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سـایت های مدیریـت مشـارکتی جامـع تولیـد بـا هـدف افزایش سـرعت، 
عمـق و ضریـب پوشـش برنامه هـای ترویـج و توسـعه فّنـاوری و بـا تاکیـد بر 
برنامه ریـزی مشـارکتی و پوشـش حداکثری مـزارع، محصـوالت، موضوعات و 
کشـاورزان در برنامه ترویجی و آموزشـی تهیه شـده اند. بر اساس کارکردهای 
اصالحـی در ایـن برنامـه، امـکان اسـتقرار و توسـعه فّناوری هـای پایـدار در 
سـاختار خرده مالکـی کشـاورزی پایـدار و در قالـب برنامـه ای جامـع، موثـر و 
کم هزینـه ترویجـی مهیـا می شـود. مهم تریـن کارکـرد ایـن مـدل عبـارت 
از دخالـت دادن شـرایط، تجـارب محلـی و دانـش بومـی و اقـدام هماهنـگ 
مشـارکت سـازمان یافته ذی نفعان )دولتـی، غیردولتی و مردمـی( در طراحی، 
مدیریـت و اجـرای برنامـه اسـت. بنـا بـر ایـن مـدل، ذی نفعـان مختلـف از 
بخش هـای پژوهشـی، ترویجی، خدماتی، فنی - مهندسـی، مروجان مسـئول 
پهنه هـا، بخش هـای غیردولتـی و ذی نفعـان محلـی در قالـب یـک برنامـه 
منسـجم، در ارتقـای بهـره وری اقتصـادی متناسـب بـا ارکان و اصـول محیط 

زیسـتی مشـارکت و ایفـای نقـش دارند.

مقدمه �
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بـا اجـرای سـایت های ترویجی با مـدل مدیریت مشـارکتی جامـع تولید، 
سـازوکار الزم بـرای تحقـق مدیریـت یکپارچـه پهنه هـای تولیـدی در بخش 
کشـاورزی بـا تاکیـد بـر چهـار اقـدام امکان پذیـر می شـود کـه عبارت انـد از: 
1( ارزیابـی و برنامه ریـزی مشـارکتی منطقـه ای 2( اعتمادسـازی و مشـارکت 
سـازمان یافته ذی نفعان 3( نهادسـازی مشـارکتی برای مدیریـت یکپارچه در 
سـطح محلی و 4( توسـعه مشـارکتی فّناوری های پایدار در چهارچوب برنامه 
کشـاورزی پایـدار. انتخـاب ایـن مـدل باتوجه بـه چالش هـای متعـدد انتقـال 
یافته هـا در سـاختار کشـاورزی خرده مالکـی کشـور و تحقـق شـاخص های 
بهـره وری در کشـاورزی مبنـی بـر اصـول کشـاورزی پایـدار ضـروری اسـت. 
مـدل  بـا  ترویجـی  جامـع  سـایت های  اجرایـی  دسـتورالعمل  راهنمـا و 
راهبـردی »مدیریـت مشـارکتی جامع تولید«1 در سـاختار نظـام بهره برداری 
خرده مالکی کشـاورزی کشـور تهیه شـده اسـت و تبیین کننـده بخش مهمی 
از راهبردهـای اقـدام در داخـل مرزهـای پهنه های تولیدی کشـاورزی اسـت 
کـه در چهارچـوب کارکردهـای اصالحـی ترویجـی برای توسـعه کشـاورزی 
پایـدار مبتنـی بـر مشـارکت و انسـجام ذی نفعان محلی طراحی شـده اسـت. 

1-IPCM: Integreted Participatory Crop Managment
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1- تعاریف و مفاهیم  �
سـایت: کوچک تریـن عرصـه )بـرش یـا زون( جغرافیایی از یـک نظـام بهره برداری  _

کشـاورزی اسـت کـه بر اسـاس شـاخص هایی مثـل کاربـری کشـاورزی، ترکیب و 
نظـام  تولیـد آب وخـاک،  منابـع  اقلیـم و منابع طبیعـی،  الگـوی کشـت، شـرایط 
بهره بـرداری، پیوسـتگی اجتماعـی و اقتصـادی، هیدرولوژی و کشـت بوم و پوشـش 
اداری و مدیریتـی تعییـن می شـود و نمونـه  )رانـدوم( درسـتی از نظـام بهره برداری 
کل منطقـه اسـت. در واقع سـایت، برش دقیقـی از نظام بهره بـرداری منطقه تحت 
پوشـش مرکـز جهـاد کشـاورزی دهسـتان اسـت کـه در آن، از طریـق راهبردهای 
برنامه ریـزی منطقـه ای، فراینـد اسـتقرار راهکارهای اصالحی و توسـعه فناوری های 
پایـدار به صـورت یکپارچـه بـا تاکیـد بـر پوشـش حداکثـری بهره بـردارن به صورت 

گروهـی و منطقـه ای طراحـی و پیاده می شـود. 
سـایت جامع ترویجـی در واقـع راهبردی بـرای افزایش سـرعت، عمـق و ضریب  _

پوشـش انتقـال یافته هـا در سـاختار خرده مالکـی کشـاورزی کشـور اسـت کـه 
همچـون یـک ایسـتگاه مزرعـه ای تحقیـق - ترویـج - توسـعه فّنـاوری، منطبـق 
بـا شـرایط و محصـوالت در هـر منطقـه ایجـاد می شـود. در سـایت جامـع، فرایند 
کاملـی از نظـام ارزیابی و برنامه ریزی ترویجی شـامل سـازمان دهی نیروی انسـانی، 
ارزیابـی و اولویت بنـدی مشـکالت و مسـائل، برنامه ریـزی، تدویـن برنامـه اقـدام، 
مدیریـت اجرایـی، اسـتقرار راهکارهـا و فّناوری هـای پایـدار بـا مشـارکت نظام مند 
همـه ذی نفعان و دخالـت آگاهانه بهره بردارن شـکل می گیرد. سـازوکار اصلی اقدام 
در سـایت های جامـع مدیریـت مشـارکتی، اسـتفاده از روش های تحولـی و کارآمد 
ترویـج مشـارکتی ویـژه سـاختار خرده مالکی اسـت کـه در قالب یک بسـته ترویج 
مشـارکتی، فراینـد ارتقای دانش، نگـرش و مهارت بهره بـرداران در مدیریت صحیح 
واحدهـای تولیـد را به صـورت گروهـی و منطقـه ای پوشـش می دهد. سـایت جامع 
مدیریـت مشـارکتی ممکن اسـت شـامل ترکیبـی از محصـوالت و مـزارع متعدد با 
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بهره بـرداران بسـیاری شـود ولی بیشـترین سـطح آن را محصول اقتصـادی و غالب 
منطقـه در برمی گیـرد )شـکل 1(. 

IPCM شکل1- نمای شماتیک از یک سایت جامع ترویجی با رویکرد

موضوع سـایت جامـع مدیریت مشـارکتی: موضـوع اصلـی سـایت های جامع  _
مدیریت مشـارکتی عبارت اسـت از اسـتقرار »مدیریت مشـارکتی جامع )یکپارچه( 
تولیـد« کـه در آن همـه مولفه هـا و راهکارهای موثر بـرای حل مشـکالت و ارتقای 
بهـره وری تولید در کشـاورزی یک منطقه به صورت تلفیقی و بر اسـاس اولویت های 
حاصل از فرایند ارزیابی محیطی و اجتماعی زنجیره تولید پیاده می شـوند. ازاین رو، 
موضـوع سـایت های جامـع مدیریت مشـارکتی و به تبـع آن فعالیت هـای ترویجی و 
آموزشـی مبتنـی بر محصول نیسـت بلکه اعمـال مدیریت جامع تولیـد )ICM( بر 
محصـوالت موجـود در منطقه، بـا تاکید بر موضوعـات اولویـت دار ازجمله مدیریت 
تولیـد  فراینـد  استانداردسـازی  مشـارکتی آب، مدیریـت خـاک، مکانیزاسـیون، 
محصـوالت، ارتقـای بهـره وری تولید، تکمیل زنجیـره تولید، مدیریت و پیشـگیری 
خسـارت، آبخیـزداری، مرتـع داری و ماننـد آن هـا تعیین می شـود. به عبـارت دیگر، 
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موضوع اصلی سـایت مدیریت مشـارکتی، عملیات مدیریت اصالحی در کشـاورزی 
اسـت کـه به صـورت یکپارچه در محـدوده و محصوالت موجود در سـایت و با تاکید 

هم زمـان بـر محصـوالت اقتصـادی منطقه پیاده می شـود.
تعیین سایت جامع مدیریت مشارکتی: بر اساس ساختار نظام نوین ترویج،  _

عرصه کاربری کشاورزی تحت پوشش مسئولیت مرکز جهاد کشاورزی دهستان 
به چند پهنه تولیدی تقسیم بندی شده است. یک پهنه تولیدی از پهنه های موجود 
در مرکز دهستان که همچون سایت جامع ترویجی مرکز جهاد کشاورزی دهستان 
کشاورزی،  کاربری  ازجمله  اصلی  شاخص های  اساس  بر  باید  می شود،  تعیین 
رودخانه هاي  منطقه،  هیدرولوژي  زیرزمیني،  آب سطحي و  منابع  به  دسترسي 
فصلي، دسترسي دائم و موقتي به منابع، وضعیت اجتماعي و اقتصادي و امثال آن 
بیشترین همسانی را با نظام بهره برداری کشاورزی دهستان داشته باشد. در پهنه 
تولیدی منتخب، یک روستا که بیشترین همسانی و تنوع محصولی با مشخصات 
پهنه را دارد نیز همچون روستای مرجع و بقیه روستاها در قالب روستا های تابعی 
استقرار  محوری  در طرح   IPCM سایت های  تعیین  )سازوکار  می شوند  تعیین 
کشاورزی پایدار، بر اساس زون بندی حوضه های آبریز در کشاورزی و آبخیز در 

منابع طبیعی است(.
مسـاحت سایت: مساحت سـایت جامع مدیریت مشـارکتی بر اساس مشخصات  _

نظـام پهنه بنـدی در هـر مرکـز و به صـورت میانگیـن معـادل یک روسـتا )حدود 
600 هکتـار( اسـت. مسـاحت یـک سـایت، بـر اسـاس فراینـد زون بنـدی حـوزه 
کشـاورزی تحـت مسـئولیت مرکـز جهـاد کشـاورزی دهسـتان و در تطبیـق بـا 
شـاخص های مهمـی ازجملـه محصـوالت غالـب منطقـه، کاربـری اراضـی، منابع 
آب، نظـام بهره بـرداری، به هم پیوسـتگی اجتماعـی و مرزهای پهنه هـای ترویجی 

به دسـت می آید. 
مـزارع مرجـع: در سـایت جامـع ترویجـی، بـر اسـاس نمونه گیـری در فراینـد  _

مونیتورینگ کشـاورزی، یک درصد از مزارع موجود در روسـتای مرجع برای مزارع 
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مرجـع انتخـاب می شـود. این مـزارع پوشـش دهنده محصـوالت اصلـی موجود در 
سـایت، تحـت مالکیت گـروه مرجع اصلـی )کشـاورزان داوطلب بـرای ایفای نقش 
مـددکاری ترویجـی در سـایت( و تحت هدایـت و راهبری فنی و ترویجـی تیم فنی 
سـایت )محقـق معیـن/ کارشـناس موضوعـی/ مروج ( قـرار دارنـد. در ایـن مزارع، 
فرایند اصلی بررسـی موضوعات و مشـکالت، آمـوزش مزرعه ای، اسـکن مزرعه ای و 
معرفـی و اسـتقرار آموزشـی فّناوری هـا در قالـب روش ترویجی توسـعه مشـارکتی 

فّنـاوری، در محصـوالت اصلـی موجود در سـایت جریـان دارد. 
مـزارع اصلی: در هر سـایت جامـع ترویجی، حداکثر 25 درصـد از تعداد کل مزارع  _

موجـود در روسـتای مرجع و مزارع منتخب در روسـتاهای تابعی بـرای مزارع اصلی 
انتخـاب می شـوند. ایـن مـزارع تحت هدایـت و مونیتورینگ کارشـناس پهنـه قرار 
دارد. ایـن مـزارع در قالـب سیسـتم شـبکه مونیتورینـگ، متصـل به مـزارع مرجع 
بـوده و در آنهـا اقـدام گروهـی فراینـد اسـکن مزرعه بـرای تعیین سـطح فّناوری و 
اسـتقرار فنـون و روش هـای اصالحـی مطابـق با نیـاز پیاده می شـوند. ایـن فنون را 
مالـک هـر مزرعـه )در مزرعـه مرجع آموزش دیده اسـت( تحت هدایت کارشـناس 

پهنـه و بـا کمک گـروه کشـاورزان مرجع اجـرا می کند.
مزارع تابعی: در هر سایت، ضریب حداقلی 75 درصد از کل مزارع موجود در روستای  _

مرجع و حداقل 25 درصدی در روستاهای تابعی، مزارع تابعی محسوب می شوند. 
این مزارع تحت هدایت و راهبری گروه های مرجع کشاورزان و شبکه مونیتورینگ 
محلی و تحت پشتیبانی مروج پهنه قرار دارند. شبکه مونیتورینگ محلی بر اساس 
فرایند تحلیل داده های آمایش شده در مزارع اصلی، ایجادشده و فرایند استقرار فنون 

را به صورت گروهی در این مزارع پیگیری می کند. 
سازمان دهی،  _ برای  ترویجی  مدل   :)IPCM( تولید  جامع  مشارکتی  مدیریت 

فّناوری های  راهکارها و  یکپارچه  استقرار  در  کشاورزان  توانمندسازی  مشارکت و 
برنامه کشاورزی پایدار، در شرایط کشاورزی خرده مالکی کشاورزی است. این راهبرد 
یک برنامه اقدام مبتنی بر مدیریت مشارکتی برای ارتقای بهره وری اقتصادی، همراه 
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با حفاظت و حمایت از کارکردهای اکوسیستمی در کشاورزی است که بر مشارکت 
جامعه محلی تاکید دارد.

مدیریـت مشـارکتی چرخه پـروژه: فن اصلـی بـرای ورود بـه جامعـه محلی،  _
اعتمادسـازی و دخالـت دادن دانـش و تجربیـات ذی نفعـان بـا رویکـرد مدیریـت 
مشـارکتی اسـت که مشـتمل بر مجموعه ای از روش ها و ابزارهای مشـارکتی برای 
ورود بـه جامعـه محلـی می شـود کـه عبارت انـد از اعتمادسـازی و سـازمان دهی 
گروه هـای محلـی، ارزیابی هـای سـریع مشـارکتی، ارزیابی مشـارکتی روسـتایی و 
برنامـه  چهارچـوب  در  سـازمانی  اجمـاع  موجـود و  شـرایط  تحلیـل  محیطـی، 

اقدام مشـترک. 
توسـعه مشـارکتی فّنـاوری )PTD(: روش اصلی برای توسـعه فنـون، یافته ها و  _

دخالـت  آن،  ویژگـی  مهم تریـن  کـه  اسـت  مزرعـه  مدیریـت  دسـتورالعمل های 
دادن مالحظـات اجتماعـی و محیطـی منطقـه هـدف در توسـعه فّناوری همـراه با 
مشـارکت کشـاورزان اسـت. این روش برای اسـتقرار فنون و دسـتورالعمل هایی که 

بـا مقاومـت کشـاورزان روبـه رو می شـود به کار مـی رود.
مدارس مزرعه ای )FFS(: تدبیری ویژه برای آموزش عملی و توانمندسازی کشاورزان  _

در مدیریت مزرعه بر مبنای شناخت اکوسیستم زراعی است. این روش ویژه آموزش 
عملی گروهی بزرگساالن کم سواد یا بی سواد برای ارتقای مهارت و تبدیل کشاورز به 

مدیران ماهر مزرعه، با استفاده از روش های یادگیری حاصل از عمل است.
اسـکن/ مونیتورینـگ/ پایش مزرعـه ای: روش ترویجی ویژه برای دسـته بندی  _

مـزارع کـه با تحلیل همه مـزارع و تصمیم گیـری مدیریتی برای اصـالح برنامه های 
مدیریـت و سـایر مولفه هـای مرتبـط بـا تولید همـراه اسـت و در قالب مدل شـبکه 
مرجـع/ اصلـی/ تابعی سـه ضریـب 25/1 /75 انجام می شـود و اصلی ترین سـازوکار 

بـرای اسـتقرار فنـون اصالحـی در همه مزارع هـر پهنه به شـمار می رود.
برنامه ریـزی مشـارکتی: تدوین یـک برنامه مشـارکتی منـوط به اقـدام و حرکت  _

در چهارچـوب منطقـی اسـت کـه بـا صـرف کمتریـن زمـان و هزینـه و از طریـق 
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ایجـاد شـور اجتماعـی، منجر به تدویـن برنامه اقدام مشـترک، منطقـی و اجراپذیر 
می شـود. ایـن امـر بـا مدیریـت مشـارکتی سیسـتمی مبتنـی بـر عملیـات محقق 
می شـود. نکتـه کلیـدی در راهبـرد مدیریـت مشـارکتی سیسـتمی مبتنـی بـر 
عملیـات، طراحـی و اجـرای رهیافت های مشـارکتی در »چارچوب منطقی« اسـت 
کـه ایـن امـکان را می دهد تا همـه اهداف کلیدی پـروژه ازجمله شناسـایی خألها، 
موانـع و فرضیـات احتمالی موجود، اجماع و انسـجام سـازمانی برای اقـدام یکپارچه 
بـر اسـاس توان موجـود در قالب یک شـبکه پیش آگاهـی و مونیتورینـگ و دخالت 
آگاهانـه تمامـی ذی نفعـان )مـردم محلـی( در اجـرای برنامـه در پوشـش برنامه ای 

مـدون تدویـن شـده و آمـاده اجرا بـر اسـاس ویژگی هـای هر منطقه شـود. 
تسـهیلگری: پیاده سـازی مدیریـت مشـارکتی از طریـق فراینـد تسـهیلگری بـا  _

سـامان دهی نیروی هـای انسـانی تحت عنوان تسـهیلگران توسـعه انجام می شـود. 
تسـهیلگری عبـارت اسـت از فراینـد ساده سـازی و مدیریت مشـکالت در پیشـبرد 
برنامـه مشـترک از طریـق فعال سـازی گـروه محلـی و هم افزایی توان هـا در چرخه 
برنامه ریـزی، حل مسـئله، تصمیم سـازی، مشـارکت و همکاری متقابل در رسـیدن 

بـه اهـداف مشـترک ازپیش تعیین شـده.
مدیریـت یکپارچـه مشـارکتی: عبـارت اسـت از تبییـن نقـش مناسـب  _

دسـت اندرکاران و دسـتیابی به سـاختاری تسـهیلگر، چابک، کوچـک و غیرمتمرکز 
)بخـش خصوصـی،  سـایر ذی نفعـان  بـا  تعامـل  در  دولتـی  سـازمان های  بـرای 
سـازمان های مردم نهـاد، مدیریت هـاي محلـي و بهره بـرداران عرفـی( بـرای تحقق 

برنامه. اهـداف 
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2- اهداف  �

1-2- هدف کلی

 سـازمان دهی، توانمندسـازی و مشـارکت بهره برداران یک پهنه تولیـدی )با تاکید 
بـر بهره بـرداران خرده مالـک( در اسـتقرار اصول کشـاورزی پایـدار )ارتقـای بهره وری 

اقتصـادی هم سـو با محیط زیسـت و سـاختار اجتماعـی( برای دسـتیابی به:
ارتقـای بهـره وری اقتصـادی در واحدهای تولید بـرای تحقق امنیـت و ایمنی غذایی  _

به ویـژه در محصـوالت راهبردی.
 ارتقــاي بــازده، کارایــی و بهــره وري اقتصــادی مصــرف آب و مدیریــت صحیــح خــاک در  _

کشاورزی.
 ارتقـای سـالمت و کاهـش آالینده های شـیمیایی در محصوالت کشـاورزی از طریق  _

توسـعه برنامـه مدیریـت تلفیقـي آفـات، مصـرف بهینه سـموم و ترویج اسـتفاده از 
کودهـاي آلي و زیسـتي در سـطح مـزارع، باغ هـا، اعمال اسـتانداردهاي ملـي مواد 

بیولوژیـک، داروهـاي دامي و توسـعه کشـت ارگانیک.
 رعایـت ترکیـب و الگـوي کشـت بهینـه در پهنه هـای ترویجـی بـر اسـاس شـرایط  _

اقلیمـي و تـوان اکولوژیکـي.
 توسعه فّناوری و مکانیزاسیون در واحدهای تولیدی. _
 حفاظـت و حمایـت از منابـع طبیعي بـا تاکید بـر مبانی آبخـوان داری، آبخیـزداري،  _

مرتـع داری و جنـگل داری پایدار.
 تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی. _
 پیشگیری و مدیریت خسارت در کشاورزی. _

2-2- اهداف اختصاصی

 نظام منـدی و هماهنگـی فعالیت هـای تحقیقاتـی، ترویجـی و اجرایـی در راسـتای  _
اهـداف توسـعه ای بخـش کشـاورزی در پهنه هـای ترویجـی.
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  اسـتقرار نظـام مدیریـت یکپارچـه در مراکـز دهسـتان و پهنه هـای ترویجـی، برای  _
مشـارکت جامعـه محلـی در توسـعه کشـاورزی پایدار.

