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صفحهعنوان

تقدیم به روح شادروان سرکار خانم مهندس زهره توجه
به پاس یک عمر خدمت صادقانه در عرصه آموزش کشاورزی کشور



مهارت آمـوزی کارکنـان وظیفـه کار خوبـی اسـت. ایـن کار یـک کار اساسـی 
اسـت، اگـر انشـااهلل شـما بتوانید حرکـت و حضـور سـرباز را در پـادگان هدفمند 
بکنیـد، یعنـی صرفاً این نباشـد که تیرانـدازی و نگهبانی یاد بگیرنـد، واقعاً بتوانند 

کار یـاد بگیرنـد، کار خیلـی بزرگی اسـت.
 )حضرت آیت ا... خامنه ای (



1 کلیات
فصل اول 





پیشگفتار

بــا توجــه بــه اهمیت آموزش های مهارتی در توسـعه عوامل انسـانی بخش کشاورزی و در ارتقا بهــره وری عوامل 
تولیـد، بــه نظــر مـی رســد سـرمایه گذاری در تربیـت نیـروی انسـانی ماهـر و کاردان از مهم ترین برنامه های توسـعه 

بود.  کشـور خواهد 
رصـد نیازهـای دنیـای کار در حـوزه کشـاورزی و تأمیـن نیـروی کارآمـد بـرای تولیـد غـذای کافی و سـالم یکی از 
رسـالت های اصلـی دنیـای آمـوزش اسـت. بـر ایـن اسـاس، شناسـایی گروه هـای هـدف، برنامه ریزی بـه منظـور ارتقاء 
مهارت هـای مـورد نیـاز بـازار کار کشـاورزی و پیگیـری ارتقا مهارت های شـاغالن بخـش و نیز تأمین نیـروی کار آینده 

بـا توجـه بـه توسـعه فناوری هـای جدیـد از الزامات پیـش روی متوالیـان آموزش  هـای مهارتی می باشـد.  
بنابرایـن تـالش بـرای شـکل گیری تعامـالت حرفـه ای درون و بـرون دسـتگاهی از طریـق شناسـایی امکانـات و 
ظرفیت هـای موجـود، شـناخت گروه هـای هـدف، بـه اشـتراک گذاری امکانـات و ظرفیت هـای کنشـگران مختلـف، به 
منظـور بسترسـازی بـرای تربیـت نیـروی کار ماهر و عالقمند بـه فعالیت در حوزه کشـاورزی از مهم تریـن راهبردهایی 
خواهـد بـود کـه به توسـعه بخـش کشـاورزی و تأمین امنیـت غذایی کمک شـایانی خواهد نمـود که متولیـان آموزش 

بـه عنـوان یـک اصـل شناخته شـده در امـر مهارت آمـوزی از آن بهـره می گیرند.
انعقـاد تفاهـم نامـه همـکاری مهارت آمـوزی کارکنـان وظیفـه بـا سـتاد کل نیروهای مسـلح و تالش جهـت تحقق 



اهـداف تعییـن شـده کـه مهارت آموزی سـاالنه 30000 نفر از سـربازان ایـن مرز و بوم بـوده اسـت، از نمودهای اصلی 
تعامـالت بیـن دسـتگاهی بـه منظور توسـعه منابع انسـانی آینده بخش کشـاورزی می باشـد. 

بر این اسـاس از سـال 1397 تا کنون وزارت جهاد کشـاورزی با برنامه ریزی "معاونت آموزش و ترویج کشـاورزی" 
 در ارتباطـی نزدیـک و اثربخـش با قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسـلح موفق گردیده اسـت تا بیش از

143000 نفـر از سـربازان ایـن مـرز و بـوم را تحت پوشـش آموزش های مهارتی قرار داده و طی سـه سـال متوالی رتبه 
نخسـت مهارت آموزی را در بین دسـتگاه های مختلف کسـب نماید. 

 همچنین بررسی و پیشنهاد طرح های جدید نظیر "طرح تربیت سرباز کشاورز از طریق کار در محیط واقعی تولید" و
 "طـرح توسـعه کشـت های گلخانـه ای بـا توجـه بـه ظرفیـت پادگان هـا" کـه عـالوه بـر حفـظ کمیت بـه ارتقـا کیفی 

آمـوزش هـم منتـج می شـود، از برنامه هـای معاونـت آمـوزش و ترویـج می باشـد کـه امیـد اسـت بـا همکاری قـرارگاه 
مهـارت آمـوزی و عـزم جـدی همه دسـت انـدرکاران عملیاتی شـود.

در پایـان از زحمـات همـه همـکاران بزرگوار در تمامی سـطوح که در اجـرای برنامه مهارت آمـوزی کارکنان وظیفه 
تـالش نمـوده و در تحقـق اهداف برنامـه ما را یـاری نموده اند، قدردانی می شـود.



1-1- مقدمه
بخـش کشـاورزی بـه عنـوان یـک بخش  مهم تخصصـی، تولیـدی، خدماتـی و اقتصادی نقـش بی بدیلی در توسـعه 

اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعی، فرهنگـی و ... دارد. 
از آنجـا کـه کشـاورزی بـه  عنـوان بخشـی مولد و امنیتی محسـوب می شـود، تمامی کارگـزاران و فعاالن شـاغل در 
آن، بـه عنـوان نیروهـای توانمنـد بالقـوه در عرصـه امنیـت غذایی و رشـد و شـکوفایی اقتصـادی، بایسـتی از مهارت و 
توانایـی الزم بـرای تولیـد برخـوردار باشـند. آموزش هـای کشـاورزی با محور قـرار دادن توسـعه منابع انسـانی، بدنبال 
ارتقـا مهارت هـای نیـروی انسـانی بـوده و عـالوه بر تربیـت نیروی انسـانی ماهر، بـر بهبود کمیـت و کیفیـت، همراه با 

افزایـش بهـره وری عوامل تولیـد تأکید دارد.
ارتقـا مهارت هـای علمـی و تخصصـی نیروهـای جـوان و عالقمنـد به یادگیـری فنون کشـاورزی، کمـک می کند تا 
عـالوه بـر توسـعه روش هـا و تکنیک هـای جدیـد و کاربـردی در کشـاورزی، نیروهـای ماهر و کاردان در سـطح کشـور 
بـرای ورود بـه بخش کشـاورزی تربیت شـوند. بی شـک ایـن موضوع، اشـتغال زایی، افزایـش درآمد، بهبود رفـاه و رونق 

بخـش کشـاورزی را نیز بـه همراه خواهد داشـت. 
مهارت آمـوزی در بخـش کشـاورزی کلیـد ایجـاد اشـتغال و جلوگیـری از گرایـش جوانان بـه مشـاغل کاذب، بدون 
آینـده شـغلی و مقطعـی همـراه بـا ریسـک بـاال اسـت. مهارت افزایـی جوانـان، نقش مهمـی در رونـق تولید و توسـعه 

کارآفرینـی و در نهایـت توسـعه پایدار ملـی دارد. 
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طـرح مهارت آمـوزی کارکنـان وظیفه، بسـتری مناسـب بـرای ورود جوانان عالقه مند بـه مباحث کشـاورزی به بازار 
کار و اشـتغال و نیز توسـعه کسـب و کارهای کشـاورزی است. 

1ـ2ـ معرفی طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح:
سـربازان بـه عنـوان رکـن محـوری در دفـاع از حریـم کشـور و حفـظ امنیـت اجتماعی محسـوب می شـوند. امروز 
امنیـت اجتماعـی بـا اشـتغال جوانـان و رونق تولید معنی می شـود. تحقیقات نشـان داده اسـت که سـه عنصـر دانش، 
نگـرش و مهـارت بر اشـتغال پذیری جوانان تأثیرگذار اسـت. حداکثر اسـتفاده از نیـروی جوانی و فرصت سـربازی برای 
ایـن مهـم، مـورد تأکیـد مقام معظـم رهبری و فرمانـده معظم کل قوا بـوده و ایشـان فرموده اند: "باید احسـاس تضییع 

وقـت و عمـر به کسـی دسـت ندهـد همه سـربازان بایسـتی تحت پوشـش برنامه های آموزشـی قـرار گیرند."
بـدون شـک منابـع انسـانی سـهم عمـده و مهمـی در رشـد اقتصـادی کشـورها دارنـد و تـالش بـرای توسـعه این 
منابـع بسـیار ارزنـده، از شـاخص های مهـم توسـعه یافتگی تلقی می شـود. آمـوزش مهارتـی کارکنان وظیفه بـه مثابه 
رویکـردی بـرای تربیـت کشـاورزان آینـده محسـوب می شـود. در ایـن راسـتا طـرح مهارت آمـوزی کارکنـان وظیفه از 
جملـه برنامه هـای مهـم ملـی اسـت که با همـکاری قـرارگاه مهارت آمـوزی کارکنان وظیفه سـتاد کل نیروهای مسـلح 

کشـور و وزارت جهادکشـاورزی از 97/2/29 اجرایـی گردیده اسـت. 
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در وزارت جهـاد کشـاورزی، معاونـت آمـوزش و ترویـج کشـاورزی متولـی پیگیـری برنامـه مهارت آمـوزی کارکنان 
وظیفـه می باشـد. بـه منظـور عملیاتی نمودن ایـن مهم، ضمن تشـکیل دبیرخانـه مهارت آموزی، برنامه ریزی آموزشـی 
سـاالنه، پیگیـری و تصویـب منابـع آموزشـی و اسـتانداردهای شـغلی، تأمیـن مالـی و اعتبـاری، برگزاری نشسـت ها و 

گردهمایی هـای ادواری، ارتبـاط بـا عوامـل اجرایـی در سـطوح ملی و اسـتانی را بر عهـده دارد.
 هـدف ایـن طرح، کمک به اشـتغال پذیری، تسـهیل ورود نیـروی جوان به بازار کار، اسـتفاده بهینـه از اوقات فراغت

سـربازان بـه منظـور افزایـش بهره وری نیروهـای جوان در دوران خدمت سـربازی، اسـتفاده از ظرفیت نیروهای مسـلح 
در راسـتای تحقـق اهـداف اقتصـاد مقاومتـی و فراهم نمـودن فرصت های شـغلی از طریق آموزش در محیط کار اسـت.

