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سخن نخست

 بخــش کشــاورزي بــا برخــورداری از قابلیت هــا و مزیت هــاي نســبي فــراوان، ســهم بســزایی 
ــي دارد.  ــي و صــادرات غیرنفت ــاي غذای ــن نیازه ــتغال، تأمی ــي، ایجــاد اش ــص مل ــد ناخال در تولی
ــا بخش هــای صنعــت و خدمــات محــدود اســت. یکــی  ــا ایــن وجــود تــوان رقابت پذیــري آن ب ب
از دالیــل عمــده کاهــش تــوان رقابتــی ایــن بخــش، کم توجهــی بــه توســعه منابــع انســانی بــه 
عنــوان عنصــر اصلــی توســعه کشــاورزی اســت. بــه بیــان دیگــر توجــه ناکافــی بــه حــوزه ترویــج 
ــارت الزم در  ــش و مه ــدگان از دان ــا تولیدکنن ــده ت ــبب گردی ــرداران، س ــازی بهره ب و توانمندس
اســتفاده بهینــه از منابــع تولیــد برخــوردار نبــوده و بهــره وری فعالیت هــای آنــان کاهــش یابــد. 
آمــوزش و ترویــج در بخــش کشــاورزی، بــه عنــوان متولــی توســعه منابــع انســانی بــا بســیج 
کلیــه امکانــات در دســترس و همــکاری با ســایر کنشــگران اثرگــذار از جملــه بخش های تحقیقاتی،  
ــدی اســت. در  ــای تولی ــال در فراینده ــل فع ــی در صــدد توانمند ســازی عوام ــی و غیردولت اجرای
ــم از کارشناســان و  ــان، اع ــف وســیعی از مخاطب ــه طی ــات آموزشــی  ترویجی ب ــه خدم ــع ارائ واق
مروجــان کشــاورزی، بهره بــرداران مســتقیم و غیرمســتقیم عرصه هــای تولیــدی و ســایر فعــاالن 
ــان و  ــاز ذی نفع ــا نی ــب ب ــی متناس ــش دانش فن ــن افزای ــا ضم ــود ت ــبب می ش ــوزه، س ــن ح ای
ارتقا مهارت هــای آنــان بــرای تولیــد، شــاهد بهبــود کمــی و کیفــی محصــوالت کشــاورزی و ارتقــا 

بهــره وری عوامــل تولیــد باشــیم. 
بــه ایــن ترتیــب معاونــت آمــوزش و ترویــج ســازمان بــا سیاســتگذاری، برنامه ریــزی و پیگیــری 
اجــرای فعالیت هــای آموزشــی  ترویجــی، در افزایــش ضریــب نفــوذ دانــش و فــن آوری در واحدهــای 
تولیــدی نقــش بســزایی داشــته و از جایــگاه ویــژه ای در بیــن ســایر عوامــل توســعه برخــوردار اســت. 



سخن نخست

خوشــبختانه از ســال 1394 بــا ابــالغ »طــرح نظــام نویــن ترویــج کشــاورزی« از ســوی مقــام 
عالــی وزارت بــه اســتان ها، نهضــت جدیــدی در ایــن حــوزه بــه وقــوع پیوســت. تأکیــد ایــن طرح 
بــر پهنه بنــدی عرصه هــای تولیــدی، حضــور فعــال مروجــان مســئول پهنــه در عرصــه ، تعییــن 
ــدی  ــه عرصه های تولی ــردی ب ــات کارب ــت تحقیق ــور هدای ــه منظ ــد ب ــان ارش ــگر مروج پژوهش
ــال  ــدف انتق ــا ه ــاورزی ب ــاد کش ــز جه ــک از مراک ــر ی ــرای ه ــن ب ــق معی ــاب محق و انتص
ــای  ــا بخش ه ــازمانی ب ــالت س ــش تعام ــو، افزای ــه از یکس ــه عرص ــج ب ــل تروی یافته های قاب
اجرایــی، پیگیــری مباحــث مربــوط بــه مدیریــت دانــش در بخــش کشــاورزی و نهضــت تولیــد 
محتــوا از ســوی دیگــر، گام هــای مؤثــری در ایــن فراینــد بــود. همچنیــن ســاماندهی و تجهیــز 
مراکز جهــاد کشــاورزی را می تــوان از جملــه اصــول و نقــاط قــوت اجــرای طــرح برشــمرد کــه 
ــارت  ــطح دانش و مه ــا س ــج در ارتق ــش تروی ــرورت نق ــت و ض ــش اهمی ــش از پی ــا بی ــه تنه ن
جامعــه بهره بــردار را بــه دنبــال داشــت، بلکــه ســبب شــد تــا توجــه ویــژه ای بــه وضعیــت نیروی 
انســانی در ســطوح صــف و مراکــز جهــاد کشــاورزی مبــذول گــردد کــه امیــد اســت بــا حمایــت 
ــر  ــرح و دیگ ــن ط ــرای ای ــاز اج ــورد نی ــی م ــات اجرای ــودن امکان ــم نم ــت و فراه ــن نهض از ای
اقدامــات ارزشــمند مشــابه، شــاهد تحقــق اهــداف متعالــی چــون کاهــش فقــر، بهبــود امنیــت 

ــیم.  ــز باش ــه ایران عزی ــه جانب ــی و توســعه هم غذای
 علی اکبر مؤیدی

معاون سازمان و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی
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 مقدمه
طرح نظام نوین ترویج کشاورزی به منظور مداخله گری فعال ترویج در بخش تولیدی کشاورزی و منابع طبیعی و 
افزایش دانش فنی و تخصصی و کاربردی کارشناسان شاغل در مراکز تحت نام مروجان مسئول پهنه های تولیدی تدوین 
گردید. در این طرح بهره گیری از رویکردهای ترویجی مطلوب برای ارتقای مهارت های فنی و مدیریتی بهره برداران 

شاغل به فعالیت کشاورزی و منابع طبیعی مدنظر قرار گرفت.
اقدامات پایه ای طرح مشتمل بر ساماندهی، تجهیز و نوسازی مراکز جهاد کشاورزی دهستان به عنوان نقطه تماس 
با بهره برداران، تعیین پهنه برای هر کارشناس مستقر در مرکز به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع بهره برداران و 

استقرار شبکه مدیریت دانش به منظور به روزسازی دانش تخصصی مروجان مسئول پهنه بود. 
مجریان اصلی فعالیت ها در این طرح، کارشناسانی در نظر گرفته شد که در مراکز جهادکشاورزی دهستان ها به 
فعالیت اشتغال داشتند. تحقیقات یکی دیگر از مؤلفه های اصلی در چرخه نظام مدیریت دانش بوده و هست که در 
حوزه تولید دانش و نشر آن مشارکت می نماید. استفاده از توانمندی های شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی، 
کلینیک های گیاه پزشکی، مددکاران و تسهیلگران، شرکت های تولیدکننده ادوات و نهاده ها و ... به منظور ارائه خدمات 

مناسب و به موقع به بهره برداران هر پهنه تولیدی از دیگر رویکردهای مدنظر بود.
با طراحی پهنه های تولیدی و انتصاب مروج مسئول پهنه در هر حوضه جغرافیایی تحت نام پهنه، خدمات ارائه شده 
در این طرح به صورت اختصاصی برای تمامی بهره برداران تعریف شد. هدف کلی اجرای سیاست های بخش های اجرایی 
وزارت جهاد کشاورزی با جهت دهی و بهره ورسازی نظام های تولید و حرکت به سمت استقرار نظام مناسب بهره برداری 

در نظر گرفته شد. 
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پیشینه طرح

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با هدف ارتقا نظام ترویج و در پی درک خالء موجود در ابعاد کارکردی 
و ارتباطی این نظام، درصدد برآمد تا در سطح کالن فرایندها و زیر نظام های خود را در حوزه ترویج مورد واکاوی 
قرار دهد. بر این اساس تدوین نقشه راه مناسب جهت پیشبرد اهداف توسعه و تبدیل شدن به یک سازمان کارآمد، 
اثرگذار و چابک در دستور کار قرار گرفت. برای دستیابی به این هدف سازمان اقدام به برگزاری نشست های مشترک 
و جلسات هم اندیشی متعددی با حضور پیش کسوتان آموزش و ترویج نمود، تا بتواند از تجارب گذشته بهره گیرد. 
همچنین جلسات کارشناسی متعددی نیز در سطح سازمان با حضور صاحب نظران و مدیران برگزار گردید،که منتج به 
تدوین گزارش اولیه با عنوان »تدوین وضع موجود ترویج« شد. این گزارش در اولین شورای سیاست گذاری ترویج با 

حضور وزیر محترم ارائه گردید. 
با ارائه گزارش مذکور و بررسی جوانب امر ضروری دیده شد که به منظور تدوین نظام جامع ترویج، مؤلفه های این 
نظام با حضور ذی نفعان مطلع بیش تری احصاء شود. بر این اساس مؤلفه ها توسط متخصصان علوم آموزش و ترویج 
تبیین و برای هر مؤلفه یک کارگروه تعریف شد که در هر کارگروه بخش تخصصی مربوطه در ستاد، مدیران استانی و 
خبرگان بخش کشاورزی نیز مشارکت داشتند که به بررسی وضعیت جاری، تبیین چالش ها و ارائه راهکارهای مناسب 

برای دستیابی به وضعیت مطلوب پرداختند. 
مؤلفه ها و کارگروه های مرتبط شامل؛ قوانین و مقررات، ساختار سازمانی، روش ها، مخاطبان، ارتباط با بخش های اجرایی، 
تحقیقاتی و غیردولتی، شبکه ترویج و منابع اعتباری و مالی بود. هر کارگروه طی نشست های کارشناسی وضعیت 
موجود، آسیب ها، وضعیت مطلوب و راهکارهای مربوطه را در طی چهار ماه تحلیل و تدوین نمود. در پایان گزارش نهایی 
در اختیار پیمانکار و مشاور ساختارنویسی )دانشگاه شیراز( قرار گرفت. مشاور طرح پس از ارائه شش گزارش ادواری و 

برگزاری سه نشست مشترک، طرح کلی را ارائه نمود.
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پس از انجام بحث و گفتگو و اعمال نظرات کارشناسی، طرح  نهایی در تاریخ 1394/3/4 در دومین شورای سیاست گذاری 
ترویج با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی ارائه گردید و ایشان در خصوص عملیاتی نمودن »طرح نظام نوین ترویج کشاورزی 
و منابع طبیعی« در سطح شهرستان و دهستان تأکید نمودند. در پی دستور وزیر محترم، کارگروه تصمیم سازی و تدوین 
خصوص  در  اجماع  به  دستیابی  هدف  با  متعددی  جلسات  و  شد  تشکیل  وزارت  سطح  در  کشاورزی  ترویج  نوین  نظام 

مؤلفه های طرح نظام نوین ترویج برگزار گردید. 
طرح نظام نوین ترویج کشاورزی بر سه اصل؛ تجهیز و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی دهستان، پهنه بندی عرصه های 
تولیدی و استقرار مدیریت دانش استوار شد. در کنار اصول فوق رویکردهایی چون؛ بهره گیری از ظرفیت تحقیقات، 

بخش های اجرایی و بخش غیردولتی نیز مورد تأکید قرار گرفت.
تاریخ در  دانش  مدیریت  و  پهنه بندی  با  مرتبط  و دستورالعمل  ترویج  نوین  نظام  آئین نامه  فوق  موارد  به  توجه   با 

6/11 /1394 توسط وزیر محترم به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و چهار استان؛ آذربایجان شرقی، 
گلستان، کرمانشاه و اردبیل ابالغ و رونوشت آن جهت اطالع و آمادگی اجرا به کلیه استان ها ارسال شد. با شروع طرح 
به صورت پایلوت هشت استان؛ خراسان رضوی، فارس، مازندران، گیالن، زنجان، قزوین، کرمان و آذربایجان غربی نیز 

به صورت داوطلبانه به استان های پایلوت اضافه شدند.
پس از پایان دوره اجرای آزمایشی طرح و بررسی ابعاد مختلف طرح در سال 1395، طرح ابالغ سراسری گردید و عماًل 

نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرا به تمامی استان ها اعالم شد.

ضرورت اجرای طرح 

الف( پاسخگویی به مسائل و مشکالت کشاورزان
امروزه بخش عمده ای از بهره برداران که در نواحی روستایی زندگی می کنند در حوزه تولید و مدیریت واحدهای تولیدی 
خود با مسائل و مشکالت متنوعی مواجه هستند. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی توسعه کشاورزی باید 
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پاسخگوی نیاز آنان باشد. در این خصوص وزارت با جذب حدود 8000 نفر از دانش آموختگان بخش کشاورزی پتانسیل 
جدیدی برای پاسخگویی به نیازها و مسائل کشاورزان ایجاد نموده است، که این کارشناسان با استقرار در مراکز جهاد 

کشاورزی دهستان این امر خطیر را عهده دار هستند.
پهنه  نمود.  تعریف  تولیدی  پهنه  یک  کارشناسان،  این  از  یک  هر  برای  منطقه  شرایط  اساس  بر  مذکور  طرح  در 
تعریف شده، تمامی روستاها و بهره برداران را تحت پوشش قرار می دهد. در طرح پهنه بندی، مروجان به عنوان مسئول 
هر پهنه، پاسخگوی کشاورزان مستقر در پهنه می باشند. در واقع پهنه بندي عرصه هاي تولیدي و سپردن مسئولیت 
پهنه ها به کارشناسان مستقر در حوزه دهستان با مدیریت مراکز جهاد کشاورزي دهستان و با رویکرد استفاده از تمامی 
ظرفیت های بخش غیردولتی نظیر تشکل های تولیدی و شرکت های خدمات مشاوره ای و ... یکی از محورهای اصلی 

طرح نظام نوین ترویج است. 

ب( انتقال دانش فنی و یافته های تحقیقاتی از طریق شبکه مدیریت دانش
مدیریت دانش کشاورزی فرایند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، تسهیم، نگهداري، ارزیابي و به کارگیري دانش مناسب 
در زمان مناسب توسط فرد مناسب در بخش کشاورزی است. موارد مطرح شده از طریق ایجاد پیوند بین منابع انساني، 
فن آوري اطالعات و ارتباطات و ایجاد ساختاري مناسب براي دستیابي به اهداف بخش کشاورزی صورت مي پذیرد. 
نظام مدیریت دانش، رهیافت نوینی است که از تفکر نظام ملی اطالع رسانی منتج شده و آخرین دستاورد بشری در حوزه 
معماری جامعه دانش مدار است. هم ا کنون مدیریت دانش، با توجه به احساس نیاز بخش کشاورزی و حجم انبوه دانش 
تولید شده در مؤسسات و مراکز تحقیقاتی بخش، یک ضرورت جدی در وزارت محسوب می شود. از طرفی همه ساله 
تعداد زیادی مقاله در نشریات معتبر علمي جهان، کتاب در انتشارات دانشگاهي جهان، رساله هاي کارشناسي ارشد و 
دکتري در زمینه کشاورزی تولید مي شوند. این منابع قابلیت استفاده در بخش کشاورزی را دارند که استقرار شبکه 

مدیریت دانش می تواند در این خصوص راهگشا باشد.
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ج( انسجام سازمانی و بهره گیری از عوامل دولتی و غیردولتی
هر یک از این معاونت های اجرایی در وزارت جهاد کشاورزی برای عملیاتی شدن برنامه های خود در سطوح صفی 
را  مشکالتی  عملیاتی  عرصه های  در  می تواند  متفاوت  رویکردهای  این  می کنند.  انتخاب  را  متفاوتی  رویکردهای 
ایجاد نماید. با توجه به اینکه سطح عملیات در بخش کشاورزی واحدهای تولیدی بهره برداران است، تعامل مطلوب 
به  با هدف دستیابی  ترویج  نوین  نظام  باشد. طرح  بسیار حیاتی  برنامه های مشترک می تواند  تدوین  و  زیربخش ها 

اولویت ها و سیاست های بخش های اجرایی از طریق مشارکت تحقیقات، اجرا، ترویج و کشاورز تدوین گردیده است.
رویکرد اصلی عالوه بر تعامل و مشارکت با زیربخش های اجرایی، بهره گیری از جمیع عوامل غیردولتی برای ارائه 
بهره برداران است. عوامل غیردولتی شامل شرکت های خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای،  به  خدمات مطلوب تر 

کلینیک های گیاه پزشکی، آزمایشگاه خاکشناسی، شرکت های تولیدکننده ادوات و نهاده ها و ... می باشند. 

د( ساماندهی و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی دهستان
مراکز جهاد کشاورزی دهستان به عنوان اولین نقطه تماس با عرصه های تولیدی در سطحی پایین تر از شهرستان مستقر 
می باشند. وظایف مراکز، عمدتاً مدیریت و راهبری فعالیت های تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی در حوزه تحت پوشش است. 
 1359/11/19 مورخ   40232.900 شماره  مشترک  پیشنهاد  به  بنا   1360/4/3 مورخ  جلسه  در  وزیران  هیأت 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشاورزی و عمران  روستایی آیین نامه اجرایی قانون ایجاد مراکز خدمات کشاورزی، 
روستایی و عشایری را تصویب  نمود. هدف از تشکیل این مراکز توسعه فعالیت های کشاورزی، روستایی و عشایری، 
عرضه خدمات فنی، اعتباری، زیربنایی، رفاهی، آموزشی، تحقیقی و ترویجی، تهیه و تجهیز و توزیع وسایل و لوازم و 
با امور مذکور براساس  نیازهایی  ارایه تسهیالت خدمات بازرگانی و سایر فعالیت های مرتبط  نهاده های کشاورزی و 
که از طریق شوراها اعالم می شود و با جلب همکاری و مشارکت مستمر مردم است. در سال 1382 نیز دستورالعمل 
ساماندهی مراکز دهستان توسط وزیر جهاد کشاورزی ابالغ گردید که در آن تأکید ویژه ای برای تجهیز و نگهداری 

پرسنل و همچنین سطح بندی این مراکز صورت گرفته بود. 
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تا قبل از ابالغ نظام نوین ترویج بیش تر مراکز جهاد کشاورزی دهستان، فاقد امکانات و تجهیزات بودند. تعداد زیادی 
از مراکز نیز از نظر ابنیه وضعیت نامطلوبی داشتند. با توجه به شرایط خاص مراکز برای ارتباط با بهره برداران به عنوان 
اولین نقطه تماس و ضرورت ایجاد ارتباط منسجم بین تولیدکنندگان و مراکز تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی برای 
ارائه خدمات فنی و تخصصی به تولیدکنندگان باید شرایط مساعدی در مراکز ایجاد شود. از طرفی انعکاس مسائل و 
مشکالت بهره برداران به مراجع تصمیم گیری و تحقیقاتی نیز ضرورت ساماندهی و تجهیز آن ها را چند برابر می کند. 

مراکز از یک سو به عنوان واحدهای اداری و از سوی دیگر به عنوان فضای آموزش باید بازسازی و تجهیز شوند.

