد انگیزه بـرای مددکاران و تسـهیلگران مجری 
الگویی واحدهای 

 امتیازهـای زیـر نیـز باید بـرای مـددکاران و تسـهیلگران مجری واحدهـای الگویی 
منظور شوند:

اولویت در دریافت تسهیالت _
تمرکز فعالیت واحدهای اجرایی در این سایت ها _
اولویت در دریافت بذرها و پایه های جدید _
برخورداری از محصوالت رسانه ای ترویج _
اولویت در بازدیدهای داخل و خارج استان یا خارج از کشور _
اولویت شرکت در آموزش های آموزشی _

10- فرایند، وظایف و امور اجرایی 

بـرای اجـرای سـایت ها، بایسـتی اقدامـات و فرایندهایی در سـطوح مختلف سـتاد تا 
مراکـز جهـاد کشـاورزی دهسـتان انجام شـود،  مهم تریـن فرایندها از این قرار هسـتند:



جی
روی

- ت
ی 

ید
تول

ی 
وی

الگ
ع 

ام
ی ج

ها
ت 

سای
ل 

عم
ورال

ست
د

17

10-1- سطح ستاد )معاونت آموزش و ترویج کشاورزی( 

تدوین و ابالغ سیاست ها و دستورالعمل ها _
هماهنگی هـای الزم بـا زیربخش های اجرایـی و تحقیقاتی برای مشـارکت و حمایت  _

از اجـرای طرح
تعیین کارشناسان معین استان ها برای هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای طرح _
تهیه شیوه  نامه اجرایی طرح _
تشـکیل کارگروه هـای فنـي ویـژه برای هر یـک از زیربخش هـا و درحدامـکان، برای  _

محصـوالت و موضوعات
پشتیبانی فنی و هدایتی با اعزام کارشناسان و محققان مربوطه _
تشکیل نشست های ملّی و منطقه ای توجیهی، مشورتی  _
هدایت، نظارت و ارزشیابی مستمر طرح در سطح کشور _

 کارگروه هـای فنـي ویـژه برای هـر یـک از زیربخش ها و حتی االمـکان محصوالت و
 موضوعـات مدنظـر، در دفتـر ترویـج کشـاورزی و منابـع طبیعی تشـکیل می شـوند و

ضمـن بررسـي کارشناسـي رونـد اجرایـي فنـي پـروژه در مناطـق اقلیمـي متفـاوت، 
راهکارهـاي فنـي و تحقیقاتـي و یافته هـاي پژوهشـی و علمـي مناسـب را شناسـایی 
کـرده و در اختیـار سـایت ها و کمیته هـاي مختلـف عملیاتـي اسـتاني قـرار می دهند؛ 
همچنین، پس از بررسـی و مستندسـازی علمی، تجارب و دانش بومي آمارگیری شـده 
در مناطـق را بـراي اسـتفاده علمـي و اجرایـي و برنامه ریزي، در اختیار سـایر مناطق و 
بخش هـاي تحقیقاتـي دیگر می گذارنـد. اعضاي ایـن کارگروه ها را نماینـدگان معاونت 
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی، معاونت هـای اجرایـی ذی ربـط، مؤسسـات تحقیقاتـی 
مربوطـه و یـک یـا دو تن کارشـناس موضوعـی مرتبط حسـب نیاز تشـکیل مي دهند.

10-2- سطح استان

تعییـن و معرفـی مسـئول اجرایـی طـرح در اسـتان بـه تشـخیص مدیـر هماهنگی  _
ترویج کشـاورزی اسـتان
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پیگیـری بـرای تعییـن مسـئول اجرایی در هر شهرسـتان بـه تشـخیص مدیر جهاد  _
کشـاورزی شهرسـتان و بـا هماهنگـی مدیریت هماهنگی ترویج کشـاورزی اسـتان

ایجـاد هماهنگـی بیـن واحدهـای تحقیقاتـی، اجرایـی و ترویجـی برای مشـارکت و  _
حمایـت از اجـرای طرح

بررسـی و تعییـن دسـتورالعمل و توصیه هـای فنـی به تفکیـک محصـوالت و موضوعـات  _
مدنظر )دسـتورالعمل فّنی اجراشـونده در سایت الگویی، مشـتمل بر یافته های تحقیقاتی، 
توصیه هـای فنـی طرح هـای زیربخش هـای اجرایی و تجارب کشـاورزان خبـره و برگزیده 
)نمونـه( اسـت کـه بایـد پس از بررسـی شـرایط تولید محصول یـا موضـوع در منطقه، با 

همـکاری ترویـج، تحقیقـات و بخش هـای اجرایی مربوطه تنظیم  شـود(
برگزاری نشسـت هم اندیشـی اسـتانی بـرای توجیه مسـئوالن اجرایی شهرسـتان ها،  _

بـا میزبانی مشـترک مسـئول اجرایی اسـتان و مدیـر هماهنگی ترویج اسـتان
ارائه گزارش های ادواری منظم از پیشرفت اجرایی طرح به ستاد ملّی _

در این راستا، اقدامات الزم در سطح استان به این شرح است :
الـف- تعییـن و معرفی مسـئول اجرایی طرح در اسـتان: یکی از کارشناسـان 
 مجرب اسـتان با داشـتن شـناخت و تجربه کافی از ترویج و نیز مسـائل فنی کشاورزی،

در مقـام مسـئول اجرایـی و پیگیـری طـرح تعییـن شـود تا زیرنظـر مدیـر هماهنگی 
ترویـج، اجـرای سـایت ها در سـطح اسـتان را پیگیـری کنـد. 