 از مزایـای اجـرای ایـن طـرح می توان بـه بهره مندی از فرصـت خدمت وظیفـه عمومی برای گسـترش مهارت های 
کشـاورزی، بهره منـدی از سلسـه مراتـب و تشـکیالت منسـجم واحدهـای نظامی در مخاطب شناسـی و نیازسـنجی به 
منظـور مهارت آمـوزی و تربیـت نیـروی انسـانی ماهر، تعامـل مؤثـر و بهره گیری از تجربیـات و دانش مربیـان حرفه ای 
کشـاورزی در افزایـش عملکـرد واحدهای تولیدی مسـتقر در پادگان هـا و فراهم آوردن زمینه الزم برای ایجاد مشـاغل 
زودبـازده اشـاره نمـود. در این طـرح، کارکنان وظیفـه عالقمند به یادگیـری مباحث تخصصی کشـاورزی، آموزش های 

مهارتـی شـغلی و حرفه ای را فـرا می گیرند. 
برنامه هـای مهارت آمـوزی کارکنـان وظیفـه سـتاد کل نیروهای مسـلح، با راهبری رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان ، دبیـری مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی و همـکاری و مسـاعدت تمامی عوامـل اجرایی 
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در سـطح مراکـز تحقیقـات و آمـوزش، سـازمان جهـاد کشـاورزی، مدیریت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان و نمایندگان 
 نیروهای مسـلح در اسـتان ها، متناسـب با پتانسـیل های هر اسـتان و ظرفیت یگان های نظامی، برنامه ریزی، عملیاتی و

اجرایی می شود.
 معاونـت آمـوزش و ترویـج کشـاورزی در نظر دارد با تـداوم مهارت آموزی و خالقیت در روش هـا و الگوهای آموزش 
مهارتـی، در جـذب و نگهداشـت نیروهـای جـوان ماهـر در بخـش فعاالنـه اقدام نمـوده و زمینـه جوان سـازی بخش را 

فراهـم نماید. 

1ـ3ـ ضرورت ارائه خدمات آموزشی به جوانان عالقه مند:
  در شـرایط متعـارف اقتصـادی یکـی از دالیل بیکاری و مهم تـر از آن پایین بودن نرخ بهـره وری نیروی کار، کمبود 
مهارت هـای حرفـه ای مـورد نیـاز اسـت. یکـی از مهم تریـن عوامل زمینـه ای در ایجـاد و پایدارسـازی اشـتغال جوانان، 
ارائـه آموزش هـای مهـارت محور و متناسـب با نیـاز بازار کار اسـت. برخورداری از نیروی انسـانی ماهر؛ تقویـت بازارکار 
و اشـتغال زایی را بیـش از پیـش متحـول سـاخته و موجـب رونـق تولیـد می گـردد. در این راسـتا، نقـش آموزش های 

مهارتـی در حوزه هـای تخصصـی و اهمیـت بـه روز نمـودن دانش و مهارت نیروی کار بسـیار اساسـی و مهم اسـت.
تقویـت دانـش و مهارت هـای مـورد نیـاز تولیـد در حوزه کشـاورزی، پـس از انقالب به  عنـوان یکـی از ارکان حفظ 
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نظام اسـالمی و اسـتقالل کشـور مـورد توجه قـرار گرفت 
و تاکنـون نیـز بـه پشـتوانه تالش هـای صـورت  گرفته در 
ایـن حـوزه و تدابیـر فرمانده معظم کل قوا، پیشـرفت های 
قابـل  مالحظـه ای رخ  داده اسـت. بنابرایـن لـزوم تقویـت 
کشـاورزی دانـش بنیـان، بـه  عنـوان مهم تریـن راهبـرد 
جـوان  نیـروی  در  ظرفیت سـازی  و  کشـور  خودکفایـی 
جهـت فعالیـت در بخـش کشـاورزی همواره مـورد تأکید 

سیاسـتگذاران و برنامه ریـزان بـوده اسـت.

تصویر )1(: مهارت آموزی کارکنان وظیفه در واحدهای تولیدی



فصل 1: کلیات
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امـروزه ارتقـاء تولیـد و خودکفایـی در امنیـت غذایـی و افزایـش بهـره وری در بخـش کشـاورزی بیـش از هـر زمان 
دیگـر، ضرورتـی اجتنـاب ناپذیراسـت. حفظ و اسـتفاده مطلـوب و بهینه از منابع پایـه )آب و خاک( با توجه به مسـائل 
زیسـت محیطـی، تولیـد پایـدار، تأمیـن امنیـت غذایـی و تولید محصول سـالم بـه عنـوان اولویت های مطرح شـده در 
برنامه هـای توسـعه کالن کشـاورزی محسـوب می شـوند. یکـی از اساسـی ترین و زیربنایی ترین روش های دسـتیابی به 
اهـداف مذکـور، توسـعه و تقویـت ظرفیت هـای بالقـوه منابع انسـانی و ارتقاء سـطح دانـش، بینش و مهارت هـای تولید 
 اسـت. مهارت افزایـی تولیدکننـدگان حال حاضر و تربیت نیروی انسـانی آینده در سـطوح نیمه ماهر، ماهر، اسـتادکار و

سرپرستی واحدهای تولیدی، خدماتی در بخش کشاورزی بیش از هر زمان دیگری در این برهه ضروری به نظر می رسد. 
بی شـک تأکیـد بـر کشـاورزی دانش بنیان و تحقـق اقتصـاد مقاومتی، مسـتلزم بهره گیـری از ظرفیت هـای قانونی، 
امکانات و پتانسـیل های موجود آموزشـی و سـرمایه گذاری برای توانمندسـازی نیروی انسـانی بخش کشـاورزی اسـت. 
بـا امضـای تفاهـم نامـه "مهارت آمـوزی کارکنـان وظیفه" در راسـتای دسـتیابی بـه اهـداف و چشـم اندازهای 
طـرح، فرصت هـای آموزشـی مغتنمـی فراهـم گردیـد تـا بـا آمـوزش مهارت هـای عملـی و تئـوری کشـاورزی، تربیت 

نیـروی انسـانی جـوان عالقه منـد فراهـم آید. 
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ارتقـای مهارت هـای شـغلی سـربازان و اسـتفاده از ظرفیـت  پادگان هـای آموزشـی بـرای توسـعه و تقویـت نیـروی 
انسـانی ماهـر بخش کشـاورزی کشـور و مهارت  افزایـی کارکنان وظیفـه نیروهای مسـلح، از اهداف تفاهـم نامه منعقده 
فـی مابیـن وزارت جهـاد کشـاورزی و سـتاد کل نیروهای مسـلح بوده اسـت که در این گزارش سـعی شـده تا بخشـی 

از ایـن دسـتاوردها به تصویر کشـیده شـود. 

 

تصویر )2(: مهارت آموزی کارکنان وظیفه در محیط کار واقعی





2
عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

در برگزاری دوره های آموزش مهارتی کارکنان وظیفه

فصل دوم 



فصل 2: عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در برگزاری دوره های آموزش...
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2ـ 1ـ عملکـرد مراکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی کشـور در 
اجـرای دوره هـای مهارتی کارکنـان وظیفـه نیروهای مسـلح از سـال 1397 تا 1399

در ارائـه آموزش هـای مهارتـی مـورد نیـاز کارکنـان وظیفـه، کارگروه هـای اسـتانی بـر اسـاس دسـتورالعمل های 
 تدویـن شـده، تشـکیل می گـردد. در ایـن کارگروه هـا، نیازهای آموزشـی کارکنـان وظیفه، بر اسـاس تجربیـات قبلی و

عالقه منـدی شـغلی بررسـی و در قالـب فرم هـای درخواسـت آمـوزش مهارتـی، تکمیـل می گـردد. پـس از آن، برنامـه 
آمـوزش مهارت آمـوزی سـاالنه کارکنـان وظیفـه اسـتان به تفکیک نـوع  نیروهای مسـلح )ارتش، سـپاه، ناجـا و دفاع(، 

بـه دفتـر آمـوزش بهره بـرداران و مشـاغل کشـاورزی اعالم می شـود. 
در دفتـر آمـوزش بهره بـرداران و مشـاغل کشـاورزی ضمـن هماهنگی الزم با قـرارگاه مهارت آموزی، پس از بررسـی 
تخصصـی موضوعـات آموزشـی، عناویـن مربوطـه بـا تکیـه بر میـزان کاربـردی بودن آنهـا در حـوزه مشـاغل زودبازده، 
شناسـایی و در سـامانه آمـوزش بهره بـرداران کشـاورزی )سـابک( تحـت عنـوان پـروژه مهارت آموزی کارکنـان وظیفه 
بارگـذاری می گـردد پـس از آن مراکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان ها بـه عنـوان مجـری 
دوره های آموزشـی مهارتی کارکنان وظیفه بر اسـاس دسـتورالعمل های مربوطه، نسـبت به اجرای دوره های آموزشـی، 
ارزیابـی و ارائـه گـزارش بـه دفتر آمـوزش بهره برداران و مشـاغل کشـاورزی اقدام می نمایند. گزارشـات ارسـالی پس از 

ثبـت در سـامانه سـابک، مبنـای تجزیـه و تحلیل عملکـرد اسـتان ها و ارائه گـزارش قرار خواهنـد گرفت.



22

فصل 2: عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در برگزاری دوره های آموزش...