ه( جایگاه و کارکردهای تحقیقات در نظام نوین ترویج
حصول توأمان پایداري، سودآوري و بهره وري در بخش کشاورزي، ثمره تلفیق و کاربست معقوالنه علم، فن و تجربه 
است. پرواضح است که فن آوري هاي مناسب، سهم مهمي در فرآیند تحقق چنین اهدافي دارا مي باشند. در این بین، 
اما  است.  برخوردار  مالحظه اي  قابل  جایگاه  از  مناسب  فن آوري هاي  و  دانش  توسعه  لحاظ  به  کشاورزي  تحقیقات 
علي رغم تجارب و تالش های وافر هنوز ظرفیت و تعهد الزم برای ارائه دانش و نتایج یافته ها به ترویج و به تبع آن 
کشاورزان در حوزه تحقیقات کشاورزي سامان نیافته است. یعنی با وجود نوآوري ها و ابتکارات نهادي صورت گرفته در 
عرصه تحقیقات کشاورزي، معضالت و مسایل مزمن نظام هاي تحقیقات کشاورزي هنوز به قوت خود باقي است و بخش 
عمده اي از این امر به عدم نهادمندي و نظام مندی جریان هاي پویاي پژوهش، فن آوري، نوآوري و انتشار و بهره برداری 
از آن برمي گردد. در نظام نوین ترویج تالش گردید تا برنامه هاي تحقیقاتي، جهت گیری تقاضا محوری پیدا کنند. 
محققان در توانمندسازی عناصر شبکه ترویج و کشاورزان مشارکت نموده و با حضور در عرصه های تولیدی به عنوان 

محقق معین در تیم مساله یابی مشارکت فعال دارند.
در نظام نوین ترویج، تحقیقات به عنوان بخش تولیدکننده دانش و ارائه کننده یافته های تحقیقاتی یکی از مؤلفه های 
اصلی است. محققان به عنوان محقق معین و در شرایطی به عنوان محقق مدعو با نظام همکاری می کنند. در جلسات 
مراکز جهاد کشاورزی دهستان مشارکت نموده و در جهت حل مسائل پهنه های تولیدی با مروجان همکاری می نمایند. 
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ذي نفعان طرح نظام نوین ترویج
عمده ترین ذی نفعان طرح نظام نوین ترویج با توجه به ابعاد طرح و رویکردهای کلی آن عبارتند از:  

بهره برداران و تولیدکنندگان حوزه هاي مختلف کشاورزي  �
کارشناسان وزارت جهاد کشاورزي از سطوح دهستان تا ستاد وزارت �
محققان از سطوح ایستگاه هاي تحقیقاتي تا مؤسسات مادري �
کارشناسان بخش خصوصي )شرکت هاي خدمات مشاوره ای، فني و مهندسی کشاورزي، کلینیک هاي گیاهپزشکي،  �

آزمایشگاه خاکشناسي و ...(
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان ادوات و نهاده ها �
سربازان سازندگي �
زنان و جوانان روستایي و عشایري  �

اهداف طرح

انسجام و پیوستگی عملیاتی در فرآیند توسعه فن آوري هاي نوین در عرصه هاي تولیدي کشاورزی �
تلفیق مناسب منابع، امکانات و تسهیالت در چارچوب توسعه کشاورزي دانش بنیان �
حذف موازی کاری ها و پرکردن خالءهاي عملکردي با ایجاد انسجام سازماني �
افزایش اثربخشي فعالیت هاي بخش کشاورزي در عرصه هاي تولیدي از طریق انجام فعالیت هاي مشارکتي با همکاري  �

تحقیقات، اجرا، ترویج و بهره بردار )سایت الگویي و کانون یادگیري(
امکان دسترسي کارشناسان مراکز جهاد کشاورزي دهستان به دانش  فني و تخصصي و یافته هاي تحقیقاتي با استقرار  �

نظام مدیریت دانش
افزایش قدرت پاسخگویي وزارت جهاد کشاورزي به تمامي کشاورزان از طریق پهنه بندي تولیدي براي هر یک از  �

کارشناسان مراکز جهاد کشاورزي دهستان و دادن مسئولیت پهنه به این کارشناسان
ایجاد فضاي مناسب کاري براي کارشناسان مراکز جهاد کشاورزي دهستان از طریق ساماندهي و تجهیز مراکز �
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الزامات اجرایی طرح
طرح نظام نوین ترویج کشاورزی با ماهیتی ملی با به کارگیری تمامی عوامل اجرایی صفی و ستادی درصدد است تا  در 
ارتقای تولید ملی و افزایش بهره وری سهم بسزایی ایفا نماید. اما اجرای طرح های کالن ملی نیازمند منابع انسانی کیفی، 

منابع مالی و زیرساخت ها به صورت هدفمند و به  میزان قابل قبول است.
از دیگر سو ماهیت کالن این طرح، مستلزم همکاری نهادها و سازمان های مرتبط بوده و ضروری است تا همکاری و 
تعامل در سطوح ملی، استانی و شهرستانی بازتعریف گردد. همچنین به علت ماهیت بلندمدت این طرح، باید توجهات 
جدی صورت گیرد تا با تغییر دولت، مجلس، مسئوالن و ... ادامه طرح با تهدید مواجه نگردد، بنابراین الزامات اجرایی طرح 
اعم از پشتیباتی همه جانبه از طرح، تخصیص اعتبارات متناسب با حجم فعالیت و ...  الزم است مشخص و تعریف شود. 
از جمله مهم ترین الزامات اجرایی طرح، موارد ذیل برشمرده شده که در ادامه راه الزم است تا به برخی از این موارد 

توجه جدی تری گردد.
پیگیری، پایش و نظارت عالی در سطوح ستادی وزارت از طریق تشکیل شورای سیاست گذاری ترویج �
تأمین منابع الزم برای عملیاتی نمودن طرح از طریق منابع ملی و استانی �
همکاری حداکثری بخش های اجرایی متناسب با بندهای آئین نامه نظام نوین ترویج �
همکاری روسای سازمان استان ها متناسب با بندهای آئین نامه نظام نوین ترویج �
توجیه بخش های غیردولتی در ارائه خدمات ترویجی به بهره برداران �
تدوین و اجرای سازوکار انگیزشی مناسب برای ماندگاری کارشناسان در مراکز جهاد کشاورزی دهستان �
همکاری و تعامل تمامی بخش های وزارت در نظام مدیریت دانش و اطالعات و �
اولویت انجام فعالیت های عرصه ای با مشارکت بهره بردار و همه بخش های اجرایی، تحقیقاتی و ترویجی، با هدف  �

ایجاد انسجام سازمانی الزم. 



2
گزارش نظام نوین ترویج کشاورزی

 بر اساس ارکان طرح و وظایف آن 



 1ـ پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی
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 1ـ پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی
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1ـ1ـ گزارش اقدامات انجام شده در پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی دهستان 
در چارچوب نظام نوین ترویج کشاورزی)طی سال های  94-96(

مرکز   300 و  هزار  یک  از  بیش  عملکردی  حوزه  در  کشاورزی  فعالیت های  از   عمده ای  بخش  حاضر،  حال  در 
جهاد کشاورزی در سراسر کشور انجام می شود. مراکز جهاد کشاورزی به عنوان آخرین رده سازمانی در سطح دهستان، 
در برگیرنده کلیه تکالیف و مأموریت های وزارت متبوع در سطوح میدانی می باشند. پس از تصدی مهندس حجتی 
به عنوان سکان دار وزارت جهادکشاورزی، با سیاست گذاری و برنامه ریزی های ویژه، در راستای ارتقا بهره وری بخش 
و با هدف فراهم ساختن زمینه انتقال بهتر و مناسب تر دانش تولید شده به عرصه، اقدامات مهمی در قالب احیای 

فعالیت های مراکز جهادکشاورزی به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری به عمل آمد.
توسعه  فرایندهای  میدانی  هدایت  کانون  می توان  را  کشاورزی  جهاد  مراکز  گردید،  اشاره  پیش تر  که  طور  همان 
این مراکز به  لحاظ استقرار در مناطق  کشاورزی و اصلی ترین عنصر ساختاری شبکه ترویج کشاورزی قلمداد کرد. 
روستایی و دهستان های کشور در ارتباط مستقیم با بهره برداران کشاورزی بوده و دارای دو کارکرد اساسی می باشند. 
در کارکرد اول و در راستای پیاده سازی سیاست های کالن وزارت متبوع، با ارائه خدمات حمایتی توسعه کشاورزی، 
موجبات ارتقای توان اجرایی بهره برداران کشاورزی را فراهم می کنند و در کارکرد دوم و در راستای افزایش بهره وری 
بخش کشاورزی، با ارائه خدمات ترویجی و آموزشی به  عنوان محوری ترین فعالیت مورد انتظار از آن ها، زمینه توانمندی 

بهره برداران کشاورزی را با ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت آنان فراهم می سازند. 
به منظور تحقق وظایف و مأموریت های محوله به مراکز جهاد کشاورزی، این مراکز نیازمند بازسازی، تجهیز و پشتیبانی 
می باشند، که در این خصوص این مراکز با رویکرد ایجاد فضای اداری مطلوب برای پرسنل، ایجاد فضای آموزشی مناسب 
برای توانمندسازی بهره برداران و مروجان مسئول پهنه، مورد بازسازی و در راستای تامین امکانات و تجهیزات الزم برای 
انجام امور محوله و دسترسی بیش تر به بهره برداران، از طریق تامین وسیله نقلیه مناسب، جی پی اس، تب لت، لپ تاپ و...  

مورد تجهیز و پشتیبانی قرار می گیرند. 
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ضرورت تجهیز و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی  _
از بهره برداران کشاورزی که در نواحی روستایی زندگی می کنند درحوزه تولید و مدیریت  امروزه بخش عمده ای 
واحدهای تولیدی خود با مسائل و مشکالت متنوعی مواجه هستند که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی 
توسعه کشاورزی باید پاسخگوی نیاز آنان به ویژه نیازهای دانشی، بینشی و مهارتی باشد. در این راستا استقرار حدود 
8000 نفر از دانش آموختگان کشاورزی در مراکز جهاد کشاورزی دهستان پتانسیل جدیدی را برای پاسخگویی به این 
نیازها ایجاد نموده است. برقراری ارتباط منسجم، مستمر و هدفمند بین تولیدکنندگان و مراکز تحقیقاتی، آموزشی و 
ترویجی برای ارائه خدمات فنی و ترویجی به تولیدکنندگان و انعکاس مسائل و مشکالت آنها به مراجع تصمیم گیری 
کشاورزی ضرورتی  بخش  برداران  بهره  به  فنی  دانش  و  تحقیقاتی  های  یافته  آخرین  انتقال  بر  مبتنی  تحقیقاتی  و 
اجتناب ناپذیر است. عملکرد مطلوب کارشناسان برای تحقق موارد فوق الذکر نیازمند وجود تجهیزات مناسب اداری، 
فنی و آموزشی - ترویجی است، بر این اساس برنامه ریزی و اقدام مناسب برای ساماندهی، پشتیبانی و تجهیز مراکز 
ارکان اجرایی طرح نظام نوین ترویج کشاورزی مورد تأکید  از اصولی ترین  جهاد کشاورزی دهستان به عنوان یکی 
قرار گرفت و دستورالعمل پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهادکشاورزی با محوریت حمایت، تجمیع امکانات، تعمیر و 

بازسازی مراکز و استفاده از ظرفیت های ملی و استانی از سوی وزیر جهادکشاورزی ابالغ  گردید. 

اهداف مورد نظر در پشتیبانی و ساماندهی مراکزجهاد کشاورزی _
ایجاد فضای اداری مناسب برای کارشناسان شاغل در مراکز. 1
ایجاد فضای آموزشی مطلوب برای ارائه آموزش به بهره برداران و مروجان. 2
افزایش دسترسی مروجان به بهره برداران، از طریق توسعه ناوگان خودرویی مراکز. 3
توسعه زیرساخت های IT به منظور هوشمندسازی فعالیت مراکز. 4
انگیزش نیروی انسانی به منظور افزایش ماندگاری آنها در مراکز. 5
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ملزومات مورد نیاز مراکز جهاد کشاورزی _
ملزومات مورد نیاز مراکز جهاد کشاورزی شامل؛ خودرو صحرایی مناسب، رایانه، لپ تاپ، GPS، زیرساخت IT، دوربین 
عکاسی، ملزومات اداری، فضای آموزشی مناسب برای ارائه خدمات آموزشی  و سایر موارد ضروری است. در این قسمت 

به تشریح هر یک از ملزومات اداری و بررسی وضعیت آنها پرداخته شده است.

خودرو صحرایی. 1
برای افزایش ضریب دسترسی مروجان مسئول پهنه به واحدهای تولیدی بهره برداران و همچنین بازدیدهای فنی 
محققان معین و کارشناسان متخصص موضوعی، الزم است مراکز به خودرو مناسب تجهیز شوند. عالوه بر لزوم وجود 
یک دستگاه خودرو در هر مرکز جهاد کشاورزی )بر مبنای استاندارد حداقلی تعریف شده در دستورالعمل پشتیبانی 
و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی( در هر مرکز به ازای هر 4 کارشناس، یک دستگاه خودرو صحرایی مناسب برای 
انجام بازدیدهای میدانی و نظارت بر پهنه های تولیدی مورد نیاز است. این در حالی است که تا قبل از اجرای طرح 
به  نیز  این خودروها  از  برخی  تا سال 1396،  که  بوده  موجود  مراکز  در  ترویج کشاورزی 1130 خودرو  نوین  نظام 
دلیل فرسوده بودن از رده خارج شده اند و تا پایان سال مذکور 1051دستگاه خودرو دولتی در مراکز جهاد کشاورزی 
باقی مانده بود. همچنین برخی از استان ها از طریق خودروهای استیجاری به ارائه خدمات به بهره برداران تحت پوشش 

مراکز جهاد کشاورزی مبادرت نموده اند.

رایانه . 2
به منظور افزایش ضریب دسترسی مروجان مسئول پهنه به دانش فنی و تخصصی و همچنین شبکه مدیریت دانش، 
بر مبنای استاندارد حداقلی تعریف شده در دستورالعمل  نیاز است که رایانه مناسب در اختیار مروجان قرار گیرد. 
پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی در هر مرکز به ازای حداقل هر 2 کارشناس، یک دستگاه رایانه مناسب 
برای ثبت اطالعات و آمار و تحلیل وضعیت پهنه های تولیدی و ارائه گزارشات مربوطه مورد نیاز است.بررسی وضعیت 
مراکز جهاد کشاورزی از نظر تعداد رایانه موجود مؤید آن است که تا قبل از اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی 
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از اعتبارات ملی تا کنون 2953 دستگاه رایانه برای تجهیز 1344  با استفاده  2537 رایانه در مراکز موجود بوده و 
مرکز جهاد کشاورزی در سطح کشور خریداری و ارسال شده است. همچنین برخی از استان ها از محل اعتبارات استانی 

و یا استفاده از رایانه های بال استفاده در سطح استان، نسبت به تقویت مراکز از نظر رایانه اقداماتی را انجام داده اند.

لپ تاپ . 3
مرکز  ازای هر  به  مراکز جهاد کشاورزی،  و ساماندهی  پشتیبانی  تعریف شده در دستورالعمل  استاندارد  مبنای  بر 
یک دستگاه لپ تاپ برای جمع آوری و ثبت آمار و اطالعات و به ویژه در سامانه جامع پهنه بندی و همچنین تجزیه و 
تحلیل اطالعات مورد نیاز است. بررسی وضعیت مراکز جهاد کشاورزی از نظر تعداد لپ تاپ موجود مؤید آن است که 
با توجه به تعداد 1344 مرکز، تعداد 1344 دستگاه لپ تاپ مورد نیاز است. این در حالی است که تا قبل از اجرای 
طرح نظام نوین ترویج کشاورزی 244 دستگاه لپ تاپ در مراکز موجود بوده و با خریداری 260 دستگاه دیگر )از 
محل اعتبارات استانی( تعداد لپ تاپ موجود در مراکز جهاد کشاورزی تا کنون به رقم 504 دستگاه رسیده است. البته 
بدلیل فرسوده و غیرقابل استفاده شدن برخی از لپ تاپ های موجود در مراکز، در حال حاضر 331 دستگاه لپ تاپ 
قابل استفاده در مراکز موجود است که برای دستیابی به استاندارد الزم، حداقل تعداد 1013 دستگاه لپ تاپ دیگر 

مورد نیاز است.

4 . GPS
بر مبنای استاندارد تعریف شده در دستورالعمل پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی، به ازای هر مرکز یک 
دستگاه GPS برای محاسبه وسعت اراضی و پهنه های تولیدی برای ثبت در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های 
کشاورزی مورد نیاز است. بررسی وضعیت مراکز جهاد کشاورزی از نظر تعداد GPS موجود مؤید آن است که با توجه به 
تعداد 1344 مرکز، تعداد 1344 دستگاه GPS مورد نیاز است. این در حالی است که تا قبل از اجرای طرح نظام نوین 
ترویج کشاورزی 1003 دستگاه GPS در مراکز موجود بوده و با استفاده از اعتبارات استانی تا کنون 547 دستگاه دیگر 

برای تجهیز مراکز جهاد کشاورزی تهیه شده است.
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دوربین دیجیتال. 5
مرکز،  ازای هر  به  مراکز جهاد کشاورزی  و ساماندهی  پشتیبانی  تعریف شده در دستورالعمل  استاندارد  مبنای  بر 
نیاز است. بررسی آمار دوربین  تعداد 2 دستگاه دوربین دیجیتال برای ثبت تصاویر و مستندسازی فعالیت ها مورد 
دیجیتال موجود در مراکز جهاد کشاورزی مؤید آن است که تا قبل از اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی 952 
دستگاه دوربین دیجیتال در مراکز موجود بوده و با استفاده از اعتبارات استانی تا کنون 447 دستگاه دیگر برای تجهیز 
مراکز جهاد کشاورزی تهیه شده است که در حال حاضر تعداد 1095 دستگاه دوربین دیجیتال در مراکز موجود است. 

تبلت. 6
به طورکلی، دستگاه تبلت در استانداردهای ابالغی برای تجهیز مراکز جهاد کشاورزی در اولویت قرار نداشته است 
تأمین شود،  تبلت  ازای هر کارشناس شاغل در مرکز جهاد کشاورزی دهستان یک دستگاه  به  ولی در صورتی که 
ثبت گزارش و اطالعات بخش کشاورزی، جمع آوری داده ها، بهره گیری از اپلیکیشن های مرتبط با بخش کشاورزی 
بندی و مدیریت  پهنه  بهره برداران در سامانه جامع  برداران و همچنین ورود اطالعات  بهره  در جهت رفع مشکالت 
داده های کشاورزی در هنگام حضور مروجان مسئول پهنه های تولیدی در عرصه با سرعت بیش تری انجام می شود تا 
قبل از اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی تقریبا هیچ تبلتی در مراکز موجود نبود ولی با شروع طرح و با استفاده 
از اعتبارات استانی تا کنون 1645  دستگاه تبلت برای کارشناسان شاغل در مراکز جهاد کشاورزی خریداری شده است. 