 مشـارکت و دخالـت آگاهانه تجربیـات، دانش بومـی و توانایی بهره بـرداران در فرایند  _
برنامه ریـزی، اجـرا و ارزیابی.

 ترویـج و توسـعه فّناوری هـای پایـدار در واحدهـای تولیـدی به صـورت گروهـی بـا  _
پوشـش حداکثـری پهنه هـای ترویجـی.

 اسـتقرار و توسـعه یکپارچـه ضوابـط، سیاسـت ها و قوانیـن حاکمیتـی در پهنه هـای  _
ترویجی.

از طریـق  _ مهندسـی کشـاورزی،  فنـی و  از شـبکه خدمـات مشـاوره ای،   حمایـت 
کارسـپاری و ایجـاد فرصـت کسـب تجربـه عملـی بـرای آنـان.

 تبیین وظایف و اقدام سیسـتمی عوامل اجرایی )محقق معین، کارشـناس موضوعی،  _
کارشـناس مروج پهنه، تسـهیلگران محلی و عوامل شـبکه ترویجـی غیردولتی( در 

مدیریـت موثر پهنه هـای ترویجی.
 اقـدام هماهنگ بـرای مدیریت صحیح منابـع و حفاظت از مولفه های محیط  زیسـتی  _

در کشاورزی.
 استانداردسازی فرایند تولید در پهنه های ترویجی بر مبنای ساختار هر پهنه. _

افزون بر این موارد، اهداف کّمی و کیفی زیر هم در این برنامه دنبال می شود:
 اسـتقرار و توسـعه دسـت کم 60 درصد از فّناوری های کشـاورزی پایدار در دسـت کم  _

75 درصـد از مـزارع منطقه هدف.
 کاهش 35 درصدی تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی. _
  کاهش 40 درصدی مصرف مواد شیمیایی صنعتی )کود و سموم شیمیایی(. _
 ارتقای دست کم 20 درصد شاخص بهره وری اقتصادی مزرعه در واحد سطح. _
 جلوگیـری 30 درصـدی از میـزان فرسـایش و ارتقـای تـوان بیولوژیـک و آلی خاک  _

کشاورزی.
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3- پیامدهای مورد انتظار  �

 مشارکت سازمان یافته عوامل دولتی، غیردولتی و مردمی در مدیریت صحیح واحدهای   3
تولیدی در قالب پهنه های ترویجی.

 افزایش دانش فنی و ارتقای مهارت تولیدکنندگان.  3
 افزایش بهره وری تولید.  3
 کاهش مخاطرات، استانداردسازی و ارتقای کیفیت و ایمنی محصوالت کشاورزی.  3
 حفاظت و حمایت از منابع طبیعی در بخش کشاورزی.  3
 افزایش عملکرد تولید، کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد کشاورزان.  3
 پایداری تولید و استفاده بهینه از قابلیت های موجود.  3
 عملکرد سازمان یافته عوامل بیرونی و اجتناب از حرکت ها و اقدامات پراکنده و جزیره ای.  3

4- اهمیت و ضرورت  �
سـاختار نوع سـومی کشـاورزی کشـور )پیچیده، متنوع، با ریسـک باال و با ماهیت 
غالـب خرده مالکـی و روسـتایی( درکنـار تشـدید سـایر چالش هـا ازجملـه ناپایـداری 
اقتصـادی تولیـد، فرسـایش ها، به هـم خـوردن تعـادل بیولوژیکـی، کِمیـت و کیفیـت 
آب، فرسـایش خـاک، گازهـای گلخانـه ای، مقاومـت آفـات و بیماری ها و ماننـد آن ها، 
سـبب شـده اسـت کـه برخـی از روش هـای مرسـوم ترویجـی بـرای تحقـق اهـداف 
کّمـی و کیفـی مدنظـر موثـر نباشـند. ازایـن رو، در کنـار ابـالغ برنامه هـای ترویجی و 
آموزشـی کـه بایـد در هـر پهنـه شـکل گیرد، اسـتقرار سـایت های جامـع ترویجی در 
قالـب نظـام نویـن ترویج با رویکـرد مدیریت مشـارکتی، همچون برنامـه تحولی برای 
مشـارکت و توسـعه فّنـاوری در سـاختار خرده مالکـی کشـور تصویـب و ابـالغ شـد. 
مهم تریـن موضـوع دراین خصـوص، فراینـد اسـتقرار راهکارهـای فنـی در سـاختار و 
نظـام  طراحـی  اجتماعـی و  مشـارکت  چگونگـی  خرده مالکـی و  بهره بـرداری  نظـام 

بهره بـرداری بـرای اسـتقرار یکپارچـه راهکارهـا بـه شـمار می رود. 
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ایـن برنامـه در واقع روشـی بسـیار موثر و کارا برای توسـعه فّنـاوری، آموزش موثر 
کشـاورزان و پذیـرش و مشـارکت آنـان در اسـتقرار فنـون کشـاورزی پایـدار اسـت و 
همچـون برنامـه نظام منـد تحقیـق – اجـرا - ترویـج مزرعـه ای بـا ماهیت مشـارکتی، 
بـرای اسـتقرار ماموریت هـای کشـاورزی پایـدار در پهنه هـای ترویجـی طراحی شـده 
اسـت. رونـد ایـن برنامـه به منظـور اقـدام مشـترک، یکپارچـه، هماهنـگ و هم افـزای 
برنامه هـای تحقیقاتـی، اجرایـی، آموزشـی، ترویجـی، اطالع رسـانی و آگاه سـازی بـا 
تاکیـد بـر فراینـد کلـی نظـام تحقیق- ترویـج مزرعـه ای در نظـر گرفته می شـود که 
خـود مبنـای مدیریـت پهنـه بـا تاکیـد بر تحقـق اهـداف کلیـدی )صرفه جویـی آب، 
کاهـش مصـرف نهاده هـای شـیمیایی، افزایـش شـاخص درآمـد– هزینـه، درآمـد در 
واحـد سـطح( از طریـق مشـارکت پایـدار و مدیریـت صحیـح شـبکه کشـاورزان بـه 

شـمار می رود.

5- روش شناسی  �
راهبـرد اصلـی در ایـن سـایت ها، »مدیریـت مشـارکتی جامـع تولیـد« اسـت. 
مدیریـت  مفهـوم  در چهارچـوب  فنـی  راهکارهـای  بسـته  مـدل،  ایـن  اسـاس  بـر 
یکپارچـه مزرعـه مبتنـی بـر نقشـه راه اجتماعـی به صـورت گروهـی در یـک پهنـه 
تولیـدی پیـاده می شـود. در ایـن رویکـرد بـا بررسـی وضعیـت موجـود، چالش هـا و 
توانایی هـای منطقـه؛ همچنین بررسـی نتایـج یافته ها، تحقیقات و تجربیـات اجرایی و 
فنـی، مجموعـه ای از راهکارهـا و گزینه هـای فنـی بـا تاکیـد بـر ارتقای بهـره وری در 
چهارچـوب مدیریـت یکپارچـه تعیین می شـود. این مـدل مجموعـه ای از کارکردها و 
رویکردهـای اصالحـی و ترویجـی ویـژه نظـام پهنه بنـدی از جملـه ترویج مشـارکتی، 
نظـام تحقیـق– ترویج- توسـعه نظام های زراعـی، ترویج خصوصی و برخـی از روش ها 
در نظـام ترویـج عمومـی اسـت که در قالب سـاختاری مـدون تلفیق و جانمایی شـده 
اسـت. مدیریـت مشـارکتی سیسـتمی، بخشـی از یـک راهبـرد جامع تر با نام توسـعه 
یکپارچـه جامعه محلی اسـت کـه در زیرمجموعه آن، سـناریوها و راهکارهای متنوعی 

بـرای رشـد و توسـعه روسـتایی پیش بینـی و تدوین شـده اسـت.
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مدیریـت مشـارکتی جامـع تولیـد یک فراینـد مشـارکتي و مبتني بر پروژه اسـت 
کـه از طریـق ارتقـای مهارت هـای ترویجـی و در قالـب یـک سـازمان کار یکپارچـه 
محلـی محقـق می شـود. ایـدة اصلـی آن انسجام بخشـی و ارتقـاي تـوان ذی نفعـان از 
طریـق توانمندسـازی آنهـا براي به عهـده گرفتن نقش فعـال در برنامه ریـزي پروژه و 
تصمیم گیـري گروهـی اسـت. ارکان کلیـدی ایـن راهبـرد عبارت انـد از: نهادسـازی 
محلـی، ارزیابـی و برنامه ریـزی مشـارکتی منطقـه ای، انسـجام سـازمانی ذی نفعـان، 
شبکه سـازی مردمـی برای تعییـن و اسـتقرار فّناوری هـا، اسـتانداردها و ماموریت های 
ویـژه ارتقـای بهـره وری کـه در قالـب بسـته های تلفیقـی و بـا راهبری مروج مسـئول 
پهنـه پیاده می شـوند. ازاینرو، مروج باید شـناخت کافی و مهـارت الزم در به کارگیری 

ابزارهـا و فنـون ترویجـی و تسـهیلگری مختـص ایـن موضوع را کسـب کند. 
 مهارت هـای ترویجـی الزامـی بـرای پیاده سـازی ایـن ارکان، مجموعـه ای از فنون 
ترویجـی، تسـهیلگری و برنامه ریـزی مشـارکتی اسـت کـه مـروج بایـد آنها را کسـب 
کـرده و با پشـتیبانی محققان معین و کارشناسـان موضوعی و سـازمان های غیردولتی 
بـا اتـکا بـر امکانات محلـی و آمـوزش موثر ذی نفعـان پیاده کنـد. مولفه هـای کلیدی 

در ایـن راهبـرد، از ایـن قرارند:
1. تحلیل، شناسایی، سازمان دهی و گروه بندی افراد و ذی نفعان در پهنه؛

2. سازمان دهی گروه های مشارکتی در سطح بهره برداران؛
3. بررسـی وضعیت موجود، نیازسـنجی و تحلیل مشـکالت بر اسـاس سـاختار ها و 

منطقه ای؛  اطالعات 
4. تحلیـل اهـداف بـر اسـاس اولویـت مشـکالت، انتخـاب اقـدام، تدویـن برنامـه 
کار و طـرح عملیاتـی در چهارچـوب برنامه ریـزی منطقـه ای بـا هدف ایجاد احسـاس 

مالکیـت ذی نفعـان در پهنه هـای ترویجـی؛
5. سـازمان دهی دانـش و تجربیـات محلـي و ظرفیـت آنهـا و دخالـت و مشـارکت 

بهره بـرداران در برنامه ریـزي، تحلیـل و اجـرا؛
6. تلفیـق سیاسـت ها، اهـداف و ماموریت هـای ملّی بـا دیدگاه هـا و نیازهاي محلي 

یـا گروه هـاي هدف؛
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7. تبییـن نقش هـا و مسـئولیت ها در بیـن طرف هـاي مشـارکت کننده بـا هـدف 
تعهد؛  ایجـاد 

8. اسـتقرار سـازمان کار مدیریـت یکپارچـه محلـی مبتنـی بـر مشـارکت فعـال 
ذی نفعـان محلـي، مالحظه و رعایـت ارز ش هاي بومـي، انتخاب و اجـراي رهیافت هاي 
جامع و ظرفیت سـازي در بدنه تشـّکل هاي روسـتایي برای تطبیق برنامه های توسـعه 

بـا شـرایط به سـرعت متغیـر اجتماعـي - اقتصادي؛ 
9. شـناخت دقیـق ظرفیت هـاي نهفتـه در جامعه محلي و بسـیج نیروهـا از طریق 

تسهیلگري؛
10. یکپارچه سـازي طرح هـا و فعالیت هـای بیرونـی و جهت دهی خدمـات و حمایت ها 

در قالب توانمندسـازی محلی؛ 
11. شناخت دقیق دستاوردهاي گذشته و تجهیز و فعال سازي منابع داخلي.

 از منظـر ترویجـی، این مـدل روش ، ابزار و مراحل کار منطقـي، ثابت و معین ویژه 
برنامه ریـزی منطقـه ای را دارد. ایـن قاعده منـدي تسـهیل کننده حصـول شـناخت و 
درک مشـترک و شـفاف از مسـائل پهنه ترویجی اسـت؛ همچنین ضابطه و چهارچوب 
منطقـی ای را بـراي فرمولـه کـردن برنامـه و چشـم انداز توسـعه در هـر پهنـه ارائـه 
مي کنـد. بـا پایـش و کنتـرل چرخـه اي کار در هـر یـک از مراحـل پـروژه و دریافـت 
نتایـج و در حیـن کار و بـا کسـب تجربـه، اصالحاتـي در آن مرحلـه انجـام مي گیـرد. 
نقشـه راه برنامه ریـزی و مدیریـت مشـارکتی ترویجـی بـا تاکید بر ایفای نقش شـبکه 
غیردولتـی و مردمی در شـکل )2( نشـان داده شـده اسـت. همچنیـن، در جدول )1( 
فنـون و مهارت هـای تخصصـی ترویجـی الزم بـرای مدیریـت و راهبـری سـایت های 

جامـع مدیریت مشـارکتی ارائه شـده اسـت.
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شکل 2 - مراحل کار و فرایند برنامه ریزی پهنه های ترویجی

جدول 1- فنون و مهارت های تخصصی ترویجی الزم برای مدیریت و راهبری سایت های جامع مدیریت مشارکتی

تاکتیک ترویجی شرح  ماموریت / مهارت مورد نیاز ماموریت /
مهارت ترویجی

ابزارهـای فرآیندی، فنون و 
فعالیت های سـاختاری  در 

تسهیلگری مهارت 

تحلیـل، شناسـایی، سـازماندهی و انسـجام و گروه بنـدی 
افـراد، ذی نفعـان، نهادهـا و عوامـل دولتـی، غیردولتـی و 
مردمی مرتبط با برنامه های توسـعه کشـاورزی در پهنه در 
قالب سـازمان کار یکپارچه مدیریـت پهنه  برای  مدیریت 
مشـکالت و پیشـبرد برنامه مشـترک از طریق فعال سازی 
گـروه و هم افزایـی توان هـا در چرخـه برنامه ریـزی، حـل 
مسـئله، تصمیم سـازی، مشـارکت و همـکاری متقابـل در 
فعالیت هـا در پهنه هـای  جهـت توسـعه کمـي و کیفـي 

ترویجی  

شبکه سـازی،  مهـارت 
نهادسازی و 

ذی نفعان سـازماندهی 

مدیریت مشـارکتی چرخه 
)PPCM( پروژه 

مهـارت ترویجی ویژه برای ارزیابی، نیازسـنجی، شـناخت 
سیسـتماتیک  فعالیـت  اطالعـات و  گـردآوری  مسـایل، 
ترویجی برای دسـتیابي به اسـتنتاج ها، نتایـج، فرضیه ها و 
نقطه نظرهـا و جمـع آوري اطالعـات جدیـد  و برنامه ریزی 
مشـارکتی بـا دخالت دادن همـه ذی نفعان که مشـمل بر 
مجموعـه ای از روش هـا و ابزارهـای مشـارکتی برای تحقق 
گروه هـای  تعییـن   -1 جملـه:  از  کلیـدی  فعالیت هـای 
کاری  گروهـای  سـازماندهی  اعتمادسـازی و   -2 مرجـع 
3- ارزیابی هـای مشـارکتی و روسـتایی 4- تعیین اهداف و 
اولویت هـای منطقـه ای 5- تحلیـل شـرایط موجـود 5- 
اجمـاع سـازمانی در یـک چارچوب برنامه اقدام  مشـترک  
6- تدویـن برنامـه اقـدام و 7- تعییـن مالحظـات اجرایـی 

منطقـه ای در قالـب کارگروهی اسـت.

نیازسـنجی،  مهـارت 
برنامه ریـزی  ارزیابـی و 

منطقـه ای
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تاکتیک ترویجی شرح  ماموریت / مهارت مورد نیاز ماموریت /
مهارت ترویجی

/ GIS/ AESA
اسـکن /مونیتورینگ/نقشه 

نی خوا

کلیـدی  اقـدام  چهـار  شـامل  اسـت  ویـژه ای  تاکتیکـی 
طراحـی پهنـه، تراس بنـدی، راندوم گیـری و طراحـی بـا 
هدف نیازسـنجی، شـناخت آسـتانه های اقتصـادی مزرعه 
توسـط کشـاورزان صـورت می گیـرد. ایـن اقـدام کلیـدی 
اسـت کـه با هـدف کمی سـازی )تعیین شـاخص( خطوط 
اقـدام بـا مالحظه حفـظ معیشـت و اقتصاد مزارع توسـط 

خـود کشـاورزان  صـورت می گیـرد.