تصویر )3(: نمایی از آموزش های کارکنان وظیفه در شرایط کرونا سال 1399 

 در سـال 1397 جمعاً 26636 نفر از کارکنان وظیفه نیروهای مسـلح تحت پوشـش آموزش های مهارتی قرار گرفتند
 که با احتسـاب مدت دوره و سـاعات آموزشـی، مراکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان های کشور؛
 عملکردی برابر 84871 نفرروز را داشتند. در این سال، با عنایت به ابالغ برنامه در شش ماهه دوم، وزارت جهاد کشاورزی

موفـق بـه دسـتیابی بـه 88 درصـد اهـداف پیش بینـی شـده و کسـب رتبـه نخسـت مهارت آمـوزی در بیـن تمامـی 
دسـتگاه ها گردیـد. در سـال 1397، اسـتان اصفهان بـا 4357 نفر، بیش ترین عملکـرد و پس از آن اسـتان های کرمان، 
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اردبیـل و فـارس بـا عملکـردی برابر با 3640 نفـر و 2375 نفر و 2319 نفر بـه ترتیب در رتبه های بعـدی قرار گرفتند.
در سـال 1398 در مجمـوع 63822 نفـر تحـت پوشـش برنامه هـای آموزشـی قـرار گرفتند. شـایان ذکر اسـت این 
 عملکرد بیش از دو برابر اهداف کمی پیش بینی شـده برای اسـتان ها بود و با احتسـاب مدت دوره ها، اسـتان های کشـور

بـه عملکـردی بالـغ بـر 357873 نفـرروز دسـت یافتنـد. در ایـن سـال، اسـتان تهـران بـا ارائـه 9684 نفـر بیش ترین 
 عملکـرد، پـس از آن اسـتان های خوزسـتان، کرمـان و آذربایجان شـرقی با عملکـردی برابر با 6476 نفـر و 4495 نفر و

4127 نفر به ترتیب در رتبه های بعدی جای گرفتند. 
بـا نگاهـی بـه گزارش ها، دیده می شـود در سـال 1397 کارکنان وظیفه ناجا بـا 39 درصد و در سـال 1398 نیروی 

ارتـش بـا 35 درصـد از کل افراد آمـوزش دیده، بیش ترین درصـد آموزش را به خود اختصـاص داده اند. 
 در سـال 1399 جمعـاً 52331 نفـر از کارکنـان وظیفـه نیروهـای مسـلح تحـت پوشـش آموزش هـای مهارتـی

قـرار گرفتنـد. بـا احتسـاب مـدت دوره و سـاعات آموزشـی، مراکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی اسـتان های کشـور 
 عملکـردی برابـر 523310 نفـرروز را ارائـه نموده انـد. در ایـن سـال اسـتان اصفهـان بـا 54170 نفـرروز در رتبـه اول

قـرار دارد و پـس از آن بـه ترتیـب اسـتان های کرمانشـاه، تهـران، آذربایجـان شـرقی و آذربایجـان غریی بـا عملکردی 
برابـر 47180 ، 43820، 39260 و 30200 نفـر روز در رتبه هـای بعـدی قـرار گرفته انـد. 
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تصویر )4(: رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایط کرونا در برنامه مهارت آموزی کارکنان سال 1399
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 جدول شماره 1- مقایسه عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح از
سال 1397 تا 1399

استانردیف
عملکرد سال 1399عملکرد سال 1398عملکرد سال 1397

نفر روزنفرنفر روزنفرنفر روزنفر
4851733412717899392639260آذربایجان شرقی1

609190215905353302030200آذربایجان غربی2

23759467173474006186180اردبیل3
43571309530639122541754170اصفهان4
4131689106647114584580البرز5
662233878578508648640ایالم6
6811823193216615176017600بوشهر7
727727968419926438243820تهران8
27082155618984474470چهارمحال و بختیاری9
160560120127429239230خراسان جنوبی10
5678911556102509339330خراسان رضوی11
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استانردیف
عملکرد سال 1399عملکرد سال 1398عملکرد سال 1397

نفر روزنفرنفر روزنفرنفر روزنفر
235211581481408838830خراسان شمالی12
00647668930201220120خوزستان13
9277125025005685680زنجان14
175146227938248240سمنان15
9166669215621936214521450 سیستان و بلوچستان 16
23196957268616768212121210فارس17
610204562135504754750قزوین18
125140029919354034030قم19
395231789258535965960کردستان20
36407930449544950477047700کرمان21
12437260160605195190جنوب کرمان22
19713923296215825471847180کرمانشاه23
23983192286363993990کهگیلویه و بویراحمد24

ادامه جدول شماره 1- عملکرد مراکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان های کشور در برگزاری دوره های مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در سال های 1397 و 1398
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ادامه جدول شماره 1- عملکرد مراکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان های کشور در برگزاری دوره های مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در سال های 1397 و 1398

استانردیف
عملکرد سال 1399عملکرد سال 1398عملکرد سال 1397

نفر روزنفرنفر روزنفرنفر روزنفر
927278917563770137213720گلستان25
58718127292187113611360گیالن26
4951792160069857847840لرستان27
398126719788069200620060مازندران28
760338282533989269260مرکزی29
9862254183411969127412740هرمزگان30
18036036728330132313230همدان31
31478849815232582580یزد32

26636848716382235787352331523310جمع
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 نمودار شماره 1- مقایسه عملکرد مراکز تحقیقات و اموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح
 از سال 1397 تا 1399 )واحد: نفر( 
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 2ـ2ـ مقایسـه عملکـرد مراکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتان ها در برگزاری دوره هـای مهارتی کارکنان وظیفه سـپاه از سـال 1397 تا 1399

همانگونـه کـه پیش تـر هـم مطـرح شـد در هر اسـتان با توجـه به سـهمیه اعالم شـده و میـزان جذب سـرباز، نوع 
یـگان فعـال در اسـتان، ظرفیت هـای بالقـوه و بالفعـل فعالیت های تولیـدی کشـاورزی در پادگان ها، امکانات آموزشـی 
مراکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی، حجم برنامه آموزشـی تعییـن و برنامه ریزی انجام می شـود. بر 

ایـن اسـاس مقایسـه عملکرد سـپاه، ارتـش، ناجا و وزارت دفـاع در ادامه آمده اسـت. 

جدول شماره 2ـ مقایسه عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه سپاه از سال 1397 تا 1399

استانردیف
عملکرد )نفر(

 سال 1399 سال 1398 سال 1397
520209266اردبیل1
102711431381اصفهان2
10593263البرز3
273155218ایالم4
011861145آذربایجان شرقی5
04152692آذربایجان غربی6
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استانردیف
عملکرد )نفر(

 سال 1399 سال 1398 سال 1397
254397599بوشهر7
22231571182تهران 8
111314258جیرفت 9
235245376چهارمحال و بختیاری 10
0149237خراسان جنوبی11
17547280خراسان رضوی12
128242367خراسان شمالی 13
019201087خوزستان 14
34320زنجان15
0198481سمنان16
25019791206سیستان و بلوچستان 17
574692568فارس 18
99058قزوین19
60129190قم 20
133349334کردستان21

ادامه جدول شماره 2ـ مقایسه عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه سپاه از سال 1397 تا 1399
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گزارش اقدامات 3 ساله معاونت آموزش و ترویج  کشاورزی در برنامه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح )1399-1397(     فصل 2: عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در برگزاری دوره های آموزش...

استانردیف
عملکرد )نفر(

 سال 1399 سال 1398 سال 1397
208118341621کرمان22
07221485کرمانشاه23
53260189کهگیلویه و بویراحمد24
350652336گلستان25
392176299گیالن26
158848218لرستان27
1611204625مازندران 28
219112345مرکزی29
180504432هرمزگان30
180958391همدان 31
14727175یزد 32

79632109218496جمع
 

ادامه جدول شماره 2ـ مقایسه عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه سپاه از سال 1397 تا 1399
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فصل 2: عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در برگزاری دوره های آموزش...

نمودار شماره 2- مقایسه عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه سپاه از سال 1397 تا 1399
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گزارش اقدامات 3 ساله معاونت آموزش و ترویج  کشاورزی در برنامه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح )1399-1397(     فصل 2: عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در برگزاری دوره های آموزش...

استان در  منابع طبیعی  و  تحقیقات و آموزش کشاورزی  مقایسه عملکرد مراکز  2ـ3ـ 
برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه ارتش از سال 1397 تا 1399

 یکی از نهادهای نظامی همکار در مهارت آموزی کارکنان وظیفه در استان های مجری، ارتش جمهوری اسالمی ایران
 است که 48824 نفر از سربازان وظیفه مشغول به خدمت، از طریق ارتش به مراکز مجری معرفی شده  و از سال 1397

تا کنون از آموزش های کشاورزی بهره مند شده اند.

جدول شماره 3- مقایسه عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه ارتش از سال 1397 تا 1399

عملکرد )نفر(استانردیف
 سال 1399 سال 1398 سال 1397

191112553425اصفهان1
32443460ایالم2
8619072007آذربایجان شرقی3
036192آذربایجان غربی4
94785687بوشهر5
4025592594تهران 6
0201169خراسان جنوبی7
320770275خراسان رضوی8
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فصل 2: عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در برگزاری دوره های آموزش...

عملکرد )نفر(استانردیف
 سال 1399 سال 1398 سال 1397

75422149خراسان شمالی 9
02554761خوزستان 10
35125450زنجان11
049194سمنان12
2118531196سیستان و بلوچستان 13
15729431353فارس 14
0146136قزوین15
05756قم 16
100103191کردستان17
97017782073کرمان18
89611311283کرمانشاه19
138877467گلستان20
51207313گیالن21
52375309لرستان22
02600مازندران 23
100286133مرکزی24

ادامه جدول شماره 3- مقایسه عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه ارتش از سال 1397 تا 1399
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گزارش اقدامات 3 ساله معاونت آموزش و ترویج  کشاورزی در برنامه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح )1399-1397(     فصل 2: عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در برگزاری دوره های آموزش...

عملکرد )نفر(استانردیف
 سال 1399 سال 1398 سال 1397

5201101484هرمزگان25
02121763همدان 26
0390یزد 27

74952169919630جمع

 

نمودار شماره 3- مقایسه عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه ارتش از سال 1397 تا 1399 )واحد: نفر( 

ادامه جدول شماره 3- مقایسه عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه ارتش از سال 1397 تا 1399
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فصل 2: عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در برگزاری دوره های آموزش...