ملزومات اداری)میز و صندلی کارشناسی(. 7
بر مبنای استاندارد تعریف شده در دستورالعمل پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی به ازای هر کارشناس، 
یک سری میزکار و صندلی و لوازم اداری برای استقرار و انجام امور و فعالیت های مرتبط با پهنه خود در زمان حضور 
در مرکز، مورد نیاز است.بررسی وضعیت مراکز جهاد کشاورزی از نظر تعداد ست اداری موجود مؤید آن است که تا قبل 
از اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی تقریبا به اندازه کافی امکانات اداری برای استقرار مروجان مسئول پهنه های 
تولیدی در هنگام حضور در مراکز موجود نبود و عمدتاً استان ها از طریق جابجایی اموال در سطح استان و شهرستان ها 
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نسبت به تامین امکانات اقدام می نمودند. اما با شروع طرح و با استفاده از اعتبارات استانی تا کنون 4995  دست 
ست اداری برای استقرار کارشناسان شاغل در مراکز جهاد کشاورزی خریداری شده است. 

ویدئو پروژکتور. 8
در صورتی که به ازای هر مرکز جهاد کشاورزی دهستان یک دستگاه ویدئو پروژکتور تامین شود، انتقال دانش به 
بهره برداران بخش کشاورزی، ارائه گزارشات و اطالعات پهنه های توسط مروجان مسئول پهنه های تولیدی، با کیفیت 
بهتری انجام می شود. بررسی وضعیت مراکز جهاد کشاورزی از نظر تعداد ویدئو پروژکتور موجود مؤید آن است که با 
توجه به تعداد 1344 مرکز جهاد کشاورزی، تعداد 1344 دستگاه ویدئو پروژکتور مورد نیاز است. این در حالی است 
که تا قبل از اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی، تعداد 522 دستگاه ویدئو پروژکتور در مراکز موجود بود ولی با 
شروع طرح و با استفاده از اعتبارات استانی تا کنون 325 دستگاه ویدئو پروژکتور دیگر نیز برای تجهیز مراکز جهاد 

کشاورزی خریداری شده است. 

سایر تجهیزات اداری و آموزشی. 9
بررسی وضعیت استان ها از نظر سایر تجهیزات اداری و آموزشی مشتمل بر پرده نمایش، تلویزیون، نمابر، پرینتر، 
نوین  نظام  طرح  ابتدای  در  که  است  آن  بیانگر  ترویجی  رسانه های  آرشیو  و  ترویجی  اطالعات  تابلو  کپی،  دستگاه 
ترویج کشاورزی 3049 مورد تجهیزات گزارش شده بود در حالی که با گذشت 3 سال از اجرای طرح مذکور، این تعداد 
به 11188 مورد ارتقا یافته است و به عبارتی می توان گفت تعداد 8139 مورد اقالم جدید برای مراکز جهاد کشاورزی 

دهستان خریداری شده که تمام این اقالم از محل اعتبارات استانی تامین شده است. 

دستورالعمل پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی  _
منظور  به  و   )94/6/11 مورخ   020/17839 شماره  نامه  )طی  کشاورزی  ترویج  نوین  نظام  آئین نامه  ابالغ  پیرو 
اجرای مناسب و مطلوب مأموریت ها و وظایف محوله در جهت سیاست های کالن وزارت متبوع و لزوم واگذاری وظایف 



عملکرد نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 
مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

1397 30

تصدی گری به بخش غیردولتی و نظارت بر حسن اجرای آن »دستورالعمل  پشتیبانی و ساماندهي  مراکز جهادکشاورزي« 
به شرح ذیل ابالغ  شد: 

ابالغیه
دستورالعمل
پشتیبانی و 
ساماندهی مراکز
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تشکیل ستاد پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی  _
با توجه به لزوم توجه ویژه به مراکز جهاد کشاورزی دهستان به عنوان مهم ترین سطح تشکیالتی وزارت متبوع در تعامل 
با بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و در اجرای دستورالعمل پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی 
دهستان ها )موضوع ابالغیه شماره 020/33903 مورخ 94/11/11(، با ابالغیه مورخه 95/2/4 وزیر محترم جهاد کشاورزی، 
ستاد پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع و دبیری سازمان تحقیقات، 

آموزش و ترویج کشاورزی تشکیل گردید که آخرین ترکیب اعضاء منصوب شده ستاد به شرح ذیل می باشند: 
مهندس محمدرضا طالیی معاون توسعه مدیریت و منابع )رئیس ستاد(. 1
دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )دبیر ستاد(. 2
دکتر عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی  )عضو(. 3
مهندس محمود فتاح الجنان مشاور وزیر و مدیرکل هماهنگی امور استان ها )عضو(. 4
دکتر علی اکبر مؤیدی معاون سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی )عضو(. 5
دکتر حسین جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان )عضو(. 6
مهندس علی درجانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن )عضو(. 7
مهندس ابوالقاسم ورداسبی رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری )عضو(. 8
مهندس علی خبیری مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج سازمان تحقیقات، آموزش . 9

و ترویج کشاورزی )عضو(

کارگروه های تخصصی ستاد  پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی _
با تشکیل اولین جلسه ستاد ملی و بحث و بررسی پیرامون برنامه ریزی و هماهنگی در نحوه پیگیری امور مربوط به 
پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و چگونگی تسریع روند اجرایی دستورالعمل مربوطه، تصمیم بر آن شد تا 

3 کارگروه تخصصی تشکیل و مسئولیت اجرای برنامه ها را بر عهده داشته باشند. 
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جدول )1(: عناوین و وظایف کارگروه های تخصصی ستاد ملی پشتیبانی و ساماندهی جهاد کشاورزی

وظایفنام کارگروه تخصصی

توانمندسازی علمی نیروی انسانی شاغل
 در مراکز جهاد کشاورزی

تحلیل وضع موجود، ارائه پیشنهادهای عملیاتی
 برای ارتقا توانمندسازی علمی کارشناسان ذی ربط و 

ارائه سایر برنامه های مرتبط به ستاد ملی

بودجه و ساماندهی تجهیزات و
 زیرساخت های مراکز جهاد کشاورزی

تحلیل وضع موجود، ارائه پیشنهادهای عملیاتی برای 
تامین اعتبارات و ساماندهی تجهیزات و

 زیر ساخت های مراکز و
 ارائه سایر برنامه های مرتبط به ستاد ملی

آمایش مراکز جهاد کشاورزی، نیروی انسانی و 
مباحث انگیزشی پرسنل شاغل مراکز

تحلیل وضع موجود، ارائه پیشنهادهای عملیاتی
 برای بازمهندسی ساختار فیزیکی، محل استقرار، 

اخذ مجوزهای الزم، ارتقا تشکیالت و انگیزه 
نیروی انسانی شاغل در مراکز و

 ارائه سایر برنامه های مرتبط به ستاد ملی
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1ـ2ـ گزارش اقدامات انجام شده در پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی دهستان 
و بکارگیری عوامل پهنه در چارچوب نظام نوین ترویج کشاورزی در سال 1397

تعمیر و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی در سال 1397 مشتمل بر تجهیز ناوگان خودرویی و تعمیر و نوسازی است. در 
این قسمت به تشریح هر یک از اقدامات صورت گرفته پرداخته شده است.

خودرو صحرایی _
برای افزایش ضریب دسترسی مروجان مسئول پهنه به واحدهای تولیدی بهره برداران و همچنین بازدیدهای فنی 
محققان معین و کارشناسان متخصص موضوعی، الزم است مراکز به خودرو مناسب تجهیز شوند. عالوه بر لزوم وجود 
در دستورالعمل  تعریف شده  و حداقلی  پایه  استاندارد  مبنای  )بر  مرکز جهاد کشاورزی  در هر  یک دستگاه خودرو 
پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی( در هر مرکز به ازای هر 4 کارشناس، یک دستگاه خودرو صحرایی مناسب 
برای انجام بازدیدهای میدانی و نظارت بر پهنه های تولیدی مورد نیاز است. در سال 1397 با هدف تجهیز ناوگان 
برای  تعداد 162 دستگاه خودرو صحرایی مناسب  اعتبارات ملی  از محل  خودرویی مراکز جهاد کشاورزی دهستان 

مراکز جهاد کشاورزی دهستان خریداری و برای استان ها ارسال گردید )جدول 1(. 
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 جدول )2(:  وضعیت توزیع خودرو خریداری شده در سال 1397 برای تجهیز ناوگان خودرویی
 مراکز جهاد کشاورزی دهستان )واحد: دستگاه(

عملیات تجهیزنام استانردیف
عملیات تجهیزنام استانردیف)خودرو دستگاه(

) خودرو دستگاه(

9خوزستان614آذربایجان  شرقی1

4زنجان615آذربایجان غربي2

3سمنان516اردبیل3
6سیستان و بلوچستان517اصفهان4

9فارس218البرز5
4قزوین419ایالم6

2قم320بوشهر7

5کردستان421تهران8

5کرمان322جنوب کرمان9

چهار محال و 10
7کرمانشاه423بختیاری

4کهگیلویه و بویراحمد424خراسان جنوبی11

5گلستان625خراسان رضوی12

9گیالن426خراسان شمالی13
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عملیات تجهیزنام استانردیف
عملیات تجهیزنام استانردیف)خودرو دستگاه(

) خودرو دستگاه(

3هرمزگان630لرستان27

5همدان731مازندران28

4یزد432مرکزی29

162جمع کل

 ادامه جدول )2(:  وضعیت توزیع خودرو خریداری شده در سال 1397 برای تجهیز ناوگان خودرویی
 مراکز جهاد کشاورزی دهستان )واحد: دستگاه(
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تعمیر و نوسازی _
در راستای تعمیر و نوسازی مراکز جهاد کشاورزی دهستان و در جهت دستیابی به اهداف طرح نظام نوین ترویج کشاورزی 
عالوه بر تجهیز، در سال 1397 از محل اعتبارات ملی در سطح 23 مرکز جهاد کشاورزی عملیات تعمیر و نوسازی هم 
در دستور کار قرار گرفت. این عملیات شامل نوسازی فضاهای داخلی مشتمل بر اطاق کارشناسان و رئیس مرکز، راهرو، 

نمازخانه، آبدارخانه، سرویس بهداشتی و... است )جدول 3(.

 جدول )3(: وضعیت  تعمیر و نوسازی مراکز جهاد کشاورزی دهستان ))واحد: تعداد مرکز(

نام استانردیف
عملیات تعمیر 

و نوسازی 
)تعداد مرکز(

2آذربایجان غربي1
1ایالم2
1بوشهر3
2جنوب کرمان4
1چهار محال و بختیاری5
1خراسان رضوی6
1خوزستان7
2سیستان و بلوچستان8
1قزوین9
1کردستان10

نام استانردیف
عملیات تعمیر 

و نوسازی 
)تعداد مرکز(

1کرمان11
2کرمانشاه12
1کهگیلویه و بویراحمد13
1گیالن14
1مازندران15
2مرکزی16
1هرمزگان17
1همدان18

23جمع کل
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تعمیر و نوسازی _
در راستای تعمیر و نوسازی مراکز جهاد کشاورزی دهستان و در جهت دستیابی به اهداف طرح نظام نوین ترویج کشاورزی 
عالوه بر تجهیز، در سال 1397 از محل اعتبارات ملی در سطح 23 مرکز جهاد کشاورزی عملیات تعمیر و نوسازی هم 
در دستور کار قرار گرفت. این عملیات شامل نوسازی فضاهای داخلی مشتمل بر اطاق کارشناسان و رئیس مرکز، راهرو، 

نمازخانه، آبدارخانه، سرویس بهداشتی و... است )جدول 3(.

 جدول )3(: وضعیت  تعمیر و نوسازی مراکز جهاد کشاورزی دهستان ))واحد: تعداد مرکز(
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توانمندسازی اعضا شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی _
نظر  از  دولتی  بخش  امکانات  بودن  محدود  همچنین  و  کشور  در  تولیدی  عرصه های  گستردگی  به  توجه  با 
نیروی انسانی، ضروری است که از بخش غیردولتی برای ارائه خدمات ترویجی گسترده تر بهره گیری نمود. حضور رو 
به رشد سـازمان هـا و نهادهـاي غیردولتـي در دوره حاضـر، در سـطوح مختلـف اقتصـادي اعـم از سـطوح کسـب 
وکـار تـا تصمیم گیري هاي محلي، ملي، منطقه اي و بـین المللـي یکي از مهم ترین ویژگي هـاي این بخش اسـت. بـه 
تناسـب تغییـر شـکل دولت ها، بـه تدریج بسیاري از نقش هاي دولتی دیروز به سازمان هاي غیردولتی امروز واگذار شده 
که این روند خود به شاخص توسعه جامعه مدني نیز تبدیل شده است. بـه بیـان دیگـر، میـزان توسعه یافتگي جامعه 
مدني که براساس گسترش سازمان هاي غیردولتي تعریف مي شـود، شاخصي از توسعه یافتگي کل جامعه تلقي مي شود. 
در نظام نوین ترویج کشاورزی بهره گیری از ظرفیت بخش های غیردولتی برای افزایش ضریب پوشش فعالیت های ترویجی 
و همچنین حرکت در راستای اصل 44 قانون اساسی و ترویج تکثرگرا پیش بینی شده است. در این خصوص توجه به 
تنوع بخش های غیردولتی و ضرورت انسجام و هماهنگی در اجرای فعالیت ها بسیار حائز اهمیت است. به بیانی باید 
بتوان با تشریح وظایف هر یک از بخش های غیردولتی و تبیین انتظارات از آن ها توان همه را در جهت دستیابی به 
هدف افزایش ضریب پوشش فعالیت های ترویجی و ارائه خدمات فنی و تخصصی مطلوب به تولیدکنندگان بسیج نمود. 
در این راستا توانمندسازی اعضا شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی از اولویت های  موردنظر 
برای انسجام بیش تر در اجرای مأموریت های محوله است. در سال 1397 از محل اعتبارات استانی 2914 نفر روز تحت 

آموزش قرار گرفته اند )جدول 4(.
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 جدول )4(: توانمندسازی اعضا و ارکان شرکت های خدمات، مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی
 در سال 1397 از محل اعتبارات استانی  

توانمندسازی اعضا و ارکان شرکت های خدمات، نام استان ردیف
مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی )نفرروز(

20آذربایجان شرقي1
960آذربایجان غربي2

767اصفهان3
20البرز4
154جنوب کرمان5
120خراسان جنوبي6
87خراسان رضوي7
90خراسان شمالي8
200خوزستان 9
120سمنان10
40قزوین11
70کرمان12
120گلستان13
78هرمزگان14
68یزد 15

2914جمع کل
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توانمندسازی مددکاران ترویجی _
ترویج کشاورزی به عنوان یک نظام، رهیافت های گوناگونی را در طول دهه های گذشته تجربه کرده است. یافته های 
حاصل از این تجربیات حاکی از آن است که در رهیافت های جدید باید به برقراری ارتباط دو سویه و جلب  مشارکت 
مردمی در برنامه های ترویج کشاورزی اهمیت بیش تری داده شود و فعالیت های ترویجی زمینه ساز یادگیری متقابل 
مروج ـ کشاورز باشند. از این رو مددکاران ترویجی در ترویج بسیار مورد توجه هستند و ترویج می کوشد تا از طریق 
این  به هنگامی که  زیرا،  افزایش دهد.  به عنوان رهبران فنی محلی  را  آنان  تعداد  فعالیت های آموزشی و پرورشی، 
خبرگان، آموزش می یابند، در واقع هر کدام از آنها در هر یک از زمینه های مهارتی به خصوص، یک »مروج روستایی« 
تلقی می شوند. وجود این افراد باعث افزایش تعداد عوامل ترویج و تکثیر فعالیت های آموزشی در سطح روستا می شود.

مددکاران ترویجی، به جهت موقعیت بالقوه خود، و به جهت نقشی که در اجرای برنامه های آموزش و ترویج می توانند 
دارا باشند، همواره به عنوان دستیاران محلی، از ارکان فعال در نظام تشکیالتی ترویج تلقی می گردند. دستیاران محلی 
ترویج به عنوان مددکاران ترویج، نیروهای معین روستایی و یا دیگر عواملی که با عنوان های دیگر و به طور داوطلبانه 
در فعالیت های آزمایشی، نمایشی و آموزشی همکار ترویج هستند، جملگی در نقش رهبران فنی محلی آموزش یافته ای 

هستند که وجود آنان در جریان توسعه کشاورزی الزم، مؤثر و مفید است.
در کشورهاي  مختلف  جهان  از نیروهاي  داوطلب  مردمي  و رهبران  محلي  در ترویج  روستایي  و کشاورزي  با عنوان هایي  
چون  »کشاورزان  رابط «، »افراد روشنگر«، »کشاورزان  ماهر« و... در جهت  کمک  به  اشاعه  نوآوري ها و همکاري  و همیاري  

با نیروهاي دولتي  در برنامه هاي  آموزشي  و ترویجي  استفاده  شده است . 
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مددکاران ترویج کشاورزی در واقع همان رهبران فنی محلی، خبرگان روستایی و یا کشاورزانی هستند که از نظر 
موقعیت اجتماعی و فرهنگی و مهارت های حرفه ای و فنی در وضعیت بهتری از سایر بهره برداران قرار داشته و از عملکرد 

و تولید باالتری نسبت به دیگر کشاورزان برخوردار می باشند.
در واقع مددکاران ترویجی بازوان و همیاران ترویج در بخش اجرا هستند و به عنوان رابط مروجین و کارشناسان دولتی 
و جامعه محلی  عمل می نمایند. این گروه از عوامل ترویج در توسعه کشاورزی نقش مؤثر و بسزایی دارند. مددکاران 
می توانند دستیاران و همیاران با ارزشی برای مروجین کشاورزی و سازمان های ترویجی در زمینه های مختلف باشند. 
آنها قادرند در غیاب و کمبود مروجین کشاورزی، مسئولیت برخی از فعالیت ها را متقبل شوند. انجام کارهای ترویجی 
با همراهی نیروهای محلی، پیوندی را بین کشاورزان محلی و مأمور ترویج ایجاد می کند و اطمینان کشاورزان را نسبت 

به خدمات ترویجی جلب کرده، به عبارتی خالء موجود بین مروجان دولتی وکشاورزان را پر می کنند. 
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جایگاه مددکاران ترویجی در نظام نوین ترویج کشاورزی
نظام نوین ترویج کشاورزی، مجموعه ای از ساز و کارهای سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرایی و نظارتی است که با هدف 
ارتقا و توسعه دانش و روزآمد نمودن مهارت های شغلی و ارتقای بهره وری در تولید و خدمات بخش کشاورزی، طراحی 
و مدیریت می شود، با این رویکرد امور حاکمیتی شامل: سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت با وزارت جهاد کشاورزی و 

سازمان هاي وابسته و تابعه و فعالیت های قابل واگذاری توسط بخش های غیردولتی انجام خواهد شد.
براین اساس می توان  بهره گیری از ظرفیت ساختاری مراکز جهاد کشاورزی، بکارگیری ظرفیت های بخش غیردولتی 
استقرار  برای  تولیدی  عرصه های  پهنه بندی  دانش،  مدیریت  نظام  استقرار  ترویج،  عملیاتی  و  اجرایی  امور  انجام  در 
کارشناسان به منظور توانمندسازی منابع انسانی بخش کشاورزی و افزایش کارآیي و اثربخشي آنان در عرصه های تولیدی، 
با رویکرد مساله یابی و مبادله دانش و اطالعات بین مراکز تولید کننده دانش و بهره برداران و دیگر ذی نفعان بخش 
کشاورز بر اساس نیازهای عرصه و با بهره گیری از رویکرد ترویج تکثرگرارا به عنوان مأموریت و هدف اصلی نظام نوین 

ترویج کشاورزی تعریف نمود .
مهارت هاي خویش،  ارتقا  و  فني  دانش  انتقال  در  آنها  مشارکت  و  مردمي  نیروهاي  از  استفاده  اینکه  به  عنایت  با 
اداره امور، واگذاري برخي فعالیت هاي از دستگاه هاي اداري به بخش خصوصي و غیردولتي از اصول حاکم بر برنامه 
هاي توسعه اجتماعي - اقتصادي کشور در چند دهه اخیر بوده است وبا بذل توجه ویژه به وضعیت منحصر به فرد 
بخش کشاورزی به لحاظ پراکندگي مناطق روستایي، وجود اقلیم هاي متفاوت و تنوع در محصوالت کشاورزي ایجاب 
مي کند که به منظور استقرار شبکه ترویج در مناطق روستایي و گسترش آن تا اقصي نقاط کشور، از نیروهاي داوطلب 
بومي و پیشرو و برخاسته از جامعه روستایي در بخش کشاورزي استفاده شود تا از این طریق زمینه جریان دوسویه 
بودن اطالعات و ایجاد ارتباط میان کارگزاران و جامعه تولید کننده و بهره برداران در یک شبکه نظام مند فراهم شود. 

