
معرفی نظام نوین ترویج و
ی  برنامه انتقال یافته های تحقیقات

:  ارائه دهنده
بهمن امیری الریجانی

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی
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شبکه  
سازی



نظام ملی نوآوری کشاورزی

امینتموسساتکشاورزان،سازمانهای)عواملازایمجموعهبرگیرندهدرکشاورزینوآوریملینظام•
شرکت،اعتباریومالیموسساتآموزشی،وتحقیقاتیهاینهادبازاریابی،وفراوریها،نهادهکننده
ویالمللبینایتوسعههاینهادرسانی،اطالعمراکزوترویجیواحدهایخصوصی،ایمشاورههای

مدرنهایفناوریازاستفادهوانتشارایجاد،درمشترکایاانفرادیطوربهکهاست(دولتیسازمانهای
تاثیرکشاورزیخشبدرفناوریتغییرفرایندبرغیرمستقیمیامستقیمبطوروهستندسهیمکشاورزی

,Temel)گذارندمی et al., 2002).
درویکرازاستفادهنهادی،تحوالتاینهمهمشترکوجهگفتتوانمیکلیبندیجمعیکدر•

تحقیقاتهایبرنامهوسیاستهااهداف،ارزیابیواجراتدوین،درذینفعانکلیهمشارکتوسیستمی
.استکشاورزی

واحدها
ی 

تولیدی
بازار

اطالعات
بهره برداران

یهواشناس

ه شبک
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ت
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هدف اصلی ترویج کشاورزی

کاربردیانتقال و 

تغییرکردن دانش و 

رفتار

حقیقاتی  دانش فنی و یافته های تبکارگیری 

با آنو مرتبط ساختن کاربردیبصورت 

کشاورزاننیازهای 



ضرورت توجه به ترویج

تفاوت عملکرد گندم 
کیلوگرم در هکتار9407

برابر3/71



سازماندهی و ارتقاء سطح دانش و تخصص کشاورزان از طریق آموزش و•
مشاوره

کارآفرینی، تبادل اطالعات، تسهیل و تسریع در انتقال تجربه•
ردافزایش بهره وری و رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی کشاورزان خ•
(جوان)افزایش ظرفیت سازی با آموزش نسل جدید کشاورزان •
استفاده از ظرفیت انجمن های غیردولتی•
توسعه فناوری و به روزرسانی ترویج کشاورزی•
بهبود بهره وری در بخش های مختلف کشاورزی از طریق فراهم نمودن •

اطالعات بهتر و با دسترسی بیشتر برای کشاورزان
ایجاد حلقه اتصال کشاورز و بازار•

انتظارات از ترویج کشاورزی در عصر حاضر



سیاست کالن سازمان در حوزه ترویج  

انتقال یافته های تحقیقاتی قابل ترویج•

نوآوری در الگوها و روش های ترویجی•

سنجش اثربخشی فعالیتهای ترویجی•

دیتعیین ضریب نفوذ دانش در عرصه های تولی•



94/6/11ابالغیه وزیر محترم در خصوص نظام نوین ترویج کشاورزی مورخ  

ل ایجاد انسجام در سیاستهای کالن از طریق مشارکت فعا1.

زیربخش های اجرایی در شورای سیاست گذاری ترویج

ول برای پهنه بندی عرصه های تولیدی و تعیین کارشناس مسئ2.

هر پهنه

مشارکت و تعامل معاونت ها و سازمان های تخصصی وزارت3.

ان بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل ها به عنو4.

عوامل اجرایی پهنه های تولیدی و واگذاری وظایف عملیاتی

تایی،  ترویج به آنها با همکاری و هماهنگی سازمانهای تعاون روس

ی و سایر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشک

نهادهای ذیربط

م  بهره گیری از رویکردهای متنوع ترویجی و استقرار نظا5.

مدیریت دانش

ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی دهستان6.



آذربایجان
شرقی

(مرکز14)

خراسان رضوی
(15)

(14)فارس
(11)کرمان



افزایش بهره وری عوامل تولید

تولیدیعرصه هایپهنه بندی

اطالعاتودانشمدیریت

دهستانمراکزتجهیزوساماندهی

جراییابخش هایوتحقیقاتآموزش،ترویج،بینموثرتعامل

غیردولتیودولتیترویجشبکهعاملینوعناصرتوانمندسازی

الزماعتباراتومنابعتأمین

زیرساخت هاآماده سازی

هایظرفیتتمامیازبهره گیری 

غیردولتیودولتی

نظام نوین ترویج کشاورزی



کشاورزیتجهیز و نوسازی مراکز جهاد 

استقرار شبکه مدیریت دانش

قیقاتیبرای سهولت دسترسی یافته های تح

ج اختصاص مروتولیدی و پهنه بندی عرصه های 

برای هر یک از پهنه های تولیدیمسئول 

برداران، مروجان و شبکه ترویج غیر  آموزش بهره 

دولتی  

ی، بخش های تحقیقاتاز ظرفیت بهره گیری بیشتر 

اجرایی،  خصوصی و بین المللی  

اهداف اصلی نظام نوین ترویج کشاورزی



مرکز غیر مصوب فعال 142 +مرکز مصوب1139

زمان تغییرات

نسبت تعداد 
بهره 

بردار  به
مروج 

(نفر)