استان در  منابع طبیعی  و  و آموزش کشاورزی  تحقیقات  مقایسه عملکرد مراکز  2ـ4ـ 
برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه ناجا از سال 1397 تا 1399

طبـق آمـار کسـب شـده از اسـتان ها، 41168 نفـر از سـربازانی کـه طـی سـال های 1397 لغایـت 1399 از طریق 
مراکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی آمـوزش دیده انـد، از طریـق ناجـا معرفـی شـده اند. در جدول 

شـماره 4 حجـم عملیـات در اسـتان های مجـری آمده اسـت. 

جدول شماره 4ـ مقایسه عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه ناجا از سال 1397 تا 1399

استان ردیف
عملکرد سال 1399عملکرد سال 1398عملکرد سال 1397

نفر نفر نفر
18551525352اردبیل1
1313449361اصفهان2
308973195البرز3
6582586ایالم4
3991034774آذربایجان شرقی5
609814236آذربایجان غربی6
333750474بوشهر7
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گزارش اقدامات 3 ساله معاونت آموزش و ترویج  کشاورزی در برنامه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح )1399-1397(     فصل 2: عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در برگزاری دوره های آموزش...

استان ردیف
عملکرد سال 1399عملکرد سال 1398عملکرد سال 1397

نفر نفر نفر
465266334تهران8
13287261جیرفت9
3531171چهارمحال و بختیاری10
160482122خراسان جنوبی11
50211333خراسان رضوی12
32150367خراسان شمالی13
02002121خوزستان 14
2393118زنجان15
0158149سمنان16
350820441 سیستان و بلوچستان17
1731001200فارس18
406312192قزوین19
0113157قم20
16244071کردستان21
5898831076کرمان22

ادامه جدول شماره 4ـ مقایسه عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه ناجا از سال 1397 تا 1399
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فصل 2: عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در برگزاری دوره های آموزش...

استان ردیف
عملکرد سال 1399عملکرد سال 1398عملکرد سال 1397

نفر نفر نفر
107510861879کرمانشاه23
186662210کهگیلویه و بویراحمد24
282227569گلستان25
123346524گیالن26
285377257لرستان27
2375141381مازندران28
441427448مرکزی29
286184358هرمزگان30
0593169همدان31
145188151یزد32

104001776013008جمع

 

ادامه جدول شماره 4ـ مقایسه عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه ناجا از سال 1397 تا 1399
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گزارش اقدامات 3 ساله معاونت آموزش و ترویج  کشاورزی در برنامه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح )1399-1397(     فصل 2: عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در برگزاری دوره های آموزش...

نمودار شماره 4- عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه ناجا از سال 1397 تا 1399 )واحد: نفر( 
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فصل 2: عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در برگزاری دوره های آموزش...

 2ـ 5 ـ مقایسـه عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان 
در برگـزاری دوره های مهارتـی کارکنان وظیفه وزارت دفاع از سـال 1397 تا 1399

اطالعـات مربـوط بـه برگـزاری آموزش هـای مهارتـی وزرات دفـاع طـی سـال های 1397 لغایـت 1399 در جـدول 
شـماره 5 آمده اسـت. 

جدول شماره 5ـ مقایسه عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه وزارت دفاع از سال 1397 تا 1399

استانردیف
عملکرد )نفر(

 سال 1399 سال 1398 سال 1397
106216250اصفهان1
01140ایالم2
03702272تهران 3
0369395خراسان جنوبی4
1802845خراسان رضوی5
0043خوزستان 6
0570سمنان7
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گزارش اقدامات 3 ساله معاونت آموزش و ترویج  کشاورزی در برنامه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح )1399-1397(     فصل 2: عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در برگزاری دوره های آموزش...

استانردیف
عملکرد )نفر(

 سال 1399 سال 1398 سال 1397
10500سیستان و بلوچستان 8
0500فارس 9
10516389قزوین10
6500قم 11
02371کرمانشاه12
15700گلستان13
2100گیالن14
0450هرمزگان15
22032یزد 16

76147671197جمع

 

ادامه جدول شماره 5ـ مقایسه عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه وزارت دفاع از سال 1397 تا 1399
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فصل 2: عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در برگزاری دوره های آموزش...

نمودار شماره 5 - مقایسه عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه وزارت دفاع از سال 1397 تا 
1399 ) واحد: نفر(

 
 



43

گزارش اقدامات 3 ساله معاونت آموزش و ترویج  کشاورزی در برنامه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح )1399-1397(     فصل 2: عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در برگزاری دوره های آموزش...

2ـ6ـ مقایسـه عملکـرد مراکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان 
در برگـزاری دوره هـای مهارتـی کارکنان وظیفه بـه تفکیـک زیربخش های تخصصی 

از سـال 1397 تا 1399
بـا توجـه بـه دسـته بندی و تعییـن مشـاغل زودبازده در سـطح اسـتان های کشـور و تعییـن اولویت های هر اسـتان 
در ایجـاد اشـتغال در بخـش کشـاورزی، دوره هـای مهارتـی ارسـالی از سـوی اسـتان ها بررسـی و پرتکرارتریـن و بـا 
اهمیت تریـن دوره هـای پیشـنهادی که در هر اسـتان تعیین شـده بـود، به عنوان پـروژه مهارت آمـوزی کارکنان وظیفه 
در سـامانه سـابک بارگـذاری شـد. بـر این اسـاس سـهم آموزش هـای مهارتی در هر زیر بخش طی سـه سـال گذشـته 

بـه این شـرح بوده اسـت.

جدول شماره 6ـ مقایسه عملکرد دوره های مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح به تفکیک زیربخش های تخصصی از سال 1397 تا 1399 )واحد: نفر(

سال 1399سال 1398سال1397عنوان زیربخشردیف
04000آب و خاک1
132013180528625باغبانی2
05960جنگل و مرتع3
01640حفظ نباتات4
81262356317993دام وطیور5
01570دامپزشکی6
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فصل 2: عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در برگزاری دوره های آموزش...

سال 1399سال 1398سال1397عنوان زیربخشردیف
241415760دوره های مرتبط با مدیریت و کسب و کار کشاورزی7
13551338652زراعت8
154035993920شیالت9
0624716مکانیزاسیون10
00391صنایع تبدیلی و تکمیلی11
0034امور اراضی12

266366382252331جمع

 

نمودار شماره 6 - مقایسه عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح به تفکیک 
زیربخش های تخصصی از سال 1397 تا 1399 ) واحد: نفر (

ادامه جدول شماره 6ـ مقایسه عملکرد دوره های مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح به تفکیک زیربخش های تخصصی از سال 1397 تا 1399 )واحد: نفر(
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گزارش اقدامات 3 ساله معاونت آموزش و ترویج  کشاورزی در برنامه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح )1399-1397(     فصل 2: عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در برگزاری دوره های آموزش...

2ـ7ـ عملکـرد مراکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی ومنابـع طبیعی اسـتان در 
برگـزاری دوره هـای مهارتـی کارکنـان وظیفـه نیروهـای مسـلح به تفکیک سـتاد 

نیروهای مسـلح از سـال 1397 تـا 1399
بـا توجـه بـه شـکل گیری کارگروه های اسـتانی در برنامـه مهارت آمـوزی کارکنان وظیفـه و عضویت نیروهـای ناجا، 
سـپاه، ارتـش و دفـاع در کارگروه هـای مذکـور و البتـه بـا در نظـر گرفتـن این مسـأله که در برخـی از اسـتان ها یک یا 
چنـد بخـش از نیروهـای مسـلح فعالیـت ندارنـد، میـزان آمـوزش در هـر بخـش از سـتاد کل نیروهای مسـلح متفاوت 
اسـت. در ادامـه اطالعـات 3 سـاله آموزش هـای مهارتـی ویـژه کارکنـان وظیفـه سـپاه، ارتش، ناجـا و دفـاع در جدول 

شـماره 7 آمده اسـت.



46

فصل 2: عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در برگزاری دوره های آموزش...

جدول شماره 7 - عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح به تفکیک زیر 
بخش های ستاد نیروهای مسلح از سال 1397 تا 1399

ستاد کل 
نیروهای 

مسلح

جمع عملکرد سه عملکرد سال 1399عملکرد سال 1398عملکرد سال 1397
سال

درصد 
سهم

نفرروزنفرنفرروزنفرنفرروزنفرنفرروزنفر
104003547417780112487130791307904125927875129ناجا

79802504419547109053184961849604602331905732سپاه

74952087021746123867196301963004887134103734ارتش

76134834749124661197119706707279195وزارت دفاع

2663684871638223578735240252331142860495075100جمع
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گزارش اقدامات 3 ساله معاونت آموزش و ترویج  کشاورزی در برنامه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح )1399-1397(     فصل 2: عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در برگزاری دوره های آموزش...

نمودارشماره 7- درصد سهم عملکرد مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان در برگزاری دوره های مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح به 
تفکیک زیر بخش های ستاد نیروهای مسلح ) واحد: میانگین درصد از سال 1397 تا 1399( 
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سایر اقدامات
تشکیل دبیرخانه ملی آموزش های مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح:

دبیرخانـه ملـی آموزش هـای مهارتـی کارکنـان وظیفه نیروهای مسـلح بـه منظور انسـجام و ایجاد وحـدت رویه در 
نیازسـنجی، برنامـه ریـزی، اجـرا و ارزیابـی دوره هـای مهارتی آموزش کارکنان وظیفه تشـکیل شـده اسـت و مأموریت 
آن کمـک بـه سیاسـتگذاري ، برنامـه ریـزي و انجـام فعالیـت هـاي الزم به منظـور ارتقـاي کمي و کیفـي آموزش های 
مهارتـی کارکنـان وظیفـه نیروهـای مسـلح به منظور ایجاد اشـتغال و بـا بهره گیـري از تمامي ظرفیت هـا و تجربه هاي 
داخلـي و خارجـی می باشـد ایـن دبیرخانـه تحت نظـارت کمیته مشـترک نیروهـای مسـلح و وزارت جهاد کشـاورزی 

براسـاس تفاهـم نامـه مشـترک شـماره 3810/1/102/901 مـورخ 97/2/29 فعالیت می کند.
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طرح سرباز ماهر
 در طـرح سـرباز ماهـر، کارکنـان وظیفه در طول خدمـت با گذراندن آمـوزش مهارت آموزی حداقل یـک مهارت فنی

را فراگرفتـه تـا زمینـه اشـتغال آن هـا پـس از پایـان خدمـت هموارتـر شـود. همچنیـن در اجـرای طـرح مهارت آموزی 
سـربازان وظیفـه مقـرر شـد ه اسـت بـرای کارکنـان وظیفـه ای که قبـل از اعـزام به خدمـت وظیفـه دارای یک تخصص 
فنـی خـاص بوده انـد و یـا در مـدت خدمت سـربازی با بـه کارگیری تخصصـی در نیروهای مسـلح عماًل مهـارت الزم را 
در فعالیـت مربوطـه کسـب کرده انـد و در عیـن حال فاقد گواهی نامه تخصصی هسـتند، گواهی نامه رسـمی صادر شـود.