ب- هماهنگـی: منظـور از هماهنگـی، فراینـدی اسـت کـه طـی آن، پیوسـتگی 
عملیاتـی در فعالیت هـای معطـوف به اهداف مشـترک در برنامه های توسـعه ای بخش 
کشـاورزی ایجاد شـده و بـا جلوگیـری از موازی کاری ها، دوباره کاری هـا و امور متناقض 
سـبب ایجـاد رابطـه بهینـه بیـن فعالیت هـا و اقدامـات شـود. در اجـرای ایـن طرح ها 
نیـز بـرای ایجـاد هماهنگـی الزم، نقـش و وظیفه هریـک از مدیریت هـای ذی ربط، در 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان و واحدهای تابعه در شهرسـتان ها تعیین می شـود و 
در شـورای اسـتانی متشـکل از مدیـران هماهنگـی ترویج، زراعـت، باغبانی، امـور دام، 
حفـظ نباتـات، آب و خاک، مرکز تحقیقات و سـایر واحدهای مرتبط در سـطح اسـتان 
بـه همـراه نماینـده کانـون کشـاورزان خبـره اسـتان و نماینـده شـرکت های خدمـات 
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مشـاوره ای، فنـی و مهندسـی کشـاورزی مجـری سـایت ها، دربـاره حمایت هـای الزم 
از ایـن طرح هـا بحـث می شـود. ازایـن رو، انتظـار مـی رود به جـای انجـام امور مـوازی، 

فعالیت هـای واحدهـای مختلـف منجـر بـه هم افزایی شـود.
تحقیقـات،  تأییدشـده  و  ترویجـی  ـ  فنـی  دسـتورالعمل های  تهیـه  ج- 
ترویـج و اجـرا: دسـتورالعمل فنـی اجرایی در سـایت الگویی مشـتمل بـر یافته های 
 تحقیقاتـی، توصیه هـای فنی طرح های بخش هـای اجرایی وتجارب کشـاورزان خبره و

برگزیـده )نمونـه( اسـت کـه باید پس از بررسـی شـرایط تولید محصول یـا موضوع در 
منطقه، با همکاری ترویج، تحقیقات و زیربخش اجرایی مربوطه تنظیم  شـود. مدیریت 
هماهنگـی ترویـج کشـاورزی اسـتان بـا مبنـا قـرار دادن توصیه نامه های فنـی دریافتی 
 از سـتاد ملّـی و  نظـر بـه شـرایط اسـتان، بـرای هـر یـک از محصـوالت یـا موضوعات

مدنظر توصیه های فنی مناسب را تهیه کرده و در اختیار شهرستان می گذارد.
د- تشـکیل نشسـت هم اندیشـی اسـتانی برای توجیه مسـئوالن اجرایی 
شهرسـتان ها: بـا پیگیـری مسـئول اجرایـی طـرح در اسـتان، مدیریـت هماهنگـی 
ترویج کشـاورزی اسـتان این نشسـت آموزشـی توجیهـی را برگزار می کنـد و طی آن، 
مسـئوالن اجرایـی شهرسـتان ها دربـاره کلیـات طـرح، نحوه اجـرا، مراحـل و عملیات 

الزم در سـطح دهسـتان و مـزارع توجیـه می شـوند.

10-3- سطح شهرستان 
تعیین و معرفی مسئول اجرایی طرح در شهرستان  _
تعیین وظایف هر یک از واحدهاي اجرایي شهرستان _
بررسي و تطبیق توصیه هاي فني با شرایط شهرستان _
برگـزاری نشسـت هم اندیشـی بـرای توجیـه مجریان سـطوح دهسـتان بـه میزبانی  _

اداره ترویج شهرسـتان
 راهنمایـي و هدایـت مسـئوالن مراکـز جهـاد کشـاورزي دهسـتان در تدویـن برنامه  _

عملیاتي اداره ترویج شهرستان
حمایت فني از مجریان دهستان با اعزام کارشناسان موضوعي _
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نظارت و ارزشیابي مستمر از اجراي برنامه هاي عملیاتي در سطوح مراکز دهستان _
ارائه گزارش هاي ادواري منظم از پیشرفت اجرایي طرح به ستاد استان _

برای برنامه ریزی و اجرای سایت در سطح شهرستان اقدامات زیر الزم است:
 الـف( هدایـت و راهبری برنامه: به منظـور هدایت هماهنگ و منسـجم عملیات

طرح و اسـتفاده از کلیه توانایی های موجود و برای دسـتیابی به اهداف پیش بینی شـده، 
 مدیریت هماهنگی طرح در سـطح شهرسـتان بر  عهده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

خواهد بود.
 ب- تعیین و معرفی مسئول اجرایی طرح در شهرستان: مدیر جهاد کشاورزی

شهرسـتان بایـد رئیـس اداره ترویـج یـا یکی از کارشناسـان مجـرب، آگاه و مسـلط به 
ترویـج و مسـائل فنی کشـاورزی شهرسـتان را مسـئول هماهنگی و پیگیـری طرح در 