یکی از عناصر این شبکه نظام مند مددکاران ترویجی است.
قراردادن  پوشش  تحت  کشاورزی  بخش  در  بهره برداران  کثیر  خیل  و  کشاورزی  فعالیت های  گستره  به  توجه  با 
چالش های  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  کنون  تا  گذشته  از  کشاورزی  بخش  بهره برداران  و  تولیدکنندگان  تمامی 
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برای  الزم  بینی های  پیش  برآن،  مبتنی  و  قرار گرفته  توجه  مورد  موضوع  این  است.  بوده  مطرح  نظام های ترویجی 
بهره گیری از نیروهای داوطلب مردمی در فعالیت هاي آموزشي - ترویجي برای مهیا ساختن زمینه استفاده بهینه از 
توانایی های آنان و ارائه خدمات آموزشی و حمایتی بهتر در نظام نوین ترویج کشاورزی صورت گرفته است. در این راستا 
مددکاران ترویجی  با راه اندازی سایت های  الگویی در واحدهای تولیدی خود زمینه یادگیری را برای سایر بهره برداران 
فراهم می آورند. از دیگر سو با  توجه به این که هریک از مروجان مسئول پهنه به طور متوسط با 500 الی 600 
بهره بردار بخش کشاورزی در ارتباط است و با درنظر گرفتن محدودیت های  موجود برای حضور مداوم این کارشناسان 
در عرصه های تولیدی، به منظور جبران خالء مروجین استفاده از پتانسیل و ظرفیت مددکاران ترویجی در برقراری 
ارتباط هرچه بیش تر و مؤثرتر با سایر بهره برداران به دلیل دارا بودن ویژگی های مورد تایید در بین جامعه روستایی نیز 

در نظام نوین ترویج کشاورزی مد نظر قرار گرفته است. 
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با توجه به موضوعات مطرح شده توانمندسازی مددکاران ترویجی از اولویت های اصلی ترویج است  تا از این طریق 
موجبات ارتقا دانش فنی سایر بهره برداران بخش کشاورزی فراهم آید. در سال 1397 از محل اعتبارات ملی تعداد 

11500 نفرروز از مددکاران ترویجی تحت آموزش های فنی قرار گرفته اند )جدول 5(.

 جدول )5(: توانمندسازی مددکاران ترویجی در سال 1397 از محل اعتبارات ملی

نام استانردیف
توانمندسازی 

مددکاران 
ترویجی )نفرروز(

نام استانردیف
توانمندسازی 

مددکاران 
ترویجی )نفرروز(

440خراسان جنوبي50011آذربایجان شرقي1

500خراسان رضوي40012آذربایجان غربي2

350خراسان شمالي31113اردبیل3
200خوزستان 261714اصفهان4

280زنجان 4015البرز5
200سمنان14016ایالم 6

150سیستان و بلوچستان8017بوشهر7

300فارس20018تهران8

240قزوین35219جنوب کرمان9

چهارمحال و 10
60قم14020بختیاري
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نام استانردیف
توانمندسازی 

مددکاران 
ترویجی )نفرروز(

نام استانردیف
توانمندسازی 

مددکاران 
ترویجی )نفرروز(

300لرستان30027کردستان21

500ما زندران34028کرمان22

300مرکزي50029کرمانشاه23

کهکیلویه و 24
430هرمزگان23030بویراحمد

400همدان25031گلستان25

100یزد 35032گیالن26

11500جمع کل

 ادامه جدول )5(: توانمندسازی مددکاران ترویجی در سال 1397 از محل اعتبارات ملی
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2ـ  استقرار مدیریت دانش 
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2ـ  استقرار مدیریت دانش 
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2ـ 1ـ گزارش استقرار نظام مدیریت دانش طی سال های 96ـ 1394
دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی عهده دار وظایف حاکمیتی در بخش تولید و بهره گیری از رسانه های ترویجی و 
فن آوری های مبتنی بر IT و ICT در حوزه مدیریت دانش در بخش کشاورزی است. در این راستا و بر اساس وظایف محوله 
فعالیت های عمده دفتر بر پایه تقویت توان دانشی و علمی بهره برداران با بهره گیری از رسانه ملی، تکمیل و سامان دهی 

زنجیره تولید و انتقال دانش، تسریع  و تسهیل جریان دانش از طریق راه اندازی سامانه های دانشی استوار است.

نهضت تولید محتوا _
مدیریت دانش کشاورزی فرایند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، تسهیم، نگهداري، ارزیابي و به کارگیري دانش مناسب 
منابع  بین  پیوند  ایجاد  طریق  از  شده  مطرح  موارد  است.  کشاورزی  بخش  در  مناسب  فرد  توسط  مناسب  زمان  در 
صورت  کشاورزی  بخش  اهداف  به  دستیابي  براي  مناسب  ساختاري  ایجاد  و  ارتباطات  و  اطالعات  فن آوري  انساني، 
مي پذیرد. نظام مدیریت دانش، رهیافت نوینی است که از تفکر نظام ملی اطالع رسانی منتج شده و آخرین دستاورد 
بشری در حوزه معماری جامعه دانش مدار است. هم ا کنون مدیریت دانش، با توجه به احساس نیاز بخش کشاورزی و 
حجم انبوه دانش تولید شده در مؤسسات و مراکز تحقیقاتی بخش، یک ضرورت جدی در وزارت جهاد کشاورزی محسوب 
می شود. از طرفی همه ساله تعداد زیادی مقاله در نشریات معتبر علمي جهان، کتاب در انتشارات دانشگاهي جهان، 
رساله هاي کارشناسي ارشد و دکتري در زمینه کشاورزی تولید مي شوند. این منابع قابلیت استفاده در بخش کشاورزی 
را دارند که استقرار شبکه مدیریت دانش می تواند در این خصوص راهگشا باشد. عملیاتی کردن نظام مدیریت دانش و 
اطالعات در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به منظور دسترسی ذی نفعان به دانش فنی و یافته های تحقیقاتی بر اساس 
موضوع بند »ج« ماده 22 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی یکی از مباحث اصلی نظام نوین ترویج است. با استقرار 
این نظام تمامی کارشناسان بخش کشاورزی، محققان و حتی کشاورزان توان دسترسی به دانش بخش کشاورزی و 
سایر اطالعات مورد نیاز را خواهند داشت. با ابالغ نظام نوین ترویج و طرح موضوع مدیریت دانش به عنوان یکی از 
اصول آن، کارگروه خاصی وظیفه پیگیری این امر را بر عهده گرفت. در کارگروه تالش شد تا از نظرات متخصصان 
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حوزه مدیریت دانش بهره گیری شود تا بتوان متناسب با فرایند استقرار مدیریت دانش فعالیت ها را دنبال نمود. ابتدا، 
این کارگروه به شناسایی وضعیت موجود منابع اطالعاتی، انسانی، تجهیزات و امکانات پرداخته و در ادامه نسبت به 
از  دریافتی  پیشنهادات  اساس  بر  نمود.  اقدام  ترویجی  علمی   محتوی  تولید  برای  موضوعی/محصولی  اولویت سنجی 
معاونت های تخصصی، بازدید از مراکز جهاد کشاورزی استان های پایلوت و ارتباط مستقیم با کشاورزان و بهره برداران 

مجموعه ای از اولویت ها تهیه شد و برنامه ریزی به منظور برطرف  نمودن نیازهای یاد شده صورت گرفت. 
پس از اجرای طرح نظام نوین، معاونت ترویج با محوریت دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی برنامه ریزی منسجمی 
در این راستا داشته و اقدام نموده است. به طور مثال، در راستای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت محتوایی و فنی 
تولید و پخش برنامه های تلویزیونی شبکه های ملی و استانی و استفاده حداکثری از رسانه ملی، از ابتدای سال 1396 
از  بیش  پخش شده است؛  و  تولید  سیما  آموزش  و  یک  شبکه های  در  برنامه  مجموع حدود 418 عنوان  در  تاکنون 
100 رسانه نوشتاری  و 3 اپلیکیشن با همکاری مؤسسات تحقیقاتی ستادی و مراکز تحقیقات استانی و مدیریت های 
هماهنگی ترویج استانی تولید شده است . در زمینه سامانه های دانشی، به منظور تسریع و تسهیل جریان دانش در انتقال 
یافته های تحقیقاتی به بهره برداران بخش کشاورزی و کارشناسان و مروجان مسئول پهنه، نزدیک به 20 دوره آموزشی 

تحت وب )وبینار( برگزار شده است. 
همچنین، تاالر ترویج دانش و فنون کشاورزی در سال 94 راه اندازی و به شکل فزاینده ای مورد توجه ذی نفعان بخش 
کشاورزی قرار گرفت. این سامانه بزرگ ترین منبع دریافت آثار رسانه ای ترویجی بخش کشاورزی تلقی می شود. سیاست 
سازمان و معاونت ترویج، توسعه کمی و کیفی این سامانه بوده است؛ به طوری که تا سال 96 در حدود 3500  اثر ترویجی 
نوشتاری، 389 رسانه الکترونیک و 17 نرم افزار با تأکید بر اپلیکیشن های کشاورزی در آن بارگذاری شده است. همچنین، 
کارشناسان،  مخاطبان،  با  تعاملی  به شکل  دانش  مدیریت  حوزه  فعالیت های  توسعه  به منظور  دانش  مدیریت  سامانه 
محققان، مروجان مسئول پهنه، مسئوالن ستادی و صف در حال طراحی و اجراست. تولید و انتشار بسته های پیامک 
ترویجی نیز جزء دیگر اقدامات در بخش سامانه های دانشی به شمار می رودکه طی سه سال 94 تا96، 1440 بسته منشر 
شده است. البته به این اقدامات، بایستی فعالیت های استان ها در زمینه تولید رسانه های نوشتاری و دیداری و شنیداری 

را نیز اضافه شود.
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2ـ2ـ گزارش استقرار نظام مدیریت دانش در سال 1397

برنامه های رسانه ملی)برنامه های رادیویی و تلویزیونی( _

با توجه به اهمیت برنامه های رادیویی و تلویزیونی به عنوان یکی از ابزارهای مهم انتشار دانش در بین بهره برداران در 
سال 97 علی رغم کمبود بودجه، در سطح ملی و استانی برنامه های رادیویی یا تلویزیونی و یا هردو را تولید و پخش 
شده است. الزم به ذکر است تولید در حوزه ی تلویزیون با دو رویکرد انجام می شود. پخش از شبکه استانی و همزمان 
به عنوان فیلم مستند آموزشی – ترویجی که در مراکز جهاد کشاورزی و در اختیار بهره برداران قرار می گیرد. در راستای 
سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت محتوائی و فنی تولید و پخش برنامه های تلویزیونی شبکه های ملی و استانی و 
استفاده حداکثری از رسانه ملی در سال 1397در مجموع 3000 دقیقه ای در شبکه های یک و آموزش سیما تولید و 
پخش شده است. همچنین در شبکه های استانی بالغ بر 130184 هزار دقیقه برنامه رادیویی و 24751 هزار دقیقه 

برنامه تلویزیونی تولید و پخش شده است.
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استودیوی تلویزیونی کشاورز _
معرفی  محوریت  با  تلویزیونی  برنامه  دقیقه   800 میزان  به   97 سال  کشاورز  تلویزیونی  استودیو  از  بهره گیری  با 

دستاوردهای بخش کشاورزی تولید و جهت پخش به سازمان صدا و سیما ارائه گردید.

رسانه های نوشتاری _
توانمنــدی علمــی و فنــی  نهــاده کشــاورزی، نقــش دانــش و تقویــت  بــه محدودیت هــای  بــا توجــه 
بهره بــرداران بســیار پررنگ  تــر از گذشــته دیــده می  شـود. شـیوه های متفاوتـی بـرای انتقـال ایـن دانـش بـه 
بهره  بـرداران وجـود دارد کــه انتخــاب نــوع روش وابســته بــه عوامــل متعــددی نظیــر ســطح فعلــی دانـش 
بهره بـرداران، سـن و سـایر امکانـات رسـانه  ای و ... اسـت. رسـانه یکـی از روش هـای انتقـال پیـام بـه مخاطبـان 
اسـت کـه در بیـن انـواع رسـانه ها، رسانه های نوشتاری بـه جهـات مختلـف بـرای متولیـان امـر ترویـج، بیش تر 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. یکی از مهم ترین و مؤثرترین رسانه در انتقال دانش به بهره برداران است. در همین 
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راستا در این دفتر انواع رسانه های نوشتاری در قالب نشریه، هندبوک، بروشور، اطالعیه، تک برگ و غیره در سطح 
ملی و استانی چاپ شده است. میزان تولیدات در سطح ملی شامل 130 عنوان است و میزان تولیدات در سطح استانی 

362 عنوان است.

 جدول )6(: لیست دستنامه های ترویجی تولید شده

موضوععنوان رسانهردیف

باغبانیاقدامات مؤثر در نگه داری بلند مدت سیب1
آب و خاکآبیاری قطره ای نواری در زراعت سورگوم علوفه ای2

ضریب تبدیل غذایی و راه کارهای کاهش آن 3
طیوردر جوجه های گوشتی

زراعتراهنمای تولید برنج سالم در شرایط کشاورزی پایدار4

شیالت آبزیانمدیریت کوددهی و غنی سازی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی5

صنایع تبدیلیآشنایی باخشک کن های کشاورزی6
شیالت آبزیانمدیریت آماده سازی استخرهای پرورش کپورماهیان7
آب و خاکزهکشی کنترل شده طراحی اجرا و مدیریت8
طیوراصول پرورش جوجه های گوشتی در مرغداری های صنعتی9

خالصه دستورالعمل مکانیزاسیون گندم10
زراعت)خاک ورزی کاشت سمپاشی برداشت کندم ابی(

باغبانیراهنمای کاشت داشت برداشت و عرضه مرکبات1196/6/4

صنایع تبدیلیدستورالعمل جامع تهیه کنسرو سبزیجات12
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موضوععنوان رسانهردیف

صنایع تبدیلیدستورالعمل تولید کمپوت13

معرفی روش ها و ماشین های کنترل رواناب در مزارع،14
آب و خاک باغات و عرصه های منابع طبیعی

صنایع تبدیلیخشک کن های خورشیدی محصوالت کشاورزی15
دامراهنمای عملی پروار بندی16

آفات و بیماری هاگل جالیز) بیولوژی و مدیریت(17
آفات و بیماری هامبارزه شیمیایی با پسیل پسته18
باغبانیمکانیزاسیون باغ های پسته19

راه کارهای مدیریتی کاهش تاثیر عوامل خطر محیطی 20
شیالت و آبزیاندر بروز بیماری لکه سفید در میگوهای پرورشی

زراعتراهنمای جامع زراعت نوین سیب زمینی21

22
پسته مه والت مروری بر ویژگی ها و چالش های پسته کاری

باغبانیدر فیض آباد )قطب تولید پسته در خراسان رضوی(

تغذیه دامارزش غذایی سورگوم علوفه ای و استفاده از آن در تغذیه دام23
آبیاریاصالح سامانه های سنتی آبیاری سطحی24
باغبانیدستورالعمل تولید تمرهندی25

زراعتآبیاری مزارع چغندرقند پاییزه در استان خوزستان26

 ادامه جدول )6(: لیست دستنامه های ترویجی تولید شده
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موضوععنوان رسانهردیف

بهره برداری و نگهداری از تجهیزات بخش کنترل مرکزی 27
آب و خاکسامانه های  آبیاری میکرو

زراعتمدیریت مکانیزه تولید نخود در شرایط دیم28
باغبانیعناب؛ کاشت، داشت و برداشت29

لنگش در جوجه های گوشتی و عوامل تغذیه ای و30
دام و طیور مدیریتی مؤثر برآن

زراعت- مکانیزاسیونماشین های کاشت غالت و دانه های روغنی31

باغبانیراهنمای جامع مکان یابی برای احداث گلخانه ها32

زراعتراهنمای کاشت، داشت و برداشت کینوا در شرایط شور33

راهکارهای عملی کاهش تلفات ناشی از آسیت34
دام وطیور در جوجه های گوشتی

مکانیزاسیونشناخت و کاربرد تنظیمات ماشین های کاشت35

باغبانیچای ترش گیاهی متحمل به شرایط نامساعد محیطی36

زراعتراهکارهای مدیریتی کاهش مصرف آب در زراعت ذرت37

دام و طیورراهنمای  کاربرد دانه ها و محصوالت فرعی غالت  در تغذیه طیور38

 ادامه جدول )6(: لیست دستنامه های ترویجی تولید شده
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 جدول )7(: لیست نشریات ترویجی تهیه شده در سال 1397