ابزارهای  مهارت هـای و 
نیازسـنجی،  تحلیـل، 
منابـع و  مدیریـت 

سیسـتم  کو ا

PDM-PO
چارچـوب  اقـدام،  برنامـه 
منطقـی برنامه هـای پهنـه 

تلفیـق و  بـرای  کـه  اسـت  ویـژه ای  تاکتیـک  ایـن 
یکپارچه سـازی نتایـج و اطالعـات به دسـت آمـده از سـه  
سـطح: 1- محیطـی 2- تجربیـات، دانـش، نیـاز و توقعات 
تحقیقاتـی و  یافته هـای  نتایـج  دانـش،   -3 کشـاورزان و 
اهـداف و سیاسـت های بخـش کارشناسـی در قالـب یـک 
برنامـه کار مشـترک مـورد توافق همـه ذی نفعـان  که در 

می گیـرد.     صـورت  ممکـن  زمـان  کوتاه تریـن 

ترویجـی  مهارت هـای 
اقـدام و  مدیریـت 
چارچـوب  تدویـن 

منطقـی 

نرم افـزاری  سـامانه های 
مه ریـزی برنا

ارتقـای مهـارت در ابـزار و سیسـتم های  نویـن شـناخت، 
تحلیـل، برنامه ریـزی و بررسـی وضعیـت موجـود 

نرم افـزاری و  مهـارت 
شـبکه  مدیریـت 

ن پشـتیبا

توسعه مشـارکتی فناوری، 
اعتبـاری،   صنـدوق 
مـدارس  فنـاوری، 
مزرعه ای، سیسـتم تحقیق 
مزرعـه ای،  ترویجـی   -
PTD- FFS-FSRE-R&D

تاکتیک هـای تحولـی ترویـج مشـارکتی برای نهادسـازی 
مشـارکتی، ارزیابـی و برنامه ریزی مشـارکتی، سـازماندهی 
اجتماعـی، توسـعه مشـارکتی فناوری، اسـتقرار و توسـعه 
فنـون و یافته هـا مرتبـط با مدیریـت مزرعه در کشـاورزی 
اسـت کـه فنـون را به صـورت یـک بسـته تلفیقـی درون 
مزرعـه ای با دخالـت دادن مالحظـات اجتماعی و محیطی 
در منطقـه هـدف برای پذیرش کشـاورزان پیـاده می کند. 

روش هـای  در  مهـارت 
نوین ترویج  مشارکتی  
مزرعه ای برای توسـعه 

فناوری و انسـانی

- روش هـای انتقـال یافته 
- ترویـح تعاونی هـا 

- ترویج خصوصی
- آموزش بهره برداران

سـطح  در  ترویجـی  رهیافت هـای  روش هـا و  مجموعـه 
اجرایـی بـرای نهادسـازی نظام هـای بهره بـرداری،   عرضه 
خدمـات و انتقـال یافته ها از جمله روز مزرعـه، هفته انقال 
یافته ها،طرح هـای تحقیقـی - ترویجـی، مزارع  نمایشـی، 
کانـون یادگیـری، سـایت های جامـع  ترویجـی، آمـوزش 
مهارتـی بهره بـرداران، کارگاه هـای ترویجـی، نمایشـگاه و 

جشـنواره، رسـانه های دیـداری و شـنیداری و ...

برنامه ها، 
روش هـا  ماموریت هـا و 
آمـوزش  و  ترویـج، 
یافته هـای  انتقـال 
ترویجـی متعـارف 

- سامانه های نرم افزاری 
- ارزیابی مشارکتی 

اثربخشـی  ارزیابـی   -
بیرونـی درونـی و 

فنـی،  اثربخشـی  تحلیـل  شـبکه  سیسـتم و  اسـتقرار 
فراینـدی، نظارتـی و اصالحی در قالب شـبکه تحت وب بر 

اسـاس دو نظـام مستندسـازی فنـی و فراینـدی 
نظارت و  مستندسازی، 

ارزیابی

ادمه جدول 1- فنون و مهارت های تخصصی ترویجی الزم برای مدیریت و راهبری سایت های جامع مدیریت مشارکتی
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6- ساختار و تشکیالت اجرایی  �
اسـتقرار این برنامه منوط به انسـجام سازمانی، سـازمان دهی ذی نفعان، کارگروهی 
مبتنـی بـر چرخه اطالعات و بر اسـاس شـرایط هر محـدوده مدیریتی اسـت. ازاین رو، 
باتوجه بـه راهبـرد تعیین شـده مشـارکتی، نظـام مدیریـت بـا نـام مدیریـت یکپارچه 
مشـارکتی بـه شـرح زیر ارائه می شـود. منظـور از نظـام مدیریت یکپارچه مشـارکتی، 
عبـارت اسـت از تبییـن نقـش مناسـب دسـت اندرکاران و دسـتیابی بـه سـاختاری 
تسـهیلگر، چابـک، کوچـک و غیرمتمرکـز بـرای سـازمان های دولتـی در تعامـل بـا 
سـایر ذی نفعـان )بخـش خصوصـی، سـازمان های مردم نهـاد، مدیریت هـاي محلـي و 
بهره بـرداران( کـه بـرای تحقـق اهداف برنامـه طراحی شـده اسـت. ماموریت های این 

نظـام عبارت انـد از:
بین بخشـی میـان  انسـجام  بـرای اجمـاع فنـی و  فراهـم آوردن بسـتر الزم   -1

متولـی. دسـتگاه های  برنامه هـای 
2- قابلیـت برنامه ریـزی و تطبیـق برنامه هـای ملّـی بـا سـاختار و شـرایط مناطـق 
هـدف به صـورت منطقـه ای، تطبیـق برنامـه و بودجه  با اولویـت نیازها و توقعـات محلی.

3- قابلیـت برنامه ریـزی مشـارکتی و طبقه بندی شـده با حضور ذی نفعـان کلیدی 
برنامه در سـطح محلی.

4- قابلیت انطباق اهداف برنامه کشاورزی با بهره برداری از منابع پایدار.
سـاختار زیـر بـر اسـاس شـرایط اداری موجـود، به منظور اسـتقرار نظـام مدیریت 

یکپارچـه بـرای هدایـت و پایـداری برنامه ارائه شـود:
1-کارگـروه راهبـری ملّـی برنامـه: کارگروهـی بـرای مدیریـت، پایـش، نظـارت و 

راهبـری اسـتقرار و سیاسـتگذاری اجرایـی در سـطح ملّـی تشـکیل می شـود. 
2-کارگروه اسـتانی: اسـتقرار برنامه در اسـتان، مسـتلزم یکپارچه نگری برنامه ها و 
اسـتفاده از ظرفیـت همه نهادها، دسـتگاه های دولتی، غیردولتـی در تلفیق برنامه های 
اجتماعـی، اقتصـادی و  محیـط زیسـتی، و نیازمنـد توانمنـدی اجرایـی و برنامه ریـزی 
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جامـع اسـت. بدیـن منظور گـروه کاری اسـتانی برنامه، متشـکل از نماینـدگان دفاتر 
رئیـس سـازمان؛ همچنیـن  بـا ریاسـت  اسـتان  ذی ربـط سـازمان جهادکشـاورزی 
درصـورت نیـاز با حضـور نماینـدگان نهادهـای کلیدی ذی نفـع، ازجمله شـرکت آب 
منطقـه ای، ادارات کل حفاظـت محیط زیسـت و منابـع طبیعی اسـتان و سـازمان های 
مردم نهـاد و اصنـاف کشـاورزی، بـه دبیـری مدیریت هماهنگـی ترویج سـازمان جهاد 

کشـاورزی اسـتان تشـکیل یافته و فعالیـت می  کند. 
3- گروه کاری اجرایی در شهرسـتان: در سـطح شهرستان، کمیته اجرایی همچون 
سـاختاری فرابخـش بـرای مدیریت برنامه، با مسـئولیت مدیر جهاد کشـاورزی تعیین 
شـده اسـت. این کمیته متشـکل از نمایندگان ذی نفعان کلیدی در سـطح محلی، به 

دبیـری رئیـس اداره ترویج جهاد کشـاورزی شهرسـتان ها فعالیت می  کند.
4-کمیتـه برنامه ریـزی سـطح مرکـز دهسـتان: بـا مسـئولیت رئیس مرکـز جهاد 
کشـاورزی دهسـتان تشـکیل می شـود و مهم تریـن ارکان شـبکه ترویجـی در ایـن 
کمیتـه، شـامل کشـاورزان خبـره، ارکان و اعضـای تشـّکل ها و تعاونی هـای تخصصی، 
زنـان  بهره بـرداران،  گروهـی  فعالیـت  اشـکال  سـایر  زراعـی،  شـرکت های سـهامی 
روسـتایی و عشـایری در حـوزه اجرای طرح، شـرکت های خدمات مشـاوره ای و فنی و 
مهندسـی کشـاورزی، مددکاران، تسـهیلگران، مهندسـان ناظر، سـربازان سـازندگی، 
مراکـز  در  شـاغل  کارشناسـان  کارکنـان و  مجریـان،  مدیـران،  کشـاورزی،  بسـیج 
جهادکشـاورزی شهرسـتان ها و دهسـتان های منطقه، سـایر ذی نفعـان و ذی مدخالن 
دولتـی مرتبـط بـا طـرح در سـطوح ملّـی و اسـتانی، ارائه دهنـدگان خدمـات فنـی و 
پشـتیبانی به کشـاورزان در منطقه، شـوراهای اسـالمی و دهیاران روسـتاهای مناطق 
هـدف ایفـای نقـش خواهنـد کـرد. سـاختار اداری، اعتبـاری و تشـکیالت اجرایـی 

سـایت های مدیریـت مشـارکتی جامـع تولیـد در جـدول )2( ارائـه شـده اسـت. 
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ت مشارکتی جامع تولید
ت های مدیری

جدول 2- ساختار ادرای، اعتباری و تشکیالت اجرایی سای
ش

زیربخ
ستاد ملی

استان
شهرستان

ترویج

ت هاي اجرایي برنامه هاي ترویجي و 
1-تعیین سیاس

آموزشي  و تدوین و ابالغ دستورالعمل ها.
ش های اجرایی و 

 2- هماهنگی های الزم با زیربخ
ت از اجرای طرح.

ت و حمای
تحقیقاتی برای مشارک

3 - تعیین کارشناسان معین استان ها به منظور 
هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای طرح. 

ت های ملی و منطقه ای توجیهی و 
4- تشکیل نشس

مشورتی.
ت، نظارت و ارزشیابی مستمر طرح در سطح 

 5 - هدای
کشور

6-پیگیری تامین نیازهای انگیزشی و ایجاد مشوق ها 
برای کلیه همکاران طرح

7- سیاستگذاري و برنامه ریزي براي پشتیباني و تجهیز 
شبکه ترویج در راستاي اجرای طرح

ک از 
8- تشکیل کارگروه های فني ویژه برای هر ی

زیربخشها و حتی االمکان محصوالت و موضوعات

1-پیگیری برای تشکیل کمیته هماهنگی 
استان 

2- برگزاری جلسات توجیهی طرح برای 
ت اندرکاران 

کلیه دس
3- ایجاد هماهنگی بین واحدهای 

تحقیقاتی، ترویجی و اجرائی
4- نظارت و ارزشیابی طرح با همکاری 

واحدهای اجرائی و تحقیقاتی
ش نهایی و ارسال آن به 

5 - تهیه گزار
ستاد

6- پیگیری در تامین نیازهای انگیزشی و 
ایجاد مشوق ها برای کلیه همکاران طرح

7- تامین بخشی از اعتبار

1-پیگیری تشکیل کمیته اجرایی طرح 
ت هم اندیشی برای توجیه 

 2-تشکیل نشس
مجریان سطوح دهستان توسط اداره ترویج 

شهرستان.
ت مسئولین مراکز جهاد 

3- راهنمایي و هدای
کشاورزي دهستان در حوزه طرح توسط 

اداره ترویج. 
4- تدوین برنامه عملیاتی.

ت در نظارت و ارزشیابي مستمر از 
5- مشارک

اجراي برنامه هاي عملیاتي در سطوح مراکز 
دهستان.

ش هاي ادواري منظم از 
6- ارائه گزار

ت اجرایي طرح به ستاد استان
پیشرف
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ش
زیربخ

ستاد ملی
استان

شهرستان

اجرا

ت های محصولی موضوعی و اعالم اهداف 
-تعیین اولوی

اجرایی
ش 

ت هاي زیربخ
-تدوین و ارائه سیاس

ش 
-ارائه اهداف کمي وکیفي زیر بخ

ک 
-ارائه پروژه هاي ملي و طرح هاي مشتر

ت ها و اقدامات حمایتي موردنیاز 
- تعیین سیاس

- برنامه ریزي براي تامین به موقع امکانات حمایتي و 
نهاده اي مورد نیاز تولید محصوالت کشاورزي 

- سیاستگذاري براي پشتیباني فني تخصصي و 
ت هاي ترویجي آموزشي و تحقیقاتي 

حمایتي از فعالی
در چارچوب برنامه هاي توسعه اي موضوعي محصولي 

ش بینی شده طرح های 
ص اعتبارات پی

- تامین و تخصی
ت ها عملیاتی می شوند 

اجرائی که در سای

ت های محصولی و موضوعی و 
- تعیین اولوی

ک شهرستان 
اعالم اهداف اجرائی به تفکی

- تامین 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 

ص اعتبارات پی
- تامین و تخصی

ت ها 
شده طرح های اجرائی که در سای

عملیاتی می شوند 
- اعالم نیازهای آموزشی پرسنل

- همکاری درتامین نیازهای انگیزشی و 
ایجاد مشوق ها برای کلیه همکاران طرح

ت های محصولی و موضوعی و 
- تعیین اولوی

ک دهستان 
اعالم اهداف اجرائی به تفکی

- همکاری در بررسي و تطبیق توصیه هاي 
فني با شرایط شهرستان 

ت فني از مجریان دهستان با اعزام 
- حمای

کارشناسان موضوعي
ت در نظارت و ارزشیابي مستمر از 

- مشارک
اجراي برنامه هاي عملیاتي در سطوح مراکز 

دهستان 

ت مشارکتی جامع تولید
ت های مدیری

ادامه جدول 2- ساختار ادرای، اعتباری و تشکیالت اجرایی سای
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ش
زیربخ

ستاد ملی
استان

شهرستان

تحقیقات

س نیازسنجی
ت های تحقیقاتی بر اسا

1- تعیین اولوی
 2- تعیین محقق معین برای هر طرح و پروژه

3- پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی ترویج
4- ایجاد انگیزه برای محققین همکار طرح ها

ش تحقیقات ملی و ترویج 
- هماهنگی بخ

استان 
2-ارائه یافته های تحقیقاتی به مروجان و 

ت اندرکاران اجرائی طرح 
دس

3- همکاری در کارگروه نظارتی 
4- معرفی محقق همکار طرح 

ت های الگویی
1- همکاری در ایجاد سای

2- نظارت بر اجرای طرح های تحقیقی 
ت ها

ترویجی در سای
3- بررسي و تطبیق توصیه هاي فني با 

شرایط شهرستان 

ش
آموز

ت اندرکاران 
ش های توجیهی به کلیه دس

-  ارائه آموز
ش و ترویج و سایر 

ت آموز
طرح در سطح معاون

ت ها، سازمان ها و موسسات تحقیقاتی ذیربط 
معاون

ب 
ش از آغاز طرح با ارائه گواهینامه رسمی در قال

پی
ش کارکنان

آموز

ش به کلیه ذی ربطان طرح در 
- ارائه آموز

استان  با ارائه گواهینامه رسمی
ش های تخصصی و مدیریتی به 

- ارائه آموز
ت های خدمات مشاوره ای

شرک
ش های تسهیلگری

ش رو
- آموز

ش های الزم به اعضای کمیته 
- ارائه آموز

اجرایی و سایر عوامل شهرستان با ارائه 
گواهینامه رسمی 

ش های تسهیلگری به مجریان 
ش رو

- آموز

ت مشارکتی جامع تولید
ت های مدیری

ادامه جدول 2- ساختار ادرای، اعتباری و تشکیالت اجرایی سای
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در این راستا، اقدامات زیر پیگیری خواهد شد:
1- تشـکیل کمیتـه هماهنگی اسـتان: کمیتـه هماهنگی اسـتان به ریاسـت 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان و بـا عضویـت مدیـران هماهنگـی ترویـج، 
زراعـت، باغبانـی، امـور دام، حفظ نباتات، آب وخـاک، مرکز تحقیقـات و مرکز آموزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی و سـایر واحدهـای مرتبـط در سـطح اسـتان؛ همچنیـن 
نماینـده کانـون کشـاورزان خبـره اسـتان و نماینده شـرکت های خدمات مشـاوره ای، 
فنـی و مهندسـی کشـاورزی مجـری سـایت ها تشـکیل می شـود. هـدف از تشـکیل 
ایـن کمیتـه، انجـام هماهنگی هـای الزم بیـن واحدهـای ذی ربـط برای دسـتیابی به 
پیوسـتگی عملیاتـی معطـوف بـه اهـداف مشـترک در فعالیت هـا و برنامه هایی اسـت 
کـه در راسـتای حصـول بـه اهداف کمی و کیفـی طرح در اسـتان قرار دارنـد. وظایف 

ایـن کمیتـه می توانـد بـه شـورای ترویج اسـتان محول شـود.
2- صـدور حکـم بـرای مدیر هماهنگی ترویج کشـاورزی اسـتان در مقام مسـئول 
هماهنگـی طـرح در اسـتان و دبیـر کمیته هماهنگی اسـتان، از طرف رئیس سـازمان 

جهاد کشـاورزی استان.
3-تعیین و معرفی مسـئول اجرایی طرح در اسـتان به پیشـنهاد کمیته هماهنگی 
اسـتان و ابالغ ریاسـت سازمان. یکی از کارشناسان مجرب اسـتان با داشتن شناخت و 
تجربـه کافـی از ترویـج و نیـز مسـائل فنـی کشـاورزی، بـرای مسـئولیت اجرایـی و 
پیگیـری طـرح تعییـن  می شـود تا زیـر نظر مسـئول هماهنگی طـرح، پیگیـر اجرای 

سـایت ها در سـطح اسـتان را پیگیـری کند.
4- ایجـاد هماهنگـی بیـن واحدهـای تحقیقاتـی، اجرایـی، ترویجـی و آموزشـی 
به منظـور مشـارکت و حمایـت از اجرای طـرح: منظور از هماهنگی فرایندی اسـت که 
طی آن، پیوسـتگی عملیاتی در فعالیت های معطوف به اهداف مشـترک در برنامه های 
توسـعه ای بخـش کشـاورزی ایجـاد شـده و از موازی کاری هـا، دوباره کاری هـا و امـور 
متناقـض جلوگیـری و باعـث ایجـاد رابطـه مطلـوب بیـن فعالیت هـا و اقدامات شـود. 
بـرای ایجـاد هماهنگـی الزم در اجـرای ایـن طرح هـا، در کمیتـه هماهنگـی اسـتان 
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دربـاره نقـش و وظیفـه هر یـک از مدیریت های ذی ربط در سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان و واحدهـای تابعـه در شهرسـتان ها بحـث شـده و حمایت هـای ضـروری برای 
طرح هـا تعییـن می شـود؛ درنتیجـه، انتظـار مـی رود به جـای انجـام امـور مـوازی، 