تفاهم نامه همکاری در اجرای آموزش رانندگی، سرویس و نگهداری تراکتور و صدور گواهینامه رانندگی 

ایـن تفاهـم نامـه بین مؤسسـه آموزش و ترویج کشـاورزی و قـرارگاه نیروهای مسـلح در حال انعقاد می باشـد. هدف 
ایـن تفاهـم نامـه عبارت از تعامـل و ایفای نقش در خصوص آمـوزش رانندگی تراکتور و صدور گواهینامه آموزشـی برای 
 کارکنـان وظیفـه و تسـهیل انجام امور مربـوط به مهارت آمـوزی آموزش رانندگـی کارکنان وظیفه می باشـد. بهره گیری
 از ظرفیت هـای موجـود طرفیـن تفاهم نامـه و ایجاد ظرفیت جدیـد مهارت آموزی و ایجاد اشـتغال و همچنین حمایت و

پشتیبانی از طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه از دیگر اهداف این تفاهم نامه بوده است.
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طرح احداث گلخانه های هوشمند کوچک مقیاس

اهـداف ایـن طـرح عبـارت اسـت از: تربیـت سـربازان وظیفه بـه منظـور انجام امـور مربوط بـه احـداث گلخانه های 
 هوشـمند کوچک مقیاس به منظور انجام تولیدات گلخانه ای )سـبزی و صیفی، نشـاء، گل و گیاه، قارچ خوراکی، سـایر(

در مقیـاس کوچـک و همچنیـن توانمندسـازی نیـروی کار و کمک به افزایش اشـتغال، خوداشـتغالی و کاهش بیکاری 
صـورت می گیـرد و اسـتان هایی بـه منظـور پایلـوت در ایـن طرح انتخـاب شـده و در حال فعالیت می باشـند.
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3 ضمائم
فصل سوم 



فصل 3: ضمائم
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دستورالعمل اجرایی آموزش های مهارتی 
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح ) سال 1397(

در اجرای تفاهم نامه شماره 3810/1/102/901 مورخ 
97/2/29 بین رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر 
محترم جهاد کشاورزی و تأیید طرح مهارت آموزی کارکنان 
وظیفه نیرو های مسلح از سوی فرماندهی معظم کل قوا، با توجه 
 به اهمیت و ضرورت مهارت آموزی و توانمندسازی جوانان

برای ورود به بازار کار و بهره گیری از فرصت وظیفه عمومی 
برای این امر مهم در بدو ورود جوانان به اجتماع، دستورالعمل 
اجرایی ذیل به منظور ساماندهی آموزش های مربوط به شرح 
زیر در مقاطع زمانی قبل از شروع خدمت وظیفه، در حین 

انجام خدمت وظیفه و پس از آن برای دستیابی به اهداف:
تعامل و ایفای نقش در موضوع طرح مهارت آموزی _
 بهره گیری از ظرفیت های موجود طرفین تفاهم نامه و  _

     ایجاد ظرفیت های جدید در زمینه طرح مهارت آموزی
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پشتیبانی و حمایت از طرح مهارت آموزی _
تسهیل و سرعت بخشی به انجام موثر موضوع طرح مهارت آموزی ابالغ می گردد.  _

ماده )1( اختصارات و تعاریف:

 به منظور رعایت اختصار از واژه های زیر در این دستورالعمل استفاده می شود. 
ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح _
وزارت: وزارت جهاد کشاورزی _
سازمان: سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی _
مؤسسه: مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی _
دفتر: دفتر آموزش بهره برداران مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی _
سازمان استان: سازمان جهاد کشاورزی استان _
مرکز تحقیقات و آموزش: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان _
طرح مهارت آموزی: طرح جامع مهارت آموزی وظیفه نیروهای مسلح _
 کارگروه اسـتانی:کارگروه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسـلح اسـتان )قرارگاه مهارت آموزی کارکنان  _

     وظیفه نیروهای مسلح(
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کارگروه ملی: کارگروه برنامه ریزی ملی  _
 کارکنان وظیفه: کسانی که مطابق قانون وظیفه عمومی در یکی از دوره های ضرورت، احتیاط یا ذخیره مشغول  _

     خدمت می باشند. 
 مخاطبیـن دوره هـای آموزشـی:کارکنان وظیفـه ای هسـتند که بر اسـاس فرم نیازسـنجی از طـرف نیروهای  _

     مسلح استانی، به مراکز تحقیقات و آموزش جهت طی دوره مهارت آموزی معرفی می شوند.
باشد که خللی در طی اجرای  به گونه ای  باید  برای حضور مخاطبین در دوره های آموزشی  برنامه ریزی  تبصره: 

استاندارد مورد اجرا ایجاد نکند. 

ماده )2( ارکان 

به منظور ساماندهی موضوع پشتیبانی فنی و آموزش کارکنان وظیفه، ارکان زیر برای این دستورالعمل پیش بینی 
شده است. 

2-1- کمیته مشترک به عنوان عالی ترین مرجع، عهده دار مسئولیت پیاده سازی و نظارت بر اجرای تفاهم نامه حاضر است.
2-2- کارگروه ملی با ترکیب اعضای زیر وظیفه انجام هماهنگی های الزم با استان ها را در اجرای تفاهم نامه همکاری 

ستاد کل با وزارت را بر عهده دارد. 
2-3- کارگروه استانی با ترکیب اعضای زیر وظیفه انجام برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره های آموزش مهارتی را دارد.
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کار گروه ملی:

معاون ترویج و آموزش و رئیس مؤسسه )رئیس کارگروه( _
معاون آموزشی مؤسسه )عضو( _
مدیر کل دفتر آموزش بهره بردارن )عضو و دبیر کارگروه( _
رئیس مرکز کارآفرینی مؤسسه )عضو( _
مدیر کل دفتر پشتیبانی شبکه ترویج )عضو( _
مسئول امور سربازان سازندگی دفتر پشتیبانی شبکه ترویج )عضو( _
رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری )عضو( _
دو نفر از معاونین آموزشی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کشور به انتخاب رئیس مؤسسه _
رئیس گروه آموزش های مهارتی بهره برداران )عضو( _
دو نفر مدعو بنا به اقتضای دستور کار جلسه _

تبصره 1: اعضای کارگروه ملی توسط معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی منصوب می شوند.
2-3- کارگروه استانی با ترکیب اعضای زیر، بر هماهنگی فعالیت های و حسن اجرای دوره ها نظارت خواهد نمود.
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کار گروه استانی: 

رئیس سازمان استان، به عنوان نماینده عالی وزیر در استان )رئیس کارگروه قرارگاه مهارت آموزی( _
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش )عضو و مجری برنامه های مهارتی استان( _
 معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش )عضو و دبیر( _
مدیر هماهنگی ترویج سازمان استان )عضو( _
رئیس اداره آموزش بهره برداران مرکز تحقیقات و آموزش _
 نمایندگان نیروهای مسلح استان در حوزه مهارت آموزی بخش کشاورزی، حداکثر یک نماینده از هر نیرو )ارتش،  _

     سپاه پاسداران، ، نیروی انتظامی ، وزارت دفاع( )عضو(
دو نفر عضو مدعو به پیشنهاد رئیس مرکز تحقیقات و آموزش و تأیید رئیس سازمان _

تبصره 1: بر حسب نیاز و موضوع رئیس کارگروه می تواند از صاحب نظران موضوعی دعوت به عمل آورد.
تبصره2: صدور ابالغ اعضای کارگروه توسط رئیس سازمان استان صورت می پذیرد.

 تبصره3: دبیرخانه کارگروه استانی در مرکز تحقیقات و آموزش با مسئولیت رئیس اداره آموزش بهره برداران مستقر 
    می باشد و هماهنگی، جمع بندی و ارائه گزارش های ادواری را به کارگروه ملی عهده دار خواهد بود. 
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ماده )3( فرآیند اجرا

3-1- نیازسنجی:

 نیازسـنجی آموزشـی کارکنـان وظیفـه ، با اسـتفاده از فرم پیوسـت و توسـط مرکز تحقیقـات و آمـوزش، با تأیید  _
     کارگروه برنامه ریزی استانی انجام می گیرد.

 فهرسـت مخاطبین نهایی برای شـرکت در دوره های آموزش مهارتی، توسـط نمایندگان نیروهای مسـلح استان و _
     پس از تصویب در کارگروه استانی به مرکز تحقیقات و آموزش اعالم می گردد.

تبصره: کارکنان وظیفه روستا زاده یا فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی در اولویت این گونه آموزش ها خواهند بود.

3-2- برنامه ریزی آموزشی:

بـا توجـه بـه اینکـه هـدف نهایـی ایـن آموزش هـا "اشـتغال پـس از اتمـام دوره هـا" می باشـد. در سـازماندهی  _
نیازهـای آموزشـی، آموزش هایـی کـه ظرفیـت اشـتغال پذیری دارنـد مـورد توجـه اساسـی قـرار گیـرد.

 برنامه ریـزی آموزشـی بر اسـاس امکانـات و قابلیت هـای موجود در پادگان هـای محل خدمت کارکنـان وظیفه و _
توانمندی های مرکز تحقیقات و آموزش صورت می پذیرد.