موضوععنوان رسانهردیف

صنایع تبدیلیآشنایی با روش تولید آلبالوی خشک با رطوبت باال1

توصیه های ده گانه فنی ترویجی مدیریت تغذیه گندم دیم2
زراعت در استان کردستان

جلوگیری از تشکیل سنگ های مجاری ادراری در بره ها و3
دام بزغاله های پرواری

راهکارهای مدیریتی در جهت بهبود 4
طیورعملکرد مزارع تولید کننده مرغ سایز

دستورالعمل تولید گیاه دارویی خارمریم5
گیاهان داروییمحصولی متحمل به تنش شوری

راهنمای کاربردی تولید گیاهان دارویی مرزنجوش6
گیاهان داروییوحشی و مرزنجوش بستانی

جنبه های تغذیه ای مقابله با تنش گرمایی7
طیور در واحدهای پرورش جوجه کشی

کودروش اجرای سامانه تولید بیوگاز در منازل روستایی8

کاربرد 1- متیل سیکلو پروپن در افزایش ماندگاری و9
باغبانی کاهش ضایعات سیب در سردخانه

زراعتروش ساده تعیین زمان و مقدار آب آبیاری برای گندم10

باغبانیآشنایی با اصول بسته بندی محصوالت باغی11

 ادامه جدول )7(: لیست نشریات ترویجی تهیه شده در سال 1397
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 جدول )7(: لیست نشریات ترویجی تهیه شده در سال 1397

موضوععنوان رسانهردیف

صنایع تبدیلیآشنایی با روش تولید آلبالوی خشک با رطوبت باال1

توصیه های ده گانه فنی ترویجی مدیریت تغذیه گندم دیم2
زراعت در استان کردستان

جلوگیری از تشکیل سنگ های مجاری ادراری در بره ها و3
دام بزغاله های پرواری

راهکارهای مدیریتی در جهت بهبود 4
طیورعملکرد مزارع تولید کننده مرغ سایز

دستورالعمل تولید گیاه دارویی خارمریم5
گیاهان داروییمحصولی متحمل به تنش شوری

راهنمای کاربردی تولید گیاهان دارویی مرزنجوش6
گیاهان داروییوحشی و مرزنجوش بستانی

جنبه های تغذیه ای مقابله با تنش گرمایی7
طیور در واحدهای پرورش جوجه کشی

کودروش اجرای سامانه تولید بیوگاز در منازل روستایی8

کاربرد 1- متیل سیکلو پروپن در افزایش ماندگاری و9
باغبانی کاهش ضایعات سیب در سردخانه

زراعتروش ساده تعیین زمان و مقدار آب آبیاری برای گندم10

باغبانیآشنایی با اصول بسته بندی محصوالت باغی11

 ادامه جدول )7(: لیست نشریات ترویجی تهیه شده در سال 1397

موضوععنوان رسانهردیف

زراعتاستویا یک شیرین کننده طبیعی12
زراعتآبیاری ذرت تابستانه13
دامکاربرد تفاله انگوردر جیره بره های پرواری14
باغبانیهرس بازجوان سازی درختان مسن زیتون15

باغبانیبررسی امکان کاشت رقم بادامی سفید فیض آباد16

نقش مشارکت آب بران در17
آب و خاک افزایش کارایی شبکه های آبیاری و زهکشی

کودمحاسبه نیاز کود پایه باغ های پسته بارور18

اندازه گیری کمی میزان اسید پروسیک در19
زراعت نمونه های گیاهی خانواده سورگوم

باغبانیراهکارهای کاهش اثر خشکسالی در باغ های چای20

زراعت آماده سازی بستر کشت در زراعت پاییزه چغندر قند21
باغبانی آروشه معرفی محصول و ویژگی ها22
باغبانی چیکو معرفی محصول و ویژگی ها23

باغبانیاصول توصیه ارقام خرما در مناطق آبادان و خرمشهر24
آبیاری- زراعتمدیریت آب و آبیاری در مزارع گندم خوزستان25
دامدستورالعمل فنی نفخ در گوسفند و بز26
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موضوععنوان رسانهردیف

تناوب زراعی و کنترل بیماری های گیاهی خاکزاد27
آب و خاکدر کشاورزی حفاظتی

راهکارهای کاهش عارضه های فیزیولوژیکی28
باغبانی پس از برداشت رطب مضافتی

باغبانیهرس و تربیت درختان زیتون29

آشنایی با سن شکارگر andrallus spinidens عامل کنترل 30
زراعت- گیاه پزشکیبیولوژیک در شالیزارها

باغبانی- آب و آبیاریمراحل احداث باغ بادام دیم به کمک جمع آوری آب باران31

باغبانیراهنمای فنی و کاربردی احداث باغ های دیم گام به گام32

توصیه های کاربرد یا افزایش گیرایی و33
باغبانی رشد پاجوش های نخل خرما رقم مجول

زراعتراهنمای کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع سویا34

زراعتچگونه یک سیالژ ذرت مرغوب تهیه کنیم35

باغبانیاصول احداث باغ های مدرن مرکبات36

گیاهان دارویی - باغبانیمروری بر تولید اقتصادی گیاه دارویی بابونه و اسطوخودوس37

باغبانیآشنایی با خصوصیات و نیازهای اقلیمی ارقام بادام دیرگل38

 ادامه جدول )7(: لیست نشریات ترویجی تهیه شده در سال 1397
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موضوععنوان رسانهردیف

دام و طیورمعرفی بلوک خوراک کامل در تغذیه دام39

زراعتزرشک بی دانه محدودیت ها و عوامل خسارت زا40

دام وطیورسوسک کوچک کندو41

زراعتکشت گندم به روش کف کار روشی نوین در خاک های شور42

زراعتمصرف بهینه کود در کلزا استان آذربایجان شرقی43

زراعتمدیریت تغذیه سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی44

زراعتکشت مکانیزه کلزا45

خاک و آب- کشاورزی کشاورزی حفاظتی و لزوم کاربرد آن در احیا دریاچه ارومیه46
حفاظتی

راهکارهاي استفاده از خاک و آب  شور براي تولید محصوالت 47
آب و خاککشاورزی )در حاشیه شرقي دریاچه ارومیه(

زراعتآشنایی با روش های کشت نشایی و مستقیم بذر پیاز48

دستورالعمل فنی استفاده از کود زیستی ازتوباکتر در زراعت گندم 49
کود- زراعت)ویژه احیای دریاچه ارومیه(

باغبانی- آب و خاکاستفاده از تشت تبخیر در آبیاري باغات درختان میوه50

 ادامه جدول )7(: لیست نشریات ترویجی تهیه شده در سال 1397
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موضوععنوان رسانهردیف

شیالت و آبزیانراهنمای تکثیر ماهیان خاویاری به روش ریز برش51

نکات فنی بکارگیری و بهره برداری سیستم آبیاری قطره ای نواری 52
زراعت)تیپ( در مزارع سیر

گیاه پزشکیمگس میوه کنار و مدیریت آن53

باغبانی - آفاتجوندگان زیان آور پسته54

زراعتسامانه کشت روی بسترهای بلند دایم55

آب و خاکفروسایی خاک56

زراعتمعرفی مناسب ترین بذر کار کلزا57

دام و طیورایزوله  پروتئین مرغ58

باغبانیارقام و پایه های کشت مرکبات59

آبزیاننکاتی در مورد تغذیه ماهی60

زراعتآماده سازی بستر کشت در زراعت بهاره چغندرقند61

آب و خاکمدیریت تغذیه و حاصلخیزی خاک در کشاورزی ارگانیک62

 ادامه جدول )7(: لیست نشریات ترویجی تهیه شده در سال 1397
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موضوععنوان رسانهردیف

باغبانیروش های تعیین زمان برداشت مناسب محصول زردآلو63

دام وطیوراصول جوجه کشی از تخم بلدرچین64

باغبانیمدیریت تاکستان در شرایط تنش خشکی65

مدیریت نیتروژن تحت سیستم بی خاک ورزی66
آب و خاکدر جنوب استان فارس

باغبانیزوال مرکبات67

فراورده های دامیپنیرکوزه ای؛ معرفی محصول و ویژگی ها68

باغبانی- متفرقهخشک کن خورشیدی خانگی و راه کارهای افزایش کارایی آن69

آب و آبیاریمدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر70

آفات و بیماری هاشپشک نخودی بادام71

راهنمای آفات و علف های هرز کلزا  و روش های کنترل آن برای 72
زراعت- آفات و بیماری هااستفاده کشاورزان در سایت الگویی احیای دریاچه ارومیه

سایت تلفیقی تغذیه گیاهی ipns راهکارهای مؤثر برای افزایش 73
زراعتعملکرد و بهبود کیفیت گندم آبی

 ادامه جدول )7(: لیست نشریات ترویجی تهیه شده در سال 1397
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موضوععنوان رسانهردیف

زراعتاصول تغذیه بهینه کلزا در استان آذربایجان غربی74

ارتقا سطح حاصلخیزی و اصالح خاک75
زراعت با مدیریت صحیح کاه وکلش گندم

باغبانیچای سفیدفراوری ویژگی های کیفی و خواص دارویی76

باغبانیمزیت کاربرد گیاهان پوششی در باغ  مرکبات شمال کشور77

 جدول )8(: لیست بروشورهای ترویجی و پوستر ترویجی تولید شده در سال 1397

موضوعنوع رسانهعنوان رسانهردیف

آفات و بیماری هابروشوربروشور پسیل پسته1

باغبانیبروشوربیماری بد شکلی در انبه2

اهمیت شناخت و3
باغبانیبروشور کاربرد روش آبیاری قطره ای در باغ های چای

باغبانیبروشورآشنایی ارقام جدید گالبی بروشور4

آفات و بیماری هاپوسترپوستر پسیل پسته5

 ادامه جدول )7(: لیست نشریات ترویجی تهیه شده در سال 1397
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 جدول )9(: لیست کتاب های چاپ شده در سال 1397

موضوععنوان رسانهردیف

باغبانیاطلس شناسی ارقام میوه ایران1

--استاندارد هند بوک2

استاندارد تولید رسانه های ترویجی3
---1- نشریه ترویجی

دام و طیورچگونه از بروز و شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان پیشگیری کنیم4

آفات و بیماری هاکاربرد صحیح و ایمن علف کش هاترجمه5

مددکاران ترویجی / تجلی6
- مشارکت های مردمی و توسعه کشاورزی

راهبردهای توسعه کشاورزی7
عمومی در استان کهگیلویه و بویراحمد

--اینترنت اشیا در کشاورزی8

عمومی- ماشین آالتفرهنگ مصور ماشین های کشاورزی9

ترویجبازاندیشی ترویج10
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رسانه های مبتنی بر فن آوری اطالعات و ارتباطات _

اپلیکیشن های کشاورزی

اپلیکیشن های کشاورزی به عنوان نرم افزارهای تلفن همراه، در هر زمان و در هر مکان، کنار بهره برداران بخش کشاورزی، 
مروجان پهنه های تولیدی به عنوان مشاور فنی تخصصی قرار می گیرد تا در کم ترین زمان، مناسب ترین راهکار و 
توصیه ترویجی را در اختیار کاربر قرار دهد. در اولین مرحله از تولید اپلیکیشن های کشاورزی سال97 یکصد اپلیکیشن 
شامل 56 عنوان اپلیکیشن شناسایی 25 عنوان اپلیکیشن محاسباتی و 18 عنوان اپلیکیشن ترکیبی  تولید و از طریق 

تاالر ترویج دانش و فنون کشاورزی به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان بخش کشاورزی قرار می گیرد.

 جدول )10(: عناوین اپلیکیشن ها به تفکیک موضوع

مؤسسه تحقیقاتعناوین اپلیکیشنردیف

آبیاریتعیین بهره وری مصرفی در آب در مزرعه گندم1

آبیاریبرنامه ریزی آبیاری گیاهان دانه روغنی در مناطق مختلف کشور2
ابیاریبرنامه ریزی  آبیاری  گندم3

برنامه ریزی آبیاری درختان میوه هسته دار4
آبیاری در مناطق مختلف کشور

آبیاریبرنامه ریزی آبیاری گوجه فرنگی در مناطق مختلف کشور5

آبیاریبرنامه ریزی آبیاری یونجه در مناطق مختلف کشور6
آبیاریبرنامه ریزی آبیاری لوبیا در مناطق مختلف کشور7
آبیاریبرنامه ریزی آبیاری گیاه چغندرقند در مناطق مختلف8
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مؤسسه تحقیقاتعناوین اپلیکیشنردیف

آبیاریبرنامه ریزی آبیاری گیاه پنبه در مناطق مختلف9

آبیاریبرنامه ریزی آبیاری انگور در مناطق مختلف کشور10

آبیاریبرآورد نیاز آبی و برنامه ریزی آبیاری گل رز11

تغذیهتوصیه کودی چغندرقند12
تغذیهشناسایی عالئم کمبود و برنامه تغذیه وتوصیه کودی انگور13
تغذیهشناسایی عالئم کمبود و برنامه تغذیه وتوصیه کودی سیب14
تغذیهشناسایی عالئم کمبود و برنامه تغذیه وتوصیه کودی گندم15

تغذیهشناسایی عالئم کمبود و برنامه تغذیه وتوصیه کودی جو16

تغذیهشناسایی عالئم کمبود و برنامه تغذیه وتوصیه کودی برنج17
تغذیهشناسایی عالئم کمبود و برنامه تغذیه وتوصیه کودی ذرت18
تغذیهشناسایی عالئم کمبود و برنامه تغذیه وتوصیه کودی چغندرقند19

تغذیهشناسایی عالئم کمبود و برنامه تغذیه وتوصیه کودی پنبه20

تغذیهشناسایی عالئم کمبود و برنامه تغذیه وتوصیه کودی فلفل21
تغذیهشناسایی عالئم کمبود و برنامه تغذیه وتوصیه کودی خیار22
تغذیهشناسایی عالئم کمبود و برنامه تغذیه وتوصیه کودی گوجه فرنگی23

تغذیهبرنامه ریزی کودی و روش های کوددهی درختان زیتون24

 ادامه جدول )10(: عناوین اپلیکیشن ها به تفکیک موضوع
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مؤسسه تحقیقاتعناوین اپلیکیشنردیف

تغذیهروش های بررسی وضعیت تغذیه ای باغ های زیتون25

مدیریت مصرف کودهای نیتروژنی، فسفری و پتاسیمی در باغات 26
تغذیهپسته در شرایط شور

مدیریت مصرف کودهای نیتروژنی در مزارع گندم 27
تغذیهدر شرایط شوری

باغبانیمدیریت به هنگام پسته28

گیاه پزشکیشناسایی و راه های مدیریت علف های هرز مهم ذرت29
گیاه پزشکیشناسایی و راه های مدیریت علف های هرز مهم کلزا30

زراعتدستورالعمل فنی تولید ذرت31

زراعتپیوند گوجه فرنگی و مزایای آن32

زراعتتولید گوجه فرنگی در هوای آزاد33

مکان یابی ارقام زراعیمکان یابی ارقام سویا34

مکان یابی ارقام زراعیمکان یابی ارقام گلرنگ35

مکان یابی ارقام زراعیمکان یابی ارقام ذرت36

مکان یابی ارقام زراعیمکان یابی ارقام چغندرقند37

باغبانیهرس و تربیت زیتون38

 ادامه جدول )10(: عناوین اپلیکیشن ها به تفکیک موضوع
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مؤسسه تحقیقاتعناوین اپلیکیشنردیف

باغبانیهرس و تربیت انگور39

مکان یابی ارقام باغیمکان یابی ارقام انجیر40

مکان یابی ارقام باغیمکان یابی ارقام زیتون41

مکان یابی ارقام باغیمکان یابی ارقام خرما و میوه های گرمسیری42

مکان یابی ارقام باغیمکان یابی ارقام آلو- گوجه43

مکان یابی ارقام باغیمکانیابی ارقام هلو- شلیل44

مکان یابی ارقام باغیمکانیابی ارقام انار45

باغبانیمدیریت تولید گوجه فرنگی در شرایط گلخانه46

باغبانیمدیریت تولید خربزه و طالبی در شرایط گلخانه47

مؤسسه باغبانیبسته بندی گل های شاخه بریده48

مکان یابی ارقام باغیشناسایی ارقام و پایه های گیالس49

برنامه ریزی آبیاری در مزارع و باغات50
آبیاری تجهیز شده به کنتور هوشمند

ارزیابی و محاسبه میزان انرژی مصرفی 51
زراعیدر محصوالت زراعی عمده )غالت(

 ادامه جدول )10(: عناوین اپلیکیشن ها به تفکیک موضوع
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مؤسسه تحقیقاتعناوین اپلیکیشنردیف

گلخانهمحاسبه گر نیاز گرمایشی گلخانه ها52

آبیاریمحاسبه یکنواختی توزیع و راندمان آبیاری53

گیاه پزشکیراهنمای مدیریت مبارزه با آفات و بیماری های چای54

تغذیهراهنمای مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه باغ های چای55

باغبانینواقص رایج در فراوری چای56

باغبانیتکثیر و تولید انبوه چای57

باغبانیمدیریت هرس در چای58

گیاه پزشکیراهنمای شناسایی و کنترل آفات مرکبات59

گیاه پزشکیراهنمای شناسایی و کنترل آفات چغندرقند60

گیاه پزشکیراهنمای شناسایی و کنترل آفات زیتون61

گیاه پزشکیشناسایی و کنترل نماتد سیستی سیب زمینی62

گیاه پزشکیشناسایی و کنترل نماتد سیستی سویا63

گیاه پزشکیبیماری های قارچی گندم64

 ادامه جدول )10(: عناوین اپلیکیشن ها به تفکیک موضوع



عملکرد نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 
مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

1397 70

مؤسسه تحقیقاتعناوین اپلیکیشنردیف

گیاه پزشکیشناسایی و راه های مدیریت بیماری های قارچی جالیز و گلخانه65

شناسایی و راه های مدیریت علف های هرز مهم باغات66
گیاه پزشکی)مرکبات، انار، خرما(

ریسک پذیری پرورش ماهی در قفس های دریایی67
شیالت)خلیج فارس و دریای عمان(

شیالتمحاسبات تغییر جنسیت ماهی قزل آال68

شیالتمقدار یخ مورد نیاز برای سردکردن، حمل و  نگهداری آبزی69

شیالتبهینه سازی مدیریت ژنتیکی مولدین کپور70

شیالتمدیریت تغذیه ماهیان سردابی71

شیالتپیشگیری و مدیریت مقابله با بیماری ویروسی لکه سفید میگو72

شیالتافزایش تولید در واحد سطح ماهیان گرمایی73

شیالتاصول و مدیریت پرورش ماهی در قفس )دریای خزر(74

شیالتروش های صید و صیادی75

علوم دامیشناسایی و پیشگیری از کمبود عناصر معدنی در دام سبک76

 ادامه جدول )10(: عناوین اپلیکیشن ها به تفکیک موضوع
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مؤسسه تحقیقاتعناوین اپلیکیشنردیف

علوم دامیتعیین قیمت تمام شده تولید گوشت مرغ77

راهنمای ارزیابی کیفی اقالم خوراکی مورد استفاده در تغذیه 78
علوم دامینشخوارگان

علوم دامیبرنامه سه زایش در دو سال در گله های گوسفند و بز79

علوم دامیشناسایی و راهکارهای مدیریتی آسیت در جوجه گوشتی80

خاک و آبشناسایی عالئم کمبود و برنامه تغذیه و توصیه کودی خرما81

تغذیهتغذیه درختان پسته82

تغذیهشناسایی عالئم کمبود و برنامه تغذیه و توصیه کودی مرکبات83

تغذیهشناسایی عالئم کمبود و برنامه تغذیه و توصیه کودی کلزا84

مصرف کود سرک نیتروژنی مزارع گندم85
تغذیه از طریق کارت رنگ برگ در شرایط شور

زراعتمدیرت حسابداری مزرعه86

شیالتالقای مصنوعی تولید مثل در ماهیان خاویار87

زراعتخاک ورزی حفاظتی در شرایط دیم88

 ادامه جدول )10(: عناوین اپلیکیشن ها به تفکیک موضوع
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مؤسسه تحقیقاتعناوین اپلیکیشنردیف

مکان یابی ارقام زراعیمکان یابی ارقام گندم آبی89

باغبانیآشنایی با گل های فصلی و نشایی90

باغبانینیاز سرمایی پسته91

باغبانیهرس و تربیت مرکبات92

مکان یابی ارقام باغیمکان یابی ارقام مختلف مرکبات93

مکان یابی ارقام باغیمکان یابی ارقام مختلف زردآلو94

مکان یابی ارقام باغیمدیریت تولید مکانیزه نشا سبزی و صیفی95

زراعتآستانه تحمل به شوری ارقام زراعی96

مکانیزاسیونکمباین غالت )تنظیمات و اندازه گیری تلفات(97
 ماشین آالت کشاورزی

مکانیزاسیونتشخیص، عیب یابی و تعمیر پمپ های آبیاری98
 ماشین آالت کشاورزی

مکانیزاسیونتشخیص، عیب یابی و تعمیر سامانه های آبیاری میکرو99
 ماشین آالت کشاورزی

زراعتراهنمای فنی و کاربردی احداث باغ های دیم100

 ادامه جدول )10(: عناوین اپلیکیشن ها به تفکیک موضوع
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فیلم های آموزشی ترویجی _
برای فیلم های آموزشی ترویجی، پس از تائید شورای انتشارات نیازسنجی موضوعی از معاونت های تخصصی، پژوهشگر 
مروجان ارشد، مدیریت های هماهنگی ترویج کشاورزی استان های کشور برای معرفی الگوهای موفق تولید در مقیاس کوچک 
و همچنین الگوهای برتر سال97 نمونه های کشور در فاز الگوهای بزرگ مقیاس انجام شد. حاصل این امر تولید 32 فیلم بود.