فعالیت هـای واحدهـای مختلـف سـبب هم افزایی شـود.
5- بررسـی و تعییـن دسـتورالعمل و توصیه هـای فنـی بـه تفکیـک محصـوالت و 
موضوعـات مدنظـر )دسـتورالعمل فنـی مـورد  اجـرا در سـایت الگویـی مشـتمل بـر 
یافته هـای تحقیقاتـی، توصیه هـای فنـی طرح هـای زیربخش هـای اجرایـی، تجـارب 
کشـاورزان خبـره و نمونـه می شـود که باید پس از بررسـی شـرایط تولیـد محصول یا 
موضـوع در منطقـه، با همـکاری ترویج، تحقیقـات و زیربخش اجرایـی مربوطه تنظیم 

 شود(. 
6- صـدور حکـم برای مدیران جهاد کشـاورزی شهرسـتان در مقـام رئیس کمیته 

اجرایـی طرح در شهرسـتان مربوطه.
7- تشـکیل کمیته اجرایی طرح با ریاسـت مدیر شهرسـتان و دبیـری رئیس اداره 
ترویـج و عضویـت روسـای واحدهای اجرایـی، تحقیقاتـی، اداره ترویج، روسـای مراکز 
جهـاد کشـاورزی دهسـتان درگیـر طـرح، نماینـده شهرسـتانی شـرکت های خدمات 
فنـی مهندسـی و نماینـده خبـرگان شهرسـتان. هدف از تشـکیل این کمیتـه هدایت 
هماهنـگ و منسـجم عملیـات طـرح و اسـتفاده از کلیـه توانایی هـای موجـود، بـرای 

دسـتیابی بـه اهداف پیش بینی شـده اسـت.
8- تعییـن و معرفـی مسـئول اجرایی طـرح در شهرسـتان: مدیر جهاد کشـاورزی 
شهرسـتان بایـد رئیـس اداره ترویـج یا یکـی از کارشناسـان مجرب شهرسـتان را که 
شـناخت و تجربـه کافـی از ترویـج و نیـز مسـائل فنـی کشـاورزی دارد، بـرای مقـام 

مسـئولیت اجرایـی و پیگیـری طـرح در سـطح شهرسـتان تعیین و معرفـی کند.
9- تشـکیل کمیتـه برنامه ریـزی منطقـه ای در مرکـز جهاد کشـاورزی دهسـتان: 
سـازمان کار محلـی در مرکز دهسـتان، فراینـد برنامه ریزي منطقـه ای را در قالب یک 
پـروژه طراحی و اجرا می کند. مرجع دهسـتان مسـئولیت سـازمان دهی و راهبری این 
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سـاختار را در دو سـطح مرکـز دهسـتان و پهنه هـای ترویجی، از طریـق به کارگیری و 
فعال سـازی ارکان پهنـه مثل محقق معین، کارشناسـان موضوعی و مروجان مسـئول 
پهنـه و کشـاورزان مرجـع برعهـده دارد. بـر اسـاس ایفای نقـش تسـهیلگری، فرایند 
آماده سـازي نهاده هـا )سـرمایه، نیـروي کار و فنـاوری(، وجـود طیف زماني مشـخص 
بـراي اجـراي فعالیت هـا و تولید بـرون داد )نتایج( براي دسـتیابي به یـک هدف عیني 
از پیش تعییـن شـده یـا مقصـد پروژه و هدف توسـعه اي مطلـوب، در قالـب برنامه کار 
هـر پهنـه تدوین شـده و بـا انطباق بـر شـاخص های اکوسیسـتم و اهداف باالدسـتی، 
اعتباربخشـی و اجرایـی می شـود. بـا اسـتفاده از ایـن مـدل، منابع محلـی درون پهنه 
بیرونـی و درونـی،  از دو دسـته منابـع  بهره بـرداری  تلفیـق و  بـا  شناسـایی شـده و 
پهنه هـای ترویجـی فراینـد توسـعه پهنـه مبتنـی بـر سـازمان کار اجتماعـی محلـی 
پیگیـری می شـود. سـاختار، اجزا و فراینـد برنامه ریـزی و مدیریت برنامه سـایت ها در 

مرکز دهسـتان در شـکل زیر تشـریح شـده اسـت: 
10- وظایف شرکت های مجری طرح )در صورت کارسپاری(:

  تکمیل فرم اطالعات و برنامه ریزی سایت جامع _
  برگزاری جلسات، کارگاه های آموزشی، نیازسنجی، ارزیابی و برنامه ریزی _
  پیاده سازی برنامه اسکن و مونیتورینگ در مزارع _
  مشارکت در سازمان دهی و تعیین مزارع و کشاورزان مرجع / اصلی / تابعی  _
  استقرار برنامه های توسعه فّناوری _
  مستند سازی و ثبت فرایند  _
  سازمان دهی گروه های کاری عملیاتی _
  سنجش علمی نتایج اجرای طرح در واحدهای الگویی و تابعه بر اساس قرارداد مربوطه _
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شکل 2- نمای شماتیک از ساختار و تشکیالت فرایند در مرکز دهستان
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شکل 3- نمای شماتیک از فرایند برنامه ریزی و در سطح مرکز دهستان
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7- سازمان کار طرح  �
به منظـور اسـتفاده بهینـه از شـرایط، امکانـات و سـاختارهای موجـود در سـطوح 
مراحـل  در  موثـر  هماهنگـی  ایجـاد  دهسـتانی و  شهرسـتانی و  اسـتانی،  سـتادی، 

ارائـه می شـود.  برنامه ریـزی و اجرایـی طـرح، ایـن سـازمان کار 

چ

8- منابع اعتباری  �
برنامه هـای  در  برنامـه  تلفیـق  برنامـه،  پایـداری  ابزارهـای  مهم تریـن  از  یکـی 
توسعه بخشـی اسـت؛ ازاینـرو، با عنایـت به این مهم، اسـتقرار برنامه )ظرفیت سـازی و 
اسـتقرار نظام مدیریتی( باید از محل اعتبارات سـازمان تامین شـده و هم زمان سـهم 
اعتبـاری سـاالنه هر یـک از دسـتگاه های اجرایی ذی ربـط در بودجه های سـنواتی، از 

محـل اعتبـارات ملّـی یا اسـتانی پیش بینی شـود.
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9- مستندسازی، نظارت و ارزشیابی  �
بـرای پیاده سـازی و انجـام فرایند ارزشـیابی در دو سـطح داخلی و بیرونـی برنامه، 
سـامانه جامـع مستندسـازی فنـی و فراینـدی در چهارچـوب مشـخص بـا محتـوای 
گزارش نویسـی، گزارش گیـری، ثبـت گزارش هـای دریافتـی، دسـته بندی، تحلیـل، 
ثبـت و آرشـیو گزارش هـای فنـی طراحـی و مسـتقر می شـود. آنچـه بـا نـام فراینـد 
مستند سـازی در ایـن سـامانه شـکل می گیرد عبـارت اسـت از ثبت، تجزیـه وتحلیل 
همـه فرایندهـای اجرایـی، فنـی، محیطـی، ترویجـی و مانند آنهـا. در تمامـی مراحل 
اسـتقرار برنامـه کـه بـا هـدف تجزیه وتحلیل فنـی، فراینـدی، نتیجـه ای و ارزشـیابی 
اثربخشـی از دو منظـر فنـی و ترویجـی اجـرا مـی شـود. افـزون بـر ایـن، این سـامانه 
کـه همـه اطالعـات الزم برای طراحـی برنامه های الگوی کشـت بر مبنـای معیارهای 
شـاخص ها،  مستندسـازی  بـرای  نظام منـد  قابلیتـی  می کنـد،  جمـع آوری  را  آب 
تغییـرات، فعالیت هـا و ثبـت آنهـا در قالب یک سـامانه تحلیلگـر و ارائه پیشـرفت کار 
بـر اسـاس نظـام پایـش را دارد؛ همچنیـن تهیـه سـامانه بایگانـی اطالعـات مـزارع، 
گـردآوری اطالعـات، گزارش هـا، تصاویر و شناسـنامه ثبـت فعالیت های انجام شـده از 
کارشناسـان محلـی و تهیـه گزارش هـای تحلیلـی، تهیـه گزارش های ماهانـه، فصلی، 
میـان کار و سـاالنه، بـرای ارائـه به مراجـع ذی صالح و تهیه آرشـیو از همه مسـتندات 
طـرح بـرای دسترسـی مناسـب از دیگـر ویژگی هـای ایـن سـامانه به شـمار مـی رود. 

10- گام ها و مراحل اجرایی  �
مجموعـه اقدامـات بـرای اسـتقرار سـایت مدیریـت مشـارکتی را می تـوان ازنظـر 

محتـوا بـه چهـار دسـته زیـر تقسـیم  کرد:
الـف( سـازمان دهی و ایجـاد سـامانه مدیریـت پهنـه مبتنـی بـر مدیریـت دانش و 

شـامل:  اطالعات 
1. زون بندی و بلوک بندی پهنه های ترویجی.
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2. سازمان دهی و شبکه سازی ذی نفعان و ذی ربطان.
3. نیازسـنجی و بررسـی وضعیـت موجـود پهنـه بـر اسـاس نظـام ارزیابی سـریع 

روسـتایی و مشـارکتی، بررسـی محیطـی و کارشناسـی.
4. برگـزاری مجموعـه ای از نشسـت ها و کارگاه هـا و اقدامـات ترویجـی در سـطوح 
ذی نفعـان و ذی ربطـان کلیـدی در هـر پهنـه بـرای اعتمادسـازی، اجمـاع عملیاتـی، 

انسـجام سـازمانی، شبکه سـازی و سـازمان دهی گروه هـای کاری مرجـع محلـی.
5. مجموعـه کارگاه هـای برنامه ریـزی محلـی بـرای بومی سـازی برنامـه منطبق بر 
شـرایط و سـاختار هر پهنـه )اقدام بر مبنـای چارچوب منطقی پـروژهPDM( 1( در هر 

پهنـه بر مبنـای تدقیق و تطبیـق اطالعات(.
ب( آموزشـی: ظرفیت سـازی شـبکه مرجـع محلـی کارشناسـان و تسـهیلگران و 
مـددکاران محلـی در پهنـه با مجموعه برنامه های آموزشـی مبتنی بر توانمندسـازی و 
یادگیـری گروهـی موثـر در ارتقـای دانـش و مهارت گروه هـای کاری در چهار سـطح 

حاکمیتی، کارشناسـی، مـددکاران و تسـهیلگران، کشـاورزان در پهنه
ج( ترویجـی: مجموعـه اقدامـات ترویجـی برای توسـعه فّنـاوری در قالب اسـتقرار 
بسـته جامـع مدیریـت موثـر واحدهـای تولیـدی در پهنـه مبتنـی بر نظـام تحقیق و 

ترویـج مزرعـه ای در چهارچـوب اصـول کشـاورزی پایدار
د( مشـارکتی: مجموعـه فنـون و ابـزار مشـارکتی بـرای کار گروهـی، مدیریـت و 
برنامه ریـزی مشـارکتی و ایجاد سـامانه های مدیریت محلی اسـت که بـرای پایداری و 
مردمـی کـردن پـروژه، تحـت مـدل مدیریـت مشـارکتی سیسـتمی و در چهارچوبی 
منطقـی پیـاده می شـود. تعییـن اقدامـات در هـر پهنـه بر مبنـای اصـول برنامه ریزی 
منطقـه ای تبییـن می شـود. برنامه ریـزی منطقـه ای بـا در نظـر گرفتـن معیار هـای 
بـا سـاختار  پهنـه منطبـق  اقتصـادی، در هـر  بهـره وری  ارتقـای  یعنـی  پایـداری، 
اجتماعـی و اکوسیسـتمی آن انجـام می شـود کـه افـزون بر بـازده تولیدی، بـر درجه 
اقتصـادی حفاظـت از اکوسیسـتم و به حداقل رسـاندن خسـارت های زیسـت محیطی 

نیز تاکیـد دارد. 
1- Project Design Matrix
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نکتـه: اصـول مهمی کـه موفقیـت فعالیت هـا، منوط بـه مالحظه و رعایـت آن ها 
در فرایندهـاي عملیات هـای اجرایـی در پهنـه اسـت عبارت اند از: 

تابعی،  _ )مرجع،  مختلف  سطوح  در  کشاورزان  همه  دادن  دخالت  فعال و   مشارکت 
مشاهده گران و بازدیدکنندگان و مانند این ها(

 مالحظه ساختار هر پهنه و تاکید بر انطباق برنامه های بیرونی با شرایط محلی _
 انتخاب و اجراي رهیافت هاي مشارکتی مناسب بر اساس نوع اقدام و مالحظات پیش رو _
 ظرفیت سازي در بدنه نهادها و تشکل هاي پهنه به ویژه شورای اسالمی روستا، تشکل های  _

صنفی کشاورزی
 بسترسازی بیروني براي ایجاد خوداتکایي مردم محلي _
 شناخت دقیق ظرفیت هاي نهفته در جامعه محلي _
 بسیج و انگیزش نیروهای محلی _
 تسهیلگري در جامعه محلی بر مبنای تغییر در روش های گذشته _
 یکپارچه سازي طرح ها و فعالیت ها در پهنه _
 اعتمادسازي و بیان واضح و شفاف کمبودها، نقص ها و مشکالت گذشته  _
 شناخت دقیق دستاوردهاي گذشته _
 تجهیز و فعال سازي منابع داخلي _

11- تشریح گام های اجرایی  �
مجموعـه ایـن اقدامـات، روش هـا و ابزارهـا در قالب یک بسـته عملیاتـی به صورت 

یـک برنامه اقدام در جدول )3( تشـریح شـده اسـت:
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IPCM جدول 3 - اقدامات، روش ها و ابزارها در قالب یک بسته عملیاتی به صورت یک برنامه اقدام در سایت

عنوان 
اصلی

فازهای 
اجرایی

زمان اجرااقدام
تاکتیک 
کلیدی

راهنمای 
اقدام 

پهنـه  در 
ترویجـی

بسـته   -1
اسـتقرار  ترویجی 

سیستم و 
کار  سـازمان 

مدیریت 
در  یکپارچـه 
مرکـز  سـطح 
جهـاد کشـاورزی 

ن هسـتا د

پهنـه  موجـود  وضعیـت  تدقیـق   بررسـی و   -1
بـر مبنـای مولفه هـای اصلـی )وظایـف ابالغـی 

پهنـه( مسـئول  کارشـناس 

ماهـه  سـه 
شـروع  قبـل 
زراعـی فصـل 

مدیریت 
مشارکتی  

چرخه 
پروژه 

)PPCM(

2- گروه بندی و انسجام سازمانی در هر پهنه

یکپارچـه   اطالع رسـانی  سیسـتم  اسـتقرار   -3
ترویجـی  در هـر پهنـه

4- آموزش و توانمندسازی عوامل مرجع

محلـی و  مشـارکتی  برنامه ریـزی  ارزیابـی و   -5
تدویـن برنامـه اقـدام

منابـع  تجهییـز  سـازماندهی و  شناسـایی،   -6
پهنـه هـر  در  موجـود 

2- سـازماندهی و 
برای  بسترسـازی 
برنامـه  اسـتقرار 
قالـب  در  اقـدام 
موثـر  مدیریـت 
واحدهـای تولیـد 
درون  شـبکه  در 

مزرعـه ای

1-  سـازماندهی عوامـل اجرایـی در سـطح پهنه 
در قالـب هسـته هـای شـتاب دهنـده محلی

شـبکه  درون 
مـزارع 

فصـل  )طـول 
) زراعـی 

مدیریت 
سیستمی  

جامع تولید 
 )IPCM(
مبتنی بر 
چارچوب  
FSRE و 

PTD

بـرای  اسـکن  مونیتورینـگ/  برنامـه  اجـرای   -2
تعییـن نیارهـای فنـی و احـد هـای تولیـدی 

3- آموزش و توانمندسازی عوامل شبکه محلی 

4- اجرای سیستم توسعه مشارکتی فناوری 

5- اسـتقرار برنامـه بر اسـاس مکانیسـم ترویجی 
مدیریـت مشـارکتی جامع تولید در سـطح مزارع 

بسـته   -3
مدیریت اسـتقرار 

سامانه های 
محلی،  مشارکتی 

مستندسازی 
فرایندی و 
محصولی و 

اثربخشی ارزیابی 

1- سـامانه های جامـع مستندسـازی فراینـدی و 
طـول فنـی )سـامانه نرم افـزاری برنامه ریـزی محلـی( در   

زراعـی   فصـل 
بـر  تاکیـد  بـا 
تثبیت در سـه 
از  بعـد  ماهـه 
زراعـی فصـل 

استقرار نظام 
شناسه و 
گواهی  

مبتنی  بر 
استانداردها و 
دستورالعمل ها

2- توسـعه و تقویـت سـامانه های مدیریت محلی 
)تشـکل ها، شـرکت های تعاونی تولیـد و ....(  

3- استانداردسـازی، برندسـازی و پیگیـری نظـام 
ارزیابی اثربخشـی و ارزشـیابی
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برنامه ترویج در پهنه، تلفیقی از سـه بسـته مدیریتی: 1- اسـتقرار نظام مدیریت 
ترویجی یکپارچه پیش از مزرعه 2- اسـتقرار بسـته ترویجی مدیریت موثر در مزارع و 
3- بسـته ترویجـی سـازمان دهی سـامانه های محلـی توسـعه برنامه و مستندسـازی 
پـس از مزرعـه اسـت و شـامل روش هـا و فنـون موثـر سـازمان دهی، اطالع رسـانی، 
آمـوزش و ترویجـی می شـود کـه به صـورت فراینـدی نظام منـد )چرخـه پـروژه در 
یـک دوره زمانـی مشـخص( بـرای اسـتقرار راهکارهـای مدیریتی بخش کشـاورزی و 
پایـدار کـردن برنامـه در سـطح محلـی طراحی شـده اسـت. فنـون ترویجـی در این 
برنامـه مشـتمل بر تحقیق - ترویج مزرعه ای مشـارکت مدار، روش های تسـهیلگری و 
مدیریـت موثـر مزرعـه در چهارچـوب کشـاورزی پایـدار و مسـئوالنه اسـت کـه طی 

مراحـل زیـر محقق می شـود:
الف( اقدامات اصلی پیش از مزرعه: که شامل دو دسته اقدام اصلی است:

اقـدام 1: زون بنـدی پهنه در قالـب کانون های مدیریت ترویجی بر اسـاس کاربری 
کشـاورزی، سـاختار اجتماعـی و توانایی هـای ترویجـی؛ تا ضمن سـازمان دهی شـبکه 
ترویجـی در هـر پهنـه، با تطبیق منابـع و مصارف، خطـوط اقدام برنامه هـای ترویجی 

