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1ـ مقدمه
 بخـش کشـاورزی یکـی از مهم تریـن بخش هـای اقتصـادی در کشـورهای در حـال توسـعه ماننـد ایـران اسـت.

بـه طـوری کـه امنیـت غذایـی هـر کشـوری بـه طـور جـدی وابسـته بـه ایـن بخـش می باشـد. عالوه بـر ایـن، بخش 
کشـاورزی در کنـار سـایر بخش هـای اقتصـادی، سـهم قابل توجهـی در درآمدزایـی، اشـتغال، تأمین مـواد اولیه و خام 
صنایـع، عرضـه و تأمیـن نهاده هـای سـایر بخش هـای اقتصادی، ایجـاد بازار بـرای کاالهـای صنعتـی و ... دارد. بنحوی 
کـه 90 درصـد تقاضـای غـذا و حـدود 20 درصـد اشـتغال در کشـور را بخـش کشـاورزی تأمیـن می کنـد و نقش این 

بخـش از اقتصـاد در تولیـد ناخالـص داخلـی در حـدود 10 درصد اسـت.
از ایـن رو تضمیـن کیفیـت و کمیـت تولیـدات کشـاورزی و تأمیـن امنیـت تولیـد در جامعـه، نقـش بسـزایی در 
امنیـت غذایـی و امنیـت ملـی خواهد داشـت. بیمـه محصوالت کشـاورزی را می توان یکـی از اهرم های امنیـت تولید و 
زمینه سـاز توسـعه کشـاورزی دانسـت، زیرا با اسـتفاده از این سـازوکار نـه تنها می تـوان از طریق پـس اندازهای اندکی 
کـه انبـوه کثیـری از کشـاورزان بـه عنـوان حـق بیمـه می پردازنـد، خسـارت وارده بـه کشـاورزان را جبران کـرد، بلکه 

می تـوان امنیـت بیش تـری را بـرای تولیدکننـدگان کشـاورزی فراهـم نمود. 
بیمه محصوالت کشـاورزی در اصل، نوعی سـازوکار برای مشـارکت در پذیرش ریسـک از سـوی کشـاورزان اسـت. 
بواسـطه مشـارکت بخـش عمـده ای از جامعـه تولیدکننـده در پذیرش ریسـک، در هنگام پدیـد آمدن خطـر، از ضرر و 

زیـان وارد شـده بـر ایـن جامعه جلوگیری می شـود. 
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در ایـن میـان نقش آموزش و ارتقا سـطح دانش و مهـارت تولیدکنندگان در خصوص مزایا و اهمیت بیمه محصوالت 
کشـاورزی، آشـنایی بـا نحـوه بیمه محصـوالت تولیدی، شـناخت عوامل آسیب رسـان، خطـرزا و تهدید کننـده ی تولید 

محصوالت کشـاورزی بسـیار حایز اهمیت است. 
از ایـن رو ارتقـا سـطح دانـش و مهـارت مخاطبـان خـاص برنامـه در جوامـع محلـی نظیـر کشـاورزان پیشـرو، 
تولیدکننـدگان برتر، تسـهیلگران روسـتایی و عشـایری، مـددکاران امور زراعی، باغـی و دامی به عنـوان نخبگان محلی 

بسـیار حایـز اهمیت اسـت.

 

شکل 1( بیمه محصوالت کشاورزی، تضمین کننده تولید امن
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در همین راستا و با توجه به اینکه یکـــی از اهـــداف مهـــم وزارت جهـــاد کشـــاورزی، اســـتفاده از ظرفیــت 
جوامـــع محلـــی و مشـــارکت های مردمـــی در توســعه بخـش کشــاورزی اســـت، برنامه افزایش ضریب پوشش 
خدمـات بیمـه ای در بخـش کشـاورزی از طریق آمـوزش مـددکاران ترویجی به عنوان یکـی از این ظرفیت هـای بالقوه 

موجـود در دسـتور کار قـرار گرفت. 
 از آنجایـی کـه مــددکاران ترویجــی موضوعـی در هـر منطقـه، بــه عنـوان یـک کشــاورز و تولیدکننده پیشـرو 
روســتایی و عشــایری مورد اعتماد سایر تولیدکننـــدگان کشـــاورزی و روســـتایی هستند که البته دارای تجربـه و 
مهارت هــای فنــی قابل مالحظه ای نیز در بخــش تولید هستند، می توانند از طریـق تعامـل بـا مروجـان، کارشناسان، 
کارگــزاران خدمات بیمه ای و ســایر عوامل دخیل در فرایند تولید اعم از عوامل دولتــی و غیردولتـــی، در نشـــر و 

ترویج دانـــش فنـــی و توصیه های علمی مشـــارکت فعالنه ای داشـته باشـند. 
 بـر ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه جایـگاه مهـم مـددکاران ترویجی موضوعـی محصولـی به عنـوان تسـهیلگر و حلقه 
رابـط بـا سـایر کشـاورزان در هـر منطقـه جغرافیایـی، در پی تفاهـم دفتر آمـوزش بهره برداران و مشـاغل کشـاورزی با 
دفتـر آمـوزش و ترویـج صنـدوق بیمه محصوالت کشـاورزی و دفتر سـاماندهی مراکز جهاد کشـاورزی و شـبکه ترویج 
معاونـت آمـوزش و ترویـج کشـاورزی، پروژه ی آموزشـی "تربیت مددکار ترویجـی بیمه محصوالت کشـاورزی" با هدف 
آمـوزش ایـن گـروه از مخاطبـان خاص برنامه هـای آموزشـی ترویجی تهیـه گردید. هدف اصلـی برنامه آموزشـی، ارائه 
آموزش هـای بموقـع و بـا کیفیـت بـه این گـروه از مخاطبـان خاص بـود تا با ترغیب سـایر کشـاورزان بـه بیمه پذیری، 

کاهـش صدمـات در فرآینـد تولیـد محصـوالت و افزایش ریسـک پذیری در تولیـد بتوان گام مؤثری برداشـت.
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شکل2( آموزش مددکاران ترویجی در حوزه بیمه محصوالت کشاورزی