سـطح شهرسـتان تعییـن و معرفی کند.
ج- تعییـن وظایـف واحدهـاي اجرایي شهرسـتان: مدیـر جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان در راسـتای تصمیمات اخذشـده در اسـتان و بـرای ایجـاد هماهنگی الزم، 
 نقـش و وظیفـه هریک از واحدهای ذی ربط در مدیریت شهرسـتان و حمایت های الزم
 برای طرح را  مشخص می کند. انتظار می رود که در اجرای این طرح در سطح شهرستان،

هیچ گونـه انتـزاع عملیاتـی بین واحدهـای ذی ربط پیـش نیاید. دربـاره هماهنگی های 
مدنظـر می توان در شـورای جهاد کشـاورزی شهرسـتان به توافق رسـید.

 د- بررسـي و تطبیق توصیه هاي فني با شـرایط شهرستان: توصیه های فنی
کـه بـرای محصـوالت یـا موضوعـات مختلـف در اسـتان تهیـه شـده، در شهرسـتان، 
بررسـی می شـود و بـا شـرایط شهرسـتان و امکانـات موجـود تطبیـق می یابـد. ایـن 
توصیه نامه هـا بـرای اجـرا بـه مراکز جهادکشـاورزی دهسـتان و نسـخه ای از آن نیز به 
اسـتان ارسـال می شـود. بدیهی اسـت چنانچه توصیه نامه تهیه شـده در شهرسـتان، از 
لحـاظ فنـی در تأیید اسـتان نشـود، در اسـرع وقـت، با اعزام کارشـناس فنـی مربوطه 

بـه شهرسـتان یـا از هـر طریق مناسـب دیگـر، موضـوع پیگیری می  شـود.
ه- تشـکیل نشسـت هم اندیشـی بـرای توجیـه مجریان طـرح در مراکز 
 جهاد کشـاورزی: در این نشسـت مسئوالن مراکز جهاد کشـاورزی دهستان و عوامل



جی
روی

- ت
ی 

ید
تول

ی 
وی

الگ
ع 

ام
ی ج

ها
ت 

سای
ل 

عم
ورال

ست
د

21

اجرایـی مربوطـه و نیز مسـئوالن شـرکت های خدمات مشـاوره ای همکار طـرح درباره 
کلیـات طـرح، نحـوه اجـرا، مراحـل و عملیـات الزم کـه در سـطح دهسـتان و مـزارع 
توجیه می شـوند. مسـئولیت اجرای این نشسـت برعهده اداره ترویج شهرسـتان اسـت.
و- راهنمایـي و هدایـت مسـئوالن مراکـز جهـاد کشـاورزي در تدویـن 
برنامه هـاي عملیاتـي: بدیهـی اسـت دسـتیابی به اهـداف کّمـی و کیفی طـرح در 
گرو اقداماتی اسـت که در سـطوح مراکز جهاد کشـاورزی دهسـتان برای اجرای طرح 
 عملـی می شـوند. هرگونـه اقـدام بـرای رسـیدن بـه هـدف نیـز بایـد در قالبـی بـه نام

برنامه انجام گیرد؛ بنابراین، در مراکز جهاد کشـاورزی دهسـتان،  باید برای محصوالت 
یـا موضوعـات مدنظـر برنامـه عملیاتـی تنظیـم و اجـرا شـود. مسـئولیت هدایـت این 
مراکـز در تدویـن برنامه هـای مذکـور، بـر عهـده اداره ترویـج شهرسـتان اسـت. بـرای 

سـهولت در ایـن کار فرمتـی تهیـه و به اسـتان ها ارسـال خواهد شـد.
 ز- حمایـت فنـي از مجریان دهسـتان با اعـزام کارشناسـان موضوعي و
 هدایت برنامه: باتوجه به کمبود یا نبود کارشناسان موضوعی در مراکز جهاد کشاورزی

دهسـتان، ضـرورت اسـت بـا انجـام هماهنگی هـای الزم در شهرسـتان و حسـب نیـاز 
مراکـز، کارشناسـان فنـی شهرسـتان بـرای رفـع اشـکاالت و نظـارت فنی بـر عملیات 
مزرعـه ای بـه ایـن مراکـز اعزام شـوند. در مـواردی نیز می تـوان از طریـق هماهنگی با 

اسـتان از کارشناسـان اسـتان اسـتفاده کرد.