آموزش هـای مهارتـی بـر اسـاس پودمان هـا و اسـتانداردهای شـغلی بهره بـرداران بخش کشـاورزی مـورد تأیید  _
مؤسسـه اجرا می شـود. 
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تبصره: در صورت عدم وجود استانداردهای مشاغل یک دوره خاص در مؤسسه، سرفصل های نظری و عملی الزم 
برای آموزش های مهارتی مورد نظر، توسط کارگروه استانی تدوین و از تجربیات اساتید در این زمینه استفاده خواهد شد.

برنامه عملیاتی آموزش پس از تصویب در کارگروه استانی جهت تصویب نهایی برای اجرا به موسسه ارسال گردد. _

3-3- اجرا:
اجرای آموزش ها در قالب شیوه نامه های مصوب برنامه آموزش بهره برداران و دستورالعمل حاضر می باشد.  _
محل اجرای دوره های آموزشـی در پادگان ها بوده و در صورت نیاز، به تشـخیص کارگروه اسـتانی از ظرفیت های  _

مراکـز تحقیقـات و آمـوزش اسـتان و امکانـات دولتـی و بخش خصوصـی در اختیار کلیه واحد های سـازمانی اسـتان در 
این خصوص اسـتفاده می گردد.

بـه منظـور رعایـت مقـرات مربوط و تسـهیل در امـر ایاب و ذهاب اسـاتید به محل برگـزاری کالس هـا و یا انتقال  _
مخاطبیـن )کارکنـان وظیفـه( نماینـدگان اسـتانی نیروهـای مسـلح عهـده دار تأمیـن ایـاب و ذهـاب در ایـن خصوص 

خواهنـد بود.
در اجرای دوره های آموزشـی مهارتی پیشـنهاد می گردد از تجارب فارغ التحصیالن توانمند رشـته های کشـاورزی  _

کـه دوران خدمـت وظیفـه خـود را در پادگان ها می گذرانند به عنوان دسـتیار مدرس دوره ها بهره گیری شـود.
از منابـع آموزشـی موجـود در تارنمـای مؤسسـه )www.itvhe.ac.ir( و ظرفیت هـای تـاالر ترویـج دانـش و فنون  _

کشـاورزی )http://agrilib.areo.ir( بـرای ارتقـای سـطح دانـش و بینـش مخاطبین بهره گیری شـود.
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3-4- ارزشیابی آموزشی:

ارزشـیابی از فراگیـران بـر اسـاس دسـتورالعمل های مصوب آمـوزش بهره براران توسـط مرکز تحقیقـات و آموزش  _
انجـام می گیرد.

 مـالک دریافـت گواهینامـه قابل قبول در گواهینامه های آموزشـی کسـب حداقل 60 درصد نمـره آزمون تئوری و _
 70 درصـد آزمـون عملـی در پایـان هر مرحله و همچنیـن آزمون های پایان دوره می باشـد که توسـط مرکز تحقیقات و

آموزش به عمل می آید.
 مرکز تحقیقات و آموزش موظف اسـت عناوین دوره های آموزشـی و اسـامی شرکت کنندگان را در سامانه آموزش _

بهره برداران سابک به آدرس )www.saabak.ir( ثبت نماید.
بـرای فراگیرانـی کـه حـد نصـاب الزم در آزمون هـای تئـوری و عملـی دوره هـای مهارت آمـوزی را کسـب نمایند  _

گواهینامـه آمـوزش مهارتـی بهره بـرداران توسـط مرکـز تحقیقـات و آموزش صـادر می گردد. 

5-3 مستند سازی:

بـه منظـور ارائـه گـزارش بـه مبـادی ذیربـط، تهیـه و ارسـال گـزارش عملکـرد ادواری از کلیـه مراحـل اجـرای  _
برنامه هـای آموزشـی توسـط دبیرخانـه کارگـروه اسـتانی مـورد تأکیـد می باشـد.
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))به نام خدا((
دستورالعمل اجرایی آموزش های مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح )سال 1398(

در اجرای تفاهم نامه شماره 3810/1/102/901 مورخ 97/2/29 بین رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر 
محترم جهاد کشاورزی و تأیید طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیرو های مسلح از سوی فرماندهی معظم کل قوا، 
با توجه به اهمیت و ضرورت مهارت آموزی و توانمندسازی جوانان برای ورود به بازار کار و بهره گیری از فرصت وظیفه 
عمومی برای این امر مهم در بدو ورود جوانان به اجتماع، دستورالعمل اجرایی ذیل به منظور ساماندهی آموزش های 
مربوط به شرح زیر در مقاطع زمانی قبل از شروع خدمت وظیفه، در حین انجام خدمت وظیفه و پس از آن برای دستیابی 

به اهداف:
تعامل و ایفای نقش در موضوع طرح مهارت آموزی _
بهره گیری از ظرفیت های موجود طرفین تفاهم نامه و ایجاد ظرفیت های جدید در زمینه طرح مهارت آموزی _
پشتیبانی و حمایت از طرح مهارت آموزی _
تسهیل و سرعت بخشی به انجام موثر موضوع طرح مهارت آموزی _

 ابالغ می گردد. 
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ماده )1(اختصارات و تعاریف
 به منظور رعایت اختصار از واژه های زیر در این دستورالعمل استفاده می شود. 

ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح _
وزارت: وزارت جهاد کشاورزی _
سازمان: سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی _
مؤسسه: مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی _
دفتر: دفتر آموزش بهره برداران مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی _
سازمان استان: سازمان جهاد کشاورزی استان _
مرکز تحقیقات و آموزش: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان _
طرح مهارت آموزی: طرح جامع مهارت آموزی وظیفه نیروهای مسلح _
 کارگروه استانی:کارگروه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح استان )قرارگاه مهارت آموزی کارکنان  _

     وظیفه نیروهای مسلح(
کارگروه ملی: کارگروه برنامه ریزی ملی  _
 کارکنان وظیفه: کسانی که مطابق قانون وظیفه عمومی در یکی از دوره های ضرورت، احتیاط یا ذخیره مشغول  _

     خدمت می باشند. 
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 مخاطبین دوره های آموزشی: کارکنان وظیفه ای هستند که بر اساس فرم نیازسنجی از طرف نیروهای مسلح  _
     استانی، به مراکز تحقیقات و آموزش جهت طی دوره مهارت آموزی معرفی می شوند.

اجرای  باشد که خللی در طی  به گونه ای  باید  برای حضور مخاطبین در دوره های آموزشی  برنامه ریزی   تبصره: 
     استاندارد مورد اجرا ایجاد نکند. 

ماده)2( ارکان 
بـه منظـور سـاماندهی موضـوع پشـتیبانی فنـی و آمـوزش کارکنـان وظیفـه، ارکان زیـر بـرای ایـن دسـتورالعمل 

پیش بینـی شـده اسـت. 
2-1- کمیته مشترک به عنوان عالی ترین مرجع، عهده دار مسئولیت پیاده سازی و نظارت بر اجرای تفاهم نامه حاضر است.

2-2- کارگروه ملی با ترکیب اعضای زیر وظیفه انجام هماهنگی های الزم با استان ها را در اجرای تفاهم نامه همکاری 
ستاد کل با وزارت را بر عهده دارد. 

2-3- کارگروه استانی با ترکیب اعضای زیر وظیفه انجام برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره های آموزش مهارتی را دارد.
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کار گروه ملی:
معاون ترویج و آموزش و رئیس مؤسسه )رئیس کارگروه( _
معاون آموزشی مؤسسه )عضو( _
مدیر کل دفتر آموزش بهره بردارن )عضو و دبیر کارگروه( _
رئیس مرکز کارآفرینی مؤسسه )عضو( _
مدیر کل دفتر پشتیبانی شبکه ترویج )عضو( _
مسئول امور سربازان سازندگی دفتر پشتیبانی شبکه ترویج )عضو( _
رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری )عضو( _
دو نفر از معاونین آموزشی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کشور به انتخاب رئیس مؤسسه _
رئیس گروه آموزش های مهارتی بهره برداران )عضو( _
دو نفر مدعو بنا به اقتضای دستور کار جلسه _

تبصـره 1: اعضـای کارگـروه ملـی توسـط معـاون وزیـر و رئیس سـازمان تحقیقـات و آمـوزش و ترویج کشـاورزی 
می شـوند. منصوب 

تبصره 2: دبیرخانه کارگروه ملی در معاونت آموزشی مؤسسه مستقر می باشد.
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2-3- کارگروه استانی با ترکیب اعضای زیر، بر هماهنگی فعالیت های و حسن اجرای دوره ها نظارت خواهد نمود.

کار گروه استانی: 

رئیس سازمان استان، به عنوان نماینده عالی وزیر در استان )رئیس کارگروه قرارگاه مهارت آموزی( _
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش )عضو و مجری برنامه های مهارتی استان( _
معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش )عضو و دبیر( _
مدیر هماهنگی ترویج سازمان استان )عضو( _
رئیس اداره آموزش بهره برداران مرکز تحقیقات و آموزش _
نمایندگان نیروهای مسلح استان در حوزه مهارت آموزی بخش کشاورزی، حداکثر یک نماینده از هر نیرو )ارتش،  _

سپاه پاسداران، نیروی انتظامی ، وزارت دفاع( )عضو(
دو نفر عضو مدعو به پیشنهاد رئیس مرکز تحقیقات و آموزش و تأیید رئیس سازمان _

تبصره 1: بر حسب نیاز و موضوع رئیس کارگروه می تواند از صاحب نظران موضوعی دعوت به عمل آورد.
تبصره2: صدور ابالغ اعضای کارگروه توسط رئیس سازمان استان صورت می پذیرد.