2ـ اهمیت اجرای پروژه آموزشی تربیت مددکاران ترویجی بیمه محصوالت کشاورزی
تولیـد محصـوالت کشـاورزی یکـی از پـر مخاطره ترین فعالیت هـای اقتصادی به شـمار می رود و همـواره این امکان 
وجـود دارد تـا بالیـای طبیعی، آفات نباتی، انـواع بیماری های گیاهی و حتـی تغییرات ناگهانی دما، خسـارات زیادی را 
 به کشـاورزان تحمیل نماید. از آنجا که بخش مهمی از تولیدکنندگان کشـاورزی، بویژه در کشـورهای در حال توسـعه،

تـوان مالـی محـدودی دارنـد حتی کمتریـن خسـارت وارده نیز ممکن اسـت صدمات جبـران ناپذیری را بـرای آنان به 
همراه داشـته باشد. 
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تحقیقـات سـازمان خـوار بـار و کشـاورزی ملـل متحـد )FAO( بیانگـر آن اسـت که نزدیـک به 70 درصد ریسـک 
و تهدیـد سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی، از حـوادث قهـری طبیعـی ناشـی می شـود. از ایـن رو بیمـه محصـوالت 
کشـاورزی، نوعـی سـازوکار مالی اسـت که به جبران خسـارت های برخاسـته از تغییـرات اقلیمـی و پدیده های طبیعی 
خـارج از کنتـرل بشـر می پـردازد و هدف آن به حداقل رسـاندن بی ثباتی ناشـی از خسـارات حاصـل از عوامل گوناگون 
و نامشـخص در بخش کشـاورزی و تقسـیم ریسـک اسـت. این نوع بیمه، کشـاورزان را در برابر نابودی یا ضایع شـدن 
محصـول بـا پرداخـت حـق بیمـه اندکـی، محافظت نمـوده و نیـز می تواند منبـع اطمینـان و اعتمـاد کشـاورزان برای 
پذیـرش و اسـتفاده از نوآوری هـا و روش هـای اصـالح شـده کشـاورزی و همچنیـن زمینه سـاز سـرمایه گذاری بیش تـر 

در کشـاورزی باشد. 
به طور کلی بیمه کشـاورزی به عنــوان یکی از مکانیزم های مالی مدیریت ریسـک، در تأمین امنیت سـرمایه گذاری، 

امنیت تولید و در نتیجه دسـتیابی به توسـعه پایدار کشـاورزی نقش بسزایی خواهد داشت.

 
 

شکل3( عوامل متعدد دخیل در فرایند تولید، نقش بیمه در محصوالت کشاورزی را ضروری می سازد.
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 متأسفانه خدمات بیمه ای در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی جایگاه ویژه ای نداشته و بسیاری آن را به عنوان هزینه ای
سربار و تحمیلی محسوب می کنند، که این امر از ضریب نفوذ پایین تقاضای بیمه، به خوبی قابل استنباط است.

 بنابرایـن تغییـر ریشـه ای ایـن تفکر، نیازمند آموزش و فرهنگ سـازی مناسـب و هوشـمندانه اسـت. در این رابطه، 
ارتقـای آگاهـی  بیمه گـذاران در خصـوص قوانیـن بیمـه کشـاورزی و اطـالع از آخریـن یافته هـای مدیریت ریسـک در 
تولیـد محصـوالت کشـاورزی، غیرقابـل انـکار و بـدون شـک دارای بیش ترین نقش و تاثیـر در روند رشـد فرهنگ بیمه 
کشـاورزی در جوامـع روسـتایی و عشـایری و افزایـش ظرفیـت بیمه پذیـری بیـن بهره برداران بخش کشـاورزی کشـور 

اسـت کـه لـزوم آموزش هـای مهارتی بیمه محصـوالت کشـاورزی را بیـش از پیش نمایان می سـازد.

 

شکل4( نقش بیمه در محصوالت کشاورزی، نقش سرمایه گذاری است تا هزینه کرد
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 بخــش کشــاورزی به لحــاظ پراکندگــی مناطــق روســتایی، وجــود اقلیم هــای متفــاوت و تنــوع در محصــوالت
کشـــاورزی وضعیـــت منحصر به فــردی دارد. ایـن وضعیــت ایجـاب می کنـد کـه بـرای اسـتقرار شـبکه نظام منـد 
آموزش و ترویــج در مناطــق روســتایی و عشایری و گســترش آن تــا اقصــی نقـاط کشــور، از نیروهـای پیشـرو و 
داوطلـب بومـی در بخـش کشـاورزی اسـتفاده شـود؛ بدیـن ترتیـب، زمینـه جریــان دوســویه اطالعــات و ایجــاد 
ارتبـــاط میـــان کارگـــزاران و جامعـــه تولیدکننـــده و بهره بــرداران در شـــبکه های نظام منــد ارتباطی فراهـم 
می شــود. یکـی از عناصـر ایـن شــبکه و مصادیـق تأثیرگـذار در آموزش های مهارتی بهره برداران کشاورزی، اسـتفاده 

از نیروهــای ماهــر و باتجربـه به نـام مـددکاران ترویجـی اسـت. 
 مـددکاران ترویـجی به عنـوان رهبـران فنـی محلـی و خبـرگان روسـتایی کـه از نظـر موقعیـت اجتماعـی و فرهنگـی و

مهارت هـای حرفـه ای و فنـی در وضعیت مناسبی قـرار دارنـد و از تولیـد و عملکرد باالتـری نسـبت بـه دیگـر کشـاورزان 
 برخـوردار می باشـند، می تواننـد در نقـش بــازوان اجرایـی و همیــاران آمـوزش و نیز به عنــوان رابــط آموزشـگران و

جامعـه محلـی، نقش بسیار مهمی در تسریع آموزش بیمه محصوالت کشاورزی به تولیدکنندگان داشته باشد. 
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شکل5( آموزش مددکاران ترویجی با موضوع آشنایی با بیمه محصوالت کشاورزی