10-4- سطح مرکز جهاد کشاورزی دهستان 

 دسـتیابی به اهداف کیفی و کّمی سـایت های الگویی بستگی مستقیم به اقدامات و
 فعالیت هایـی دارد کـه در صـف مقدم یعنی مراکز جهاد کشـاورزی و روسـتاها و مزارع
 تحت پوشـش سـایت ها انجام می گیرد؛ بنابراین، تمام تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و
 اقداماتـی که در سـطوح سـتادی و فرادسـت انجام می شـود، باید معطوف بـه این نکته

باشـد که در سـطوح دهسـتان و روسـتا، اقدامات و فعالیت های مناسـبی انجام شـود. 
بایـد در نظـر داشـت کـه رویکـرد ایـن سـایت ها انتقـال دانـش فنـي و اصـالح فرایند 
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و  برنامه ریزی هـا  در جهت گیری هـا،  ازایـن رو،  اسـت؛  کشـاورزي  محصـوالت  تولیـد 
اقدامـات بایـد مـوارد زیر رعایت شـوند:

در یـک برنامـه ترویجـی باید همه افـراد ذی ربـط و ذی نفع، گروه هـدف غایی تلقی  _
شـوند؛ بنابرایـن، گروه هـای هـدف اولیـه بایـد به گونه ای انتخاب شـوند کـه زمینه 

اشـاعه موضوع بـه اکثریت فراهم شـود.
یکـی از موثرترین شـیوه ها در اشـاعه نوآوری هـا در جوامع، به ویژه جوامع روسـتایی،  _

الگوسـازی اسـت؛ ازهمیـن رو، در انتخـاب گـروه هـدف اولیـه و موقعیـت مـزارع و 
نحـوه آمـوزش آنـان، بایـد به ایـن موضوع توجه شـود.

در یـک برنامـه ترویجـی، دسـتیابی به اهداف پایدار زمانی میسـر اسـت کـه در کنار  _
فراهـم بـودن امکانـات تولیـد، بتوانیـم از طریـق ایجـاد تغییـر در دانـش، نگرش و 
مهـارت افـراد، تـوان تصمیم گیـری آنـان را افزایـش دهیـم؛ به همیـن سـبب، در 
تدویـن برنامه هـای عملیاتـی و اجـرای آنها و نیز نظـارت و ارزشـیابی برنامه ها، این 

نکتـه بایـد خط مشـی و راهبـرد ترویجـی به شـمار آید.
در آموزش هـای ترویجـی بایـد بـه تغییـر مخاطـب در سـه بعـد دانـش، نگـرش و  _

مهـارت تأکیـد کـرد تا در پی این تغییرات، کشـاورز تصمیم  صحیـح گرفته و آن را 
اجـرا کنـد. برای ایجـاد تغییرات مذکور باید به تناسـب هدف آمـوزش، از روش های 
مناسـب ترویجـی اسـتفاده کرد تـا سـرانجام، ضمـن دادن اطالعـات و آگاهی های 
الزم دربـاره موضـوع بـه بهره بـرداران، آنـان را راغـب و آمـاده تغییر نگـرش کرد و 
سـپس بـا ارائـه دانـش و مهـارت فنـی الزم، زمینـه پذیـرش ایده های نـو و اجرای 
آنهـا را فراهـم سـاخت. انجـام صحیـح ایـن فرآینـد مسـتلزم اسـتمرار فعالیت های 
ترویجـی و آموزشـی و اسـتفاده تلفیقـی و مناسـب از روش هـای ترویجـی در برای 
دسـتیابی بـه اهـداف اسـت؛ بنابرایـن، صـرف انجام یک فعالیت آموزشـی مسـتقل 
)مثـل تشـکیل دوره، کارگاه یـا بازدیـد ترویجـی یـا توزیع نشـریه و ماننـد این ها( 
بـدون در نظـر داشـتن اهـداف برنامه و گروه هـدف، و نقش مکمـل و هم افزایی هر 

یـک از روش هـا در ایجـاد تغییـرات مدنظـر، نتیجه بخـش نخواهد بود.
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هـدف از ایجاد سـایت های الگوی دسـتیابي به چنـد مزرعه یا واحـد تولیدی آرماني  _
بـا فاصلـه زیاد از نظر سـرمایه گذاري و امکانـات و بازده تولید بـا واحدهای تولیدی 
هم جـوار نیسـت. هـدف آن اسـت کـه بر اسـاس تحلیل شـرایط فنـيـ  اقلیمي هر 
واحـد تولیـدی و کشـاورز تحت پوشـش طـرح، و شناسـایي شـاخص هاي کلیـدي 
تاثیرگـذار بـر هـدف مدنظـر )مبتنـي بـر رفتـار حرفـه ای کشـاورز( و اصـالح ایـن 
 شـاخص ها با همان امکانات شـرایط منطقه اي، به هدف )مانند افزایش بازده تولید(
 دسـت یافت؛ به گونه اي که این واحد تولیدی و این ارتقا بتواند یک جریان اصالحي

را در منطقه آغاز کند و در سطح تمامي تولیدکنندگان مشابه تسری یابد. 
باتوجه بـه مـوارد ذکرشـده و در راسـتای برنامه ریـزی و اجرای سـایت، اقدامات زیر 

در سـطح مراکز جهاد کشـاورزی دهسـتان الزم است:
الـف- تدوین برنامـه عملیاتی: برنامه نقشـه راه بوده و بدیهی اسـت که باتوجه 
 بـه اهـداف کّمی تعیین شـده بـرای هر دهسـتان، باید برنامه کاملی شـامل بـر اهداف، 