وی  نیرمقایسه 
شاغل در 

سایرمرکز و  
بخش های  

وزارت

ی  نیروی انسان
شاغل در 

مراکز

ن  کارشناسا
شاغل در 

مراکز

بهره بردار 
کشاورزی

29721373قبل از جذب نیروهای جدید
4030000

31314%
%8315685258810پس از جذب نیروهای جدید  

رشته های تحصیلی کارشناسان مراکز

%(87)نفر کشاورزی 7239

%(13)نفر غیر کشاورزی 1076

مدرک تحصیلی کارشناسان مراکز

%(0.2)نفر دکترا                         2
%(17.31)نفر فوق لیسانس           1439
%(65.08)نفر لیسانس                   5411

%(5.57)نفر فوق دیپلم             463
%(6.43)نفر دیپلم                     535
%(5.59)نفر زیر دیپلم             465

پشتیبانی و ساماندهی  مراکز
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ل نسبت سطح اراضی کشاورزی به مروج مسئول پهنه درک
استان و مراکز پایلوت  
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متوسط کل سطح اراضی کشاورزی به هر مروج مسئول پهنه 
متوسط سطح اراضی کشاورزی به هر مروج مسئول پهنه در مراکز پایلوت  

پهنه بندی

هکتار در هند1600

هکتار در چین 190

هکتار در ترکیه2000



پهنه هاجغرافیاییمحدودهوپهنه بندیشاخص هایتعیین

پهنه های نزدیک از وسعت بیشتری پهنه های دور از مرکز از وسعت کمتر و*
.برخوردارند

.با افزایش تنوع محصوالت، وسعت پهنه ها کاهش می یابد**  

پهنه بندی

استان
تعداد  
مروجان

شاخص پهنه بندی

تاتعداد روس
ه تعداد بهر
برداران

مساحت
اراضی

ز فاصله ا
*مرکز

تنوع 
محصولی

**

ارزش  
تولید

آذربایجان  
شرقی

√√√
√

√-

--√√√√اردبیل

√--√√-√کرمانشاه

--√√√√گلستان

آذربایجان  
غربی

√√√
√

--

-√√√√√خراسان رضوی

--√√√√زنجان

√√√√√√فارس

√-√√√√قزوین

-√√√√√کرمان

√-√√√√گیالن

--√√√√مازندران



پهنه نمایی از موقعیت جغرافیایی
های گسسته وپراکنده

ه های نمایی از موقعیت جغرافیایی پهن
پیوسته و مروجین مسئول مربوطه

 هاشاخص های پهنه بندی و محدوده جغرافیایی پهنهتعیین 
پهنه بندی



 معرفی به مسئولین محلی
صدور کارت شناسایی

و صدور ابالغ مروج مسئول پهنهتعیین 
پهنه بندی



لباس فرم مروجان مسئول پهنه



 شورا وبخشدار، دهیار، معرفی در اجتماعات محلی به  ...

پهنه بندی
و صدور ابالغ مروج مسئول پهنهتعیین 



22

بخش2

دهستان5

روستا99

مرکز جهاد 4
کشاورزی 

ر نمونه ای از پهنه بندی انجام شده دپهنه بندی
استان زنجان



23

درام دهستان

مرکزی بخش

روستا25 تعداد روستا

آب )حومه 
(بر

تحت پوشش مرکز جهاد 
کشاورزی

پهنه2 پهنهتعداد

تعداد  
طیور

تعداد  
دام 
سبک

تعداد  
دام 

سنگین

سطح  
اراضی  

باغی

سطح  
اراضی  
زراعی

تعداد  
بهره  
بردار

3676
0 14160 1870 1634 1193 808

تعداد  
چاه

تعداد  
قنات

رودخان
ه دائمی

تعداد  
تراکت

ور

کلنی 
زنبورع

سل

0 1 34 1728

تعداد  
طیور

تعداد  
دام 
سبک

تعداد  
دام 

سنگین

سطح  
اراضی  

باغی

سطح  
اراضی  
زراعی

تعداد  
بهره  
بردار

1361
5 8676 1362 1550 798 650

تعداد  
چاه

تعداد  
قنات

رودخان
ه دائمی

تعداد  
رتراکتو

کلنی 
زنبورع

سل

0 1 16 1912

پهنه بندی



(پهنه1049)های پایلوت اطالعات پهنه(پهنه4133)های استان اطالعات کل پهنه

محدوده
ا  تعداد روست

در پهنه
بهره  تعداد 

ه بردار در پهن

وسعت  
اراضی  
درکشاورزی 

پهنههر 

حداقل 
3178937

گیالنهکرمانشاگلستان

حداکثر
2214397303

زنجان مازندرانکرمان

86182667متوسط

محدوده
ا  روستتعداد 

در هر پهنه  

بهرهتعداد 
بردار در هر 

پهنه  

اراضی  سطح 
در  کشاورزی 
هر پهنه  

حداقل 
4210806

مازندراناه کرمانشن گلستا

حداکثر
309536325

زنجانمازندرانکرمان

106302433متوسط

پهنه بندی



کارشناس پهنهبهره بردارآبادیمرکزشهرشهرستان

430122414439501438585627699







سیاست های کالن  
بخش کشاورزی و 
برنامه های محوری 

وزارتخانه 

مهمترین محصوالت و 
موضوعات هر پهنه  همسایل و مشکالت هر پهن

تدوین برنامه  
نهعملیاتی په

پهنه بندی

، اجرا و پایش برنامه عملیاتی پهنه هاتدوین



تعیین کارشناس مسئول پهنه

تعیین حدود و ثغور و وسعت پهنه

تعداد روستای موجود در پهنه

بردارانتعیین مشخصات بهره

تعیین موضوعات و محصوالت پهنه

افزاربارگذاری اطالعات پهنه روی نرم

معرفی مسئولین پهنه به مسئولین محلی و استانی

تعیین اولویتها و نیازهای پهنه

تدوین برنامه عملیاتی برای پهنه

اجرای برنامه عملیاتی

هاارزشیابی برنامه

س
نا

رش
کا

ی 
را

ه ب
هن

ت پ
ولی
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ن م

یی
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یات
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 ع

مه
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: ......  مروج مسئول پهنه تولیدی شماره

اطالعاتبانکتهیهومشکالتوظرفیت هااستعدادها،شناسائی

دار�اولویتموضوعاتومحصوالتموجودوضعتعیین

هنهپعملیاتیبرنامهتدوینوموضوعی/محصولیهای�اولویتتعیین

پهنهبرای(آموزشی)ترویجیوحمایتینیازهایتعیین

طریقازمسئولیتتحتپهنهسطحدرمصوببرنامهاجرای

وفنیمشاوره ایخدماتشرکت هاینمونه،کشاورزانتولید،تعاونی های

تکثرگراترویجراستایدر...ومهندسی

موضوعیمتخصصکارشناسانبهآنهاانعکاسوبازخوردهاشناخت

شهرستان

طریقازآنهاحلبهاقداموپهنهفنیمسائلومشکالتدریافت

کشاورزیاطالعاتودانششبکهباارتباط

ترویجیخدماتارائهدرغیردولتیبخشمروجینراهبری

نیازمورداطالعاتوآماربندی�دستهوگردآوری

روستاهای تحت پوشش

..................



دیپهنه  تولی

هنهکارشناس مسئول پ

سربازان 
سازندگی،
یج نیروهای بس

سازندگی

شرکت های 
ع تولید و توزی

و کننده نهاده ها
خدمات

تشکل های  
تولیدی در 
ی بخش کشاورز
یو منابع طبیع

مددکاران  و 
تسهیلگران 

(سایت الگویی)
ه کشاورزان نمون

کانون های )
...(یادگیری و

بخش خصوصی
های  شرکت)

ای، مشاوره
کلینیک، 
...(آزمایشگاه و

عوامل اجرایی

یپهنه تولید



دیپهنه  تولی

هنهکارشناس مسئول پ

کارشناسان 
انموضوعی شهرست

گاه محققین ایست
تحقیقات

حمایت فنی و
تخصصی



اثرات 
یپهنه بند

مشخص 
شدن 

بهره  برداران
مخاطب هر 

مروج

ایجاد بستر 
مناسب برای 

ترویج 
سیاست های 

وزارت و 
افزایش امکان
پدیرش آنها

توزیع 
عادالنه 

امکانات و 
اطالعات در 

بین بهره 
برداران

کر تقویت تف
ی برنامه ریز

محلی و 
مشارکت 

مردمی در  
اجرای 

پروژه ها 

افزایش 
ذ ضریب نفو
دانش در 
واحدهای 
بهره برداری

د افزایش اعتما
و همدلی بین

مروج و 
هبهره بردار پهن

ایی امکان شناس
و حل سریع 

مشکالت

شرایط بهتر 
برای انتقال 

دانش و 
ن تجربیات بی
مروج و 
بهره بردار

مرکززج جهادکشززاورزی اهززر در 
اسززتان آبربایجززان شززرقی    
برنامززه ریززجی بززرای  احیززای   
گونه های فندق جنگلی درحزال 

نابودی

جهادکشززاورزی زالززو آب 
شهرسززتان روانسززر در  

ع توزیز )استان کرمانشاه، 
(متعادل سهمیه سبوس

نجای پیشگیری از بیماری آنفوال
( آبربایجززان شززرقی )مرغززی 

مبززارزه بززا سززن گنززدم در    
،  (کرمانشاه)

مززدیریت زنززد زرد گنززدم در 
(خراسان رضوی)

ارچه استان گیالن  استقبال  از یکپ
سازی و تجهیج و نوسزازی اراضزی   

پراکنده

پهنه بندی



دیپهنه  تولی

هنهکارشناس مسئول پ

اصلی

هتابع

هتابع

هتابع

هتابعهتابع

هتابع

هتابع

هتابع

هتابع

هتابع

سایت الگویی

در زمینه امور دام

سایت الگویی

در زمینه باغبانی

سایت الگویی
در زمینه منابع 

طبیعی

سایت الگویی

در زمینه زراعت کانون یادگیری

در زمینه کلیه 

ی مدیریت مشارکتهفعالیتهای عرص
جامع محصول

ره و  رئیس مرکز تحقیقات و آموزش تیم خب
را تخصصی برای هر پهنه  را معرفی  و آنان

ملزم به حضور در عرصه می نماید

اصلی

هتابع

هتابع

هتابع

هتابع
هتابع

هتابع

هتابع

هتابع

هتابع

هتابع

یییک سایت الگو



یدیجهت مشارکت در حل مسایل پهنه تولمحقق معین معرفی 

ی در مراکز تحقیقات و آموزش استان

از  راستای حمایت فنی و تخصصی

اقلیم و پهنه های تولیدی و با توجه به

به  شرایط پهنه های هر مرکز نسبت

معرفی محقق معین در تخصصی

مرتبط با مراکز جهاد کشاورزی

.دهستان اقدام نمایند

تگاه محققین مرکز یا ایس
تحقیقات



اهم وظایف  
محقق معین  

نشست علمی وبازدید 
های مجرعه ای

حضور در برنامه های  
ترویجی 

مشارکت در برنامه های  
انتقال یافته ها

( توانمندسازی )آموزش
مروجان مسئول پهنه

(توانمندسازی )آموزش
بهره برداران

یدیجهت مشارکت در حل مسایل پهنه تولمحقق معین معرفی 

رزی و به محقق یا عضو هیات علمی شاغل در مرکز تحقیقات و آموزش کشااو "محقق معین"•

ناسا  باا   موضاوعی و مت -منابع طبیعی استان اطالق می شود که بر اساس تخصص محصولی

ئول پهنه، با تعداد و پراکنش مراکز جهاد کشاورزی، به منظور پشتیبانی علمی و فنی مروجان مس

. شاود ب مای پیشنهاد رئیس مرکزتحقیقات و ابالغ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، منصاو 

(986)



در  نمونه ای از ابالغ صا

نشده برای محقق معی

جهت مشارکت در حل مسایل پهنهمحقق معین معرفی 
تولیدی



مروج ارشد–پژوهشگر 

وآموزشیعلمیهیئتاعضایترفیعاجراییدستورالعمل13مادهاستنادبه"ارشدمروج-پژوهشگر"•
25/12/1395مورخ40شمارهجلسهمصوبکشاورزی،ترویجوآموزشتحقیقات،سازمانپژوهشی
سال20زابیشسابقهوتجارباساسبرکهاستعلمیهیئتعضوآن،ذیلتبصرهوامناءهیئت
عاونتمنظرزیرتااستشدهانتخابوشناساییترویجی،هایفعالیتبهمندیعالقهوپژوهش
.(59)بپردازدخودتخصصیرشتهبامرتبطترویجیهایفعالیتبهسازمانترویج

احصاء و تدوین خالء های فنی موجود در زنجیره تولید  •
بندی و پایش برنامه های انتقال یافته های قابل ترویج سازماناولویت•
المللیجذب و بومی سازی دانش و فناوری های ملی و بین•
های ترویجی تولید محتوا و رسانههدایت، نظارت و مشارکت موثر در •
سیاست گذاری، برنامه ریزی و هدایت فعالیت های محققان معین•
آموزشی   -های کالن ترویجیتدوین و نظارت بر اجرای طرح•



دانش و فنون کشاورزیتاالر ترویج



++



حققان و ساخت آنالین و معرفی اپلیکیشن های کشاورزی توسط م
اعضای هیئت علمی 

جریان دانش/ مدیریت دانش



نهضت تولید محتوا بر اساس نیازهای مراکج جهاد کشاورزی دهستان ها

تولید محتوا



های اجرایینحوه تعامل با بخش

سیاست ها و اهداف 
یکمی بخش های اجرای

برنامه های ترویجی و
آموزشی تخصصی

هنهکارشناس مسئول پ

پیوست
ترویجی



استان12در به تفکیک زیر بخشمجموع تعامالت فنی ترویج و بخش های اجرایی 

درصد54: رشد تعامالت در جلسات تخصصی

درصد 44: رشد تعامالت در فعالیت های مزرعه ای

همکاری با بخشهای اجرایی



ود؟دستاوردهای طرح نظام نوین ترویج در این فرصت محدود چه ب

.دمیدن روح جدید در مراکز جهاد کشاورزی و هدفمند شدن آن ها-1

طح شناسایی استعداد، ظرفیت ها و پتانسیل بخش کشاورزی در مناطق مختلف در س-2

دهستان و روستا   /بخش/شهرستان

ایجاد نهضت ملی توجه به مراکز جهاد کشاورزی و نیروهای جدید-3

دارانورود هدفمند و تاثیرگذار تحقیقات به عرصه های تولیدی، آموزش مروجان و بهره بر-4

انسجام سازمانی مناسب در سطح استان-5

تغییر نگرش تولیدکنندگان به مراکز جهاد کشاورزی و ایجاد اعتماد در آنان-6

ایجاد بارقه های امید و ارتقاء انگیزه های شغلی مروجین مسئول پهنه-7

تبدیل تهدید به فرصت حضور نیروهای جدید در مراکز-8



دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی



گروه ممیزی رهیافت ها، الگوها و روشهای ترویجی

زراعت، باغبانی، دام،)گروه ترویج تولیدات کشاورزی 
(طیور، شیالت و آبزیان

گروه ترویج بهره وری منابع پایه تولید

(مرتع، جنگل، محیط زیست، آب و خاک) 

گروه توانمندسازی بهره برداران

گروه های کاری دفتر



اتیانتقال یافته های تحقیق( 1

و اجرا و پیاده سازی فعالیتها(2
اقدامات ترویجی به شکل 

مشارکتی و تعاملی  

شناسایی، انتخاب و معرفی(3
برترین های بخش کشاورزی

برگجاری دوره های آموزشی  ( 4
توانمندسازی بهره برداران

برگجاری جشنواره و (5
نمایشگاههای موضوعی محصولی



های تحقیقاتیانتقال یافته( 1

ترویجی-تحقیقیهایطرحاجرای

مجرعهروزبرگجاری

هایافتهانتقالهفتهبرگجاری



ر نه  مورد طرح تحقیقی ترویجی استانی د128اجرای 
96ماهه 

ترویجی-طرح های تحقیقی

اصالح آیین نامه موجود و تهیه و تدوین  
دستورالعمل اجرایی و ابالغ

ج مکاتبه با موسسات و مراکج و استخرا
زالیافته های قابل ترویج و تهیه پروپو

91طرح تحقیقی ترویجی ملی از 57اجرای تعداد 
96مورد تعهد در نه ماهه 

تخصیص اعتبار برای اجرا، نظارت بر 
حسن اجرا و پایش طرح



مورد روز مزرعه استانی441اجرای 

برگجاری روز مجرعه

ی  با هدف انتقال یافته های تحقیقاتی موسسات و مراکج تحقیقاتی در ایستگاهها
تحقیقاتی   

مرکز دزفول، خراسان 5ابالغ روز مزرعه ملی در 
1397رضوی، فارس، کرمانشاه و جیرفت برای سال 



96مورد هفته انتقال یافته های تحقیقاتی استانی در نه ماهه 249اجرای 

ته هابرگجاری هفته انتقال یاف

اجرا از یافته های علمی و فنی کاربردی با همکاری زیربخش های تحقیقاتی، ترویجی، آموزشی ومجموعه ای 
وسایل ای و استانی در قالب کارگاه، سخنرانی، بازدید علمی و عملی و با بکارگیریبه صورت ملی، منطقه

.آموزشی و کمک آموزشی ارایه می شود



ه اجرا و پیاده سازی فعالیتها و اقدامات ترویجی ب(2
شکل مشارکتی و تعاملی  

یاجرای سایت های جامع الگویی و کانون های یادگیر

اتی نظام مندی و هماهنگی فعالیت های ترویجی واقدامات زیربخش های اجرائی و تحقیق
.  در راستای اهداف توسعه ای بخش کشاورزی به منظور ایجاد هم افجائی

قه ای و انتقال یافته ها و نکات فنی از طریق تهیه دستورالعمل و توصیه های فنی منط
اجرای آنها در سطوح الگویی

معرفی عملیاتی سیاستها و طرحهای وزارت جهاد کشاورزی در واحدهای الگویی
ارتقای مدیریت مجرعه در واحدهای الگویی
حت افجایش سطح پوشش و گسترش بکارگیری فناوری ها و توصیه های فنی از طریق ت

.پوشش قرار دادن کشاورزان پیرامونی وسایر بهره برداران در طول سالهای برنامه



ونتدوین شیوه نامه اجرایی سایت و کان

تدوین شناسنامه ثبت گجارش

غتدوین برنامه عملیاتی اجرای سایت و ابال

تخصیص اعتبار برای اجرا



کانون یادگیری ملی از مجموع تعهد  43سایت و 325اجرای تعداد 
ماحصل کتاب یافته های قابل ترویج و1396نورد در نه ماهه 535

با موسساتمکاتبه

کانون یادگیری استانی از مجموع تعهد  280سایت و 995اجرای 
کانون308سایت و 1310





ر در استانهای آبمورد سایت الگویی ملی پنبه28اجرای 
بایجانشرقی،اصفهان، گلستان،فارس، خراسان رضوی، 

(استان پایلوت8)خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان 
نفر بهره بردار عضو 825هکتار وپوشش 2599درسطح 

سایت



ل، ایالم،  در استانهای آبربایجانغربی، اردبیسایت الگویی ملی کلجا42اجرای 
ران، خراسان رضوی، فارس، گلستان، کرمانشاه، قجوین، همدان، گیالن، مازند

نفر بهره  2159هکتار وپوشش 3238درسطح ( استان پایلوت12)خوزستان 
بردار عضو سایت

فهان، در استانهای اصمورد سایت الگویی ملی چغندر پاییزه 25اجرای  
خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، فارس، 

استان  12)دبیل گلستان، لرستان، کرمانشاه، کهکیلویه وبویر احمد، ایالم،ار
نفر بهره بردار عضو سایت572هکتار وپوشش2147درسطح   ( پایلوت



شناسایی، انتخاب و معرفی برترین های بخش( 3
کشاورزی

گامهای اجرای برنامه:
تانثبت نام و تکمیل فرم ارزیابی تولید کنندگان در سطح دهس
ارسال فرمها به شهرستان
بررسی و ارسال فربمهای شاخص به استان
ابالغ سیاستها و رشته های مصوب از ستاد به استانها
تاد تطبیق فرمهای ارزیابی در سطح استان و ارسال به دبیرخانه س

انتخاب نمونه ها
بررسی اولیه و ثبت فرمها در دبیرخانه
توضیح فرمها به کمیته های فنی
بررسی، امتیازدهی و تعیین اولویت های سه گانه در هر رشته
بازدیدهای میدانی
تشکیل جلسه کمیته فنی و تعیین نفر برتر
تدوین ویژه نامه
برگجاری مراسم و تجلیل از نمونه ها



فعالیتهای انجام شده در فرایند انتخاب نمونه ها
 عرفی شناسایی، انتخاب و متهیه آئین نامه و دستورالعمل اجرایی

نمونه های ملی بخش کشاورزی

 ملحوظ نگه داشتن اصل بهره وری منابع تولید و توجه به
پتانسیل ها و تنوع اقلیمی کشور در انتخاب نمونه ها

دی بازنگری فرم های ارزیابی رشته های انتخابی مصوب در ستا
(فرم136)انتخاب نمونه 

 مکانیجه کردن فرایند اجرایی شناسایی و ارزیابی نمونه ها(
(دریافت مدراک و مستندات استانها بصورت الکترونیکی

و  نرم افجاری کردن فرایند امتیاز دهی نمونه های بخش دام،طیور
آبجیان

نمونه  برگجاری دوره کارگاه توجیهی آموزشی برای رابطین انتخاب
های استانها در مرکج آموزش عالی امام خمینی



تعداد نمونه سازمان/ معاونت  ردیف

357 زراعت و باغبانی 1

361 های کشاورزیترویج و تشکل  2

252 دام،طیور و شیالتامور  3

120 منابع طبیعی وآبخیزداری 4

266 آب و خاک و صنایع کشاورزی 5

1336
جمع کل 6

13951396شاخص
9861336دریافت شده از استان هافرم های ارزیابی عملکرد تعداد 1

102153رشته/ تعداد نمونه 2

استان32استان32های ارزیابی را ارسال نمودندفرم تعداد استان هایی که 3

ساعت1350ساعت900میزان ساعت کار کارشناسی برای اصالح شاخص ها، بررسی و امتیاز دهی4

وجود نداشتبرگذاری کارگاه توجیهی5
جلسات توجیهی 

ملی+ استانی

رایانه ایکاغذی و رایانه ایهای ارزیابی عملکرد رشته هافرم نوع و محتوای 6

زیادمتوسط به باالهاپرونده میزان رضایت استان از نحوه اطالع رسانی، تکمیل 7

زیادخیلی زیاد(کمیته های فنیکارشناسان )داوران و میزان رضایت فرم ها،ضمایم امکان داوری در بررسی محتوای 8





















بهره به منظور تحقق هر چه بیشتر در اجرای دوره های مهارتی ترویجی
یده فرایندی به شرح ذیل تدوین و عملیاتی گرد1396برداران در سال 

:است
وزارت ...( تی وهمچون برنامه توسعه، اقتصاد مقاوم) بررسی سیاست های باالدستی-1

خش برداران بمتبوع و استحصال موارد مرتبط با حوزه ی توانمندسازی بهره
کشاورزی

جی، انجام و  ابالغ سیاست های هدف به استان ها به منظور تدقیق فرایند نیازسن-2
ارسال آن به دفتر ستادی

به منظور ابالغ به بررسی نتایج حاصله نیازسنجی و تدوین برنامه عملیاتی ساالنه-3
هامدیریت هماهنگی ترویج استان

برنامه  های تدوین شده، بررسی بازخورد ها و تکمیلنظارت بر حسن اجرای دوره-4
کسالی و مانند آنفوالنزای فوق حاد پرندگان، خش) ساالنه حسب نیاز آنی بخش

...(مدیریت بهینه مصرف آب، محصوالت غذایی سالم و ارگانیک و 
ندیشی با بررسی مسایل و مشکالت مجریان دوره های توانمندساز ترویجی و هم ا-5

20/9/1396های تعاملی از جمله برگزاری گردهمایی مورخ آنان  با استفاده از شیوه
تدوین گزارش ساالنه با هدف ارزیابی و ارسال آن به مبادی باالدستی-6

دوره های آموزشی توانمند سازی بهره برداران( 4



0
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دوره های 
بیش از یک 

روز 

آموزش 
انفرادی 

دوره های 
گروهی

کارگاه های 
آموزشی

بازدیدهای 
ترویجی

نفرساعت نفرروز نفر عنوان فعالیت ردیف 

1
همراه با )دوره های بیش از یک روز 

(صدور  گواهینامه
1411845048483029088

7300004000002400000آموزش انفرادی 2

7600005700003420000(گواهینامهبدون )گروهیدوره های 3

28000033700020222000کارگاه های آموزشی4

1350002400001440000بازدیدهای ترویجی5

1956184205184812311088جمع کل  

ورزی گجارش عملکرد دوره های توانمندسازی بهره برداران دفتر ترویج دانش و فناوری کشا
1396سال 



دوره های 

گروهی 

,  ترویجی

44.15

آموزش های 

انفرادی 

,  ترویجی 

30.86

کارگاه 

,  ترویجی

26.15

بازدیدهای 

,  ترویجی

18.67

امور دام ،  

طیور و آبجیان

44.38%

باغبانی  

29.51%

زراعت 

12.32%

آموزشهای  

تسهیل گری و

ترویجی

3.76%

مکانیجاسیون

3.63%

آب و خاک  

3.43%

لی صنایع تبدی

کشاورزی  

1.72%

کشاورزی  

عمومی  

1.14%
جنگل و مرتع

0.11%

بهره برداران  دوره های ترویجی توانمندسازی عملکرد نمودار 
1395ها در سال مدیریت هماهنگی ترویج استان

وزدوره های ترویجی توانمندساز یک و کمتر از یک روزدوره های ترویجی توانمندساز بیش از یک ر



برگجاری جشنواره و نمایشگاههای موضوعی محصولی(5

اهداف جشنواره های محصولی
طرح جشنواره هزای محصزولی سزه هزدف عمزده زیزر را       

:به عنوان اهداف اساسی خود مدّ نظر قرار داده است
ایجاد انگیجه و ترویج روش های نو و آخزرین تجزارب و   -1

دستاوردهای علمی و فنزی در حزوزه محصزول یزا موضزوع      
جشنواره

نندگان معرفی محصوالت تولیدی برتر و تشویق تولیدک-2
فعال و نمونه این محصوالت

رزان، ایجاد فرصتی برای تعامل و تبادل نظر بین کشزاو -3
کارشناسان، مروجان، محققزان، ارائزه دهنزدگان خزدمات و     
کارگجاران و مسئوالن دولتزی و خصوصزی بزرای شناسزایی     

ترویجی و یافتن راه حزل هزای  -مشکالت و نیازهای آموزشی
.مناسب

ی  مورد جشنواره ترویجی استان73تعداد 
نفر از بهره برداران45340با حضور 

مورد نمایشگاه ترویجی با137و تعداد 
نفر در نه ماهه 41865مشارکت تعداد 
برگجار شد96سال 



رموسسه تحقیقات شیالت کشو

موسسه ـ عقد تفاهم نامه همکاری با 
6در قالب تحقیقات شیالت کشور 

:  محور
پرورش .3ماهیان گرمابی  .2ماهیان سردابی  .1

ترویج و . 5پرورش ماهی در قفس. 4میگو
توسعه مصرف فراورده های آبزیان و شیالت

صید و صیادی  .6
پروژه در موسسات و پژوهشکده16و 

های تحقیقات شیالت کشور در حال
اجرا می باشد

تفاهم نامه های همکاری با موسسات تحقیقاتی



ی موسسه تحقیقات علوم دامز عقد تفاهم نامه همکاری با 
دام ، (گوسفند وبج)سبک دامدر محورهای کشور 

سل طیور و ماکیان و زنبورع، (گاو ،گاومیش و شتر)سنگین
در سه عملیات ترویجی سایتهای جامع الگویی تولیدی

جی ترویجی ، کانون های یادگیری و طرح های تحقیقی تروی
  :

–طرح تحقیقی 11)ترویجی -طرح تحقیقی1.
(ترویجی

سایت الگویی و کانون یادگیری دام، طیور و 2.
(سایت10)زنبور عسل 

و
اجرای یک پروژه ویژه مشترک در زمینه ایجاد 3.

نیسایت  الگویی حفاظت و توسعه گاو سیستا

تفاهم نامه های همکاری با موسسات تحقیقاتی

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور



ید، فراوری و برای ترویج تولموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورـ عقد تفاهم نامه همکاری با 

:  وانمصرف گیاهان دارویی در قالب اجرای سایت های الگویی و اجرای پروژه تحقیقاتی با عن

فاز  )عی بررسی وضعیت برداشت از طبیعت، تولید و صادرات گیاهان دارویی و محصوالت فر

تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، کرمان، کرمانشاه، : استان کشور شامل10در (اول

آذربایجان شرقی، البرز، کردستان و مرکزی

تفاهم نامه های همکاری با موسسات تحقیقاتی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور



تفاهم نامه های همکاری با بخش های اجرایی و برون سازمانی

ستاد زیست فناوری-معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 استان برای 17سایت الگویی برت در 30اجرای تعداد

ترویج کود های زیستی و زیست مهارگرها ساخت شرکت های
دانش بنیان داخلی

 عقد تفاهم نامه همکاری با سازمان امور اراضی برای ترویج و
آموزش کاربری اراضی 

تفاهم نامه همکاری با دفتر محیط زیست و سالمت غذا برای
ترویج تولید محصوالت سالم در قالب اجرای سایت های جامع

الگویی 

  تفاهم نامه همکاری با سازمان امور عشایر برای آموزش بهره
برداران عشایر کشور با همکاری موسسه آموزش عالی علمی  

کاربردی

رف  تفاهم نامه همکاری با انجمن پروبیوتیک برای ترویج مص
محصوالت پروبیوتیک



تفاهم نامه های همکاری با بخش های اجرایی و برون سازمانی

ستاد زیست فناوری-معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 استان برای 17سایت الگویی برت در 30اجرای تعداد

ترویج کود های زیستی و زیست مهارگرها ساخت شرکت های
دانش بنیان داخلی

 عقد تفاهم نامه همکاری با سازمان امور اراضی برای ترویج و
آموزش کاربری اراضی 

تفاهم نامه همکاری با دفتر محیط زیست و سالمت غذا برای
ترویج تولید محصوالت سالم در قالب اجرای سایت های جامع

الگویی 

  تفاهم نامه همکاری با سازمان امور عشایر برای آموزش بهره
برداران عشایر کشور با همکاری موسسه آموزش عالی علمی  

کاربردی

رف  تفاهم نامه همکاری با انجمن پروبیوتیک برای ترویج مص
محصوالت پروبیوتیک



تیبرنامه های ابالغی اقتصاد مقاوم



ساله اخیر سازمان  15انتقال تجارب و یافته های تحقیقاتی قابل ترویج •
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عرصه  

ج زنجیره توانمندسازی اشتغال محور بهره برداران مبتنی بر تروی•
ارزش بخش کشاورزی

ترویج بهره وری و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی•

ای توسعه و نفوذ فناوری در بخش کشاورزی با محوریت ارتق
تقال وری عوامل تولید، پیاده سازی نظام نوین ترویج و انبهره

فناوری
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