3ـ تعاریف و اصطالحات
بیمـه کشـاورزی: نوعـی بیمه اسـت که بـه موجـب آن محصـوالت کشـاورزی در مقابـل مخاطرات جـوی مانند 
تگـرگ، طوفـان، سـیل، صاعقه، یخبنـدان، گرمازدگـی و بیماری های نباتی و حوادثی مانند آتش سـوزی مورد پوشـش 
قـرار می گیرنـد و خسـارت مالـی وارد بـه کشـاورز بیمه گـذار در دوره کاشـت، داشـت و برداشـت تا میزان مـورد تعهد 

بیمه گـر جبران می شـود.
بیمـه محصـوالت کشـاورزی: بیمـه محصـوالت کشـاورزی در مفهـوم وسـیع تر نوعی تأمیـن پوشـش حمایتی 
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بـرای انـواع محصـوالت زراعـی و باغـی، دامـی، زنبـور عسـل، کـرم ابریشـم، آبزیـان پرورشـی، طرح هـای جنگلـداری، 
مرتـع داری و آبخیـزداری در مقابـل خسـارت های ناشـی از سـوانح طبیعـی و حـوادث قهـری نظیـر تگـرگ، طوفـان، 
خشکسـالی، زلزلـه، سـیل، سـرمازدگی، یخبندان، آتش سـوزی، صاعقه، آفـات و امـراض نباتی عمومـی و قرنطینه ای و 
امـراض حیوانـی و قرنطینـه ای اسـت کـه به موجـب عقد قـرارداد، بیمه گـذار با شـرکت یا سـازمان بیمه گـر، بیمه نامه 
امضـا می نمایـد و در صـورت بـروز حـوادث و وارد آمـدن خسـارت، بیمه گـر موظف به جبران خسـارت مالـی بیمه گذار 

تـا میـزان مـورد قـرارداد و بـرای خطـر قید شـده و منـدرج در قـرارداد بیمه می باشـد.
مددکاران ترویجی: مــددکاران ترویــج کشــاورزی در واقــع رهبــران فنــی محلــی، خبــرگان روسـتایی یـا 
کشـاورزانی هسـتند کـه از نظـر موقعیـت اجتماعـی و فرهنگـی و مهارت هـای حرفـه ای و فنـی در وضعیـت بهتـری 

از ســایر بهره بــرداران قـرار دارنــد و از عملکـرد و تولیـد باالتـری نسـبت بـه دیگــر کشـاورزان برخوردارنـد. 

4ـ دستگاه های همکار پروژه
دفتر آموزش بهره بردارن و مشاغل کشاورزی، مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی _
اداره کل آموزش و ترویج بیمه کشاورزي، صندوق بیمه کشاورزی _
دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج، مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی _
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5ـ اهداف

ـ هدف کلی:

گسـترش و ترویـج فرهنـگ بیمه محصوالت کشـاورزی در جوامع روسـتایی و افزایش ظرفیـت بیمه پذیری در بین  _
بهره برداران بخش کشـاورزی کشـور.

ـ اهداف اختصاصی: 

ارتقـا سـطح دانـش و مهـارت مـددکاران ترویجـی در خصوص توسـعه فرهنگ بیمـه و تقویت مدیریت ریسـک با  _
اسـتفاده از خدمـات بیمه ای

استفاده از ظرفیت صندوق بیمه کشاورزی برای توسعه و آموزش های مهارتی _
اسـتفاده از ظرفیت هـای مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعـی و مدیریت هـای هماهنگی ترویج  _

اسـتان هـا، سـازمان های مـردم نهـاد، شـبکه عاملیـن ترویج دولتـی و غیردولتـی، مراکز جهـاد کشـاورزی و .... در 
زمینـه اشـاعه فرهنگ بیمـه و توسـعه خدمات بیمه کشـاورزی.



پـروژه آمـوزشی تربیت مددکاران ترویجی بیمه محصوالت کشاورزی

19

ـ اهداف کمی پروژه:

در راسـتای اجـرای تفاهم نامـه همـکاری بیـن معاونـت آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و صنـدوق بیمه کشـاورزی به 
شـماره 92/085/682 مـورخ 1399/04/23، راهنمـای اجـرای دوره هـای آموزشـی بـا موضوعـات" بیمـه محصـوالت 
کشـاورزی" ویـژه مـددکاران ترویجـی در سـال 1399، اهـداف کمـی پـروژه آموزشـی )بـرش اسـتانی( و عنـوان دوره 

آموزشـی توسـط کارگـروه سـتادی تهیـه گردید. 
همچنیـن بـا در نظـر داشـتن تقسـیم وظایـف انجـام شـده حسـب مفـاد تفاهم نامه فـوق و توجـه به وظایـف دفتر 
آمـوزش بهره بـرداران و مشـاغل کشـاورزی، اعضـای کارگـروه ملـی و کار گروه اسـتانی و .... به منظـور پیگیری موضوع 

آمـوزش مـددکاران ترویجی تعییـن گردیدند.

جدول شماره 1( برش اهداف کمی پیش بینی شده در پروژه آموزشی تربیت مددکاران ترویجی بیمه محصوالت کشاورزی

نفرروزنفراستانردیفنفرروزنفراستانردیف
150300سیستان وبلوچستان30060017آذربایجان شرقي1
400800فارس15030018آذربایجان غربي2
300600قزوین15030019اردبیل3
100200قم30060020اصفهان4
200400کردستان10020021البرز5
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نفرروزنفراستانردیفنفرروزنفراستانردیف
350700کرمان10020022ایالم6
350700کرمانشاه20040023بوشهر7
350700کهگیلویه وبویراحمد10020024تهران8
300600گلستان15030025جنوب کرمان9
400800گیالن40080026چهارمحال وبختیاری10
200400لرستان25050027خراسان جنوبي11
400800مازندران20040028خراسان رضوئ12
300600مرکزی25050029خراسان شمالي13
300600هرمزگان25050030خوزستان14
300600همدان25050031زنجان15
150300یزد30060032سمنان16

45509100جمع34506900جمع

800016000جمع کل

 