گـروه هـدف، فعالیت ها و اقدامـات و زمان بنـدی فعالیت ها تدوین و اجرا شـود. 
ب- توجیه شـرکت های خدمات مشـاوره ای، فنی و مهندسـی کشاورزی: 
توصیـه می شـود که برای اجـرای برنامه هـا از بخش غیردولتی واجد شـرایط اسـتفاده 
شـود؛ بنابرایـن، ایـن شـرکت ها بایـد کامـاًل درباره طـرح و اهـداف آن توجیه شـوند و 
قـراردادی کـه بـا آن ها منعقد می شـود، متضمن اجـرای برنامه عملیاتی مذکور باشـد؛ 
به نحوی کـه پـس از اجـرای برنامـه، بتـوان اهـداف را به خوبـی سـنجید و ارزیابی کرد. 
به همیـن منظـور، فرمـت قـرارداد و فرم هایـی بـرای ارزشـیابی های اولیه، حیـن کار و 
پایـان کار طراحی شـده اسـت. بدیهی اسـت که مرکز جهاد کشـاورزی دهسـتان باید 
اقدامـات شـرکت های مذکـور را هدایـت و نظارت کند. ضروری  اسـت که امـور مذکور 

در ایـن بنـد، با نظـارت و هماهنگی مدیریت شهرسـتان انجام شـوند.
ج- اولویت بنـدی و تعییـن روسـتاهای هـدف: گرچـه به منظـور ترویـج و 
گسـترش سـایت های الگویـی، هرچـه تعـداد روسـتاهای تحت پوشـش بیش تر باشـند 
 بهتر اسـت، ولی درعین حال باتوجه به محدودیت های موجود، ناگزیر در سـال نخسـت،
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نمی تـوان تمـام روسـتاهای حـوزه عمـل دهسـتان را تحت پوشـش طـرح قـرار داد. 
ازایـن رو، بهتـر اسـت روسـتاهایی انتخاب شـوند که توان زمینه سـازی گسـترش طرح 
در سـال های آینـده را داشـته باشـند. شـاخص های جالب توجـه بـرای اولویت بنـدی و 

انتخـاب روسـتاها از ایـن قرارند: 
سطح زیر کشت محصول مدنظر _
تعداد بهره برداران مرتبط با محصول یا موضوع مدنظر _
مرکزیت داشتن روستا _
امکان حضور مجری برنامه و ناظران طرح _

د- انتخاب مددکاران مناسب برای اجرای سایت
ه- انتخاب محل مناسب برای اجرای سایت

و- تعییـن کشـاورزان گـروه هـدف: بـا در نظرگرفتـن اصـل تعمیم پذیـری، 
 بایـد در انتخـاب و تعییـن کشـاورزان گـروه هـدف دقت بسـیاری داشـت تـا در ادامه

ارائـه موفقیت هـای به دسـت آمده در مـزارع  برنامـه در سـال های آینـده، بتـوان بـا 
ایـن گـروه، و نیـز درصـورت امـکان با اسـتفاده از همـکاری و مشـارکت این افـراد، به 
اشـاعه موضـوع سـرعت بخشـید؛ بنابرایـن، در انتخاب کشـاورزان گروه هـدف، باید به 

ویژگی هـای زیـر توجـه کرد:
رفتـار حرفـه ای آنـان، روش هایـی که بـرای تولیـد بـه کار می گیرند، بایـد مطابق با  _

روش بیش تـر کشـاورزان و  شـیوه متعـارف در منطقه باشـد.
بازده تولید آنان در حد میانگین منطقه باشد. _
مقبولیت اجتماعی نسبی و ارتباطات خوبی داشته باشند. _
داوطلب مشارکت دراجرای طرح باشند. _
درحدامکان، محل تولید آن ها در معرض دید یا دسترس پذیر برای دیگران باشد. _

ز- اجـرای همـه توصیه هـای فّنـی و ترویجـی در سـایت های الگویـی و 
واحدهـای تابعی متناسـب با طرح هـای اجرایی بـا هدایت و نظـارت مجری

ح- نظارت فنی مستمر مجری بر واحد تولیدی
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ط- نظارت و پایش موردی گروه نظارتی
ی- ارزیابـی فنـی و اقتصـادی و مستندسـازی فراینـد اجرایـی و نتایج 

به دسـت آمده
 نکته: به منظور نظارت بر اجرای صحیح طرح، گروه نظارتی با مشارکت کارشناسان

ترویج، اجرا و تحقیقات در سطوح استان و شهرستان تشکیل خواهد شد.
همچنین، برای توفیق در انتخاب مناسب کشاورزان هدف مراحل زیر باید طی شوند:

 تشکیل جلسه گروهی در روستا با حضور همه تولیدکنندگان محصول مدنظر:  _
در این جلسه، کلیات موضوع، اهداف آن و کلیاتی از توصیه های فنی به شرکت کنندگان 
عرضه می شود. هدف از برگزاری این جلسه آن است که ضمن شناسایی و انتخاب 
افراد داوطلب واجد شرایط، کلیه ذی نفعان از موضوع مطلع شده و آگاهی های الزم 
را کسب کنند تا بدین ترتیب، مقدمات و زمینه های پذیرش موضوع در آنان، برای 

سال های آینده فراهم شود.
تکمیل فــرم مشــخصات کشــاورزان تولیدکننــده محصول مدنظــر: به همین  _

 منظــور فرمی تهیه شــده اســت کــه در آن، مشــخصات اولیه کلیه کشــاورزان ذی نفع
 روســتاهای منتخــب ثبت می شــود. با اســتفاده از این فــرم، می توان مناســب بودن