در هـر پهنه تبیین شـود. 
اقـدام 2: اسـتقرار سیسـتم مدیریت یکپارچـه ترویجی مبتنی بـر مدیریت دانش و 

برای:  موثر  اطالع رسـانی 
- ایجـاد سـازمان کار منسـجم و کارگروهـی از مراکـز خدمـات تـا عرصـه )دولتی، 

مردمی( غیردولتـی و 
- آموزش، توانمندسازی و ظرفیت سازی گروه های کاری محلی

- تطبیق اطالعات کلیدی در هر پهنه
- برنامه ریزی بر مبنای اطالعات در هر پهنه

- استقرار سامانه جامع اطالع رسانی موثر و متمرکز محلی
- ظرفیت سـازی اداری و اعتباری و بسترسـازی برای اسـتقرار راهکارها و سـازه های 

مدیریتی
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-  طراحـی برنامـه اقـدام در پهنـه بـر اسـاس نتایـج حاصـل از سـه اقـدام ارزیابی 
محیطـی، ترویجـی و فنی

ب( اقدامـات اصلـی درون مزرعـه: اسـتقرار برنامـه اقـدام »بسـته فنـی – ترویجی 
مدیریـت موثـر مزرعه« بـر مبنای فنون راهبرد مدیریت مشـارکتی جامـع تولید بوده 
کـه اقدامـات ترویجی در این مرحله، شـامل یـک فرایند نظام منـد از اقدامات تلفیقی 
ترویجـی – فنـی – تحقیقـی بـرای مدیریـت صحیـح واحد هـای تولیـدی به صـورت 
گروهی و منطقه ای اسـت. بسـته ترویجی – فنی »مدیریت موثر« با تاکید بر مدیریت 
جامـع تولیـد بـر مبنـای عملیات صحیح کشـاورزی و توجه بـه موارد زیر پیاده سـازی 
می شـود الـف( بومی سـازی و الگوسـازی فنـون بـر مبنـای مدیریت صحیـح و تطبیق 
راهکارهـای موثـر ب( توانمندسـازی هم زمـان بـرای مشـارکت آگاهانه کشـاورزان در 
اجـرای راهکارهـا و ج( توسـعه فنون در قالب شـبکه مونیتورینگ و اصـالح. فنون این 
بخـش که شـامل:فنون ترویـج مزرعه ای مشـارکت مدار و تدبیرهای فنـی در دو بخش 
کلیـدی مدیریـت منابـع تولیـد و مدیریـت حفاظـت محصـول اسـت، در چهارچـوب 
کشـاورزی پایـدار و مسـئوالنه و بر مبنای معیـار کلیدی »آسـتانه اقتصادکشـاورزی« 
قـرار دارنـد. برنامـه میدانـی یا به عبـارت سـاده تر عملیات اقـدام، تلفیقی از سـه اقدام 
)ترویجـی - فنـی و اجرایـی - تحقیقـی( اسـت. اقدامـات ترویجی شـامل به کارگیری 
روش هـای ترویجـی تخصصـی با رویکرد مشـارکتی نظام مند ویژه توسـعه کشـاورزی 
پایـدار بـوده و اقدامـات مزرعـه ای )فنی و اجرایـی - تحقیقی( در مزارع تحت پوشـش 
نیـز تلفیقی از سـه اقـدام عملیاتی توامان اسـکن / آموزش/ اسـتقرار اصالح اسـت که 

در دو سـطح اصلـی و تابعـی در مزارع انجام می شـود.
ج( اقدامـات اصلـی پس از مزرعه: سـازمان دهی محلی )تشـّکل محلی( برای ایجاد 
سـامانه های محلـی مدیریـت بـر اسـاس ظرفیت سـازی انجـام گرفتـه بـرای تثبیت و 

پایـداری برنامـه، محلـی کردن نتایـج و ایفای نقش و مشـارکت پایدار کشـاورزان. 
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در ادامه، به تشریح گام های اجرایی برنامه پرداخته می شود:
مبنـای  بـر  ترویجـی  پهنه بنـدی  فراینـد  تدقیـق  تکمیـل و  اول:  گام 

زون بنـدی فنـی:
بـرای اعمـال مدیریـت مشـارکتی در سـاختار خرده مالکـی پهنه هـای ترویجـی، 
تقسـیم  بلوک هـای همسـانی  یـا  زون هـا  بـه  ترویجـی  پهنـه  کـه  اسـت  ضـروری 
شـود تـا بتـوان ارزیابی هـا و راهکارهـای اصالحـی و مدیریتـی فنـی کشـاورزی را در 
زون هـاي  بـه  ترویجـی  پهنه هـای  بنابرایـن،  کـرد؛  تعریـف  مدنظـر  محدوده هـای 
مختلـف بـر اسـاس شـاخص های هم سـان و معیارهـاي اگرواکولوژیکـی، هیدرولوژی، 
کاربـری اراضـی، اجتماعـی، الگوی کشـت و ماننـد آن و نیز از طریـق تطبیق مرزهای 
اداری پهنـه بـا نقشـه های موجـود تقسـیم بندی رسـمی بـا مسـئولیت تیـم محققان 
معیـن و کارشناسـان موضوعـی تقسـیم بندی می شـود. مهـارت الزامـی و پایـه الزم 
بـرای کارشـناس مـروج پهنـه در مقـام تسـهیلگر و راهبـر ایـن مرحلـه، آشـنایی بـا 

سیسـتم های نقشه کشـی، GIS و کاداسـتر اراضـی اسـت. 
در این فرایند، مراکز اداری جهاد کشـاورزی در سـطح دهستان، به کانون مدیریت 
مدیریتـی ترویجـی تبدیل می شـود و همه اقدامـات و برنامه های ترویجـی در هر پهنه 
به صـورت هماهنـگ، تحـت هدایـت یـک کارگـروه راهبـری فنـی و اجرایـی متمرکز 
در مرکـز دهسـتان انجـام می شـود. کانـون مدیریتـی ترویجـی، شـامل محـدوده ای 
تعریف شـده تحـت پوشـش نظـام مدیریـت اداری مرکـز جهـاد کشـاورزی دهسـتان 
اسـت. در ایـن مرحلـه، محـدوده پهنه هـای ترویجـی بـه زون هـای یـا بلوک هایـی با 
مرز هـای فنی و مشـخصات همسـانی منابـع تولید و شـرایط به هم پیوسـته جغرافیایی 
تقسـیم می شـود. کلیات این فرایند در نمای شـماتیک شـکل زیر مصور شـده اسـت.
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هـر پهنـه عملیاتـی بنـا بـر مشـخصات نظـام بهره بـرداری و تـوان شـبکه محلـی 
ترویجـی بـه چنـد سـایت اجرایـی ترویجـی تقسـیم می شـود و هـر سـایت عملیـات 
ترویجی، شـامل یک یا چند روسـتا اسـت که بر اسـاس تراکم روسـتایی، خصوصیات 
همسـانی دارنـد؛ در ادامـه نیـز روسـتاهای هـر سـایت بـه روسـتای مرجـع / اصلی و 
روسـتای تابعی دسـته بندی می شـوند. شـبکه غیردولتـی محلی ترویجی بـا محوریت 
شـرکت های مشـاوره ای فنی مهندسـی کشـاورزی، و تحـت هدایت کارشـناس پهنه، 
برنامه هـای اجرایـی در هـر سـایت های ترویجـی را عملیاتـی می کنند. پـس از تعیین 
سـایت های ترویجـی، نظر به سـازمان دهی نظام هـای بهره برداری مشـارکتی در قالب 
الگوی مدیریت مشـارکتی داخل هر سـایت، کشـاورزان بر اسـاس شـاخص مشارکتی 
گروه بنـدی می شـوند. کشـاورزان هـر سـایت در قالـب گروه هـای کاری بـا ضریـب 
تقریبـی یـک درصـدی کشـاورزان مرجع، کشـاورزان اصلـی با ضریب مشـمولیت 25 
درصـدی و کشـاورزان تابعـی بـا ضریب مشـمولیت 75 درصـدی از کشـاورزان در هر 

روسـتا، بـرای اسـتقرار راهکارهـای مدیریتـی گروه بندی می شـوند. 
گـروه مرجـع محلـی متشـکل از خبـرگان و مـددکاران محلـی با راهبری شـورای 
اسـالمی روسـتایی اسـت که بر اسـاس سـازوکار مدیریت یادگیری مزرعه ای ترویجی 
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انتخـاب می شـوند. تعـداد کشـاورزان مرجـع را می تـوان بنا بـر فرمول: مسـاحت زون 
تقسـیم بـر ضرب میانگیـن مالکیـت در ضریب تعـداد گروه های محلـی )5( در تعداد 
 استاندارد افراد در هر دوره ترویجی )35( بر اساس فرمول )میانگین مالکیت * 35 * 5( 
محاسـبه کـرد. کشـاورزان مرجـع، مـددکاران اصلـی در هر سـایت به شـمار می روند 
کـه بـا روش ترویجی مدرسـه در مزرعه کشـاورزان آمـوزش می بیننـد. در این مزارع، 
گروه هـای مرجـع اصلـی در سـایت )مـددکاران و تسـهیلگران محلی( فراینـد آموزش 
مرجـع،  گـروه  می کننـد.  پیگیـری  را  محلـی  اسـتقرار  بـرای  برنامه ریـزی  فنـون و 
شـبکه مسـتقیم تحت پوشـش شـامل 25 درصـد از مـزارع را در هر سـایت رهبری و 
مونیتورینـگ می کنـد؛ ازایـن رو، هـر سـایت شـامل یـک یـا چند روسـتای هم بسـته 
همچـون کوچک تریـن واحـد عملیـات ترویجـی اسـت کـه در آن، برنامـه ترویجـی 
به صـورت گروهـی و یکپارچه بـا ضریب 75/25 درصدی بر اسـاس پنـج اقدام کلیدی 

زیـر اسـتقرار می یابد:
1- کارگروه کارشناسـی اسـتقرار مـزارع مرجع یادگیری و توسـعه فّنـاوری همراه 
بـا اقـدام کلیدی اسـکن، یادگیـری مزرعه ای/ اسـتقرار فنون اصالحـی در مزارع تحت 
مالکیـت گـروه مرجـع را دنبال می کنـد )تعداد این مزارع براسـاس تنـوع محصوالت، 

اراضـی و تعداد کشـاورزان انتخاب می شـود(.
2- گـروه آموزش دیـده مرجـع بـر مونیتورینـگ هدفمنـد و اسـتقرار روش هـای 
اصالحـی و مدیریـت کشـاورزی در مـزارع اصلـی، بر اسـاس نتایـج حاصـل از مرحله 

اول در مـزارع تحـت پوشـش مسـتقیم )سـطح 25 درصـدی( نظـارت دارد.
3- مددکاران محلی در سـطح همه مزارع 75 درصدی، برنامه سـیال مونیتورینگ 
محلـی و ثبـت و تحلیـل داده هـای آمایش شـده محلـی در مـزارع تابعـی را بر اسـاس 

سـازوکار اسـتقرار سیسـتم مونیتورینگ سـیال محلی مسـتقر می کنند.
4- بـرای ارتقـای مهـارت ذی نفعـان، انسـجام سـازمانی بـرای دخالـت دانـش و 
قالـب شـبکه های  در  توان هـا  تثبیـت و خودافزایـی  راسـتای  در  محلـی  تجربیـات 
مردمـی و بـرای مشـارکت در تمامـی مراحـل اسـتقرار برنامـه، هم زمـان بـا اقـدام 

مزرعـه ای آمـوزش نیـز منظـور می شـود.
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بهره بـرداری  گروه هـای  قالـب  در  محلـی  گروه هـای  ایجـاد  شبکه سـازی و   -5
بهره بـرداری.  نظـام  سـاختار  براسـاس  مشـارکتی 

بـا هدف سـامان دهی شـبکه ترویجی و بر اسـاس معیارها و منابـع اطالعاتی، پهنه 
در قالب کارگاه های مشـارکتی در سـطح دهسـتان تطبیق یافته و زون بندی می شـود 
تـا ضمـن شـروع فراینـد انسـجام سـازمانی و هم گرایـی ذی نفعـان، پهنه ها بر اسـاس 
مالحظـات محلـی دقیقا جانمایی شـوند. فراینـد تکمیلی پهنه بنـدی همچون فعالیت 

اول برنامـه ترویـج در سـطح محلـی و بر اسـاس جدول )4( انجام می شـود.

جدول 4- شرح برنامه و اقدامات مربوط به تکمیل و تدقیق پهنه بندی در هر دهستان

عنوان اقدام
عنوان بسته 

اصلی
شرح اقداممدت اجرا

تکمیل پهنه بندی 
ترویجی و تعیین 

کانون ها و سایت های 
عملیاتی ترویجی در 

هر پهنه

استقرار سیستم 
مدیریت یکپارچه 
یکپارچه ترویجی 

مشارکتی

یک ماه

جلسات توجیهی

کارگاه تخصصی

تدقیق و تجمیع اطالعات نقشه ها و اسناد

تسهیلگری بین  بخشی

جلسات اجماع فنی و اجرایی

اجرایی،  ابالغیه  فنی و  اداری و  مصوبات 
قرارداد ها و آزادسازی منابع مالی

خدمات پشتیبانی و مستندسازی

گام دوم: تحلیـل، سـازماندهی ذی نفعـان و اسـتقرار سیسـتم مدیریـت 
یکپارچـه 

عملیـات  محـدوده سـایت های  تعییـن  ترویجـی و  پهنه بنـدی  تکمیـل  از  پـس 
ترویجـی در پهنـه، گام دوم شـامل شناسـایی، تحلیل و سـازمان دهی افـراد، گروه ها و 
نهادهـای دولتـی و غیردولتـی ذی نفـع و ذی ربـط بـرای اسـتقرار سیسـتم مدیریـت 
اجرایـی  سـاختار  تکمیـل  )در  می شـود  ترویجـی  پهنه هـای  در  محلـی  یکپارچـه 
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کـه در بـاال تشـریح شـده اسـت(. اجـرای ایـن گام مسـئولیت اصلـی مدیـر مرکـز و 
کارشـناس مسـئول پهنـه منتخـب اسـت کـه بـرای انجـام آن بایـد مهـارت کافی در 
به کارگیری روش های تسـهیلگری و نهادسـازی مشـارکتی ترویجی را داشـته باشـند. 
ایـن مهارت هـا بـرای سـازمان دهی عوامـل انسـانی و مدیریتـی محلی در سـه سـطح 
دولتـی، غیردولتـی و مردمـی، بـا هدف انسـجام سـازمانی و آگاه سـازی در سـه محور 

زیـر ضروری اسـت:
الـف( تسـهیلگری و برگـزاری کارگاه های مشـارکتی برای اسـتقرار سـازمان کاری 

منسـجم در پهنه
ب( استقرار سامانه اطالع رسانی یکپارچه محلی

ج( ظرفیت سازی و نهادسازی گروه های کاری محلی
انسـجام سـازمانی در سـطح دهسـتان شـکل می گیـرد،  بـرای  ایـن سـاختار 
یعنـی اسـتقرار چهارچوبـی مشـخص برای همـکاری بین بخشـی و اقـدام هماهنگ 
توانایی هـای  بـر  منطقـی،  قواعـدی  در  آن  طـي  کـه  دسـت اندرکاران  همـه 
درون منطقـه ای و معیارهـای بخشـی ذی نفعـان تمرکز می شـود. انسـجام سـازمانی 
هم زمـان بـا اطالع رسـانی بـوده و مجموعـه ای از اقدامـات مشـخص بـرای ورود بـه 
جامعـه و ذی نفعـان محلـی، اعتمادسـازی و توجیـه برنامه بـا هدف ساختارسـازی و 
سـازمان دهی گروه هـای مرجـع عملیاتـی را شـامل می شـود؛ همچنیـن اقدامـات 
ترویجـی و آموزشـی بـا ماهیـت اطالع رسـانی، توجیـه، تسـهیلگری و اعتمادسـازی 
بـرای سـازمان دهی عوامـل محلـی )دولتی، تشـکل های غیردولتی و شـبکه مردمی( 

در سـایت ها عملیاتـی را هـم در بـر دارد. 
بـر اسـاس تشـکیالت راهبـری برنامه درسـطح مرکز دهسـتان، راهبری سـایت ها 
بـر عهـده تیـم کاری متشـکل از محقق معیـن، کارشـناس موضوعی و مروج مسـئول 

پهنـه و سـازمان کار محلـی بـوده کـه شـرح وظایـف این تیم به شـرح زیر اسـت: 
بـرای  بـار،  یـک  دو هفتـه  به صـورت  مرکـز دهسـتان  1– حضـور در جلسـات 

اطالعـات. تدقیـق  عملیاتـی و  هماهنگـی  اجرایـی،  برنامه ریـزی 
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2- حضـور در پهنـه بـر اسـاس نوع اقـدام و وظیفه تبیین شـده در نمـودار گردش 
کار و تقویـم برنامـه کار مرکـز جهـاد کشـاورزی دهسـتان شـامل فعالیت هـای اصلی 
ازجملـه: ارزیابـی و مونیتورینـگ فنـی، نیازسـنجی ترویجـی و ارزیابـی مشـارکتی، 
سـازمان دهی محلـی، مدیریـت فنـی، تدویـن و پیاده سـازی برنامه هـا، مستندسـازی، 

ارتباطـات و راهبـری سـامانه در پهنه.
3– اقدامـات ویـژه بـرای مشـاوره درخصـوص نظـارت، توسـعه فّنـاوری، پایـش، 
آموزش هـای مزرعـه ای، اسـتقرار فنـون از طریق گـروه مرجع محلی با ایجاد سیسـتم 

دائمـی مونیتورینـگ هدفمنـد و اسـتقرار روش های اصالحـی و مدیریت کشـاورزی.
4- اسـتقرار برنامه سـیال مونیتورینگ محلی و ثبت و تحلیل داده های آمایش شده 
محلـی در مـزارع تابعـی، بـر اسـاس سـازوکار اسـتقرار سیسـتم مونیتورینـگ سـیال 

محلـی از طریـق مـددکاران محلی در سـطح همه مـزارع 75 درصدی.
5- ارتبـاط نظام منـد در سـامانه برنامه ریـزی پهنـه بـا گروه هـای کاری در طـول 

برنامـه، بـرای تبـادل اطالعـات و تجربیات.
6-ثبت دائمی مستندات و تغییرات در سامانه برنامه ریزی ترویجی.

همـه نتایـج حاصل از اقدامات در این کمیته ها، در سـامانه نرم افـزاری برنامه ریزی 
محلـی در مرکـز دهسـتان ثبـت و بارگـذاری شـده و فراینـد تکمیـل، تاییـد و نظارت 
برنامـه از طریـق ایـن سـامانه و بـا عضویـت همـه ذی نفعـان، برنامـه تکمیـل، تایید و 
نظـارت می شـود. راهبـری ایـن سـامانه در مرکـز دهسـتان و بـر عهـده مدیـر مرکـز 
اسـت و مروجـان هـر پهنـه کاربـر اصلی آن پهنه در این سـامانه محسـوب می شـوند. 