ادامه جدول شماره 1( برش اهداف کمی پیش بینی شده در پروژه آموزشی تربیت مددکاران ترویجی بیمه محصوالت کشاورزی



پـروژه آمـوزشی تربیت مددکاران ترویجی بیمه محصوالت کشاورزی

21

شکل 6( بیمه امروز، آرامش نسل آینده

6ـ ترکیب اعضای کارگروه ستادی
نمایندگان اداره کل آموزش و ترویج بیمه کشاورزي  _
نمایندگان دفتر آموزش بهره بردارن و مشاغل کشاورزی _
نماینده دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج  _

تبصره: دبیرخانه کارگروه ستادی در دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی مؤسسه مستقر شد.
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7ـ وظایف کارگروه ستادی
شناسایی و اولویت بندی سیاست های کلی و نیازهای آموزشی در زمینه بیمه محصوالت کشاورزی  _
تنظیم قرارداد برنامه های آموزشی مشترک، تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی و برنامه عملیاتی ساالنه  _
تدویـن پروژه هـای آموزشـی ویـژه مـددکاران ترویجـی بـا موضوعـات: اشـاعه فرهنـگ و توسـعه خدمـات بیمـه  _

کشـاورزی، خدمـات بیمـه کشـاورزی با تمرکـز بر محصـوالت غالب منطقـه("، اصـول و مفاهیم بیمه کشـاورزی، 
جایـگاه بیمـه در فرآینـد مدیریـت ریسـک بخش کشـاورزی

طراحی و برنامه ریزی آموزشی )تهیه سرفصل و استانداردهاي آموزشی مربوطه( _
بررسی و ارائه راهکار در خصوص شیوه هاي افزایش انگیزه حضور بیمه گذاران در دوره هاي آموزشی _
بررسـی سـاالنه هزینه هاي مترتب بر آموزش های بیمه کشـاورزی )سـرانه نفـرروز( و تعیین محـل تأمین اعتبارات  _

اجرایی دوره های آموزشـی
بررسی و تعیین بهترین روش های برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری در شرایط خاص )بروزکرونا و ....(  _
پیگیری و نظارت بر روند اجرای دوره های آموزشی )به عنوان ناظرعالی( و تهیه گزارشات ادواری  _
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8ـ ترکیب اعضای کارگروه استانی
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان )رئیس کارگروه( _
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان )عضو( _
معاون خدمات بیمه بانک کشاورزی استان )عضو( _
کارشناسان رابط آموزش و ترویج بیمه کشاورزی استان  _
رئیس اداره آموزش بهره برداران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی )دبیرکارگروه( _
رئیس اداره آموزش بهره برداران مدیریت هماهنگی ترویج )رابط آموزشی فراگیران( _

تبصره1: بر حسب نیاز و موضوع، رئیس کارگروه می تواند از صاحب نظران موضوعی دعوت به عمل آورد.
تبصـره2: دبیرخانـه کارگـروه اسـتانی در مرکز تحقیقات و آموزش مسـتقر می باشـد و هماهنگی اجـرای دوره های 

آموزشـی، جمع بنـدی و ارائـه گزارش هـای ادواری را بـه کارگروه ملی عهده دار اسـت. 

9ـ وظایف کارگروه استانی
تهیه برنامه اجرایی ساالنه آموزش استانی، انتخاب اساتید واجد شرایط، مستندسازی، گزارش عملکرد و ... _
پیگیری تولید محتوای دوره های آموزشی مرتبط با بیمه کشاورزی ویژه هر استان _
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بررسـی دالیـل عـدم اسـتقبال کشـاورزان از مباحث بیمه کشـاورزی و ارائه راهکارهای توسـعه خدمـات بیمه ای و  _
افزایـش ضریـب نفـوذ بیمـه )مرکز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی مـی تواند پس از کسـب مجوز 

از کارگـروه سـتادی، موضـوع را در قالـب یـک پروژه علمی تحقیـق و نتایج را اعـالم نماید(.

10ـ روش اجرای برنامه های آموزشی
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـتان می تواند بـا توجه به شـرایط، برنامه های آموزشـی را 

بـه صـورت حضـوری )کالس و کارگاه( و غیرحضوری )مجـازی( برگزار نماید.

11ـ فرآیند اجرا برنامه های آموزشی در تفاهم نامه منعقده
 1. اطالع رسانی مربوط به دوره های آموزشی در تارنمای سازمان جهادکشاورزی استان و سامانه آموزش بهره برداران

)سابک( مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، همچنین شبکه های محلی و ... صورت می گیرد.
2. اعـالم اسـامی نهایـی بـه مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی، از طریـق دبیرخانـه کارگروه 

اسـتانی خواهـد بود.
3. آموزش ها در قالب شیوه نامه های مصوب آموزش بهره برداران و راهنمای حاضر، قابل اجرا می باشند. 

 4. محل اجرای دوره های آموزشی، مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کشور بوده و در صورت نیاز،
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بـا تشـخیص کارگـروه اسـتانی، بهره منـدی از ظرفیت هـا و امکانـات دولتـی و بخـش خصوصـی کـه در اختیـار کلیـه 
واحدهـای سـازمانی اسـتان می باشـند، بالمانـع اسـت.

5. بـه منظـور ارتقـای سـطح دانـش و بینـش مخاطبان، منابع آموزشـی در سـامانه آمـوزش بهره برداران سـابک به 
آدرس )www.sabak.iate.ir( قـرار دارد. 

6. کارگـروه اسـتانی نسـبت بـه انتخـاب و توجیـه اسـاتید و هـدف از برگـزاری دوره هـا را در جلسـه ای بـا حضـور 
مدرسـین اقـدام نمایـد. در همیـن رابطه از مدرسـین مربوطه خواسـته شـود تا سـریعاً نسـبت به تهیه منابع آموزشـی 
مربـوط اقـدام و پیـش از شـروع دوره، آن را در اختیـار اداره آمـوزش بهره بـرداران کشـاورزی مرکز بـرای توزیع در بین 

فراگیـران قـرار دهند.
7. مسئولیت برگزاری دوره ها بر عهده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود. 