انتخاب کشاورزان گروه هدف را نظارت و مدیریت کرد.
ــا در  _ ــه تعــداد مدنظــر، ب شناســایی و تعییــن کشــاورزان گــروه هــدف ب

ــده. ــرایط تعیین ش ــن ش ــر گرفت نظ
در جـدول )1(  نقـش و وظیفـه هـر یـک از زیربخش هـا و عوامل دسـت اندرکار در 

اجـرای سـایت های الگویی ارائه شـده اسـت: 
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ک سطوح ملّی، استانی و شهرستانی
ت های الگویی به تفکی

ف در اجرای سای
ش های مختل

ف بخ
جدول 1- وظای

سطوح عمل
ستاد )ملی(

استان
شهرستان

دهستان

اجرا

ت های محصولی موضوعی و 
- تعیین اولوی

اعالم اهداف اجرایی؛
ش اجرایی 

ت هاي زیربخ
- تدوین و ارائه سیاس

مرتبط؛
ش اجرایی 

- ارائه اهداف کمي و کیفي زیربخ
مرتبط؛

ک؛ 
- ارائه پروژه هاي ملي و طرح هاي مشتر

حمایتي 
ت ها و اقدامات 

سیاس
- تعیین 
موردنیاز؛ 

- برنامه ریزي براي تأمین به موقع امکانات 
حمایتي و نهاده  اي موردنیاز تولید محصوالت 

کشاورزي؛ 
- سیاستگذاري براي پشتیباني فني تخصصي و
ت هاي ترویجي آموزشي و  

حمایتي از فعالی
تحقیقاتي در چارچوب برنامه هاي توسعه اي 

موضوعي محصولي؛ 
ش بینی شده 

ص اعتبارات پی
- تأمین و تخصی

طرح های اجرائی که در سایت ها عملیاتی می شوند؛ 

ت های محصولی و موضوعی و
- تعیین  اولوی

ک شهرستان؛  
اعالم اهداف اجرائی به تفکی

- تأمین نهاده ها و امکانات مورد نیاز و 
ش بینی شده طرح ها؛ 

پی
- نظارت فنی بر واحدهای الگوئی توسط
کارشناسان در سطوح استان و شهرستان؛  
- همکاری در ارزشیابی پایانی برنامه ها؛ 
ش بینی شده 

ص اعتبارات پی
- تأمین و تخصی

طرح های اجرائی که در سایت ها عملیاتی 
می  شوند؛ 

- اعالم نیازهای آموزشی پرسنل؛

ت های محصولی و موضوعی 
- تعیین  اولوی

ک دهستان؛ 
و اعالم اهداف اجرائی به تفکی

- تعیین و معرفی مسئول اجرایی طرح 
در شهرستان؛ 

ک از واحدهاي 
ف هر ی

- تعیین وظای
اجرایي شهرستان؛

- بررسي و تطبیق توصیه هاي فني با 
شرایط شهرستان؛ 

هم اندیشی برای 
ت 

- برگزاری نشس
توجیه مجریان سطوح دهستان توسط 

اداره ترویج شهرستان؛ 
ت مسئولین مراکز 

- راهنمایي و هدای
جهاد کشاورزي دهستان در تدوین برنامه 

عملیاتي توسط اداره ترویج؛ 
ت فني از مجریان دهستان با 

- حمای
اعزام کارشناسان موضوعي؛ 

- نظارت و ارزشیابي مستمر از اجراي 
سطوح مراکز 

برنامه هاي عملیاتي در 
دهستان 

ش هاي ادواري منظم از 
گزار

- ارائه 
ت اجرایي طرح به ستاد استان. 

پیشرف

- تدوین برنامه عملیاتی 
ت های خدمات مشاوره ای؛

- توجیه شرک
ت بندی و انتخاب روستاها برای 

- اولوی
شروع طرح؛

ب 
- انتخاب مددکاران و تسهیلگران مناس

ت؛
برای اجرای سای

ت؛ 
ب برای اجرای سای

- انتخاب محل مناس
- تعیین کشاورزان گروه هدف )مددکاران و 
تسهیلگران و بهره برداران واحدهای تابعی(؛

خدمات 
ت 

شرک
ک 

- عقد قرارداد با ی
ت. 

مشاوره ای، برای اجرای سای
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ک سطوح ملّی، استانی و شهرستانی
ت های الگویی به تفکی