شـرح وظیفـه هر کـدام از اعضـای ایـن تیـم عبارت اند از:
به کارگیـری  الـف( مسـئول ترویـج )مـروج مرجـع مرکـز دهسـتان(: 
مهارت هـای تسـهیلگری بـرای هدایـت فراینـد در پهنـه با وظایـف کلیـدی در مرکز 

دهسـتان بـه شـرح زیر:
  شناسایی و دسته بندی ذی نفعان موثر _
  اعتمادسازی و ظرفیت سازی برای اجرای فرایند برنامه ریزی مشارکتی _
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  سـازمان دهی گروه هـای کاری محلـی در دو سـطح مرکـز دهسـتان و پهنه هـای  _
یجی و تر

  اجرای برنامه های نیازسنجی و ارزیابی های مشارکتی در سطح محلی _
   تسـهیلگری بـرای تلفیـق نتایج حاصـل از ارزیابـی مردمی، ارزیابـی محیطی و فنی  _

بـرای تدویـن برنامـه اقدام بـرای هر پهنه
ب( به کارگیری کارشناسان موضوعی با وظایف کلیدی زیر در سطح پهنه:

  مشارکت در فرایند نیازسنجی و ارزیابی های فنی _
  عضویت سازمان یافته در کارگروه تدوین برنامه اقدام در مرکز دهستان _
  پیگیـری بـرای پشـتیبانی و ارائـه خدمـات فنی مهندسـی بر اسـاس سـازوکار نهاد  _

مرجـع مرتبط
  حضور در عرضه استقرار فّناوری ها و سازوکارهای فنی مهندسی اصالحی و توسعه ای _
  تطبیـق و تاییـد، هدایـت و نظـارت مسـئوالنه در اجـرای برنامـه اقـدام پهنـه بـا  _

مرجـع برنامه هـای 
ج( به کارگیری محقق معین با تاکید بر انجام سه مسئولیت کلیدی زیر: 

  ارزیابی فنی، اسکن و مونیتورینگ و تجریه وتحلیل کشت بوم های زراعی  _
  ارائـه آخریـن یافته هـا و دسـتورالعمل های کاربردی بـرای موضوعات ویـژه حاصل از  _

محیطی ارزیابی 
  اجرای برنامه های تحقیقات مشارکتی مزرعه ای در موضوعات و مشکالت خاص پهنه _

ارکان شـبکه ترویـج غیردولتـی و خبـرگان محلـی و  به کارگیـری  د( 
مردمـی در قالـب کمیتـه برنامه ریـزی محلـی در سـطح هر پهنـه برعهده 

مـروج مسـئول پهنـه و، شـرح وظایـف عبارت اسـت از:
  هدایـت و پیگیـری اجرای فرایند برنامـه )ارزیابی محیطی، مردمی و فنی( در سـطح  _

پهنه
  پیگیـری بـرای سـازمان دهی و دخالـت آگاهانـه و ایفای نقش شـبکه مردمـی برای  _

مشـارکت در تدویـن برنامه پهنه



)IP
C

M
د )

ولی
ع ت

ام
ی ج

کت
شار

 م
ت

یری
مد

ی 
ها

ت 
سای

ل 
عم

ورال
ست

د

45

  پیگیری برای مشارکت سازمان یافته در تامین منابع و اجرای برنامه _
  مشارکت در فرایند ارزیابی و اصالح برنامه _
  مشارکت سازمان یافته برای تعیمم و توسعه برنامه توسعه در قالب شبکه مردمی _
  ثبت نتایج و اقدامات در مراحل مختلف برنامه در سامانه برنامه ریزی پهنه  _

ه( ایجـاد سـازمان کار محلی در قالب کشـاورزان مرجـع / اصلی / تابعی 
بـر اسـاس فرایند زیر: 

شـبکه مرجـع مردمـی بـر مبنـای گروه بندی کشـاورزان و مـزارع داخل هـر پهنه 
تعییـن می شـود. گروه بنـدی کشـاورزان نیـز مبتنـی بـر چارچـوب اقـدام در مـدل 
تحقیـق و ترویـج مزرعـه ای اسـت؛ بـر ایـن اسـاس، کشـاورزان هـر سـایت در قالـب 
گروه هـای کاری سـه گانه مرجـع )تحت آموزش تیم کارشناسـی(، کشـاورزان اصلی با 
ضریـب مشـمولیت 25 درصـدی از پهنه )تحت پوشـش آموزش اعضـای گروه مرجع 
( و کشـاورزان تابعـی بـا ضریـب مشـمولیت 75 درصـدی )تحت پوشـش کشـاورزان 
اصلـی( در هـر پهنـه تقسـیم می شـوند. گـروه مرجـع محلـی متشـکل از خبـرگان و 
مـددکاران محلـی نیـز بـا راهبـری شـورای اسـالمی روسـتایی بـه ازای مسـاحت هر 
پهنـه، میانگیـن مالکیـت و تعـداد گروه هـای محلـی، اسـتاندارد افـراد در هـر دوره 
ترویجـی تعییـن می شـود. گـروه مرجـع، شـبکه کشـاورزان مسـتقیم تحت پوشـش 
شـامل 25 درصـد از مـزارع را در هـر سـایت رهبـری و مونیتورینـگ می کنـد. پس از 
زون بنـدی پهنـه، نوبـت به گام کلیـدی بعدی یعنی اسـتقرار نظام مدیریـت یکپارچه 

فنـی می رسـد. 
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IPCM جدول 5- تشریح اجزا و کارکردهای استقرار نظام مدیریت یکپارچه محلی در پهنه های ترویجی در

مالحظات اقداماقدامردیف

1
استقرار ساختار 

مدیریت  
یکپارچه ترویجی

همسوسـازی بسـیار پیچیده اسـت و نیازمند مشـارکت فعال و موثر ذی نفعان، 
همراه با اسـتقرار سـازوکاری با مشـارکت نمایندگان بخش های مختلف جهت 
هماهنـگ نمـودن فعالیت هـای بخشـی و بـه اشـتراک گـذاردن مالحظـات و 

مسـائل مشـترک در قالب گروه بین بخشـی محلی اسـت. 
عـالوه بـر آن یکـی دیگـر از برون دادهـای سـازوکار مشـارکتی اشـاره شـده، 
تقویـت و ارتقـای نظـام جمـع آوری، پایـش، انتشـار و تبـادل اطالعـات خواهد 
بـود کـه بدیـن منظـور نگاهی ویژه در سـازمان دهی و نظم بخشـی به سیسـتم 
تبـادل داده هـا و اطالعـات معطـوف گشـته و در ایـن برنامه نیز منظـور خواهد 

. شد

2

ارتقای دانش و 
توسعه ظرفیت 
نهادی و بخشی 

محلی

از  اعـم  ذینفعـان  تحلیـل همـه  کاری ضمـن شناسـایي و  محـور  ایـن  در   
دسـت اندرکاران دولتـي و غیردولتـي کـه به صـورت مشـارکتي صـورت خواهد 
گرفـت، نسـبت بـه ارتقـای سـطح آگاهـی و مشـارکت آنهـا در مدیریـت و 
پایدارسـازی در همـه ابعـاد و در همـه سـطوح فـردي، گروهـي، سـازماني و 

مي شـود. اقـدام  سیسـتمي 
ظرفیت  سـازی عبـارت اسـت از فعالیت هایی که بـه تقویت دانـش، توانایی ها و 
رفتـار افـراد و همچنین به بهبود سـاختارها و فرآیندهای سـازمانی کمک کند، 
به طوری کـه سـازمان به صـورت کارآمـد  بتوانـد بـا رسـالت و اهـداف خـود در 

یـک روش پایدار مواجه شـود.

3

تدوین برنامه 
اقدام بر مبنای 

تطبیق اطالعات 
در پهنه های 

ترویجی

برنامه ریـزي منطقـه ای بـرای شناسـایي مسـائل، توان هـا، تبییـن و تدویـن 
اهـداف، برنامه ها و اسـتراتژي ها در چارچوب قوانین و مقـررات به منظور تحقق 
مأموریت هـا بـر منطبـق بـر هـر پهنـه در قالـب برنامه ریـزی مبتنی بـر دانش 
در گروه هـای کاری در ایـن مرحلـه صـورت می گیرد. تأمیـن و تخصیص منابع 
مالـي، بررسـي هاي فنـي و اقتصـادي طرح ها و پروژه هـا در راسـتاي تأمین نیاز 
منطقـه، نگهداشـت توان تولید، کنتـرل و پایش راهبردهـا و عملکردها از دیگر 
وظایـف برنامه ریـزی مدیریتـی محسـوب مي گـردد. به عبـارت دیگـر تعییـن 
مسـئولیت های اجرایـی )چـه کسـی(، ارائـه راهکارهـای اجرایـی )چگونـه(، 
تخمیـن بودجـه، تسـهیالت، تجهیـزات و سـایر منابـع مـورد نیـاز، زمان بندی 

اجـرا )چـه وقـت(، مـکان اجرا )کجـا(، ضمانـت اجـرا )پاداش هـا و تنبیهات(.

4
راهبری 

برنامه های 
عملیاتی

ایـن بـدان معناسـت کـه بسـته ترویـج می بایسـت از روز نخسـت آغاز شـود و 
زمـان را بـرای مهیا شـدن برنامه های مدیریتی و فعال سـازی کامل سـاختارها، 

از دسـت ندهد.
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گام سـوم: اسـتقرار سـامانه مرجـع برنامه ریـزی محلـی، اطالعـات و 
ترویجـی: پهنـه  متمرکـز  اطالع رسـانی 

مهم تریـن ابـزار الزم بـرای کارآمدکـردن نظام مدیریـت یکپارچه محلی، اسـتقرار 
سـامانه یـا سیسـتم یکپارچـه برنامه ریـزی بـا ماهیـت اطالع  رسـانی مبتنـی بـر نظام 
پیام رسـان  بـا سیسـتم های  ارتباطـی  ویژگـی  اسـت کـه   IT برپایـه  چند رسـانه ای 
داخلـی، S.M.S، اینترنـت، اینترانـت، تلفـن گویـا و ماننـد آنهـا را دارد ایـن سـامانه با 
پیام هـا و  ارائـه  سـازمان یافته،  آگاهی بخشـی  اطالع رسـانی و  برنامه ریـزی،  هـدف 
اطالعـات هدفمنـد و موثـر، ارتقا سـطح آگاهـی و جلب مشـارکت عموم بهره بـرداران، 
مسـئوالن، محققـان، نهادهـای مدنـی و جوامـع محلی، در مرکـز دهسـتان و زیر نظر 
مسـئول مرکـز جهادکشـاورزی دهسـتان و در ارتبـاط با میـز کار هر کارشـناس پهنه 
فعالیـت می کنـد و کارکـرد مهم آن پشـتیبانی از اطالعات برنامه اسـت. این سیسـتم 
اطالعـات الزم بـرای برنامه ریـزی و تصمیم گیری هـای مدیریتـی را از طریـق فضـای 
مجـازی پیش بینی شـده در سـامانه مشـخص، منتشـر و در اختیـار همـه ذی نفعـان و 

دسـت اندرکاران قـرار می دهـد. 
افـزون بـر ایـن، بـرای مدیریـت و برنامه ریـزی نیـاز بـه یک سیسـتم اطالعـات یا 
سـازوکار ویـژه اسـت تا اطالعـات سازمان دهی شـده و به روزشـده مربوط بـه منطقه را 
در اختیـار مدیـران و مسـئوالن ذی ربط و کلیـه بهره برداران قرار دهد. به همین سـبب 
ضـرورت ایجاد و فعال سـازی بانـک اطالعات و داده هـا، با عنوان نظـام اطالعات برنامه 
ترویـج و آمـوزش وجـود دارد. نظـام اطالعـات برنامه ترویـج و آموزش بایـد به گونه ای 
طراحـی و اجـرا شـود تـا اطالعـات الزم بـرای برنامه ریزی، پایـش؛ همچنیـن ارزیابی 
اجـرای صحیـح و موثر برنامـه را فراهم آورده و روند تصمیم گیری و تصمیم  سـازی های 
مدیریتـی را بهبـود بخشـد. ایـن نظام شـامل سـه بخـش 1( ورود اطالعـات و داده ها، 
2(پـردازش داده هـا و 3( خروجـی اطالعـات اسـت. مرکـز جمـع آوری و طبقه بنـدی 
اطالعـات )بانـک اطالعـات( و فضای مجـازی مراکز اطالع رسـانی قـرار خواهد گرفت. 
بـا بهره گیـري از ایـن نظـام و بـا هـدف ظرفیت سـازی نهـادی، و در قالب یـک فرایند 
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نظام منـد، فراینـد آگاهی بخشـی و سـازمان دهی شـبکه محلـی ترویجـی بـا اجـرای 
برنامه هـاي اثرگـذار، در سـه بخـش اقدامـی زیر اطالع رسـانی می شـود:

1- برگزاری نشست ها و جلسات عمومی و تخصص اطالع رسانی
2- اطالع رسانی عمومی از طریق رسانه ها و ابزار اطالع رسانی ترویجی

3- برگزاری برنامه های آگاه سازی تخصصی ویژه گروه های مرجع
مجموعه اقدامات در این بخش، بر اساس مراحل زیر دسته بندی می شوند:

1- سـطح یـک اطالع رسـانی: برگزاری نشسـت عمومی اطالع رسـانی، آگاهی بخشـی 
ویـژه ذی نفعـان و نهاد هـای بخـش سیاسـی شـامل بخشـداری، دهیـاری و شـوراهای 

اسـالمی منطقـه مطالعاتی.
2- سـطح دوم اطالع رسـانی: برگـزاری کارگاه مشـترک اطالع رسـانی عمومـی و 
آگاهی بخشـی و اجمـاع سـازمانی و بین بخشـی ویـژه دسـتگاه ها و نهادهـای تخصصی 
مرتبط با پهنه شـامل جهاد کشـاورزی، آب منطقه ای، منابع طبیعی، محیط زیسـت و 

این ها. ماننـد 
3- سـطح سـوم اطالع رسـانی: برگـزاری کارگاه مشـترک اطالع رسـانی عمومـی و 
آگاهی بخشـی ویـژه تشـّکل ها و سـازمان های مردم نهـاد مرتبـط بـا موضـوع شـامل 
شـرکت های فنی مهندسـی کشاورزی عضو سـازمان نظام مهندسـی، مجمع خبرگان 
کشـاورزی، تشـّکل های کشـاورزی، تعاونی ها و تشـّکل های تولیدی، شـرکت های فنی 
اقتصـادی، سـازمان های مردم نهـاد؛ به عبارتـی  مهندسـی غیردولتـی، صندوق هـای 
تشـّکل های  ترویجـی شـامل  آگاهی بخشـی شـبکه  اطالع رسـانی عمومـی و  کارگاه 
تعاونی هـا،  کشـاورزی،  فارغ التحصیـالن  تشـّکل های  ترویـج،  مشـاوره ای  خدمـات 
کشـاورزان خبـره، تشـکل های تولیـدی- صنفی، مهندسـان ناظـر و مشـاوران مزرعه، 
سـربازان سـازندگي، کارشناسـان موضوعـی بخش های اجرایـی، مـددکاران ترویجی،  

تسـهیلگران روسـتایی و مـددکاران ترویجی.
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4- سـطح چهـارم اطالع رسـانی: برگـزاری کارگاه مشـترک اطالع رسـانی عمومـی و 
آگاهی بخشـی ویـژه گروه هـای مرجع شـامل گروه های سازمان دهی شـده در سـایت های 

ترویجـی همچون شـبکه مرجع اسـتقرار برنامه.
5- سـطح پنجم اطالع رسـانی: پیاده سازی برنامه اطالع رسـانی عمومی و آگاهی بخشی 

جمعـی ویژه عموم.

IPCM جدول 6- تشریح مجموع اقدامات برای تحقق گام دوم و سوم در

عنوان اقدام
عنوان بسته 

اصلی
زمان 
اجرایی

شرح اقدام / هزینه

1( استقرار نظام 
مدیریت یکپارچه

استقرار نظام 
مدیریت 
یکپارچه 
ترویجی

فاز اول

کارگاه های استقرار نظام مدیریت یکپارچه 

ارتقای تجهیزات و فعال سازی نظام مدیریتی 

کارگاه های ظرفیت سازی نهادی و ارتقای آگاهی و 
مشارکت ذی نفعان 

استقرار نظام راهبری برنامه های عملیاتی 

ارتقای لجستیک و پشتیبانی

2( استقرار سامانه 
جامع اطالع رسانی 

موثر و متمرکز 
محلی

استقرار نظام 
مدیریت 
یکپارچه 
ترویجی

فاز دوم

برگزاری نشست عمومی اطالع رسانی، آگاهی بخشی 
سطح یک 

برگزاری نشست عمومی اطالع رسانی، آگاهی بخشی 
سطح 2 در کانون

برگزاری نشست عمومی اطالع رسانی، آگاهی بخشی 
سطح 3 در پهنه

برگزاری نشست عمومی اطالع رسانی، آگاهی بخشی 
سطح 4 در سایت 

مستندسازی
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عنوان اقدام
عنوان بسته 

اصلی
زمان 
اجرایی

شرح اقدام / هزینه

2( استقرار سامانه 
جامع اطالع رسانی 

موثر و متمرکز 
محلی

استقرار نظام 
مدیریت 
یکپارچه 
ترویجی

فاز دوم

استقرار 
نظام 

تلفیقی 
اطالع رسانی 

عمومی 
طبقه بندی 

شده

برنامه رادیویی

برنامه تلویزیونی

مدرسه رادیویی

مدرسه تلویزیونی

فیلم آموزشی

لوح فشرده آموزشی

پیامک

بنر و استند

دوبالژ فیلم به زبان محلی

نشریات

بروشور

پوستر

تراکت

3( اعتمادسازی، و 
ظرفیت سازی و 

آگاه سازی 
گروه های مرجع 

محلی

استقرار نظام 
مدیریت 
یکپارچه 
ترویجی

فاز سوم

جلسات توجیهی عوامل اجرایی محلی در کانون

کارگاه های معرفی متدولوژی در کانون

کارگاه های ورود به جامعه محلی اعتمادسازی و 
سازمان دهی گروه های محلی در پهنه

شناسایی و شناسنامه دار کردن گروه مرجع محلی

ارتقای لجستیک

ارتقای خدمات پشتیبانی

هماهنگی اداری مستندسازی

IPCM ادامه جدول 6- تشریح مجموع اقدامات برای تحقق گام دوم و سوم در
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گام چهـارم: بررسـی وضعیـت موجـود، ارزیابی هـای سـه گانه، تطبیـق 
اطالعـات و تدویـن برنامـه مدیریـت پهنه 

پـس از سـازمان دهی گروه هـای کاری در هـر پهنـه و ظرفیت سـازی مقدماتی آنها 
و پیـش از آغـاز برنامـه در هـر زون عملیاتـی در قالب PDM )چارچـوب منطقی پروژه 
ترویجـی( معیارهـا و اطالعـات فنـی پهنه هـای ترویجـی در گروه های مرجـع با هدف 
عینی سـازی شـاخص های کلیـدی برنامه تطبیق یافته و بررسـی می شـود. آشـنایی و 
مهـارت در اجـرای روش های ارزیابی مشـارکتی، نیازسـنجی ترویجـی، تجزیه وتحلیل 
فنـی و برنامه ریـزی مشـارکتی، جزئـی از مهارت های الزامی کارشـناس مسـئول پهنه 
بـرای راهبـری ایـن مرحله اسـت ولـی این فراینـد با مسـئولیت محقق معیـن پهنه و 
در قالـب کارگـروه تیمـی در مرکـز انجـام می شـود. وضعیـت موجـود و شـاخص ها از 
دو منظـر محیطـی و اجتماعـی و تبییـن کّمی اهـداف و نتایج بـرای توضیـح اقدامات 
مربـوط بـه مدیریـت، بر اسـاس توان ترویجـی در هر پهنـه این مرحله بیان می شـود. 