8. در پایـان هـردوره، منابع آموزشـی وکمک آموزشـی مورد اسـتفاده مدرسـین، توسـط اداره آمـوزش بهره برداران 
مرکـز جمـع آوری و بـه نحـو مقتضی از طریق سـایت مؤسسـه و یا مرکز مجـری، لوح فشـرده و ... در اختیـار فراگیران 

می گیرد.  قـرار 
9. کارگروه اسـتانی، در پایان هر دوره آموزشـی، نسـبت به تهیه گزارش مصور، شـامل: مسـتندات آموزشـی، نقاط 
قـوت، ضعـف و پیشـنهادات اجرایـی و ... اقـدام و به کارگروه سـتادی بـه منظور مقایسـه عملکرد مراکـز و ارائه گزارش 

نهایـی به مبـادی ذیربط، ارسـال نماید. 
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شکل7( برنامه آموزش مددکاران ترویجی در حوزه بیمه محصوالت کشاورزی

12ـ مخاطبان برنامه های آموزشی
  مخاطبـان ایـن پـروژه آموزشـی" اعضـا و عوامـل شـبکه غیردولتـی ترویـج" شـامل: مـددکاران ترویجـی، اعضاء و

ارکان تعاونی هـای تولیـدی و کشـاورزی، اعضـا و ارکان شـرکت های خدمـات فنی مهندسـی و مشـاوره ای کشـاورزی، 
دهیاری هـا، تسـهیل گران روسـتایی و ... می باشـند.
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13ـ اساتید برنامه آموزشی
مربیان با توجه به ویژگي هاي مخاطبین بایستي حائز شرایط ذیل باشند:

1- با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی کشور، ترجیحاً بومی منطقه باشند. 
2- داراي تحصیالت مرتبط با موضوعات حوزه کشاورزی و بیمه کشاورزی )لیسانس و باالتر( باشند. 

3- داراي تجربه کاري و سابقه فعالیت آموزشي یا اجرایی در صنعت بیمه کشاورزی باشند. 
4- صالحیت آموزشگر به تائید صندوق بیمه کشاورزی رسیده باشد.

14ـ محل اجرای دوره های آموزشی
نظـر بـه وجـود امکانـات و تجهیزات مناسـب، از قبیل آزمایشـگاه، کالس هـای آموزشـی، کتابخانه، لوازم سـمعی و 
 بصـری و ... محـل برگزاری دوره های آموزشـی در شـرایط غیـر کرونایی، ترجیحاً مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و
 منابع طبیعی اسـتان ها می باشـد. به منظور تسـهیل حضور فراگیران در دوره ها، مرکز می تواند با راه اندازی گروه سـیار
 آموزشـی و اعزام مدرس همراه با وسـایل و تجهیزات آموزشـی به مراکز جهاد کشـاورزی دهسـتان و پهنه های تولیدی،

زمینه برگزاری دوره آموزشی که امکان اجرای آنها در عرصه های تولیدی کشاورزی وجود دارد را فراهم نماید.



پـروژه آمـوزشی تربیت مددکاران ترویجی بیمه محصوالت کشاورزی

28

 15ـ ارزشیابی آموزشی
1. ارزشـیابی فراگیـران بـر اسـاس دسـتورالعمل های مصـوب آمـوزش بهره براران توسـط مرکز تحقیقـات و آموزش 

کشـاورزی و منابـع طبیعـی صـورت خواهد گرفت. 
 2. عناویـن دوره هـای آموزشـی و اسـامی شـرکت کننـدگان در سـامانه آمـوزش بهره بـرداران سـابک بـه آدرس

(www.sabak.iate.ir) ثبت خواهد شد. 

3. پـس از برگـزاری هـر دوره آموزشـی، عـالوه بر گزارش عملکرد، فهرسـت اسـامی شـرکت کنندگان توسـط مرکز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی به دفتر آموزش بهره برداران و مشـاغل کشـاورزی ارسـال می شـود.

4. گواهینامـه آموزشـی بهره بـرداران بـا امضای رئیس مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان 
صادر و دارای اعتبار می باشـد.
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16ـ مشخصات دوره های آموزشی
در سـال جـاری عناویـن دوره هـای ذیـل بـه صـورت مقدماتـی و تکمیلـی بـرای تمامی اسـتان ها بر اسـاس جدول 

ذیل اجـرا خواهد شـد. 

جدول شماره 2: مشخصات دوره های آموزشی بر اساس ساعت، نوع مخاطب، نوع دوره، نحوه اجرا و حجم عملیات در سال 1401ـ 1400

ساعت موضوعردیف
نحوه نوع دورهمخاطباندوره

حجم عملیاتاجرا

1
اجرای دوره آموزشـی "اشـاعه فرهنگ و توسعه 
خدمـات بیمـه کشـاورزی" ویـژه بهره بـرداران 

کشاورزی
مقدماتیبهره برداران12

حضوری/
مجازی- 

آنالین

هر استان 180نفرروز
 )هر استان 3 دوره 
آموزشی با ظرفیت 

حداکثر 30 نفر(

2
اجرای دوره آموزشـی " اشـاعه فرهنگ و توسعه 
خدمـات بیمـه کشـاورزی " ویـژه مـددکاران 

ترویجـی و تسـهیلگران زن روسـتایی
12

مددکاران 
ترویجی

مقدماتی
حضوری/
مجازی- 

آنالین

هر استان 180 نفرروز
 )هر استان 3 دوره 
آموزشی با ظرفیت 

حداکثر 30 نفر(
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ساعت موضوعردیف
نحوه نوع دورهمخاطباندوره

حجم عملیاتاجرا

3

اجـرای دوره هـای آموزشـی تخصصـی "مرتبط 
بـر  تمرکـز  )بـا  بیمـه کشـاورزی  بـا خدمـات 
محصـوالت غالـب منطقـه(" ویـژه مـددکاران 