ف در اجرای سای
ش های مختل

ف بخ
ادامه جدول 1- وظای

سطوح عمل
ستاد )ملی(

استان
شهرستان

دهستان

ش و 
آموز

ترویج

ت ها کالن وزارت متبوع
- تدوین و ارائه سیاس

ت؛ 
ت انتخاب موضوعات مورد اشاعه در سای

جه
- تهیه و تدوین دستورالعمل ها  و ابالغ آن 

ش اجرا؛
به بخ

- ارزیابی و نظارت بر نحوه اجرای طرح؛
- تأمین نیازهای انگیزشی و ایجاد مشوق  ها 

برای کلیه همکاران طرح ها؛
ت هاي اجرایي برنامه هاي 

سیاس
- تعیین 

ترویجي و آموزشي
- سیاستگذاري و برنامه ریزي براي پشتیباني و
ش های 

تجهیز شبکه ترویج در راستاي اهداف بخ
 

اجرائی و تحقیقات؛

- تأمین اعتبار؛
طرح برای 

- برگزاری دوره توجیهی 
ت اندرکاران؛

کلیه دس
- تأیید طرح های ارسالی از شهرستان 

ت اجرا؛
جه

- تعیین مسئول هماهنگی طرح ها و 
صدور احکام مورد لزوم ؛

- ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحقیقاتی،
 

ترویجی و اجرائی؛
- نظارت و ارزشیابی؛

ش نهایی و ارسال آن به ستاد؛
- تهیه گزار

ت های محصولی و موضوعی 
- تعیین اولوی

ک دهستان؛
و اعالم اهداف اجرائی به تفکی

- تعیین و معرفی مسئول اجرایی طرح 
در شهرستان

ک از واحدهاي 
ف هر ی

- تعیین وظای
اجرایي شهرستان؛

- بررسي و تطبیق توصیه هاي فني با 
شرایط شهرستان؛

ت هم اندیشی برای توجیه 
- تشکیل نشس

سطوح دهستان توسط اداره 
مجریان 

ترویج شهرستان؛
ت مسئولین مراکز 

- راهنمایي و هدای
جهاد کشاورزي دهستان در تدوین برنامه 

عملیاتي توسط اداره ترویج؛
ت فني از مجریان دهستان با 

- حمای
اعزام کارشناسان موضوعي؛

- نظارت و ارزشیابي مستمر از اجراي 
برنامه هاي عملیاتي در سطوح مراکز دهستان؛

ش هاي ادواري منظم از 
گزار

- ارائه 
ت اجرایي طرح به ستاد استان.

پیشرف

- تدوین برنامه عملیاتی
ت های خدمات مشاوره ای

- توجیه شرک
ت بندی و انتخاب روستاها برای 

- اولوی
شروع طرح

ب 
- انتخاب مددکاران و تسهیلگران مناس

ت
برای اجرای سای

ت 
ب برای اجرای سای

- انتخاب محل مناس
ب با شرایط پهنه

و متناس
- تعیین کشاورزان گروه هدف )مددکاران و
تسهیلگران و بهره برداران واحدهای تابعی( 

خدمات 
ت 

شرک
ک 

- عقد قرارداد با ی
ت.

مشاوره ای و ... برای اجرای سای
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سطوح عمل
ستاد )ملی(

استان
شهرستان

دهستان

ش و 
آموز

ترویج

ش های توجیهی به کلیه دست اندرکاران
- ارائه آموز

ش و ترویج و 
ت آموز

طرح در سطح معاون
مؤسسات  

و 
سازمان ها 

ت ها، 
معاون

سایر 
ش از آغاز طرح با ارائه 

تحقیقاتی ذی ربط پی
ش کارکنان؛

ب آموز
گواهینامه رسمی در قال

ش به کلیه ذی ربطان طرح 
- ارائه آموز

در استان از جمله کمیته راهبری استان 
با ارائه گواهینامه رسمی؛

ش های تخصصی و مدیریتی 
- ارائه آموز

ت های خدمات مشاوره ای؛
به شرک

ش به کلیه ذی ربطان طرح در 
ارائه آموز

شهرستان از جمله کمیته راهبری استان 
با ارائه گواهینامه رسمی؛

حوزه 
در 

ش های مهارتی 
- ارائه آموز

ت به مخاطبان با 
موضوع / محصول سای
ارائه گواهینامه رسمی؛

تحقیقات

س 
ت های تحقیقاتی بر اسا

- تعیین اولوی
نیازسنجی استان ها؛

ش تحقیقاتی و محقق معین برای 
- تعیین بخ

هر طرح و پروژه؛
- پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی ترویج؛

- ایجاد انگیزه برای محققین همکار طرح ها.

ش تحقیقات ملی 
- هماهنگی میان بخ

و ترویج استان؛
- ارائه یافته های تحقیقاتی به مروجان و 

ت اندرکاران اجرائی طرح؛
دس

- همکاری در کارگروه نظارتی؛
- معرفی محقق همکار طرح.

ت های الگویی؛
- همکاری در ایجاد سای

- نظارت بر اجرای طرح های تحقیقی - 
ت ها؛

ترویجی در سای
- همکاری در ایجاد مزارع نمایشی.

ک سطوح ملّی، استانی و شهرستانی
ت های الگویی به تفکی

ف در اجرای سای
ش های مختل

ف بخ
ادامه جدول 1- وظای
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11- خالصه مراحل اجرایی 

در شکل )2( خالصه مراحل اجرایی ایجاد سایت های الگویی ارائه شده است:

تدوین برنامه عملیاتی

انتخاب مددکاران

انتخاب واحدهای تابعه بر اساس پهنه و موضوع

انتخاب محل مناسب برای اجرای سایت

انتخاب مروج مسئول پهنه مسئول سایت و در صورت لزوم عقد قرارداد با 
یک شرکت خدمات مشاوره ای به عنوان مجری

نظارت فنی مستمر بر واحد تولیدی توسط مجری )مرکز جهاد کشاورزی 
و درصورت لزوم شرکت خدمات مشاوره ای طرف قرارداد(

اجرای کلیه توصیه های فنی ترویجی در سایت های الگویی

نظارت و پایش موردی توسط گروه نظارتی

مستندسازی فرآیند اجرایی و نتایج به دست آمده

ارزیابی اثربخشی سایت
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12- توصیه ها و نکات کلیدی برای اجرای مطلوب برنامه

بـر اسـاس سـطح اجـرا، سـایت بایـد محـل کاربـرد و اشـاعه و گسـترش دانـش و  _
فـن آوری دربـاره محصولـی باشـد کـه ضمـن انطبـاق بـا اولویت ها و سیاسـت های 
وزارت متبـوع، از محصـوالت غالـب و اقتصـادی منطقـه، شهرسـتان و اسـتان باشـد. 