 جدول )11(: عناوین فیلم های تولیدی در سال 1397

دقیقهعنوانردیفدقیقهعنوانردیف

خشک چینی و تولید چیپس میوه 1
گلخانه پرورش آلوئه ورا تحت 228تحت عنوان دسترنج

17عنوان کریستال بیابان

13پرورش زالو179پرورش قرقاول2

3
تولید هیدروپونیک گلخانه ای 
شاخه بریده تحت عنوان اقتدار 

گل ها
15تولید گل نرگس2110

4
صندوق اعتبارات زنان روستایی 

مورموری تحت عنوان دست های 
خالی می نوازند

پرورش ماهی قزل آال تحت عنوان 1911
18پرواز در آب

بسته بندی و فرآوری خرما تحت 5
19تولید غذای سالم1412عنوان دست چین

روغن کنجد تحت عنوان ملکه 6
18صندوق اعتبارات خرد3013روغن ها

اشتغال خانگی تحت عنوان کرم 7
احداث گلخانه های کوچک مقیاس 2414ابریشم

14تحت عنوان گلخانه کوچک من
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دقیقهعنوانردیفدقیقهعنوانردیف

فراوری محصوالت انگور تحت 15
18بسته بندی عسل1624عنوان انگور، امید ، اشتغال

فراوری و2525آبیاری تحت عنوان لبخند لطیف16
13 بسته بندی گیاهان دارویی

عسل و فراوری آن تحت عنوان 17
14تکثیر و پرورش ماهیان زینتی3226کندوی آرزوها

پرورش بوقلمون تحت عنوان 18
پرورش آلوورا تحت عنوان آلوورا 1727سفید به رنگ زندگی

17گنچ بی پایان

پروار بندی بره تحت عنوان 19
22تولید قارچ دکمه ای1828خواستم ؛ توانستم

23بسته بندی انواع سبزی1529میوه خشک20

پرورش ماهیان سردآبی تحت 21
16تولید و فراوری گیاهان دارویی2130عنوان طلوعی دیگر

روغن کشی و فراوری زیتون تحت 22
14خرما1031عنوان طالی واشیان

تولیدکننده صنایع تبدیلی و 23
20گلخانه2432تکمیلی برنج

596جمع کل

 ادامه جدول )11(: عناوین فیلم های تولیدی در سال 1397
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سامانه های دانشی _

دوره های آموزشی تحت وب )وبینار(

به منظور تسریع و تسهیل جریان دانش در انتقال یافته های تحقیقاتی به بهره بردارن بخش کشاورزی و کارشناسان و 
مروجان مسئول پهنه، دوره های آموزشی تحت وب )وبینار( برگزاری شده است. جدول 12 عناوین دوره های برگزار شده 

را نشان می دهد.  

 جدول )12(: دوره های آموزشی تحت وب )وبینار(
ویژه مروجان مسئول پهنه های تولیدی مراکز جهاد کشاورزی استان ها در سال 1397

تاریخمدرسعنوان دورهردیف

97/02/24دکتر حسین حکم آبادیپسیل پسته1

97/03/07دکتر علیرضا آقا شاهیتغذیه گاوهای شیری2

97/03/09دکتر رئوف کلیاییمدیریت تلفیقی کرم سیب3

97/03/21دکتر عقیل دشتیان نسبشناسایی و بیماری لکه میگو4

دکتر لطیفیان وآفات و بیماری های مهم انار5
97/04/04 خانم جلیلیان

روش کالیبراسیون دستگاه های کاشت 6
97/04/11دکتر محمد رضا بختیاریمحصوالت زراعی تابستانه

97/07/02دکتر همایون افشاری آزادبیماری های مهم کلزا و مدیریت آنها7

راهکارهای کاهش صدمات ناشی از تنش 8
97/07/03دکتر علیرضا شفیعی زرگرگرمایی به درختان مرکبات
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تاریخمدرسعنوان دورهردیف

هماهنگ کردن عادت های غذایی مردم با 9
97/07/04دکتر رضا حق پرستشرایط خشک اقلیمی ایران

97/07/08دکتر رضا حق پرستروش های کنترل علف های هرز نخود10

11
آبیاری زیر سطحی کم فشار پسته با لوله های 

PVC
97/07/09دکتر ناصر صداقتی

97/07/10دکتر داود حسن پناه کلورمدیریت تنش کم آبی در  زراعت سیب زمینی12

97/07/11دکتر عزیز تراهیاصول توصیه ارقام خرما در کشور13

97/07/15دکتر ناصر باقرانی ترشیزمدیریت علف های هرز کلزا14

97/07/16دکتر محمد اسماعیل اسدیخاک های سالم با کشاورزی حفاظتی15

97/08/15دکتر لطیفیانزنجیره ارزش افزوده خرما16

97/08/22دکتر رضا حق پرستاصول کشت مستقیم نخود پاییزه17

97/10/16دکتر نادر پاپیمدیریت پرواربندی در دام های کوچک18

97/10/17دکتر حسین حکم آبادیمدیریت پاییزه و زمستانه پسته19

97/10/18دکتر ولی اله یوسف آبادیکشت نشائی چغندرقند20

 ادامه جدول )12(: دوره های آموزشی تحت وب )وبینار(
ویژه مروجان مسئول پهنه های تولیدی مراکز جهاد کشاورزی استان ها در سال 1397
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تاریخمدرسعنوان دورهردیف

افزایش تولید با به کارگیری مدیریت صحیح 21
97/10/19جهانفر دانشیاندر زراعت سویا

97/10/23دکتر حمید نوشادتغذیه چغندرقند22

97/10/24دکتر مهدی طاهریمدیریت نوین تغذیه باغ های زیتون23

97/10/25دکتر مصطفی حسین پورزراعت چغندر قند پاییزه24

97/10/26دکتر حسن فضائلیمدیریت سیالژ علوفه25

 ادامه جدول )12(: دوره های آموزشی تحت وب )وبینار( 
ویژه مروجان مسئول پهنه های تولیدی مراکز جهاد کشاورزی استان ها در سال 1397
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تاالر ترویج دانش و فنون کشاورزی _
تاالر ترویج دانش و فنون کشاورزی پس از راه اندازی در سال 94 به شکل فزاینده ای مورد توجه تمامی ذی نفعان 
بخش کشاورزی قرار گرفت. این سامانه به عنوان بزرگ ترین منبع دریافت اثار رسانه ای ترویجی بخش کشاورزی تلقی 
می شود. سیاست سازمان و معاونت توسعه کمی و کیفی این سامانه است به طوری که در سال 97 میزان  بارگذاری اثار 
ترویجی به بالغ بر1097 اثر ترویجی که به تفکیک شامل 650  رسانه  نوشتاری، 347 رسانه الکترونیک و 100 نرم افزار 

با تأکید بر اپلیکیشن های کشاورزی رسیده است.
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سامانه مدیریت دانش _
سامانه مدیریت دانش برای توسعه فعالیت های حوزه مدیریت دانش به شکل تعاملی با مخاطبان، کارشناسان، محققان، 
مروجان مسئول پهنه، مسئولین ستادی و صف در حال طراحی و اجرا است. راه اندازی فاز نخست سامانه مدیریت دانش 

در سال 97 از عملکرد دفتر در این حوزه است.

پیامک های ترویجی _
از  کشور  استان های  ترویج  مدیریت های  موبایل،  طریق  از  سیال  آموزش  یا   Mobile learning تحقق  راستای  در 
سال های 83 نسبت به بهره برداری از این رسانه در امر آموزش و ترویج اقدام نموده اند وگروه رادیویی و تلویزیونی جهاد 
نیز از سال 85 این رسانه را به جهت اهمیت و ارزش باال، در جشنواره رسانه ها وآن هم در بخش مسابقه مطرح و جایزه 
آن را به استان قزوین اعطا نمود. از آن سال تاکنون جنبش وسیعی در بهره گیری از  M.learning در استان های کشور 
اتفاق افتاده است و ساالنه قریب بر 1104 بسته پیامک ترویجی و هر بسته 2000 پیام توسط استانها تولید و  در اختیار 

کشاورز و بهره بردار قرار می گیرند.

عملکرد دفتر شبکه دانش ورسانه های ترویجی در بخش استانی _
همانگونه که گفته شد برنامه های رسانه ای در اداره رسانه های آموزشی مدیریت هماهنگی کشاورزی استان های کشور 

پیگیری می شود. در این راستا گزارش کار انجام شده در قالب سه بخش تنظیم و ارائه می شود.
الزم به توضیح است که فعالیت های رسانه ای استانی یا در قالب توافقات ملی با دفتر برنامه ریزی و اجرا می شود و یا به 
شکل استانی و کامال محلی و براساس برنامه های ترویجی مصوب در شورای استانی )سازمان جهاد کشاورزی( اجرای می شود.

تمامی فعالیت های رسانه ای برای پوشش شبکه مدیریت دانش در طرح نظام نوین ترویج و براساس اولویت های اقتصاد مقاومتی 
استانی انجام می شود.
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 جدول )13(: عملکرد دفتر شبکه دانش ورسانه های ترویجی در بخش استانی

استان

برنامه 
تلویزیوني

استاني
)دقیقه(

برنامه 
رادیویي
استاني
)دقیقه(

پیامک 
ترویجي 

)بسته(

پیامک 
ترویجي 

)بسته(

تهیه 
عکس 
ترویجی
)قطعه(

640442521030500آذربایجان شرقي
000230آذربایجان غربي

100085002000300اردبیل
2000اصفهان
6005130البرز
01000470ایالم
50085502060بوشهر
253011555327280تهران

30032602540چهارمحال و بختیاري
4294016260خراسان جنوبي
440100002300خراسان رضوي
15753360000خراسان شمالي

1440775350خوزستان
360027180240زنجان
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استان

برنامه 
تلویزیوني

استاني
)دقیقه(

برنامه 
رادیویي
استاني
)دقیقه(

پیامک 
ترویجي 

)بسته(

پیامک 
ترویجي 

)بسته(

تهیه 
عکس 
ترویجی
)قطعه(

11201720080سمنان
10003000520سیستان و بلوچستان

117043201920فارس
2601540قزوین

3804165060قم
135465060کردستان
015847980کرمان

1200290030150کرمانشاه
40014405020کهگیلویه و بویراحمد

6005640510420000گلستان
4001339560گیالن
13201058530300لرستان
2530115555160مازندران
2111961441500مرکزي

 ادامه جدول )13(: عملکرد دفتر شبکه دانش ورسانه های ترویجی در بخش استانی
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استان

برنامه 
تلویزیوني

استاني
)دقیقه(

برنامه 
رادیویي
استاني
)دقیقه(

پیامک 
ترویجي 

)بسته(

پیامک 
ترویجي 

)بسته(

تهیه 
عکس 
ترویجی
)قطعه(

400870010هرمزگان
1075500070همدان

1505795160یزد

1201940871230جنوب استان کرمان

24751130184110436223830جمع کل

* رسانه های نوشتاری ترویجی شامل نشریات ترویجی، بروشور ترویجی، پوستر ترویجی، بنر ترویجی و اطالعیه های ترویجی 
)تک برگ( است.

3ـ پهنه بندی عرصه های تولیدی   ادامه جدول )13(: عملکرد دفتر شبکه دانش ورسانه های ترویجی در بخش استانی
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3ـ پهنه بندی عرصه های تولیدی 
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مقدمه
به  استان ها  در  جدی  تحرک  باعث  نظام،  ارکان  از  یکی  عنوان  به  پهنه بندی  موضوع  ترویج،  نوین  نظام  ابالغ  با 
منظور بهره گیری مطلوب از کارشناسان جدیداالستخدام شد. طراحی الگوی پهنه بندی در نظام نوین ترویج متأثر از 
وضعیت موجود مراکز جهادکشاورزی و محدودیت های مترتب بر آن بوده است. از جمله محدودیت ها، می توان به نحوه 
استقرار کارشناسان در مراکز از نظر تعداد، فاصله مرکز از محل زندگی، فراوانی برخی از تخصص ها و فقدان یا کمبود 
بعضی دیگر اشاره کرد. بنابراین در وضعیت موجود، پهنه بندی با هدف اصلی مشخص نمودن حوزه فعالیت کارشناسان 

و تعدیل شاخص نسبت  مروج  به بهره بردار انجام شد. 
در تنظیم دستورالعمل پهنه  بندی نیز از نقاط قوت طرح های قبلی و تجارب استان هایی مانند؛ آذربایجان شرقی در 
طراحی سامانه نظام جامع اطالعات، طراحی لباس های متحدالشکل، توزیع کارشناسان، واگذاری مسئولیت هر پهنه به 

یک کارشناس استفاده شد.  

تعریف پهنه بندی: در چارچوب نظام نوین ترویج، پهنه بندی فرایند تعیین محدوده جغرافیایی فعالیت )حدود و ثغور 
فعالیت( یک کارشناس در حوزه روستا یا دهستان بر اساس شاخص های معین است، آن چنان که بتواند زمینه الزم 
را برای فعالیت کارشناسان بر اساس سیاست ها، راهبردها، تکالیف و وظایف مربوطه فراهم نماید و منجر به افزایش 

توانمندی و کارآیی تولیدکنندگان، افزایش ضریب نفوذ دانش و ارتقا بهره وری بخش کشاورزی شود. 

اهداف پهنه بندی
هدف اصلی از اجرای پهنه بندی تعیین یک حوزه جغرافیایی مشخص برای کارشناسان و پاسخگو بودن وی در قبال این 

محدوده است. که به  موازات هدف اصلی و در راستای تحقق آن،  اهداف فرعی متعددی  به شرح ذیل دنبال می شود:
توسعه تعامل بین کارشناسان  و بهره برداران بخش کشاورزی؛. 1
تسریع و تسهیل انتقال دانش و یافته های تحقیقاتی به بهره برداران و شاغالن بخش؛ . 2
توزیع بهینه خدمات ترویجی در بین بهره برداران؛. 3
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اطالع  به هنگام از مسائل بخش و برنامه ریزی برای مرتفع نمودن آن؛ . 4
فراهم شدن زمینه مناسب برای تلفیق دانش فنی و دانش بومی. 5
فراهم شدن شرایط مناسب برای اعمال سیاست های کالن وزارتخانه در حوزه های مختلف و افزایش بهره وری . 6

بخش کشاورزی.

گام های اجرایی پهنه بندی 
یا  یا چهار حوزه محصولی  تولیدکننده که گاهی در سه  تولیدی حدود 4 میلیون  فعالیت در عرصه های  مدیریت 
موضوعی فعالیت دارند، نیاز به دانش مدیریت و برنامه ریزی اصولی دارد. برای دستیابی به این هدف باید برای هر یک از 
کارشناسان مستقر در مراکز جهاد کشاورزی دهستان یک پهنه )حوزه جغرافیایی( تعریف نمود، که این امر طی فرایند 

زیر صورت می گیرد.

1. تعیین شاخص های  پهنه بندی  

اولین و مهم ترین اقدام برای پهنه بندی، تعیین معیارها و مالک های مشخص برای تعیین تعداد و وسعت پهنه ها است.  
اصلی ترین و عمومی ترین شاخص های پهنه بندی که در کلیه استان ها مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از: تعداد 

کارشناسان مستقر در پهنه، تعداد بهره برداران و مساحت اراضی زراعی و باغی تحت پوشش هر مرکز.
با این حال برخی از استان ها با توجه به شرایط خاص استان، عالوه بر شاخص های فوق مالک های دیگری را هم در 

پهنه بندی مورد توجه قرار دادند.  

2. تعیین مروج مسئول هر پهنه  

پس از مشخص شدن تعداد و وسعت پهنه ها در هر یک از مراکز، مروج مسئول هر پهنه نیز مشخص شد. افرادی که 
دارای  تخصص غیرمرتبط با بخش کشاورزی بودند در امور عمومی مراکز بکارگیری شدند و پهنه ای به آن ها واگذار 
از ظرفیت  بهره گیری  با  ترویجی،  و  اجرایی  بر کلیه عملیات  نظارتی  نشده است. مروج مسئول عهده دار نقش فنی   
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بخش غیردولتی است. همچنین مسئولیت برقراری ارتباط با همه بهره برداران و تولیدکنندگان پهنه تحت مسئولیت 
خود، ارتباط با شبکه دانش و اطالعات کشاورزی در جهت رفع مشکالت علمی و فنی کشاورزان و اجرای سیاست ها 
و برنامه های استراتژیک و راهبردی بخش کشاورزی را به عهده دارد. مروج مسئول پهنه به مثابه پزشک عمومی است 
که بیش تر نقش شناسایی موضوعات مبتالبه بهره برداران و انتقال آن ها به افراد متخصص را دارد. البته در حد توان و 
ضرورت در حل مشکالت کشاورزی نیز مشارکت می نماید. بدیهی است مروجان با تکرار مسائل و مشکالت حوزه فعالیت 
خود به تدریج توان پاسخگویی فوری به بسیاری از موارد را در عرصه نیز کسب خواهند نمود. جدول )شماره3ـ3( 

وضعیت پهنه بندی مراکز پایلوت و غیرپایلوت در استان های تحت پوشش طرح را نشان می دهد.