گذرانده انـد را  مقدماتـی  دوره  کـه  ترویجـی 

6
مددکاران 
ترویجی

تکمیلی
)پیش نیاز 

دارد(

حضوری/
مجازی- 

آنالین

هر استان 60 نفرروز
)هر استان 2 دوره 
آموزشی با ظرفیت 

حداکثر 30 نفر(

4

و  "اصـول  مقدماتـی  آمـوزش  دوره  اجـرای 
و  اعضـاء  ویـژه  کشـاورزی"  بیمـه  مفاهیـم 
ارکان شـرکت های خدمـات فنـی و مشـاوره ای 

کشـاورزی

12
شرکت های 
خدمات فنی 
و مشاوره ای

مقدماتی
حضوری/
مجازی- 

آنالین

هر استان 180 نفرروز
)هر استان 3 دوره 
آموزشی با ظرفیت 

حداکثر 30 نفر(

5

اجـرای دوره آمـوزش تخصصـی "جایـگاه بیمـه در 
فرآینـد مدیریـت ریسـک بخـش کشـاورزی" ویـژه 
اعضاء و ارکان شـرکت های خدمات فنی و مشـاوره ای 

کشـاورزی، کـه دوره مقدماتـی را گذرانـده انـد.

6
شرکت های 
خدمات فنی 
و مشاوره ای

تکمیلی 
)پیش نیاز 

دارد(

حضوری/
مجازی- 

آنالین

هر استان 30 نفرروز
)هر استان 1 دوره 
آموزشی با ظرفیت 

حداکثر 30 نفر(

تبصـره 1: در اجـرای دوره هـای آموزشـی بـرای فراگیرانـی دوره تکمیلی در نظر گرفته می شـود که قبـاًل پیش نیاز 
آن دوره را گذرانده باشـند. 

تبصره2: تعداد فراگیران هر دوره یا کالس آموزشی حداقل 10 نفر و حداکثر 30 نفر می باشد.

ادامه جدول شماره 2: مشخصات دوره های آموزشی بر اساس ساعت، نوع مخاطب، نوع دوره، نحوه اجرا و حجم عملیات در سال 1401ـ 1400
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17ـ سرفصل دوره آموزشی" اشاعه فرهنگ و توسعه خدمات بیمه کشاورزی"
1- معرفی بیمه کشاورزی )تاریخچه، ارکان، ساختار و تشکیالت صندوق بیمه کشاورزی(

 2- شـناخت انـواع خدمـات و طرح هـای بیمه ای در زیر بخش هـای مختلف )اعم از محصو الت تحت پوشـش بیمه،
تعرفه های حق بیمه،حداکثر تعهدات بیمه گر و .... متناسب با شرایط اقلیمی و ویژگی های کشاورزی هر منطقه(

3- شـناخت انـواع عوامـل خطـر تحت پوشـش بیمه کشـاورزی در زیر بخش های مختلف )متناسـب بـا محصوالت 
غالب هـر منطقه(

4- شـناخت فرآیندهـای عملیـات بیمـه گری،ارزیابی خسـارت و دریافات غرامـات )معرفی مراحل خریـد بیمه نامه، 
نحـوه اعـالم خسـارت، فرایند ارزیابی خسـارت، نحوه دریافـت غرامت و (....

5- شناخت سامانه جامع بیمه کشاورزی و کارکردهای آن در عملیات صدور بیمه نامه و ارزیابی خسارت
6- مفاهیم مدیریت ریسک و طرح های کاهنده خسارت در بخش کشاورزی

7- نقش و جایگاه بیمه کشـاورزی در مدیریت ریسـک واحدهای تولیدی )به تناسـب شـرایط اقلیمی و ویژگی های 
کشـاورزی هر منطقه( 
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18ـ سرفصل دوره آموزشی "اصول و مفاهیم بیمه کشاورزی" 

1-کلیات بیمه کشاورزی )هدف، مکانیزم و اصول اساسی نظام بیمه ( 
2- انواع الگوهای نظام بیمه کشاورزی

3- تاریخچه بیمه کشاورزی ایران 
4- انواع طرح های صندوق بیمه کشاورزی

5- محصوالت تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی
6- عوامل خسارت زای تحت پوشش بیمه کشاورزی 

7- ماموریت آموزش و ترویج بیمه کشاورزی
8- اهداف آموزش و ترویج بیمه کشاورزی 

9- انواع فعالیت های آموزش و ترویج بیمه کشاورزی 
10- گروه های هدف آموزش و ترویج نظام بیمه کشاورزی 

11- ارتباطات سازمانی شبکه آموزش و ترویج بیمه کشاورزی
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19ـ سرفصل دوره آموزشی"جایگاه بیمه در فرآیند مدیریت ریسک بخش کشاورزی" 
1- آشنایی با اصطالحات و مفاهیم کاربردی مدیریت ریسک در کشاورزی

2- تفاوت مفهومی ریسک، خطر و بحران
3- انواع ریسک و ویژگی های ریسک های بیمه پذیر در بخش کشاورزی

4- مفهوم مدیریت ریسک و تفاوت آن با مدیریت بحران در بخش کشاورزی
5- مدیریت ریسک در بخش کشاورزی

الف( مراحل ریسک )تعیین اهداف و ...(
ب( اسـتراتژی های مدیریـت ریسـک در کشـاورزی )پیشـگیری از ریسـک، تعدیـل ریسـک، پذیـرش ریسـک، 

اجتنـاب از ریسـک، انتقـال ریسـک و ....(
ج( رفتار کشاورزان در برابر ریسک )ریسک پذیر و غیره(

6- نقـش و جایـگاه بیمـه در مدیریـت ریسـک واحدهـای تولیـدی بخـش کشـاورزی )بـه تناسـب ویژگی هـای هر 
منطقـه و یا اسـتان(

7- آشنایی با کالن فرآیندهای بیمه کشاورزی )بیمه گری، ارزیابی خسارت، پایش فنولوژی ، پیوست فنی و ....(
 )cs( 8- آشنایی با سامانه جامع بیمه کشاورزی
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20ـ عملکـرد دوره هـای آموزشـی بیمـه محصـوالت کشـاورزی ویژه مـددکاران 
ترویجـی در سـال 1399