واحـد تولیـدی منتخب برای سـایت، بایـد از نظر شـرایط و امکانات، مشـابه بیش تر  _
واحدهـای بهره بـرداری منطقـه باشـد و عملکرد فعلی آن نیز کم تـر از حد میانگین 

نباشـد تا قابلیـت الگوپذیری آن برای سـایر بهره بـرداران افزایش یابد.
مالـک سـایت )بهره بـردار اصلـی( خوش نـام و مقبـول اهالـی منطقـه، داوطلـب و  _

عالقه منـد بـه همـکاری، انعطاف پذیر، خـالق و توانا بـه برقراری ارتبـاط مطلوب با 
بهره بـرداران و دیگـر عوامل سـایت باشـد.

محـل سـایت درحدامـکان بایـد در معرض دیـد بوده و دسـترس پذیری آسـان برای  _
دیگران داشـته باشد.

باتوجه بـه نـوع محصـول، انـدازه واحـد سـایت متغیـر اسـت ولـی باید در حـد عرف  _
منطقـه و بیش تـر تولیدکننـدگان باشـد؛ نـه به انـدازه ای کوچـک باشـد کـه جنبه 
تحقیقاتـی یـا نمایشـی بـه خـود گیـرد و نه چنـدان بـزرگ باشـد کـه بـا شـرایط 

بیش ترتولیدکننـدگان منطقـه قیاس پذیـر نباشـد.
محـل سـایت درحدامـکان باید حداقـل زیرسـاختارهای ارتباطی و تعاملـی از جمله  _

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

ازآنجایي کـه هـدف از ایجـاد سـایت، آشـنایي بهره بـرداران اصلـی و تابعی سـایت با  _
یافته هـاي جدیـد و انتقـال توصیه هـای جدید به سـایر کشـاورزان اسـت؛ ازاین رو، 
حضـور مالـک سـایت )مـددکار ترویجـی( در کلیه مراحـل اجرایي ضروری اسـت. 
در ضمـن، بهره بـرداران تابعـی نیـز بایـد از ابتـدا، در جریـان کامل اجـراي طرح ها 

قـرار گیرند.
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 در صـورت مثبـت بـودن نتیجه طرح، باید از دسترسـی معمول و الزم کشـاورزان به  _
فـن آوري مدنظر در بـازار اطمینان یافت.

بنـا بـر نحوه اجـرای طرح ها و نتایـج حاصله، برای اطالع رسـانی ترویجـی به دیگران  _
برنامه ریزی و اقدام شـود.

باتوجه بـه اینکـه ایجـاد تغییـرات پایـدار در رفتـار بهره بـرداران نیازمنـد اسـتمرار  _
فعالیت هـای آموزشـی - ترویجـی اسـت، بهتـر اسـت دوره زمانی برای سـایت های 

ترویجـی، بیـش از یـک سـال در نظـر گرفته شـود.
روش هـاي اجرایـي طرح هـا بایـد توجیه اقتصادي و محیط زیسـتی داشـته باشـند و  _

منافـی فرهنـگ و سـنن اجتماعي منطقه نباشـند.
 تعـداد سـایت در هـر منطقـه، به تـوان و امکانات مرکز جهاد کشـاورزی دهسـتان و _

مدیریـت شهرسـتان، به ویـژه از بعـد نیـروی انسـانی و تـوان فنـی شـرکت های 
خدمـات مشـاوره ای، فنـی و مهندسـی کشـاورزی وابسـته اسـت.

در انتخـاب سـایت های شهرسـتانی و اسـتانی بایـد به وجـود مرکز جهاد کشـاورزی  _
فعـال، شـبکه ترویـج و دانـش فعـال و باانگیـزه از جملـه مـددکاران، کارشناسـان 
 پهنـه برخـوردار از مهارت هـای ترویجـی و تسـهیلگری، دسترسـی بـه محقـق و

و  فعـال  تشـّکل های  مـرد(،  و  )زن  فعـال  تسـهیلگران  موضوعـی،  کارشناسـان 
کـرد. توجـه  کشـاورزی  مهندسـی  فنـی  مشـاوره ای  خدمـات  شـرکت های 

در سـایت های جامع ترویجی بهتر اسـت سـایر روش های ترویجی مانند بازدیدهای  _
ترویجـی، طرح هـای تحقیقی- ترویجـی و مانند این ها را هـم اجرا کرد. 

تابلـوی مشـخصات سـایت بایـد به شـکلی که دید مناسـبی داشـته باشـد، در محل  _
نصب شـود.
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یادداشت