در ایـن مرحلـه اقدامات کلیدی الزم اسـت:
اقدام 1: بررسـی معیارهـا و وضعیت اگرواکولوژیک، شـناخت و بررسـی 
بررسـی و  منابـع،  مولفه هـای کشـاورزی،  فراینـد مدیریـت و  محیطـی و 
ارزیابـی نخسـتین، تدویـن و طبقه بندی داده هـا و اطالعات پایـه مربوط به 

موضـوع در بـه تفکیـک زون هـا در هر پهنه شـامل: 
  تجزیه وتحلیل کشت بوم ها و منابع اصلی _
  بررسی نظام های بهره برداری و کاربری های کشاورزی _
  بررسی ساختار اقتصادی – اجتماعی _
  بررسی منابع دست دوم شامل:گزارش ها، نقشه ها، عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای،  _

مطالعات کارشناسی، تحقیقات انجام شده و منابع اطالعاتی تخصصی
  بررسی های کلیدی، مطالعات موردی، برش ها و مقاطع  _
  نقشه منطقه: بازار، چاه ها، زیست بوم، زراعت های مختلف، نهادها و دسترسی به خدمات _
  نقشه های مزرعه و طراحی نمودارهای جریانی )ثبت جریان های منابع در مزارع( _
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  طراحی نمودار های کومه ای )برای ثبت و تحلیل موضوعات مختلف مزرعه نظیر خاک،  _
آب و مانند آن(

  طراحی تقویم های روزانه و فصلی  _
بررسی هزینه و  _ با  فّناوری ها و راهبردها  بین    طراحی رتبه بندی ماتریسی )مقایسه 

فایده(
اقـدام 2: ارزیابی هـای مشـارکتی در سـطح جامعه محلی بـرای دخالت 
دادن مسـتقیم نظـرات، دیدگاه هـا، انتظـارات، تجربیـات و دانـش محلـی 

کشـاورزان )گـروه مرجـع( از طریـق روش های ترویجـی مثل:
  بررسی ها و ارزیابی های سریع مشارکتی برای شناخت ساختار ها و اطالعات پایه محلی  _

منطقه ای در موضوع 
  ارزیابی های سریع مشارکتی و روستایی _
   بررسی دیدگاه گروه های مختلف _
   نقشه های تحرک و تبادل: بررسی موقعیت و محیط کار افراد درگیر _
  طراحی نقشه های نظارت  _

اقدام 3: تعریف برنامه عملیاتی مشارکتی در قالب بسته های تلفیقی 
  طراحی برنامه عملیاتی با تحلیل اطالعات حاصل از بررسی محیطی و بررسی های  _

PDM محلی )اکوسیستمی، مردمی، کارشناسی( در کارگروه های تدوین
  تدوین برنامه اقدام )PO( در کارگروه های اجرایی _
  تعیین روش، حجم، ابزار و امکانات در هر موضوع ویژه _
  تعیین نقشی که گروه کار در سایت اصلی ایفا خواهد کرد _
  تدوین برنامه مطالعات و پژوهش های مزرعه ای در موضوعات خاص در سایت اصلی و  _

مزارع راندومی
  تعیین شرح وظایف و مسئولیت ها به صورت کارگروهی _
  تعیین برنامه های ارزیابی های مشارکتی و برنامه توسعه _
  تعیین گروه کاری و مشاورین فنی برای هر موضوع _
تشریح وظایف و اقدامات در جدول های )7( و )8( ارائه شده است. _
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IPCM جدول 7- تشریح وظایف و اقدامات در گام چهارم اجرای سایت

جزییات و زمان اقدام
شرح 
اقدام

عنوان اقدام

تکمیل فرم 
شماره 3

تکمیل فرم 
شماره 2

تکمیل فرم 
شماره 1

جلسات 
آموزشی و 

توجیهی

تبیین 
چارچوب 
بر اساس 

اولویت

تطبیق 
اطالعات 

اصلی 
موردنیاز

بررسی و تبیین 
اطالعات و 

شاخص های

جلسات 
سطح 3

جلسات 
سطح 2

جلسات 
سطح 1

تبیین 
اطالعات

جلسات 
فنی

طراحی 

PDM

تدوین چارچوب 
منطقی برنامه 

پهنه
سایت های 
یادگیری 

میدانی

کارگاه های 
آموزشی 
موضوعی

اطالع رسانی 
مرحله دوم

سازمان 
مرجع 
محلی

نشست های 
محلی

PO تدوین
تدوین برنامه 
اقدام محلی 

برای هر سایت

جدول 8- جزئیات اقدام در گام چهارم 

شرح اقدام/ هزینهزمان اجراییعنوان بسته اصلیعنوان اقدام

1( ثبت اطالعات و 
شاخص های کلیدی 

برای تطبیق در پهنه و 
تدوین PDM منطقه ای

استقرار نظام مدیریت 
فاز اولیکپارچه ترویجی

کارگاه های فنی تطبیق اطالعات 
اصلی مورد نیاز برای اقدامات 

اجرایی در مرکز
جلسات تجمیع اطالعات در 
طراحی چارچوب استاندارد 

PDM در مرکز

جلسات آموزشی و توجیهی 
عوامل در پهنه

ثبت و مستندسازی
لجستیک  و خدمات پشتیبانی
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گام پنجـم: اقدامـات ترویجـی ویژه سـازمان دهی گروه های و سـامانه های 
یکپارچه در سـطح کشاورزان

ایـن فراینـد، بـه  سـبب سـاختار خرده مالکـی بهره بـرداری انجـام می شـود تـا از 
ایـن طریـق، امـکان تقویـت »نهـاده مدیریـت و برنامه ریـزی« در سـاختار خرده مالکی 
آن  در  بهره بـرداران  همـه   شـده و  مهیـا  یکپارچـه  جامـع و  سـازوکارهاي  به صـورت 
مشـارکت داشـته باشـند. زمینه هـای اصلـی و الزامـی بـرای تحقـق ایـن موضـوع، بـا 
طراحـی اقدامـات در گام 1 )پهنه بنـدی و زون بنـدی پهنـه بـرای تعییـن گروه هـا و 
مـزارع همسـان از منظـر اجتماعـی و اکولـوژی(؛ گام 2 )ایجـاد سـازمان کار مدیریـت 
یکپارچـه محلـی )دولتـی، غیردولتـی، مردمـی( و ایجـاد گروه هـای مرجـع محلـی در 
هرسـایت ترویجـی و گام 3 )تطبیـق و تدقیق اطالعات بـا تاکید بر برنامه هـای ارزیابی 
مشـارکتی در سـطح محلـی( مهیـا شـده اسـت. در ایـن مرحله، به  سـبب تعـداد زیاد 
روسـتاها و پراکندگـی باغ هـا و مزارع کشـاورزی، بسترسـازی و اقدامـات ترویجی برای 
طراحـی سـازمان های مشـارکتی محلـی انجـام می شـود. بـرای تحقق ایـن موضوع در 
ایـن مرحلـه، از سـه برنامه تخصصی ترویجی ویژه اسـتفاده می شـود کـه عبارت اند از:

1( روش ها و رهیافت نوین ترویج مشارکتی برای نهادسازی مشارکتی
2( رهیافت ترویجی سنتی مشارکتی )ترویج تعاونی ها و نظام بهره برداری(

ویـژه  مزرعـه ای  ترویـج  فّنـاوری و  مشـارکتی  توسـعه  ویـژه  برنامه هـای   )3
مـزارع سـطح  در  محلـی  ذی نفعـان  توانمندسـازی 

 این سـه برنامه به صورت تلفیقی در سـطح محلی و در چهارچوب ایجاد سـازوکار 
اجتماعـی آگاه و سـازمان یافته برای اسـتقرار راهکارهای مدیریت اسـتفاده می شـود و 
بـر اسـاس ماهیـت هـر سـایت، یکـی از ایـن سـه رهیافـت بـرای تحقق هـدف اصلی 

یعنـی مدیریت مشـارکتی بـه کار می رود. 
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گام ششم: برنامه های ترویجی ویژه ظرفیت سازی فنی و استقرار راهکارها
پـس از ایجـاد سـازمان کار محلی یکپارچه، ظرفیت سـازی عوامـل اجرایی، تدوین 
گام هـای  در  مشـارکتی  بهره بـرداری  نظام هـای  سـازمان دهی  اقـدام و  برنامه هـای 
پیشـین، در ایـن مرحلـه، عملیـات تخصصـی ترویجـی بـرای اسـتقرار راهکارهـا بـر 
اسـاس سـناریوهای طراحی شـده بـرای هـر سـایت در پهنه شـروع می شـود. این گام 
شـامل مجموعـه ای از اقدامـات به هم پیوسـته بـا ماهیـت تحقیـق - ترویـج - توسـعه 
اسـت کـه بـا اسـتفاده از روش هـا و رهیافت هـای تحولی ترویجـی و آموزش مناسـب 
بـا سـاختار خرده مالکـی، ازجملـه روش هـای نویـن ترویج مشـارکتی مزرعـه ای مثل 
مـدارس مزرعـه ای کشـاورزان، توسـعه مشـارکتی فّنـاوری و سیسـتم ویـژه تحقیـق 
-ترویـج - توسـعه نظام هـای زراعـی طبقه بندی شـده بـه شـمار می رود کـه در تلفیق 
بـا روش هـای کالسـیک ترویج و آموزش بزرگسـاالن، مانند دوره هـای مهارتی آموزش 
آمـوزش  نظام هـای  ترویجـی و  جامـع  سـایت های  کارکـرد  قالـب  در  بهره بـردارن 
بهره بـردارن پیگیـری می شـود. در جـدول )9(، خالصـه اقدامـات در مراحـل 5 و 6 

ارائه شـده اسـت.

جدول 9- خالصه اقدامات ترویجی در مراحل 5 و 6 

جزییات اقدام شرح اقدام
عنوان 

اقدام

کارگاه تقسیم 
وظایف و ایفای 

نقش محلی

کارگاه های 
تدوین برنامه 

اقدام مشارکتی

کارگاه های 
نهادسازی 
مشارکتی

کارگاه های 
برنامه ریزی 

مشارکتی

کارگاه های 
ارزیابی 

مشارکتی

کارگاه های 
مشارکتی در 
سطح محلی

برنامه ریزی  
ترویجی 

برای استقرار 
سازمان های 

مشارکتی

تعیین 
دستورالعمل ها

برش و رندوم 
بندی مزارع

آموزش 
مزارع اصلی

مونینورینگ 
مزارع تابعی

اسکن 
مزرعه ای 

مرجع

پایش 
مولفه های 

اصلی برنامه

اجرای برنامه 
ترویجی 
اسکن/ 

مونیتورینگ 
محیطی/

پشتیبانی  و 
مونیتورینگ 
شبکه برای  
استقرار فنون

استقرار فنون و 
راهکار در قالب 

روش های ترویج 
مزرعه ای

فرمول بندی 
راهکارها 

در تطبیق 
با تجارب 

محلی

برنامه ریزی  
مشارکتی  
با سازمان 
مشارکتی 

بهره برداری

توانمندسازی  
عوامل اجرایی  

محلی

توانمندسازی 
کشاورزان 
در استقرار 
راهکارهای

اقدام 
مزرعه ای و  

توسعه فناوری  
در شبکه های 

مزرعه ای
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بـرای راهبـری این مرحله، کارشـناس مسـئول پهنه بایـد با ابزار و فنـون ترویجی 
ویـژه توسـعه فّنـاوری در مـزارع آشـنا باشـد. ازجملـه روش هـای ترویجـی کلیـدی 
ایـن راهبـرد عبارت انـد از توسـعه مشـارکتی فّنـاوری، مدرسـه در مزرعه کشـاورزان، 
آمـوزش بهره بـرداران، تحقیقـات مشـارکتی مزرعـه ای، مـزارع و سـایت های الگویـی، 
مـزارع نمایشـی، تحقیقـی - تطبیقـی، روز مزرعـه و هفتـه انتقـال یافته که بـا تاکید 
خـاص بـر مشـارکت آگاهانـه جامعـه محلـی و شـبکه مردمـی در اسـتقرار و توسـعه 
کشـاورزی پایـدار1 در شـرایط و سـاختار نـوع سـوم )RDC(2 طراحـی شـده اسـت. 
از نکته هـای کلیـدی ایـن راهبـرد می تـوان بـه تمرکـز بـر توسـعه فّنـاوری، چرخـه 

اطالعـات و مدیریـت صحیـح و ارتقـای ذی نفعـان اشـاره کرد.
برنامـه میدانـی ترویـج یـا به عبـارت سـاده تر، عملیات اقـدام در سـایت ها، تلفیقی 
از اقدامـات )ترویجـی- فنـی و اجرایـی- تحقیقـی( اسـت. اقدامـات ترویجـی شـامل 
به کارگیـری روش هـای ترویجـی تخصصـی بـا رویکـرد مشـارکتی نظام منـد خـاص 
توسـعه کشـاورزی پایـدار بـوده و اقدامـات مزرعـه ای )فنـی و اجرایـی- تحقیقـی( در 
مـزارع تحـت پوشـش نیـز تلفیقـی از سـه اقـدام عملیاتـی توامـان اسـکن/ آمـوزش/ 
اسـتقرار/ اصـالح اسـت کـه هم زمان در سـه سـطح در مـزارع انجام می شـود. سـطح 
نخسـت اقـدام عبـارت اسـت از اقـدام اصلـی در مـزارع گـروه مرجـع کـه در آن هـا، 
برنامـه به صـورت کامـل و دقیـق بـا مشـارکت گـروه کشـاورزان مرجع و منابـع جهاد 
کشـاورزی و پـروژه اجرا می شـود و سـطح دوم که شـامل سـایر مزارع در روسـتاهای 
هـدف اسـت کـه در قالـب گروه هـای کاری کوچـک دسـته بندی می شـوند و عملیات 
بـر اسـاس توانایـی و منابع کشـاورز و بـا پشـتیبانی فنی کشـاورز مرجع و کارشـناس 

شـرکت پیش مـی رود. 

1-Sustainable Agriculture
2-Risk Divers Prone Complex
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گام هفتـم: برنامـه ترویجی ویژه تقویت سـازمانی و توسـعه نتایج در 
سـامانه  های محلی

ایـن مرحلـه شـامل مجموعـه اقدامـات ترویجـی بـرای تقویـت و ارتقـای سـطح 
معیشـت  مکمـل  برنامه هـای  اجـرای  بـرای  ایجادشـده  مشـارکتی  سـازمان های 
مردمـی  تقویت شـده  سـازمان های  شـبکه ها و  راهکارهـای  اجـرای  کشـاورزان و 
اسـت. اجـرای برنامه هـای ترویجـی توانمندسـاز و حمایتـی بـرای ایجـاد نظام هـای 
بهره بـرداری یکپارچـه مبتنـی بـر نظـام ترویـج تعاونی هـا و سـازمان های بهره برداری 
یکپارچـه، مهم تریـن بخـش ترویجـی بـرای تحقـق و اسـتقرار راهکارهـا بـه شـمار 
مـی رود. برنامه هـای اجرایـی در ایـن مرحلـه، بر اسـاس ظرفیت سـازی و نتایج حاصل 
از اقدامـات اجتماعـی و فنـی انجام یافتـه در مرحلـه 5 و 6 تعییـن می شـوند. در ایـن 
گام، یـک سـامانه جامع مستندسـازی فنی بـا محتوای گزارش نویسـی، گزارش گیری، 
ثبـت گزارش هـای دریافتـی، دسـته بندی، تحلیل، ثبـت و بایگانـی گزارش های فنی و 

فراینـدی در یـک چهارچـوب مشـخص طراحـی و مسـتقر می شـود. 
ایـن سـامانه بخـش مهمی از اقدام برای ارزشـیابی بیرونی و درونی طرح محسـوب 
می شـود. آنچـه کـه بـا نـام فراینـد مستندسـازی در ایـن سـامانه عملـی می شـود 
عبـارت اسـت از: ثبـت، تجزیه وتحلیـل همـه فرایند هـای اجرایـی، فنـی، محیطـی، 
ترویجـی و ماننـد آن هـا در تمامـی مراحـل اسـتقرار برنامـه بـا هـدف تجزیه وتحلیـل 
فنـی، فراینـدی، نتیجـه ای و ارزشـیابی اثربخشـی از دو منظـر فنـی و ترویجـی. ایـن 
سـامانه افـزون بـر این، همه اطالعـات الزم برای طراحـی برنامه های الگوی کشـت بر 
مبنـای معیارهـای  محیط زیسـتی را جمع آوری می کند. سـامانه طراحی شـده قابلیتی 
نظام منـد بـرای مستندسـازی شـاخص ها، تغییـرات، فعالیت هـا و ثبت آن هـا در قالب 
یـک سـامانه تحلیلگـر دارد و ارائه پیشـرفت کار بر اسـاس نظـام پایش، تهیه سـامانه 
بایگانـی اطالعـات مـزارع، گـردآوری اطالعـات، گزارش هـا، تصاویر و شناسـنامه ثبت 
فعالیت هـای انجام شـده از کارشناسـان محلـی و تهیـه گزارش هـای تحلیلـی، تهیـه 
گزارش هـای ماهانـه، فصلی، میان کار و سـاالنه بـرای ارائه به مراجـع ذی صالح و تهیه 
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بایگانـی از همـه مسـتندات طـرح بـرای دسترسـی مناسـب از دیگر ویژگی هـای این 
سـامانه به شـمار می رود )جـدول 10(. 