  طبق اهداف پیش بینی شده بایستی در طول سال 1399، 8000 نفر از مددکاران ترویجی به میزان 16000 نفرروز
در خصـوص آشـنایی بـا بیمـه محصـوالت کشـاورزی و نحـوه بیمـه محصـوالت تولیدی خـود، تحت پوشـش خدمات 
آموزشـی قـرار می گرفتنـد، کـه از ایـن حجـم از تعهـد، بـا توجه بـه شـرایط کرونـا و همـه محدودیت هـای موجود در 
اجـرای برنامـه، تعـداد 2902 نفـر از مـددکاران ترویجی معـادل 5804 نفـرروز از مخاطبان از خدمات آمـوزش مهارتی 

شـدند.  بهره مند 

جدول شماره 5- عملکرد آموزش مهارتی بیمه محصوالت کشاورزی ویژه مددکاران ترویجی در سال 1399

استانردیف
عملکرد سال 1399اهداف کمی

نفر روزنفرنفر روزنفر
150300219438اردبیل1

200400113226بوشهر2

100200111222تهران3

4008002856چهارمحال و بختیاری4

250500112224خوزستان5
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استانردیف
عملکرد سال 1399اهداف کمی

نفر روزنفرنفر روزنفر
250500222444زنجان6

30060076152سمنان7

150300196392سیستان و بلوچستان8

3006002346قزوین9

350700312624کرمانشاه10

350700417834کهگیلویه و بویراحمد11

400800275550گیالن12

200400440880لرستان13

300600358716همدان31

80001600029025804جمع

ادامه جدول شماره 5- عملکرد آموزش مهارتی بیمه محصوالت کشاورزی ویژه مددکاران ترویجی در سال 1399
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 21ـ عملکرد دوره های آموزشـی بیمه محصوالت کشـاورزی در شـش ماهه دوم سال
1400 تا چهار ماه اول سال 1401

21ـ1ـ آمـوزش مـددکاران ترویجـی: نتایـج جـدول شـماره 6 در خصـوص عملکـرد واحدهای مجری اسـتانی 
در برگـزاری دوره هـای مهارتـی بیمـه محصـوالت کشـاورزی بـرای مـددکاران ترویجـی در سـال های 1401-1400 
نشـان می دهـد کـه تعداد 9 اسـتان اقـدام به برگـزاری دوره های آموزشـی بیمه محصوالت کشـاورزی بـرای مددکاران 
ترویجـی نموده انـد. بر اسـاس اهداف پیش بینی شـده، آمـوزش 2880 نفر معـادل 5760 نفرروز از مـددکاران ترویجی 
بایسـتی تحـت پوشـش آمـوزش مقدماتـی آشـنایی با بیمه محصـوالت کشـاورزی قـرار می گرفتند. همچنیـن آموزش 
پیشـرفته نحـوه بیمه محصوالت کشـاورزی بـرای تعداد 1920 نفر معـادل 1920 نفرروز از مددکاران ترویجی بایسـتی 
ارائـه گـردد. نتایـج نشـان می دهـد کـه تعـداد1080 نفـر معـادل 2160 نفرروز تحـت پوشـش آموزش هـای مرتبط با 

حـوزه بیمـه محصوالت کشـاورزی قـرار گرفته اند. 
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جدول شماره 6- عملکرد دوره های مهارتی بیمه محصوالت کشاورزی ویژه مددکاران ترویجی در سال های 1401-1400

استانردیف
جمع کلچهار ماهه اول 1401شش ماهه دوم 1400

نفر روزنفرنفر روزنفرنفر روزنفر
18436800184368اردبیل1

14028000140280چهارمحال و بختیاری2

0024482448خراسان رضوی3

0026522652خراسان شمالی4

251502159318410820زنجان5

2448002448سیستان و بلوچستان6

19739400197394قم7

571140057114لرستان8

1836001836همدان9

871174220941810802160جمع
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بیمه  مهارتی  دوره های  خصوص  در   7 شماره  جدول  نتایج  مشاوره ای:  آموزش شرکت های خدمات  21ـ2ـ 
محصوالت کشاورزی ویژه شرکت های خدمات مشاوره ای در سال های 1400-1401 نشان می دهد که تعداد 5 استان 
اقدام به برگزاری دوره های آموزشی بیمه محصوالت کشاورزی برای شرکت های خدمات مشاوره ای نموده اند. بر اساس 
اهداف پیش بینی شده، مراکز مجری آموزشی بایستی 2880 نفر از اعضای این شرکت ها، معادل 5760 نفرروز را تحت 
ارکان شرکت های خدمات  از اعضاء و  نفر  پوشش آموزش مقدماتی بیمه محصوالت کشاورزی قرار می دادند و 960 
مشاوره ای تحت پوشش آموزش های پیشرفته بیمه قرار می گرفت که پس از جمع بندی گزارشات مشخص گردید که 

تعداد 112 نفر معادل 224 نفرروز مورد آموزش بیمه محصوالت کشاورزی قرار گرفته اند.

جدول شماره 7- عملکرد دوره های مهارتی بیمه محصوالت کشاورزی ویژه شرکت های خدمات مشاوره ای در سال های 1401-1400

استان ردیف
جمع کل چهار ماهه اول 1401شش ماهه دوم 1400

نفر روزنفرنفر روزنفرنفر روزنفر 
0021422142خراسان جنوبی1
1020001020خراسان رضوی2
3468003468سمنان3
2550002550کهگیلویه و بویراحمد4
2244002244همدان5

911822142112224جمع

21ـ3ـ آموزش بهره برداران و تولیدکنندگان کشاورزی: نتایج جدول شماره 8 در خصوص عملکرد برگزاری 
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 دوره های مهارتی بیمه محصوالت کشاورزی ویژه بهره برداران و تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در سال های 1401-1400
نشان می دهد که تعداد 16 استان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی بیمه محصوالت کشاورزی برای بهره برداران 
نموده اند. بر اساس اهداف پیش بینی شده، واحدهای مجری آموزش باید به 960 نفر معادل960 نفر روز از بهره برداران، 
آموزش های مرتبط با بیمه محصوالت کشاورزی ارائه نمایند. نتایج نشان می دهد، تعداد 1699 نفر با حجم عملیاتی 
معادل 3357 نفرروز از بهره برداران تحت پوشش آموزش های مرتبط با بیمه محصوالت کشاورزی قرار گرفته اند که 

بیش تر از اهداف پیش بینی شده بوده است. 