3. توزیع مروجین مسئول در پهنه ها 
پس از تعیین شاخص های پهنه بندی و مشخص شدن تعداد پهنه ها، هر یک از مراکز  به شرح ذیل، اقدام به توزیع 
مروجین در پهنه ها نمودند. شایان ذکر است شاخص های توزیع  مروجین عمدتاً با نظر رئیس مرکز و هماهنگی پرسنل 

بوده است.  

4. تعیین حدود و ثغور پهنه ها
با توجه به شاخص های پهنه بندی، مساحت هر پهنه، تعداد بهره برداران، سطح پوشش اراضی و روستاهای آن تعیین شد.  
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 جدول )14(: آخرین وضعیت پهنه بندی بر اساس گزارش دریافتی از سامانه جامع پهنه بندی و
 مدیریت داده های کشاورزی در سال 97

استان

مشخصات
تعداد رئیس سازمان

نام نام
مروجین مرکزشهرستانخانوادگی

بهره بردارآبادیشهرمسئول پهنه

آذربایجان 1
2170419592964296085فتحیاکبرشرقي

آذربایجان 2
1766270383073207442جلیلیرسولغربي

1038186261855110644نیک شادخلیلاردبیل3
24722111073338179500کریمیانمحسناصفهان4

سید ایالم5
102723225105965087میریمحمدتراب

موسوی سیدمجیدالبرز6
68491746228829موردغفاری

10291043785538424منوچهریمحمد تقیبوشهر7
16311044299443197ذوالفقاریکریمتهران8

جنوب 9
72621514312375379برخوریسعیدکرمان

خراسان 10
113412828321974935قوسیغالمرضاجنوبي

ف
ردی
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استان

مشخصات
تعداد رئیس سازمان

نام نام
مروجین مرکزشهرستانخانوادگی

بهره بردارآبادیشهرمسئول پهنه

خراسان 11
2880460727359278339مزروعیمجتبیرضوئ

خراسان 12
83014522129880997یوسفیعبداهللشمالي

2795525776418163460چنگلواییکیخسروخوزستان13
82713320102387285جعفریحسینزنجان14

سیستان 15
19421383710150137250پیریمجتبیوبلوچستان

82313420202445427میرعمادسید حسنسمنان16
291086061028425225340قاسمیمحمدمهدیفارس17

سجادی سید جمالیزد18
10359021402773416پور

1043237291885138008جعفریخالدکردستان19
1655336578670163324سعیدیعباسکرمان20

1457638242855149376حاتمینوربخشکرمانشاه21

ف
ردی

 ادامه جدول )14(: آخرین وضعیت پهنه بندی بر اساس گزارش دریافتی از سامانه جامع پهنه بندی و
 مدیریت داده های کشاورزی در سال 97
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استان

مشخصات
تعداد رئیس سازمان

نام نام
مروجین مرکزشهرستانخانوادگی

بهره بردارآبادیشهرمسئول پهنه

کهگیلویه 22
83925517222967137تاج الدینیالیاسوبویراحمد

62710325113973263خمسهفاطمهقزوین23
1840633013121طالییمحمد رضاقم24
1157434263365157487بازدارعبدالرضالرستان25
132911936222263616باقرزادهعلیهرمزگان26

رضوانی منصورهمدان27
933105291176109428جالل

2280421583690293661شهیدی فرعزیزاهللمازندران28
122911233160285172آنجفیمجیدمرکزی29
1669331522856291185درجانیعلیگیالن30
1444329291054138434مهاجرمختارگلستان31

چهارمحال 32
9291233995070895غریبذبیح الهوبختیاری

430144077321224956894025143جمع کل

ف
ردی

 ادامه جدول )14(: آخرین وضعیت پهنه بندی بر اساس گزارش دریافتی از سامانه جامع پهنه بندی و
 مدیریت داده های کشاورزی در سال 97
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4ـ اعضای شبکه مدیریت دانش و اطالعات کشاورزي و روستایي
در قالب پژوهشگر مروجان ارشد و محققان معین
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مقدمه 
با استناد به قسمتی از ماده 59 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است 
قالب  در  آنان،  به  تحقیقاتی  یافته های  و  دانش  انتقال  مناسب  بستر  ایجاد  و  تولیدکنندگان  توانمندسازی  به منظور 
طرح نظام نوین ترویج نسبت به راه اندازی شبکه مدیریت دانش و به روزرسانی دانش مرّوجان و شبکه عامالن ترویج 

اقدام نماید.
طبق بند ج ماده 22 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است 
نسبت به ایجاد شبکه مدیریت دانش و اطالعات کشاورزي و روستایي براي ارائة خدمات علمي، آموزشي، فني، ترویجي 

و سایر اطالعات مورد نیاز؛ اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.

محققان معین: _
 با ابالغ طرح نظام نوین ترویج )موضوع ابالغیه شماره 020/16939 تاریخ 95/6/17 وزیر جهاد کشاورزی( با محوریت 
پهنه بندی عرصه های تولیدی، به هر پهنه یک مروج مسئول اختصاص داده شد. به منظور توانمندسازی این مروجان و 
به تبع آن بهره برداران، استفاده ازظرفیت علمی و اجرائی پژوهشگران مستقر در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
منابع طبیعی استان ها، که "محقق معین" نامیده شدند؛ برای پاسخگویی به مسائل و مشکالت پهنه یک یا چند مرکز 

جهاد کشاورزی دهستان، مد نظر قرار گرفت. 
ابتدا تعداد 550 نفر محقق معین در سطح کشور به عنوان ارکان باالدستی انتقال دانش و یافته های تحقیقاتی به 
بهره برداران آغاز به کار نمودند. این تعداد در سال 1397 به 1400 نفر رسید، به عبارت دیگر یک محقق معین به ازای 

هر مرکز جهاد کشاورزی دهستان در سطح کشور.
محقق معین" به محقق عضو هیات علمی یا غیر هیات علمی شاغل در مرکز اطالق می شود، که بر اساس تخصص 
محصولی- موضوعی و متناسب با تعداد و پراکنش مراکز جهاد کشاورزی، به منظور پشتیبانی علمی و فنی مروجان 

مسئول پهنه، با پیشنهاد رئیس مرکز و ابالغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، منصوب می شود.
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مأموریت های انجام شده توسط محققان معین در عرصه استان های کشور عبارتند از:  
حضور در جلسات فنی مراکز جهاد کشاورزی دهستان در جهت حل مسائل پهنه های تولیدی . 1
حضور و مشارکت فعال در » مسئله یابی و نیازسنجی« عرصه های تولیدی . 2
تدوین و اعالم عناوین فعالیت های تحقیقی-ترویجی مورد نیاز پهنه ها بر اساس نیازسنجی انجام شده   . 3
توانمندسازی و به روز نمودن دانش کارشناسان، مروجان مسئول پهنه و بهره برداران . 4
مشارکت در فعالیت های ترویجی پهنه ها و تولید محتوای فنی . 5
استفاده از محققان مدعو استانی، ملی و همچنین تعامل مؤثر با پژوهشگر مروجان ارشد، به منظور پوشش کامل . 6

مسائل مرتبط با پهنه 
پایش و مستند سازی  اثر بخشی فعالیت های انجام شده و تهیه گزارش سالیانه. 7

به منظور پایش فعالیت های محققان معین مرکز، نسبت به تشکیل کمیته محققان معین به شرح ترکیب زیر در مراکز 
تحقیقات و آموزش، پژوهشکده و مؤسسات استان ها اقدام گردید:

رئیس مرکز )رئیس کمیته(. 1
معاون پژوهش، فن آوری و انتقال یافته  )دبیر(. 2
مدیر هماهنگی ترویج استان به نمایندگی از طرف رئیس سازمان جهاد کشاورزی )عضو اصلی(. 3
نماینده محققان معین )عضو اصلی(. 4
نماینده پژوهشگر مروجان ارشد مرکز )عضو اصلی( . 5
نماینده روسای مراکز جهاد کشاورزی دهستان )عضو اصلی( . 6
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پژوهشگر مروجان ارشد: _
یکی از مؤثرترین راهکار های انتقال اثر بخش یافته های تحقیقاتی به عرصه های تولیدی، بهره گیری از تجارب علمی 
و عملی محققانی است که با عنوان"پژوهشگر  مروج ارشد" و در قالب اتاق فکر سازمان، اقدام به توانمندسازی ذی نفعان 

چرخه دانش در بخش کشاورزی خواهند نمود.
"پژوهشگر مروج ارشد" به استناد ماده 13 دستورالعمل اجرایي ترفیع اعضاي هیئت علمي آموزشي و پژوهشي سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مصوب جلسه شماره 40 مورخ 1395/12/25 هیئت امناء و تبصره ذیل آن، عضو 
هیئت علمي است که بر اساس تجارب و سابقه بیش از 20 سال پژوهش و عالقه مندي به فعالیت هاي ترویجي، شناسایي 

و انتخاب شده است تا زیر نظر معاونت ترویج سازمان به فعالیت هاي ترویجي مرتبط با رشته تخصصي خود بپردازد.
در سال 1396 بر اساس مصوبه هیات امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تعداد 50 نفر و درسال 1397 

مجموعا 100 نفر پژوهشگر مروج ارشد انتخاب و در شبکه مدیریت دانش مشغول به فعالیت شده اند.

مأموریت های انجام شده توسط پژوهشگر مروجان ارشد در عرصه مّلی عبارتند از:  
احصاء و تدوین خالء های فنی موجود در زنجیره تولید. 1
اولویت بندی و پایش برنامه های انتقال یافته های قابل ترویج سازمان. 2
بررسی، احصاء و بومی سازی دانش و فن آوری های ملی و بین المللی و اطالع رسانی آن به ذی نفعان دولتی و . 3

بخش خصوصی، از طریق معاونت
هدایت، نظارت و مشارکت مؤثر در تولید محتوا و رسانه های ترویجی. 4
ایجاد و حفظ شبکه ارتباطی با محققان معین، کارشناسان و مروجان برای ارتقای سطح علمی و کاربردی آنها. 5
تدوین و نظارت بر اجرای طرح های کالن ترویجی. 6
مشارکت در کمیته های علمی-فنی، با توجه به تخصص و نظر معاونت ترویج. 7
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عملیاتی کردن یافته های قابل ترویج از طریق، طرح های تحقیقی ترویجی، سایت های الگویی، نمایشگاه فن آوری . 8
در قالب روز مزرعه، کانون های ترویجی، برگزاری کارگاه ها، همایش ها، دوره های توانمندسازی و جلسات فنی

پایش و ارزیابی شرایط موجود، موضوعات و مسائل اولویت دار بخش کشاورزی و تهیه گزارش  تحلیلی- فنی، مرتبط . 9
با کارگروه  تخصصی
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5ـ توانمندسازی و آموزش مروجان مسئول پهنه های تولیدی
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تربیت مروج متخصص موضوعی محصولی 
تحقق توسعه روستایي در درجه اول و بیش از هر چیز، در گرو توسعه منابع انساني موجود در روستاهاست، زیرا 
بود. بدین لحاظ  پایدار روستایي خواهد  به توسعه  براي دستیابي  به عنوان عامل و پیش شرط ضروري  این توسعه، 
بهره گیری از نظام ها و شیوه هاي مناسب در جهت تواناسازي انسان ها به منظور تأمین مشارکت مردم و انتقال دانش 
فني و ارتقاي مهارت هاي آنان از اهم وظایف و مأموریت های اصلی ترویج تلقی می شود. با اجرای طرح نظام نوین 
ترویج کشاورزی پس از جذب و استخدام نیروهای جدید برای اشتغال در مراکز جهاد کشاورزی دهستان به عنوان 
مروج مسئول پهنه تولیدی و لزوم توجه به توانمندسازی این افراد با بهره گیری از ظرفیت علمی محققان معین و 
پژوهشگر مروجان ارشد، مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی از طریق دفتر آموزش کارکنان و دفتر ساماندهی مراکز 
جهاد کشاورزی و شبکه ترویج با همکاری معاونت های اجرایی وزارت متبوع و مؤسسات تحقیقاتی با برگزاری دوره های 
ملی تربیت مروج متخصص بستر الزم برای ارتقا مهارت های فنی، ترویجی و اجرایی مروجان مسئول پهنه های تولیدی 

را در زمینه های مختلف فراهم نموده است. 

ضرورت برگزاری دوره های مروج متخصص 
تولید و مدیریت واحدهای  نواحی روستایی زندگی می کنند درحوزه  از بهره برداران که در  امروزه بخش عمده ای 
با مسائل و مشکالت متنوعی مواجه هستند که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی توسعه  تولیدی خود 
کشاورزی باید پاسخگوی نیاز آنان به ویژه نیازهای دانشی، بینشی و مهارتی باشد. در این راستا استقرار حدود 8000 نفر 
از فارغ التحصیالن بخش کشاورزی در مراکز جهاد کشاورزی دهستان پتانسیل جدیدی برای پاسخگویی به این نیازها 
ایجاد نموده است. با توجه به تنوع رشته های تولیدی در بین بهره برداران بخش کشاورزی و لزوم توجه به توانمندسازی 
کارشناسان و مروجان مسئول پهنه های تولیدی شاغل در مراکز جهاد کشاورزی دهستان برای پاسخگویی به تمامی 
نیازهای جامعه روستایی، برگزاری دوره های ملی تربیت مروج متخصص برای مروجان مسئول پهنه های تولیدی با هدف 
افزایش  اثربخشي، کارایي و ارتقا سطح  کیفي دانش، مهارت و نگرش  آنان به عنوان سرمایه انسانی مراکز جهاد کشاورزی 
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و ایجاد زمینه رشد و موفقیت در امور شغلی و شکوفا کردن استعدادهای نهفته خویش، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 
دوره های آموزشی تربیت مروج متخصص با استفاده از ظرفیت اساتید مجرب مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشگر 
مروجان ارشد به صورت کارگاهی و با حضور 100 الی 120 نفر از منتخبان مروجان مسئول پهنه های تولیدی سراسر 
برگزار می گردد  رویکرد مشارکتی  با  تحقیقاتی  مراکز  یا  اجرایی  با بخش  توافق  مورد  فعالیت های  زمینه  در  کشور 
منابع طبیعی  و  تحقیقات کشاورزی  مراکز  از  نظر  مورد  و محققان  تولیدی  پهنه های  منتخبان مروجان مسئول  تا 
سراسر کشور در کنار یکدیگر به تبادل تجربیات پرداخته تا حداکثر هم افزایی اتفاق بیافتد. تا کنون با تعامل دفتر 
آموزش کارکنان و دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی شبکه ترویج و همکاری معاونت های اجرایی وزارت متبوع 
و مؤسسات تحقیقاتی ، 9 دوره تربیت مروج متخصص با موضوعات مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، 
اراضی شیب دار، کاشت، داشت و  باغات دیم در  باغات پسته، مدیریت  بز، مدیریت  مدیریت آب در مزرعه، پرورش 
برداشت چای، ترویج کشاورزی در پهنه های تولیدی، مدیریت ریسک و بیمه کشاورزی و آشنایی با تولید شاخص های 

نهال استاندارد به تعداد 2760 نفرروز برگزار شده است.

آشنایی با تولید شاخص های
 نهال استاندارد

مدیریت تلفیقی حاصلخیزی 
خاک و تغذیه گیاه

مدیریت ریسک و
 بیمه کشاورزی

پرورش بز مدیریت آب در مزرعهمدیریت باغات پسته

دوره های ملی تربیت مروج متخصص برگزار شده

ترویج کشاورزی در 
پهنه های تولیدی

مدیریت باعات دیم
 در اراضی شیب دار

کاشت، داشت و برداشت چای 
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دوره های مهارتی ویژه مروجان مسئول پهنه های تولیدی
کارشناسان مروج پهنه بخش کشاورزی که اولین حلقه ارتباطی با بهره برداران هستند، نقش بسزایی در توانمندسازی 
تولیدکنندگان بخش دارند و از این رو باید ازتوانمندی های ویژه ای به منظور ارائه آموزش های مورد نیاز بهره برداران 
برخوردار باشند. از آنجا که بر اساس بخشنامه شماره 2916/ 020 مورخ 94/2/7 مقام عالی وزارت؛ معاونت توسعه 
مدیریت و منابع و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موظفند تمهیدات و برنامه ریزی الزم به منظور آموزش 
کارآمد مروجان شاغل در پهنه های تولید را به عمل آورند؛ لذا برنامه ریزی برای پیاده سازی و اجرای آموزش های 
با  متبوع  وزارت  معاونت های ستادی  و  استان ها  های جهاد کشاورزی  سازمان  توسط  مزبور  کارشناسان  به  مهارتی 
به  مهارتی  آموزش های  شده است.  انجام  کارکنان  آموزش  دفتر  نظارت  با  و  اداری  تحول  و  نوسازی  مرکز  همکاری 
مروجین پهنه های تولید اعم از آموزش های مهارتی عمومی و آموزش های مهارتی تخصصی  از سال 1395 آغاز و تا 
کنون ادامه داشته و خواهد داشت. در آموزش های مهارتی عمومی، سعی می شود دانش و اصول کلی و عمومی مرتبط 
با بخش کشاورزی به کارشناسان مروج پهنه انتقال داده شود. در آموزش های مهارتی تخصصی، کارشناسان با اصول، 

فنون و دانش تخصصی مرتبط با رشته تخصصی و حوزه کاری خود آشنا می شوند.