IPCM جدول 10- خالصه اقدامات در گام هفتم اجرای سایت

عنوان اقدام شرح اقدام
جزییات و 
زمان اقدام

پیگیری 
اداری

کارکاه های  
طراحی 
شبکه 

مدیریت 
محلی

جلسات 
سازمان دهی 
تشکل های 

مدیریت 
کانون

کارگاه های 
مشارکتی

کارگاه های 
آموزش 
عوامل 
اجرایی

شبکه سازی 
منطقه ای 

برای توسعه 
نتایج، تشکل 

محلی

تقویت 
شبکه   و 

ایجاد  
سازمان 

بهره بردرای

ارزیابی 
موضوعی در 
بازدید های 

گروهی

ارزیابی 
مزرعه ای در 

روز مزرعه

ارزیابی 
مشارکتی 

فنی

ارزیابی 
مشارکتی 
گروه هدف

کارگاه 
آموزشی 

عوامل 
اجرایی

تحلیل 
مستندات، 

نتایج و 
تغییرات 

مربوط به 
استقرار 

فناوری ها

ارزیابی 
مشارکتی 

برای توسعه 
برنامه در 

شبکه 
مردمی

تجزیه و 
تحلیل فنی 

اطالعات 
)الگوی 
کشت(

گزارشات 
تصویری

تدوین 
شناسنامه 

فصل زراعی

تدوین 
گزارش 

ماهانه

تدوین 
گزارش 

روزانه

مستندسازی 
فعالیت ها

نظام 
مستندسازی

جزئیـات مربـوط بـه فرایند و گام هـای اجرایـی، اقدامـات و فعالیت هـای ترویجی، 
زمان بنـدی، حجـم اقدامـات و جزئیـات هزینـه در این برنامـه، به صورت مشـخص در 
قالـب یـک برنامـه عملیاتـی در ذیـل جدول های )11( تا )14( تشـریح شـده اسـت.
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IPC
M ت های ترویجی، زمان بندی، حجم اقدامات در

جدول 11- جزئیات فرایند اجرایی، اقدامات و فعالی

ت 
نسب

حجمی
ت و زمان اقدام

جزییا
عنوان اقدام

فاز

42 درصد

مصوبـات اداری و فنـی و ابالغیـه 
اجرایـی، قـرارداد هـا و آزادسـازی 

منابـع مالی

اجمـاع 
جلسـات 

اجرایـی
فنـی و 

بیـن 
تسـهیلگری 

بخشـی
ب های 

تدوین اسـناد و قال
اجرایی و فنی

ص ها
س شاخ

زون بندی پهنه بر اسا
طراحی

فاز اول )قبل مزرعه(: بسترسازی، سازماندهی محلی، ورود به جامعه محلی و ظرفیت سازی

ماه اول
زمان اجرا

استقرار گروه های مرجع فنی
استقرار کارگروه های اجرایی محلی

کارگاه های اعتمادسازی جلسات توجیهی
عوامـل 

سـازماندهی 
محلـی

ماه اول
زمان  اجرا

استقرار سامانه
ش عوامل

آموز
اسـتقرار 

شناسـایی و 
عوامـل  اجرایـی

طراحی سامانه
استقرار سـامانه اطالع 
رسـانی و برنامه ریزی

ماه  اول
زمان  اجرا

ص
کارگاه موضوعات خا

کارگاه هـای سـطح 4 
)کشـاورزان مرجـع(

سـطح 3 
کارگاه هـای 

)مـددکاران(
 2

سـطح 
کارگاه هـای 

)کارشناسـان(
کارگاه های سطح 1 )مدیران(

کارگاه های آموزشی
ماه  دوم

زمان  اجرا
س 

براسـا
اطالعـات 

تکمیـل 
اصلـی

فرم هـای 
جلسات آموزشی

ت تطبیق اطالعات  اصلی اجرایی
س  اولوی

ب براسا
طراحی قال

اطالعـات و  
ت 

ثبـ
پهنـه

در 
تطبیـق 

ماه  دوم
زمان  اجرا

ک 
جلسـات تدویـن بـه تفکیـ

ل
محصـو

جلسات  آموزشی
PD

M
طراحی  

چارچـوب 
تدویـن 

منطقـی برنامـه اقـدام
ماه  دوم

زمان  اجرا
ت های یادگیـری 

سـای
اسـتقرار 
میدانـی

کارگاه های آموزشـی 
موضوعی

اطالع رسانی
ت های محلی

نشس
طراحی محلی

ارزیابـی و برنامه ریـزی 
اجتماعی

ماه  سوم
زمان  اجرا
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ت 
نسب

حجمی
ت و زمان اقدام

جزییا
عنوان اقدام

فاز

37 درصد

ش محلی
ف و ایفای نق

کارگاه تقسیم وظای
کارگاه هـای برنامه ریـزی مشـارکتی بـا کشـاورزان برای نحوه اسـتقرار فنـون در مـزارع و واحدهای 

ی
تولید

برنامه ریزی مشـارکتی 
فنی

فاز دوم: استقرار تاکتیک های مدیریت سطح مزرعه ای

ابتدای فصل زراعی
زمان  اجرا

تدوین دستورالعمل ها
ش و پایلوت بندی 

بـر
مزارع

ابـزار و 
 

شناسـایی 
ت

امکانـا
جلسـات تدویـن برنامـه 

اقـدام
جلسات آموزشی

محیطـی/
اسـکن 

گ
مونیتورینـ

طول  فصل زراعی
زمان  اجرا

جلسات آموزشی گروه هدف
استقرار فنون اصلی

فرمول بنـدی فنـاوری 
بومی

جلسـات برنامه ریـزی بـا 
گـروه محلـی

جلسات آموزشی عوامل اجرایی
در 

فنـون 
اسـتقرار 

ش عملی
مـزارع / آموز

طول  فصل زراعی
زمان  اجرا

IPC
M ت های ترویجی، زمان بندی، حجم اقدامات در

ادامه جدول 11- جزئیات فرایند اجرایی، اقدامات و فعالی
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ت 
نسب

حجمی
ت و زمان اقدام

جزییا
عنوان اقدام

فاز

21 درصد

پیگیری اداری
طراحـی 

جلسـات 
ت 

مدیریـ
شـبکه 
محلـی

سـازماندهی 
جلسـات 

ت
تشـکل هـای مدیریـ

کارگاه های مشـارکتی در 
سـطح پهنه

ش عوامل اجرایی
کارگاه های آموز

شبکه سازی  محلی

فاز سوم: :نهادینه سازی اثربخشی  و تثبیت و  توسعه

ت های زراعی شروع می شود
از سه ماهه اخر فعالی

زمان  اجرا

کارگاه هـای ارزیابـی موضوعـی در 
بازدیدهـای گروهی

ارزیابـی 
جلسـات 

روز 
در 

مزرعـه ای 
مزرعـه

ارزیابـی 
جلسـات 

فنـی
مشـارکتی 

ارزیابـی 
جلسـات 

مشـارکتی گـروه هـدف
کارگاه آموزشی عوامل اجرایی

مشـارکتی 
ارزیابـی 

بـرای توسـعه محلـی
ت های زراعی شروع می شود

از سه ماهه اخر فعالی
زمان  اجرا

تجزیـه و تحلیـل فنـی  اطالعـات 
ت(

)الگـوی کشـ
گزارشات تصویری

شناسـنامه 
تدویـن 

زراعـی
فصـل 

ش ماهانه
تدوین گزار

ش روزانه
تدوین گزار

مستندسازی 
 هـا

ت
لی

فعا
طول فصل زراعی

پایان فصل زراعی
پایان هر فصل

پایان هر ماه
هـر 

پایـان 
ت

لیـ
فعا

زمان اجرا

گروهـی 
ش 

آمـوز
شـبکه 

گ
ینـ

ر
مونیتو

اطالع رسانی 
و

موضوعـی 
دستورالعمل ها

ش های موضوعی
همای

برنامه ریزی مشارکتی
ارزیابی 

کتی
ر

مشـا
سازماندهی توسعه

سه ماهه بعد از پایان فصل زراعی
زمان  اجرا

گ
ش و مونیتورین

شبکه آموز
رسـانی 

اطـالع 
عـی

ضو
مو

کارگاه ه ای آموزشی
گروه مرجع محلی

دستورالعمل ها
کارگروه  محلی

برنامـه 
سـازماندهی 

ت
تثبیـ

سه ماهه بعد از پایان فصل زراعی
زمان  اجرا

IPC
M ت های ترویجی، زمان بندی، حجم اقدامات در

ادامه جدول 11- جزئیات فرایند اجرایی، اقدامات و فعالی
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جدول 12- مراحل و گام های اجرایی برای پیاده سازی سایت های جامع ترویجی با رویکرد مدیریت 
مشارکتی

اقدام 1

ادرای،  هـای  هماهنگـی  توجیهـی و  نشسـت های  برگـزاری 
طراحی خطوط کلی برنامه و تسـهیلگری برای انسجام سـازی، 
اداری و اعتبـاری درسـطح  ایجـاد تشـکیالت و سـازمان کار 

ذی نفعـان در اسـتان

اقدام 2

بررسـی وضعیت موجود )فـرم شـماره 1(، زون بندی محدوده 
کشـاورزی تحـت پوشـش مرکز جهاد کشـاورزی و بـر مبنای 
شـاخص های اصلـی جهت تعییـن روسـتاها و مـزارع مرجع /

اصلـی / تابعی

اقدام 3
برگـزاري کارگاه هـا و نشسـت های اطالع رسـانی و برنامه ریزی 
در مرکـز جهـاد کشـاورزی دهسـتان بـا هـدف اسـتقرار نظام 
یکپارچـه مدیریت ترویجی محلی، اعتمادسـازی و آگاه سـازی

اقدام 4

قالـب  در  اصلـی  ذی نفعـان  ساختارسـازی  سـازماندهی و 
کارگـروه فنـي و اجرایـی در سـطح دهسـتان با هـدف اجماع 
سـازمانی و اسـتقرار مدیریـت اجرایـی محلـی بیـن بخشـی 

مردمـی( غیردولتـی/  )دولتـی/ 

اقدام 5
برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی و ظرفیت سـازی در سـطوح 
بـا  توجـه  بـا  محلـی  کارشناسـی و  حاکمیتـی،  سـه گانه 
قبـل مرحلـه  در  اجرایـی  عوامـل  سـازماندهی  شناسـایی و 

اقدام 6

بـرای  ذی نفعـان  سـطوح  در  توجیهـی  جلسـات  برگـزاری 
تدویـن چارچـوب )فـرم شـماره 2 (، برنامه اقـدام و طرح های 
علملیاتـی در قالـب طراحی جـداول PDM و PO  در سـطح 

کارشناسی

اقدام 7
بـرای  تسـهیلگری  نهـادی و  ظرفیت سـازی  بستر سـازی، 
پیاده سـازی بـرای اسـتقرار راهکارهـای سـازه ای و مدیریـت 

منابـع و نهـاده هـا در صـورت نیـاز
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اقدام 8
شـاخص های  تطبیـق  دهگـردی،  محلـی،  جامعـه  بـه  ورود 
محیطـی، بسترسـازی و برگـزاری جلسـات در سـطح محلـی 

بـرای سـازماندهی گـروه هـای مرجـع محلـی

بـا اقدام 9 ظرفیت سـازی  سـازی و  اعتمـاد  کارگاه هـای  برگـزاری 
محلـی اجتماعـی   سـطوح  در  تسـهیلگری  روش هـای 

اقدام 10
دسـته بندی و سـازماندهی کشـاورزان در پهنه هـا بـر اسـاس 
سـاختار و منابع کشـاورزی در قالـب گروه های مرجـع /تابعی 

بـا پوشـش 75 درصدی

اقدام 11 
برگزاری کارگاه های ارزیابی مشـارکتی در سـطوح اجتماعی و 
مشـکالت،  ارزیابـی  هـدف  بـا  گرفتـه  صـورت  منطقـه ای 
اولویت بندی هـا، تعییـن موضوعـات خاص و کمی سـازی آنها(

ارزیابـی محیطـی و پیاده سـازی  برنامه اسـکن /  مونیتورینگ اقدام 12 
در سـطح مزارع مرجـع و اصلی

اقدام 13

)6 و  ارزیابـی  گانـه  سـه  مرحـل  از  حاصـل  نتایـج  تطبیـق 
11 و 12( و تعییـن اولویت هـای اقـدام و اصـالح  بـر اسـاس 
کمی سـازی نتایـج ارزیابـی هـا و تدویـن برنامه هـای محلـی 

PDM- PO فرمت هـای  براسـاس 

اقدام 14 
برگـزاری کارگاه هـای اموزشـی در موضوعـات کلیـدی برنامه 
تحـت  غیردولتـی  دولتـی و  کارشناسـان  بـرای کشـاورزان و 
پوشـش برنامـه  ویـژه گـروه کار محلـی و کشـاورزان مرجـع

اقدام 15

شـروع فرایند اسـتقرار فنون کشـاورزی مدیریـت موثر مزرعه 
در مـزارع مرجـع روسـتای مرجـع بر اسـاس تاکتیک توسـعه 
مشـارکتی فنـاوری بـا تاکتیـک اسـکن /اقـدام تحـت هدایت 
کارگـروه فنـی سـایت )محقق / مـروج/ کارشـناس موضوعی/ 

) تسهیلگر

ادامه جدول 12- مراحل و گام های اجرایی برای پیاده سازی سایت های جامع ترویجی با رویکرد مدیریت 
مشارکتی
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اقدام 16

آموزش هـای عملـی و مزرعـه ای خـاص  برگـزاری همزمـان 
بزرگسـاالن در موضوعـات و سـطوح مختلـف برنامـه همزمان 
بـا اسـتقرار فنـون اصالحـی در مـزارع اصلـی تحـت پوشـش 
تاکتیـک  بـا  محلـی  گروه هـای  توانمندسـازی  هـدف  بـا 
مونیتورینـگ، آمـوزش و اصـالح مدیریـت در مـزارع اصلـی 

تحـت هدایـت کارشناسـان مجـر ی برنامـه

اقدام 17

بـا  مزرعـه ای  اثربخشـی  ارزیابـی  عملـی و  توانمندسـازی 
مونیتورینـگ فنـون در مـزارع اصلی توسـط کشـاورزان برای 
اسـتقرار در مـزارع تابعـی تخـت پوشـش شـبکه کشـاورزان 

جع مر

اقدام 18
آموزش هـای عملـی و بازدیدهـای موضوعـی بیـن مزرعـه ای 
توسـط کشـاورزان برای تبـادل یافته هـا و تجربیـات در فنون 

مختلـف در روسـتاهای تابعی

برگـزاری کارگاه های سـازماندهی تشـکل های مدیریت محلی اقدام 19
براسـاس سـازماندهی صورت گرفته در طـول فصل زراعی

راهکارهـای و اقدام 20 اسـتقرار  بـرای  ظرفیت سـازی تشـکل محلـی 
توسـعه و تثبیـت برنامـه در سـطح مردمـی

مستندسـازی فراینـدی ترویجـی، فنـی، اجرایـی بـا اسـتقرار اقدام 21
سـامانه یکپارچـه مستندسـازی ارزشـیاب در طـول برنامـه

ظرفیت سـازی سـازمان های محلـی بـرای تثبیـت و پایـداری اقدام 22
برنامـه و توسـعه نتایـج بـه صـورت شـبکه های مردمی

ادامه جدول 12- مراحل و گام های اجرایی برای پیاده سازی سایت های جامع ترویجی با رویکرد مدیریت 
مشارکتی
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 IPCM جدول 14- شرح فعالیت ها و جزئیات هزینه در هر سایت

شاخص اقدام عنوان فعالیت ردیف
IPCM فاز اول: بسترسازی، سازمان دهی محلی، ورود به جامعه محلی و ظرفیت سازی براساس اصول

تطبیق، ارزیابی محلی، 

MAPPING

بررسـی و جمـع آوری اطالعـات پایـه مـورد نیـاز پـروژه بـر 
اسـاس نقشـه راه

1

کارگاه های مشارکتی، 
تسهیلگری سازمان کار محلی 

اعتمادسـازی و  محلـی،  جامعـه  بـه  ورود  اطالع رسـانی، 
سـازمان دهی گروه هـای محلـی بـرای مشـارکت در پـروژه

2

مساحی، ارزیابی شاخص ها
اسـکن محیطـی مـزارع گـروه هـدف بـر اسـاس معیار هـای 

صلی ا
3

در سطح محلی برگزاری جلسات، کارگاه های مربوط به فاز اول 4

-
پشـتیبانی لجسـتیک و تهیـه ابزار و وسـایل مورد نیـاز برای 

اجـرای فـاز اول براسـاس پروپوزال
5

PTD براساس روش IPCM فاز دوم: استقرار تاکتیک های فنی راهبرد
برگزاری جلسات و کارگاه های ظرفیت سازی و آموزشی 6

حداقل در 25 مزرعه رندومی 
در محصول اصلی در فصل 

اول

در  آب  مصـرف  )مدیریـت   ICWSM برنامـه  پیاده سـازی 
کشـاورزی(

7

در کل پایلوت پیاده سازی برنامه IPM )مدیریت مصرف مواد شیمیایی( 8

گروه هدف اصلی
در  شـغلی  بهداشـت  )ارتقـای   OHM برنامـه  پیاده سـازی 

کشـاورزی(
9

گروه هدف اصلی
پیاده سـازی برنامـه مدیریـت ضایعات در کشـاورزی با هدف 

کاهـش مخاطـرات و افزایش بهـره وری مصرف منابع
10

گروه هدف اصلی
اسـاس  بـر  توانمندسـازی کشـاورزان در مدیریـت مزرعـه 

اکوسیسـتم شـناخت 
11
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شاخص اقدام عنوان فعالیت ردیف
مزارع اصلی استانداردسازی فرایند تولید در واحد های زراعی و باغی 12

کل فاز دوم
پشـتیبانی لجسـتیک و تهیـه نهاده هـا و وسـایل مـورد نیـاز 

IPCM بـرای اجـرای فـاز دوم براسـاس سـاختار
13

فاز سوم: نهادینه سازی فناوری های کشاورزی پایدار در سطح محلی، ارزیابی اثربخشی و برنامه توسعه 
نتایج

تمامی فناوری های مستقر
پایش و مونیتورینگ و ثبت مسـتمر نتایـج و تغییرات مربوط 

به اسـتقرار فناوری ها
14

یک روستا  شبکه سازی منطقه ای برای توسعه نتایج به صورت محلی 15

یک تشکل
توسـعه و  بـرای  اصلـی محلـی  سـازمان دهی گـروه هـدف 

پایـداری نتایـج بـه صـورت منطقـه ای
16

یک تشکل
طراحـی و اسـتقرار صندوق اقتصـادی محلی بـرای مدیریت 
فعالیت هـای مربـوط بـه بـازار و بازاریابـی و هزینـه- درآمـد 

واحد هـای تحـت پوشـش
17

یک روز مزرعه برگزاری روز مزرعه 18

5 مورد برگزاری بازدید های منطقه ای و سمینار های محلی 19

کتابچه عکس- فیلم 20 
دقیقه ای

مستندسازی تمامی فعالیت ها به صورت مصور 20

شناسنامه ثبت فعالیت ها
مستندسـازی تمامـی فعالیت هـا در قالـب شناسـنامه ثبـت 

فعالیت هـا
21

یک کتاب تدوین کتابچه فعالیت 22

کل فرایند
پشـتیبانی لجسـتیک و تهیه وسـایل مورد نیاز بـرای اجرای 

فاز سـوم
23
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