جدول شماره 8- عملکرد دوره های مهارتی بیمه محصوالت کشاورزی ویژه تولیدکنندگان در سال های 1401-1400

استانردیف
جمع کلچهار ماه اول 1401شش ماهه دوم 1400

نفرروزنفرنفرروزنفرنفرروزنفر
2346002346تهران1

0039783978چهارمحال و بختیاری2

62124340641402765خراسان رضوی3

1938001938خراسان شمالی4

521040052104خوزستان5

3774103206140280زنجان6
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استانردیف
جمع کلچهار ماه اول 1401شش ماهه دوم 1400

نفرروزنفرنفرروزنفرنفرروزنفر
25150200251502سیستان و بلوچستان7

2448002448قم8

801600080160کرمانشاه9

9218483166175350کهگیلویه و بویراحمد10

21342622215428لرستان11

1020001020مازندران12

641280064128مرکزی13

11623200116232همدان14

891780089178اردبیل15

11322264567109316993357جمع

 22ـ پیشنهادها 

ادامه جدول شماره 8- عملکرد دوره های مهارتی بیمه محصوالت کشاورزی ویژه تولیدکنندگان در سال های 1401-1400
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1ـ جهـت اثربخشـی و کارآیـی بهتـر، تشـکیل و برگزاري دوره ها در آسـتانه سـال زراعی )مهر و آبـان( و همزمان با 
ابـالغ دسـتورالعمل و آییـن نامه هـاي جدیـد صندوق بیمه کشـاورزي باشـد. به عبارت دیگـر زمان برگـزاري دوره هاي 
آموزشـی بیمـه محصـوالت کشـاورزی باید قبل از زمان اجـراي بیمه محصـوالت زراعی و باغی و بـا هماهنگی صندوق 

بیمه محصوالت کشـاورزي اسـتان ها صـورت پذیرد.
 2ـ بـا توجـه بـه محصوالت غالب هر اسـتان، دوره هاي تخصصی با حضور کارشناسـان بیمه و کارشـناس تخصصی و

موضوعـی محصـول و بطـور مشـخص در خصـوص نحـوه پرداخـت خسـارت و نـوع خسـارت هایی کـه بیمـه پرداخت 
می نمایـد، برگـزار شـود تـا بدینوسـیله کشـاورزان با علـم و آشـنایی بیش تر بـا فواید بیمه به سـمت بیمـه محصوالت 

حرکـت کنند.
3ـ بـا توجـه بـه اینکـه مـددکاران ترویجی، کشـاورزان مورد اعتمـاد بهر ه بـرداران و تولیدکننـدگان می باشـند و داراي 
تجربـه و مهارت هـاي فنـی در بخش کشـاورزي بـوده و از طریق تعامل بـا مروجان پهنه و کارگزاران و سـایر مولدین بخش 
کشـاورزي )دولتـی و غیـر دولتـی( در نشـر دانـش فنـی مشـارکت می نماینـد، لـذا پیشـنهاد می شـود  ابتدا طی جلسـات 

هم اندیشـی بـا حضـور مـددکاران ترویجی، نیازسـنجی دقیق آموزشـی بـراي برگـزاري دوره هاي بیمه صـورت گیرد.
4ـ پیشـنهاد می شـود  جهـت ایجـاد انگیـزه بیش تـر در تـداوم همـکاري مـددکاران بیمـه کشـاورزي، بانک هـاي 
کشـاورزي هـر اسـتان نسـبت بـه برنامه ریزي و اسـتفاده از مشـوق هاي انگیزشـی مادي و معنـوي اقدامـات مقتضی را 

اعمـال نمایند.
5ـ پیشـنهاد می شـود درصـدی از حـق بیمـه محصـوالت کشـاورزی بیمـه شـدگان در امر آمـوزش بیمه شـدگان 
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هزینه شـود.
6ـ بـا توجـه بـه تئـوری بـودن سـرفصل های دوره هـای آموزشـی بیمـه محصـوالت کشـاورزی، امـکان برگـزاری 

دوره هـای آموزشـی بـه صـورت مجـازی در کنـار اجـرای دوره هـای حضـوری کمـاکان ادامـه داشـته باشـد.
7ـ پیشـنهاد می شـود بانـک کشـاورزي و صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی در اطـالع رسـانی و تهیـه امکانات 

مـورد نیـاز دوره از جملـه تأمیـن وسـیله نقلیـه جهت برگـزاري دوره هـا همـکاري الزم را انجـام دهند.
8ـ اطالع رسـانی بـه موقـع دوره آموزشـی بیمـه محصـوالت کشـاورزی توامـاً از سـوی مدیریـت هماهنگـی ترویج 

اسـتان و اداره آمـوزش صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی صـورت گیرد.
9ـ جـزوات و فایل هـاي تخصصـی بیمـه محصوالت کشـاورزی تهیـه و به صورت گسـترده در اختیـار بهره برداران و 

دسـت اندرکاران بخش کشـاورزی قـرار گیرد.
10ـ پیشـنهاد می گـردد مـکان برگـزاري دوره هـا در مراکـز جهاد کشـاورزي دهسـتان و یـا مکان های روسـتایی و 

عشـایری پیش بینی شـود.
11ـ بـه منظـور افزایش اثربخشـی دوره ها پیشـنهاد می شـود از وسـایل و تجهیزات کمک آموزشـی مناسـب مانند 

ویدئـو پروژکتـور، فیلم، اسـالید، بروشـور، کتـاب، جزوه و ... بیش تر اسـتفاده شـود.
12ـ پیشـنهاد می شـود اثربخشـی دوره های آموزشـی بیمه محصوالت کشـاورزی در حین و بعد از اجرای دوره های 

آموزشـی مورد توجه ویژه قـرار گیرد. 