تبصـره3: دبیرخانـه کارگـروه اسـتانی در مرکز تحقیقـات و آموزش با مسـئولیت رئیس اداره آمـوزش بهره برداران 
مستقر می باشـد و هماهنگـی، جمع بنـدی و ارائـه گزارش هـای ادواری را بـه کارگـروه ملی عهـده دار خواهد بود. 
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ماده )3( فرآیند اجرا

1-3- نیازسنجی:
نیازسـنجی آموزشـی کارکنـان وظیفـه ، با اسـتفاده از فرم پیوسـت و توسـط مرکز تحقیقـات و آمـوزش، با تأیید  _

کارگـروه برنامه ریزی اسـتانی انجـام می گیرد.
 فهرسـت مخاطبین نهایی برای شـرکت در دوره های آموزش مهارتی، توسـط نمایندگان نیروهای مسـلح اسـتان و _

پس از تصویب در کارگروه استانی به مرکز تحقیقات و آموزش اعالم می گردد.
تبصره: کارکنان وظیفه روستا زاده یا فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی در اولویت این گونه آموزش ها خواهند بود.

2-3- برنامه ریزی آموزشی:
بـا توجـه بـه اینکـه هـدف نهایـی ایـن آموزش هـا "اشـتغال پـس از اتمـام دوره هـا" می باشـد. در سـازماندهی  _

نیازهـای آموزشـی، آموزش هایـی کـه ظرفیـت اشـتغال پذیری دارنـد مـورد توجـه اساسـی قـرار گیـرد.
 برنامه ریـزی آموزشـی بر اسـاس امکانـات و قابلیت هـای موجود در پادگان هـای محل خدمت کارکنـان وظیفه و _

توانمندی های مرکز تحقیقات و آموزش صورت می-پذیرد.
آموزش هـای مهارتـی بـر اسـاس پودمان هـا و اسـتانداردهای شـغلی بهره بـرداران بخش کشـاورزی مـورد تأیید  _

مؤسسـه اجرا می شـود. 
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تبصره: در صورت عدم وجود استانداردهای مشاغل یک دوره خاص در مؤسسه، سرفصل های نظری و عملی الزم 
برای آموزش های مهارتی مورد نظر، توسط کارگروه استانی تدوین و از تجربیات اساتید در این زمینه استفاده خواهد شد.

  برنامه عملیاتی آموزش پس از تصویب در کارگروه استانی جهت تصویب نهایی برای اجرا به موسسه ارسال گردد. _

3-3- اجرا:
اجرای آموزش ها در قالب شیوه نامه های مصوب برنامه آموزش بهره برداران و دستورالعمل حاضر می باشد.  _
محل اجرای دوره های آموزشـی در پادگان ها بوده و در صورت نیاز، به تشـخیص کارگروه اسـتانی از ظرفیت های  _

مراکـز تحقیقـات و آمـوزش اسـتان و امکانـات دولتـی و بخش خصوصـی در اختیار کلیه واحد های سـازمانی اسـتان در 
این خصوص اسـتفاده می گردد.

بـه منظـور رعایـت مقـرات مربوط و تسـهیل در امـر ایاب و ذهاب اسـاتید به محل برگـزاری کالس هـا و یا انتقال  _
مخاطبیـن )کارکنـان وظیفـه( نماینـدگان اسـتانی نیروهـای مسـلح عهـده دار تأمیـن ایـاب و ذهـاب در ایـن خصوص 

خواهنـد بود.
در اجرای دوره های آموزشـی مهارتی پیشـنهاد می گردد از تجارب فارغ التحصیالن توانمند رشـته های کشـاورزی  _

کـه دوران خدمـت وظیفـه خـود را در پادگان ها می گذرانند به عنوان دسـتیار مدرس دوره ها بهره گیری شـود.
 از منابع آموزشی موجود در تارنمای مؤسسه (www.itvhe.ac.ir) و ظرفیت های تاالر ترویج دانش و فنون کشاورزی _

(http://agrilib.areo.ir) برای ارتقای سطح دانش و بینش مخاطبین بهره گیری شود.
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4-3- ارزشیابی آموزشی:

ارزشـیابی از فراگیـران بـر اسـاس دسـتورالعمل های مصوب آمـوزش بهره براران توسـط مرکز تحقیقـات و آموزش  _
انجـام می گیرد.

 مـالک دریافـت گواهینامـه قابل قبول در گواهینامه های آموزشـی کسـب حداقل 60 درصد نمـره آزمون تئوری و _
 70 درصـد آزمـون عملـی در پایـان هر مرحله و همچنیـن آزمون های پایان دوره می باشـد که توسـط مرکز تحقیقات و

آموزش به عمل می آید.
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش موظـف اسـت عناویـن دوره های آموزشـی و اسـامی شـرکت کننـدگان را در سـامانه  _

آمـوزش بهره بـرداران سـابک بـه آدرس )www.saabak.ir( ثبـت نمایـد.
بـرای فراگیرانـی کـه حـد نصـاب الزم در آزمون هـای تئـوری و عملـی دوره هـای مهارت آمـوزی را کسـب نمایند  _

گواهینامـه آمـوزش مهارتـی بهره بـرداران توسـط مرکـز تحقیقـات و آموزش صـادر می گردد. 

5-3 مستند سازی:

بـه منظـور ارائـه گـزارش بـه مبـادی ذیربـط، تهیـه و ارسـال گـزارش عملکـرد ادواری از کلیـه مراحـل اجـرای  _
برنامه هـای آموزشـی توسـط دبیرخانـه کارگـروه اسـتانی مـورد تأکیـد می باشـد.
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دستورالعمل اجرایی آموزش های مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در سال 1400- ویرایش چهارم
  در اجرای تفاهم نامه شماره 3810/1/102/901 مورخ 97/2/29 بین رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر 
 محترم جهاد کشـاورزی و تأیید طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیرو های مسـلح از سـوی فرماندهی معظم کل قوا،

بـا بهره گیـری از فرصـت وظیفـه عمومی بـرای مهارت آموزی و توانمندسـازی جوانان بـرای ورود به بـازارکار، همچنین 
تجربـه اجـرای دوره هـای آموزشـی مذکـور از نیمه دوم سـال1397تا کنون، "دسـتورالعمل اجرایـی آموزش های 
مهارتـی کارکنـان وظیفـه نیروهای مسـلح در سـال 1400- ویرایش چهـارم" را بـرای دسـتیابی بـه اهداف 
تعامـل و ایفـای نقـش، اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود طرفیـن تفاهم نامـه و ایجـاد ظرفیت هـای جدید، پشـتیبانی، 

حمایـت، تسـهیل و سـرعت بخشـی بـه اجرای موثـر طـرح مهارت آموزی، به شـرح زیـر، ابـالغ می نماید:

ماده )1(: اختصارات و تعاریف
به منظور رعایت اختصار، از واژه های زیر در این دستورالعمل استفاده می شود:

ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح _
وزارت: وزارت جهاد کشاورزی  _
سازمان: سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی _
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مؤسسه: مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی _
دفتر آموزش: دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی _
دبیرخانه ملی کمیته مشترک: دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی _
سازمان استان: سازمان جهاد کشاورزی استان _
مرکز تحقیقات و آموزش: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان _
طرح مهارت آموزی: طرح جامع مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح _
کارگروه استانی: کارگروه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح استان  _
کارگروه ملی: کارگروه برنامه ریزی ملی آموزش مهارتی کارکنان وظیفه _
کارکنـان وظیفـه: کسـانی که مطابـق قانون وظیفـه عمومی در یکـی از دوره های ضـرورت، احتیاط یـا ذخیره،  _

مشـغول خدمت می باشـند.
مخاطبیـن دوره های آموزشـی: کارکنان وظیفه ای هسـتند که بر اسـاس فرم نیازسـنجی، از طـرف نیروهای  _

مسـلح اسـتانی، بـه مراکـز تحقیقات و آمـوزش، جهت طـی دوره مهارت آموزی معرفی می شـوند.
تبصره )1(: برنامه ریزی برای حضور مخاطبین در دوره های آموزشی باید به گونه ای باشد که خللی در طی اجرای 

استاندارد آموزشی ابالغی مورد اجرا، ایجاد نکند. 
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ماده)2( ارکان 
به منظور ساماندهی، هدایت و پشتیبانی فنی و آموزشی کارکنان وظیفه، ارکان زیر برای این دستورالعمل پیش بینی 

شده است: 

  1-2- کمیته مشترک

کمیته مشترک به عنوان عالی ترین مرجع مدیریت و کارشناسی، عهده دار مسئولیت پیاده سازی و نظارت بر اجرای تفاهم نامه 
 حاضر است. در این کمیته، نماینده ستاد کل نیروهای مسلح )رئیس میز کشاورزی( و نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی

)رئیس موسسه آموزش و ترویج و رئیس مرکز تحول و نوسازی وزارت جهاد کشاورزی(، عضویت دارند. 

2-2- دبیرخانه ملی کمیته مشترک 

دبیرخانه ملی کمیته مشترک در موسسه آموزش و ترویج کشاورزی )دفترآموزش بهره بردارن(، مستقر می باشد.  

3-2- کارگروه ملی

کارگروه ملی با ترکیب اعضای زیر، وظیفه انجام هماهنگی های الزم، با کارگروه های استانی در اجرای تفاهم نامه 
همکاری ستاد کل با وزارت را بر عهده دارد. و ترکیب اعضاء آن به شرح ذیل می باشد: 
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معاون آموزش و ترویج و رئیس مؤسسه )رئیس کارگروه( _
مدیر کل دفتر آموزش بهره بردارن )عضو و دبیر کارگروه(  _
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت )عضو( _
رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت )عضو(  _
دو نفر از معاونین آموزشی مراکز تحقیقات و آموزش، به انتخاب دبیر کارگروه )عضو(  _
نماینده تام االختیار دفتر آموزش بهره برداران )عضو( _
رئیس گروه آموزش های مهارتی بهره برداران )عضو(   _

تبصره )1(: اعضای کارگروه ملی توسط معاون وزیر و رئیس سازمان منصوب می شوند و به منظور هماهنگی داخلی 
در وزارت جهاد کشاورزی می باشد. 

4-2- کارگروه استانی 
کارگروه استانی با ترکیب اعضای زیر، وظیفه انجام برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره های آموزش مهارتی را دارد:

 رئیس سازمان استان، به عنوان نماینده عالی وزیر در استان )رئیس کارگروه( _
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش )عضو( _

تبصره)2(: رئیس مرکز تحقیقات و آموزش، مجری برنامه های مهارتی استان، و درصورت لزوم، به عنوان جانشین 
رئیس کارگروه خواهد بود.
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معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش )عضو و دبیر( _
مدیر هماهنگی ترویج سازمان استان )عضو( _
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان استان )عضو( _
رییس گروه نوسازی و تحول اداری سازمان استان )عضو( _
رئیس اداره آموزش بهره برداران مرکز تحقیقات و آموزش )عضو( _
نماینـدگان نیروهـای مسـلح اسـتان در حـوزه مهارت آمـوزی بخـش کشـاورزی، یک نماینـده از هر نیرو، شـامل:  _

ارتـش، سـپاه پاسـداران، نیروی انتظامـی و وزارت دفـاع )عضو(
تبصره )3(: بر حسب نیاز و موضوع، رئیس کارگروه می تواند از صاحب نظران موضوعی دعوت به عمل آورد. 

تبصره )4(: صدور ابالغ اعضای کارگروه، توسط رئیس سازمان استان صورت می پذیرد. 
تبصره )5(: دبیرخانه کارگروه استانی، در مرکز تحقیقات و آموزش مستقرمی باشد و هماهنگی، جمع بندی و ارائه 

گزارش های ادواری را به دبیرخانه ملی کمیته مشترک، عهده دار خواهد بود. 
تبصره )6(: دبیرکارگروه استانی نسبت به معرفی اعضاء کارگروه  و پیگیری صدور ابالغ اعضاء )پیوست1( و ارسال 

اسامی به دبیرخانه کمیته مشترک )پیوست 2( اقدام نماید.
تبصره )7(: جلسات کارگروه استانی، حداقل یک بار در ماه تشکیل )ترجیحاً، اولین یکشنبه هر ماه( و صورتجلسه 
آن ) بر اساس فرم پیوست( به دبیرخانه ملی کمیته مشترک ارسال گردد. بدیهی است مفاد مصوبات این جلسات، مبنای 

ارزیابی عملکرد استان خواهد بود.
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 تبصره )8(: دبیرکارگروه استانی، آمار مربوط به اجرای دوره های آموزشی را در قالب جدول تعیین شده )پیوست 
شماره3(، به دبیرخانه ملی ارسال نماید. 

ماده )3( فرآیند اجرا
1-3- نیازسنجی:

نیازسنجی آموزشی توسط مرکز تحقیقات و آموزش، انجام می گیرد. _
ارائـه آموزش هـای مهارتـی در حـوزه پتانسـیل ها و رسـته های اولویت دار تسـهیالت توسـعه اشـتغال روسـتایی و  _

عشـایری )پیوسـت 4( می باشد.
فهرسـت مخاطبیـن نهایـی برای شـرکت در دوره های آموزش مهارتی، بر اسـاس نیازسـنجی انجام شـده توسـط  _

نماینـدگان نیروهـای مسـلح اسـتان، به مرکـز تحقیقـات و آموزش اعـالم می گردد.
تبصـره )1(: کارکنـان وظیفـه روسـتا زاده یـا فـارغ التحصیـالن رشـته های کشـاورزی، در اولویـت آموزش هـای 

مهارتـی کشـاورزی خواهنـد بود.
تبصـره )2(: کارکنـان وظیفـه ای کـه شـش مـاه از محـل خدمت سـربازی شـان باقـی مانـده اسـت و عالقه مند 
بـه موضـوع آموزش هـای بخـش کشاورزی می باشـند و یـا دارای تجربـه در زمینه هـای شـغلی کشـاورزی هسـتند، در 

اولویـت آموزش هـای مهارتـی قـرار دارند.
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2-3- برنامه ریزی آموزشی:

برنامه ریـزی آموزشـی بـر اسـاس امکانـات و قابلیت هـای موجـود در پادگان های محـل خدمت کارکنـان وظیفه،  _
نظیـر عرصـه، آب، امکانـات زیربنایـی، همچنیـن توانمندی هـای مرکـز تحقیقـات و آمـوزش، نظیـر مربیـان باتجربه در 

حوزه هـای تخصصـی، امکانـات علمـی و آزمایشـگاهی، صـورت می پذیرد.
 کارگروه اسـتانی، ملزم به انطباق دوره های آموزش مهارت آموزی با "منشـور اجرایی و کیفیت طرح مهارت آموزی _

کارکنان وظیفه ستادکل نیروهای مسلح" )پیوست  5(  می باشد. 
آموزش های مهارتی بر اساس استانداردهای شغلی بهره برداران بخش کشاورزی، مورد تأیید مؤسسه، اجرا می شوند.  _
نظـر بـه ضـرورت برنامه ریزی بـرای برگـزاری دوره های تربیت مـدرس، ویژه آموزش پرسـنل وظیفه، مشـخصات  _

پرسـنل وظیفه با تحصیالت )کارشناسـی ارشـد و دکتری( در رشـته های کشـاورزی، تکمیل و به دبیرخانه ملی کمیته 
مشـترک اعالم شود. 

تبصـره )1(: در صـورت عـدم وجـود اسـتانداردهای مشـاغل یـک دوره خـاص در مؤسسـه، سـرفصل های نظـری و عملی 
الزم بـرای آموزش هـای مهارتـی مورد نظر، توسـط کارگروه اسـتانی تدوین و از تجربیات اسـاتید در این زمینه اسـتفاده شـود.

برنامـه عملیاتـی آمـوزش پـس از تصویـب در کارگروه اسـتانی، جهت تصویب نهایـی برای اجرا، بـه دبیرخانه ملی  _
کمیته مشترک ارسـال گردد.
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 تبصره )2(: اعتبارات پیش بینی شـده، صرفاً به دوره هایی که توسـط دبیرخانه ملی کمیته مشـترک تأیید شده اند،
تعلق خواهد گرفت.

3-3- اجرا: 

اجرای آموزش ها در قالب شیوه نامه های مصوب آموزش بهره برداران و دستورالعمل حاضر می باشد. 
توزیـع اهـداف کمـی بیـن نیروها، بر اسـاس درصد سـهمیه سـازمان نیروهای مسـلح، شـامل: ارتـش 47 درصد،  _

سـپاه 24 درصـد، ناجـا 27 درصـد و دجـا 2 درصـد، به مسـئولین مهارت آمـوزی قـرارگاه، ابالغ خواهد شـد.  
محل اجرای دوره های آموزشـی در پادگان ها بوده و در صورت نیاز، به تشـخیص کارگروه اسـتانی از ظرفیت های  _

مراکـز تحقیقـات و آمـوزش اسـتان و امکانـات دولتـی در اختیـار کلیـه واحد هـای سـازمانی اسـتان در ایـن خصـوص، 
اسـتفاده گردد. 

بـه منظـور رعایـت مقـررات مربـوط و تسـهیل در امـر ایـاب و ذهـاب مربیـان بـه محـل برگـزاری کالس هـا و یا  _
انتقـال مخاطبیـن )کارکنان وظیفه(، نمایندگان اسـتانی نیروهای مسـلح، عهده دار تأمین وسـایل ایـاب و ذهاب در این 

خصـوص خواهنـد بود.
در اجـرای دوره هـای آموزشـی مهارتی، پیشـنهاد می گردد از تجارب فارغ التحصیالن توانمند رشـته های کشـاورزی  _

کـه دوران خدمـت وظیفـه خـود را در پادگان ها می گذراننـد، به عنوان دسـتیار مدرس دوره ها بهره گیری شـود.
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از منابـع آموزشـی موجـود در تارنمـای مؤسسـه )www.iate.ac.ir( و ظرفیت هـای تـاالر ترویـج دانـش و فنـون  _
کشـاورزی )http://agrilib.areo.ir( بـرای ارتقـای سـطح دانـش و بینـش مخاطبیـن، بهره گیـری شـود.

 دسـتورالعمل منشـور اجرایی که توسـط قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه، دفتر تحول و نوسـازی وزارتخانه و _
مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی تهیه شده است به پیوست آمده است.

4 -3- ارزشیابی آموزشی:

 کارگـروه اسـتانی بـه لحـاظ کمـی، بـر اسـاس سـهمیه زمانبنـدی ابالغ شـده، بـه ترتیـب، سـه ماهـه اول %10، _
سه ماهه دوم50 %، سه ماهه سوم 30% و سه ماهه چهارم 10%، ارزشیابی می شود.

ارزشـیابی از فراگیـران بر اسـاس دسـتورالعمل های مصـوب آموزش بهره براران، توسـط مرکز تحقیقـات و آموزش  _
انجـام می گیرد.

مـالک دریافـت گواهینامـه آموزشـی قابل قبول، کسـب حداقل 60 درصد نمـره در آزمون تئـوری و 70 درصد در  _
آزمـون عملـی پایـان هـر مرحلـه و همچنیـن آزمون های پایان دوره می باشـد که توسـط مرکـز تحقیقـات و آموزش به 

عمـل می آید.
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش بـرای فراگیرانـی کـه حـد نصـاب الزم را در آزمون هـای تئـوری و عملـی دوره هـای  _

مهارت آمـوزی کسـب نماینـد، گواهینامـه آمـوزش مهارتـی بهره بـرداران صـادر می نمایـد.
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بـا توجـه بـه ضـرورت ثبـت و ضیـط اطالعات فراگیـران و امـکان رصد اشـتغال سـربازان ضـرورت دارد تـا مراکز  _
 تحقیقـات و آمـوزش نسـبت به ثبت اطالعات کارکنـان وظیفه مهارت آموخته در قالب فرم 101 به طور مسـتمر اقدام و

به دفتر آموزش بهره برداران به صورت سه ماهه ارسال نمایند. )جدول پیوست(

 5-3 مستند سازی: 

بـه منظـور ارائـه گزارش بـه مبادی ذیربط، تهیه و ارسـال گزارش عملکـرد ادواری کلیه مراحل اجـرای برنامه های  _
آموزشـی توسـط دبیرخانه، مورد تأکید می باشد.
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