  جدول )15(: دوره های مهارتی ویژه مروجان مسئول پهنه های تولیدی طی سال های 97ـ 1396

نام استانردیف
واحد عملیات

نام استانردیف
واحد عملیات

نفرروز نفرروز

258معاونت زراعت146044معاونت آب و خاک1

15360اردبیل361535معاونت دام2

6300سمنان101696معاونت باغبانی3
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نام استانردیف
واحد عملیات

نام استانردیف
واحد عملیات

نفرروز نفرروز

1121قم1440020اصفهان7

16200کردستان151221البرز8
8208کرمان463922ایالم9

10001کرمانشاه407623بوشهر10

8626کهکیلویه و بویر احمد111624تهران11

13284گلستان550825جیرفت12

1202گیالن358226چهار محال بختیاری13

1020لرستان126027خراسان جنوبی14

3198مازندران954028خراسان شمالی15

7200مرکزی1743529خوزستان16

2642هرمزگان295730سیستان و بلوچستان17
8040همدان1134031فارس18

3444یزد726032قزوین19

251655جمع کل

6ـ افزایش ضریب نفوذ دانش در پهنه های تولیدی
  ادامه جدول )15(: دوره های مهارتی ویژه مروجان مسئول پهنه های تولیدی طی سال های 97ـ 1396
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6ـ افزایش ضریب نفوذ دانش در پهنه های تولیدی
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6ـ 1ـ فعالیت های آموزشی ترویجی در راستای توانمندسازی بهره برداران بخش کشاورزی

مقدمه  _
از دستاوردهای مهم اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی، پهنه بندی عرصه های کشاورزی و اختصاص یک کارشناس 
به عنوان مروج مسئول هر پهنه بود که از این طریق، کلیه اقدامات و فعالیت ها در قالب این پهنه ها برنامه ریزی و اجرا 
می شود. در این راستا سازوکارهای پشتیبان نیز برای مروجان مسئول پهنه ها از طریق تجهیز مراکز جهاد کشاورزی 
دهستان، بکارگیری محققان در قالب محققان معین و پژوهشگر مروجان ارشد، تعامل با بخش اجرا از طریق کارشناسان 
موضوعی و کارشناسان معین، توسعه شبکه مدیریت دانش و آموزش و توانمندسازی مروجان مسئول پهنه های تولیدی 
تعریف شد که مروجان بتوانند با توانمندی و تجهیز مناسب تر به انجام فعالیت های ترویجی که رسالت اصلی آن ها 

است بپردازند.
ارتباط  و  هماهنگی  جمله  از  ترویجی  فعالیت های  پوش  ضریب  افزایش  منظور  به   مؤثری  فعالیت های  ساله  هر 
هرچه مؤثرتر با زیربخش های اجرایی و بخش های تحقیقاتی، به کارگیری راهبردهای جدیدی نظیر سایت های جامع 
الگویی تولیدی ترویجی، کانون های یادگیری، سایت های IPM/FFS وIPCM، برگزاری مراسم روز مزرعه و هفته انتقال 
یافته های تحقیقاتی، جشنواره و نمایشگاه های ترویجی تخصصی، انتخاب نمونه های بخش کشاورزی، بازدیدها ترویجی، 
آموزش های ترویجی، مزارع نمایشی، نمایشگاه تخصصی موضوعی و محصولی کشاورزی و طرح های تحقیقیـ   ترویجی 
در دو سطح ملی و استانی صورت می پذیرد که این فعالیت ها با محوریت پهنه های تولیدی و توسط مروجان مسئول 
پهنه های تولیدی اجرا می گردد. در جدول زیر اهم فعالیت های این دفتر در ارتباط با نظام نوین ترویج از سال 1394 

تا 1397 آورده شده است.
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اهم فعالیت های اجرایی در راستای افزایش ضریب نفوذ دانش در عرصه ها 

1- سایت های الگویی تولیدی ترویجی 
سایت الگویی عبارت از واحد تولیدی متعلق به یک مددکار ترویجی یا تسهیلگر روستایی )ترجیحاً( و تعدادی واحد 
متعلق به سایر بهره برداران یک روستا است، که در آن ها مباحث مرتبط با فعالیت های جمعی و اجرای توصیه های فنی 
و یافته های تحقیقاتی و طرح های مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی، با تجمیع منابع و امکانات، اجرا، تعمیم و توسعه 
می یابد. واحد متعلق به مددکار، واحد اصلی و سایر واحدها،  واحدهای تابعی نامیده می شوند)واحدهای تابعی بین 
20 تا 35 مورد خواهد بود(. در این سایت ها، عالوه بر اینکه مجموعه ای از فرایند های ترویجی به تناسب و فراخور 
نیازهای بهره برداران به اجرا گذارده می شود، از حضور فعال محققین و کارشناسان فنی و تخصصی بخش اجرا نیز 
استفاده می شود. که به نوبه خود چرخه کاملی از هماهنگی ترویج، آموزش، اجرا و تحقیق را در عرصه تولید رقم می زند. 

سایت های زیر نیز بخشی از انواع سایت های تخصصی است.

)IPM/FFS ( سایت تولید محصول گواهی شده سالم و ارگانیک
پیاده سازی و راهبری برنامه محوری ترویج و توسعه تولید محصوالت گواهی شده سالم وارگانیک در قالب سایت های 

،IPM/FFS

)IPCM ( سایت توسعه کشاورزی پایدار با رویکرد مدیریت مشارکتی
پیاده سازی و راهبری سایت های های ترویجی با رویکرد مدیریت مشارکتی )IPCM( در موضوعات محوری از جمله 
آب و خاک، مکانیزاسیون، ارتقای بهره وری تولیدات زراعی و باغی ودامی ،زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی، مدیریت و 

پیشگیری خسارت در کشاورزی ، منابع طبیعی و..
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2- کانون های یادگیری
بررسی های انجام شده نشان می دهد بین متوسط عملکرد کشوری و عملکرد بهره برداران برتر، در بسیاری از موارد 
فاصله فاحشی وجود دارد که بخش عمده ای از این تفاوت، حاصل تجارب کاری آنان و همچنین به کارگیری یافته ها 
و توصیه های فنی و ترویجی است. تفاوت عملکرد در شرایط اقلیمی یکسان، مؤید آن است که در صورت تلفیق و 
بکارگیری مناسب نیروی انسانی، فن آوری و امکانات موجود، می توان به سطوح باالتری از تولید دست یافت. استفاده از 
کشاورزان پیشرو در فعالیت های ترویج با اهدافی چون الگوسازی برای سایر کشاورزان، استفاده از توان علمی و تجربی 
آنان به منظور اشاعه نوآوری های مفید و نیز اطالع رسانی ترویجی در اکثر کشورها معمول بوده و در کشور ما نیز در 

برنامه های ترویجی همواره جایگاهی برای ایفای نقش ترویجی این افراد در نظر گرفته می شود.

3- طرح های تحقیقي- ترویجي 
 طرح مشترک تحقیقي- ترویجي عبارت از طرحي است که در آن نتایج حاصله از طرح هاي تحقیقاتي پایان یافته

)در زمینه هاي مختلف کشاورزي( و یا نتایج حاصل از طرح هاي تحقیقات ناحیه اي با همکاري محقق، کارشناس ترویج 
و کارشناس واحد اجرایي ذیربط در مزارع کشاورزان مورد بررسي قرار مي گیرد تا بدین وسیله ضمن حصول اطمینان از 
تطابق و کاربرد این نتایج در شرایط زارع یا تولیدکننده، زمینه مناسبي براي آشنایي کارشناس، مروج و مددکار ترویجي 
با یافته هاي جدید و همچنین آشنایي محقق با مسائل تولید در سطح مزارع کشاورزان فراهم شود. بدیهي است که 

در صورت موفقیت یافته در این مرحله، تعمیم و توسعه آن با استفاده از سایر روش هاي ترویجي ادامه خواهد یافت.

4- هفته انتقال یافته ها
ایامي از هفته که در آن مجموعه اي از یافته هاي علمي و فني با همکاري بخش هاي تحقیقاتي، ترویجي، آموزشي و 
اجرا در دو سطح ملي و استاني در قالب کارگاه ، سخنراني، بازدید علمي و عملي و با بکارگیري کلیه وسایل آموزشي و 

کمک آموزشي ارائه مي شود. 
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5- برنامه روز مزرعه )روز تحقیقات و بهره  برداران(
روز مزرعه موقعیتي است که نمود عیني یک فعالیت یا یافته نوین علمي، توسط محقق در ایستگاه هاي تحقیقاتي و 

یا در واحد بهره برداري کشاورزان در معرض دید بهره برداران، مروجان یا سایر افراد و واحدهاي ذي نفع قرار مي گیرد.

6- جشنواره  و نمایشگاه  موضوعی محصولی
جشنواره ها نوعي از روش هاي گروهی در ترویج هستند که بر اساس داوری کارشناسان از برترین های یک حوزه موضوعی 
یا محصولی، تقدیر و تشکر به عمل می آید. در جشنواره تمامي ابعاد یک موضوع یا محصول مورد بررسی قرار خواهد گرفت 
تا مولدان و بهره برداران برای بهبود بخشیدن به کمیت و کیفیت تولیدات خود، از اطالعات و تجارب ارائه شده استفاده 
کنند و انگیزه کافی برای این کار در آنان تقویت شود. یک جشنواره کامل شامل سه فعالیت مشخص جشنواره، نمایشگاه 
و کارگاه آموزشی است که به طور هم زمان و در سطوح مختلف ملی و استانی قابل اجرا است. جشنواره ها معموال با 
سایر برنامه هاي تفریحي و جانبي همراه هستند. انتظار مي رود این جشنواره ها موقعیتي مناسب براي ارتباط نزدیک 

کارشناسان و تولید کنندگان فراهم نمایند. 

7- شناسایی، انتخاب، معرفی و تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی)ملی(
در راستاي سیاست هاي وزارت جهاد کشاورزي مبني بر ارج نهادن به کشاورزان به عنوان بانیان اصلي بخش کشاورزي و 
بخصوص کشاورزان پیشرو و برتر به عنوان کساني که با داشتن خالقیت، ابتکار، نوآوري و پذیرش ایده هاي نو و بکارگیري 
توصیه ها و اصول فني توانسته اند بیش ترین حد تولید کمي و مناسب ترین سطح کیفي محصول را در واحد سطح داشته 
باشند و بدین وسیله قابل حصول بودن ایده آل های تولید را به صورت مصداق براي سایر کشاورزان بوجود بیاورند، 
همه ساله معاونت ترویج سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج اقدام به شناسایي و انتخاب آنها طی یک فرایند چند ساله و 
بر اساس نحوه مدیریت تولید و مزرعه می نماید و سپس در مراسم معرفی برترین ها و نمونه های کشاورزی، این عزیزان 
را به جامعه کشاورزی ایران معرفي مي نماید. این فعالیت در سه سطح مشخص شهرستان، استان و ملی انجام می پذیرد.
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8- آموزش های ترویجی بهره برداران کشاورزی:
و  انفرادی  آموزش های  قبیل  از  ترویجی  متنوع  روش های  از  استفاده  با  متبوع،  وزارت  سیاست های  درراستای 
چهره به چهره، گروهی، بازدید و کارگاه و به منظور افزایش سطح آگاهی و دانش بهره برداران کشاورزی برای افزایش 

کمی و کیفی تولیدات کشاورزی اجرا می شود.

  جدول )16(:  افزایش ضریب نفوذ دانش در پهنه های تولیدی از طریق فعالیت های ترویجی از  سال 1394 تا 1397

عملکرد واحد عنوان فعالیتردیف
1394

عملکرد 
1395

عملکرد 
1396

عملکرد 
1397

سایت جامع الگویی تولیدی 1
20231921 19931742مورد ترویجی ملی و استانی

کانون یادگیری ملی و 2
319332 224293مورد استانی

3
برنامه تولید محصول 

گواهی شده سالم و ارگانیک
 ipm.ffs 

127222 50108مورد 

برنامه محوری توسعه 4
 ipcm 4610193 15مورد کشاورزی پایدار

200254 130192طرحطرح تحقیقی ترویجی 5

واحد نمایشی6
5471133 5621134مورد )مزرعه، باغ ،دامداری و ....( 

433452 278320مورد برنامه روز مزرعه 7
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عملکرد واحد عنوان فعالیتردیف
1394

عملکرد 
1395

عملکرد 
1396

عملکرد 
1397

300283 341353مورد هفته انتقال یافته ها 8

انتخاب تولیدکننده نمونه 9
70616281 69455847نفر )درسطح استان( 

انتخاب تولیدکننده نمونه 10
81102153158نفر)درسطح ملی(

236204 020مورد نمایشگاه ترویجی 11
139129 141107مورد جشنواره ترویجی 12

آموزش مهارتی13
4987835175591031298900195نفرروز  بهره برداران کشاورزی  

نفرروز آموزش های انفرادی ترویجی 14

1278864

346632809498793380
495892308991526110نفرروزآموزش های گروهی15
293646185938258161نفرروزکارگاه آموزشی16
209671163435153115نفرروزبازدید های ترویجی17

  ادامه جدول )16(:  افزایش ضریب نفوذ دانش در پهنه های تولیدی از طریق فعالیت های ترویجی از  سال 1394 تا 1397
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سایر فعالیت های آموزشی ترویجی در تعامل با بخش های اجرایی و تحقیقاتی: _
عضویت در کمیته های فنی محصولی/موضوعی وپوشش ترویجی موضوعات اولویت دار . 1
تهیه وتدوین طرح، پروژه وبرنامه های مشترک در موضوعات واولویت های بخش کشاورزی. 2
تهیه برنامه ترویجی مدیریت بحران و مخاطرات کشاورزی. 3
عضویت در کارگروه های تخصصی وکمیته های علمی – فنی مؤسسات وپژوهشکده های تحقیقاتی محصولی/ موضوعی . 4

وپوشش برنامه ای یافته های تحقیقاتی قابل ترویج

6ـ2ـ افزایش ضریب پوشش خدمات به زنان روستایی و عشایری
در راستای اجرایی شدن نظام نوین ترویج با هدف توانمندی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی )کارشناسان پهنه( 
برنامه های مختلفی از سال 94 در دو سطح کارشناسی و جامعه محلی طراحی و اجرا نموده است که اهم آن به شرح 

زیر است:
برنامه آموزش زنان روستایی  �
انتخاب و آموزش زنان تسهیلگر توسعه روستایی ) هر روستا یک تسهیل گر( �
ایجاد و توسعه صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری �
طرح ترویج کارآفرینی و توسعه کسب و کار پایدار زنان روستایی و عشایری �
توانمند سازی زنان روستایی در تولید محصول سالم �
توسعه اشتغال زنان روستایی و عشایری با استفاده از منابع بین المللی �
اجرای پروژه نوغانداری با مشارکت زنان روستایی در استان های مستعد  �
اجرای پروژه های توسعه ای در مناطق محروم  �
آموزش ملی کارشناسان پهنه در قالب کارگاه آموزشی آموزشگران �
تجلیل از کارشناسان نمونه پهنه ها در مراسم روز جهانی زن روستایی �
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با  � عشایری  و  روستایی  زنان  خرد  کارهای  و  کسب  نظام مند  راهبرد  تسهیلگری ،  راهنمای  کتاب  نشر  و  چاپ 
رویکرد تجاری سازی و پایداری مشاغل به روش LNSIE .23 سال تجربه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در 
بخش کشاورزی، مستند آموزش آموزشگران، راهنمای تغذیه سالم برای زنان روستایی و عشایری ویژه کارشناسان پهنه

 جدول )17(: عملکرد دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری طی سالهای 1394-95

9495واحد نام فعالیتردیف
203.570196.232نفر روز توانمندسازی زنان روستایی1
4.98012.516نفر- روزآموزش تسهیلگران زن توسعه روستایی2

آموزش اعضا و ارکان صندوق های اعتبارات3
38.64036.458نفر- روز خرد زنان روستایی

4
آموزش وترویج کارآفرینی و توسعه کسب و کار پایدار 
زنان روستایی و عشایری )معاونت امورزنان و خانواده 

ریاست جمهوری(
22.13736.370نفر- روز

33مورداجرای طرح آموزش افقی5
322487صندوقایجاد و توسعه صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی 6
8302.086نفرانتخاب زنان تسهیلگرتوسعه روستایی7
011.165نفر- روزآموزش زنان روستایی 8
28مورداجرای پروژه های بین المللی ویژه زنان روستایی9
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  جدول )18(: عملکرد دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در سال 1396

شاخصعنوان فعالیتردیف
میزان 
تحقق

139776نفر روز توانمند سازی زنان روستایی 1
63085نفر روز برنامه آموزش زنان روستایی 2
2095نفرتعداد تسهیلگران منتخب روستایی و عشایری3
6900نفر روز آموزش های تسهیلگری ویژه زنان روستایی و عشایری4
550مورد توسعه و تجهیز صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی و عشایری5
1مورد صندوق های شهرستانی توسعه فعالیت های زنان روستایی6

آموزش اعضا و ارکان صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری و 7
42513نفر روز کارشناسان استان و شهرستان 

آموزش های تسهیلگری و آشنایی با ایجاد صندوق های اعتبارات خرد 8
2720نفرروزویژه کارشناسان

2071نفر روز تربیت مربی کسب و کار 9
29211نفر روز ترویج مهارت های زندگی شغلی و توسعه کسب و کار پایدار10
1مورد مشاوره و هدایت شغلی )ملی( 11
73مورد بازدید ترویجی از کسب و کارهای موفق روستایی 12
1مورد برگزاری همایش ملی زنان روستایی و عشایری 13
68مورد برگزاری نمایشگاه تولیدات زنان روستایی )استانی(14
6مورد برگزاری نمایشگاه دستاوردهای زنان روستایی )منطقه ای(15
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شاخصعنوان فعالیتردیف
میزان 
تحقق

1مورد شرکت در نمایشگاه خارج از کشور 16
3مورد برگزاری همایش ساالنه کارشناس مسئول امور زنان استان ها 17
2772نفرتوسعه نوغانداری با مشارکت زنان روستایی 18
5مورد پروژه های بین المللی19

 جدول )19(: عملکرد دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در سال 1397

میزان واحد عنوان فعالیت  ردیف
تحقق 

2300نفرشناسایی و انتخاب تسهیلگران 1
2) 32( )TOT( 200نفر روزتربیت مربی تسهیلگری و اعتبارت خرد
2000جلد چاپ کتاب تسهیلگری 3
3360نفر روزتوانمند سازی  کارشناسان پهنه در موضوع تسهیلگری و اعتبارات خرد 4
0نفر روزاموزش تسهیلگری به جامعه محلی 5
1900مورد زمینه یابی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی 6
700مورد  ایجاد صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی 7
0نفر- روزآموزش زنان روستایی 8

  ادامه جدول )18(: عملکرد دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در سال 1396
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میزان واحد عنوان فعالیت  ردیف
تحقق 

0نفر روزآموزش اعتبارات خرد  به جامعه محلی 9
6مورد شبکه سازی صندو ق اعتبارات خرد در قالب صندوق های شهرستانی10
1320نفر روزتربیت مربی تسهیلگر حرفه ای در موضوع مهارت های زندگی شغلی 11

تربیت مربی تسهیلگر حرفه ای در موضوع آماده سازی شغلی12
1110نفر روزو راه اندازی کسب و کار

تربیت مربی تسهیلگر حرفه ای در موضوع رشد و13
690نفر روز توسعه کسب و کارهای خرد 

25200نفر روزآموز ش زنان روستایی و عشایری در موضوع مهارت های زندگی شغلی 14

آموزش زنان روستایی و عشایری در موضوع آماده سازی شغلی و 15
22200نفر روزراه اندازی کسب و کارهای خرد  

آموزش زنان روستایی و عشایری در موضوع رشد و توسعه کسب و 16
13800نفر روزکارهای خرد 

0جلدچاپ کتاب 23 سال توانمندسازی زنان روستایی و عشایری17
4000نفر روز آموزش زنان روستایی در تولید محصول سالم و گواهی شده 18
42مورد دریافت گواهی تولید محصول سالم و استاندارد 19

آموزش زنان روستایی جهت ایجاد باغچه های خانگی به منظور بهبود 20
45000نفر روز تغذیه خانوار روستایی 

60مورد ایجاد سایت باغچه های خانگی سبزی و صیفی 21

 ادامه جدول )19(: عملکرد دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در سال 1397
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دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی


