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 : مقدمه 

پهنه های در8مشارکتی جامع مدیریت  مدلا پیاده سازی سایت های الگویی جامع ترویجی ب برای شیوه نامه اجرایی به عنواناین راهنما     

برنامه افزایش سرعت، عمق و ضریب پوشش  با هدفاین مدل . تهیه شده است در نظام بهره برداری خرده مالکی کشاورزی کشور رویجیت

 کشاورزان ت و، محصوالت، موضوعارعمزا حداکثریپوشش برنامه ریزی مشارکتی و هم چنین بر  ا تاکیدتوسعه فناوری بهای ترویج و 

استقرار و توسعه فناوری های پایدار  ، امکانکارکرد های اصالحی در این برنامهبراساس  .تهیه شده است دربرنامه ترویجی و آموزشی

   .کم هزینه ترویجی مهیا می شوددر قالب یک برنامه جامع، موثر و اختار خرده مالکی کشاورزی پایداردرس

 در برنامه و  ودانش بومی دخالت دادن شرایط وتجارب محلیدر اجرای این سایت های عبارت است از مهمترین کارکرد مدل مشارکتی  

، خدماتی، فنی  یترویج، یهای تحقیقات بخش (مردمی  –غیر دولتی –دولتی)همه ذینفعان سازمان یافتهمشارکت  واقدام هماهنگ 

توانمند سازی و مشارکت  هدفباکه محلی در قالب یک برنامه منسجم  ذینفعان ودولتی ، بخشهای غیرها رشناس مسئول پهنه، کامهندسی

 الگویی  عقالب سایت های جامدر ارتقای بهره وری اقتصادی متناسب با ارکان زیست محیطی  گروهی و منطقه ای بهره بردارن در

 .عملیاتی می شود

، اجرایی -تحقیقی عواملاقدام سیستمی نیسم مورد نیاز برای در اجرای سایت های ترویجی، مکای مشارکت جامع اتخاذ مدل مدیریت با    

 : با تاکید برچهار اصل پهنه های ترویجیمدیریت یکپارچه  در تحققذینفعان دولتی و غیر دولتی و سایر ترویجی

ی مشارکتی محلی برای نهاد ساز(  9و مشارکتی سازمان یافته دینفعان  اعتماد سازی (2منطقه ای  ارزیابی و برنامه ریزی مشارکتی( 8 

 .امکان پذیر می گردد پایدارچارچوب کشاورزی در ی پایدارفناوری ها توسعه مشارکتی ( 6مدیریت یکپارچه  

 فرایند برنامه ریزی سایت ها براساسولی است  سایت های جامع ترویجی ، برپایه ساختاردرسیستم اداری ترویج اجرای این سایت ها     

درساختار  های انتقال یافته ها با توجه به چالشاین مدل انتخاب . می شودمشارکتی سیستمی  طراحی و پیگیری مدل راهبردی مدیریت 

اصول و مبنی بر  ترویج و توسعه کشاورزی همسوسازی فعالیت های ارتقای بهره وری و ارایه یک چارچوب برایخرده مالکی کشور و 

  .ضروری است مبانی کشاورزی پایدار

 نرم افزاری استراتژی اقدام درداخل مرزهای پهنه های ترویجی و تکمیل کنندهبخش مهمی از  واقع تعیین و تبیین کننده  درمااین راهن  

های اصالحی و با بگارگیری مراکز جهادکشاورزی دهستان است که درچارچوب کارکردترویج کشاورزی در تشکیالت طرح نظام نوین

 تنی بر مشارکت  وانسجام ذینفعان در هر پهنهعلمی ترویج و توسعه کشاورزی پایدار مب ، مبانیمحلی های نرم افزاری برنامه ریزیسامانه 

   .شده است طراحی
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 :IPCM : Integreted Participatory Crop Managment 
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 :برنامه سوابق، ماموریت و  مفاهیم

 توسعه و ارتقای بهره وری ترویجی برای تحولیراهبرد «IPCM 2 » با نام اختصاری( تولید)عملیات مبتنی بر جامعمدیریت مشارکتی     

در  محوری ترویجیراهبرد به عنوان که است  کشاورزیخرده مالکی  ساختارشرایط  دریکپارچه به صورت  کشاورزی پایدارهای  فناوری

  .پیگری می شودمصوب وکشاورزی  وزارت جهاد دانش و فناوری ترویجدر دفتر با راهبردی کشاورزی  قالب طرح نظام نوین ترویج

 کشاورزان ازطریق توانمندکردن ایشان برای به عهده گرفتن نقش فعال دربرد، ارتقای توان بالقوه خودیاریماهیت اصلی این راه   

و منطقه ای  ، فرایند ترویج کشاورزی به صورت گروهی مدلاین در .است بر اساس فنون کشاورزی پایدار و اجرا گیری تصمیم، ریزی  برنامه

افزایش بهره وری  در  کشاورزی سازماندهی و مشارکت سسیتمی ذینفعان با هدف (جامع سایت)همسان کشاورزی  ( زون) در یک محدوده

 . اخص های محیط زیست قرار می گیرنداقتصادی مبتنی بر ش

با تاکید  کشاورزی خرده مالکیساختاردر توسعه فناوری پایدار ارتقای بهره وری و  در این راهبرد، تمرکز بر اجراییموضوعات و ماموریت    

ی انسانی برا منابع توسعهمدیریت صحیح منابع و ارتقای اگاهی درچرخه اطالعات و دانش، ، توسعهر ارزیابی و برنامه ریزی مشارکتیب

ده موضوع محوری از در ( مطابق با محیط زیستهای  یفناور)ای از فناوری های پایدار  همجموعشامل  استقرار برنامه کشاورزی پایدار

مدیریت  -6مدیریت ضایعات و پسماندها  -9مدیریت تلفیقی حفاظت از محصول  -2گیاه  –خاک  –مدیریت تلفیقی آب  -8 :جمله

ی منابع مصرفی ارتقای بهره وری  برمبنا -7ریت خسارات مدی -4استاندارد سازی فرایند ونهاده ها   -6بهداشت حرفه ای کشاورزی  

این راهبرد شامل نه تاکتیک بهم پیوسته فنی، ترویجی و مشارکتی است که دریک چارچوب منطقی و به صورت .پیگیری می شود...و

( OHM   و  PTD،6 ICWSM،  Co.IPM  ،4PCM )این راهبرد عبارتند ازهای  از جمله تاکتیک. تلفیق شده اند سیستمی باهم

وساختار نوع طدر شرای 1اگاهانه جامعه محلی و شبکه مردمی در استقرار و توسعه کشاورزی پایدار سازمان یافته و مشارکت فرایندکه 

 . حقق می نمایندرا مکشاورزی کشور 3( RDC)سوم

    SGPهای بین المللی از جمله  با بخش دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزیمشترک این مدل براساس تجربیات حاصل از همکاری    

آن از سال  فاز پایلوت طراحی و مصوب شد وتوسط شریفی مقدم  میالدی 2331در سال  (  2333تا  2336 ) FAO و (2386تا  2332 )

های بین  چارچوب طرحدرکشور در GEF پروژه هایادامه از سال با منابع  در و SGP ،ترویج کشاورزی دفتر با پشتیانی  میالدی 2382

این برنامه به عنوان مدل ترویجی برای استقرار کشاورزی پایدار  .ومیه، منارید و حبله رود شروع شدالمللی زاگرس مرکزی ، احیای دریاچه ار

ی عه کشاورزتحقیق و ترویج برای توس "در کنفرانس بین المللی2331طراحی و درنوامبر  معاونت ترویج وقتدر کشورهای درحال توسعه 

 با تاسی از اجراینیز  2386در سال .در بیروت ارائه و به عنوان یک خط اقدام در بیانیه نهایی ارایه گردید"پایدار درکشورهای درحال توسعه

عنوان مقاله منتخب ایران درکنفرانس  بهAPOو   GEF/SGPوخاک سد البرز،رکتی آب جایکا، پروژه مدیریت آب پروژه مدیریت مشا

در سطح ن مدل در استقرار کشاورزی پایداربه دلیل کارایی ای  . ه وری سبز سازمان همکاریهای آسیایی در تهران پذیرش و ارایه گردیدبهر

در قالب طرح نظام نوین ترویج ر ترویج دانش و فناوری کشاورزی دفتمشارکت پایدارمردم، این مدل در قالب برنامه محوری جامعه محلی و

برای کمک به سازمان تات ه برنام براین  به عنوان مدل اصلیعالوه . ساله ششم تصویب شده است 6برای اجرا در برنامه  8936در سال 

در  .شروع شده استتیبانی منابع اعتباری دولت ژاپن و فاز ظرفیت سازی ان با پش ابالغ شدهمصوب و  8936یاچه ارومیه در سال دراحیای 

  منظر سازمان کار و تشکیالت زا .برای اجرا مصوب  و ابالغ شده است سایت ملی در ده موضوع محوری  37 تعداد  زنی 8931سال 

که دفتر ستادی متولی این برنامه در وزارت جهادکشاورزی به عنوان وزارت جهاد کشاورزی،  دانش و فناوری کشاورزی، دفتر ترویجاجرایی

ها تاسطح دهستان ها وروستا  در قالب سازمان کار مشخص در استانالمللی مرتبط بااین برنامه را های ملی و بین راهبری و اجرای پروژه

                                                           
2
 :Integrated Participatory Crop Managment 

3 -participatory technology development (   توسعه مشارکتی فناوری  کشاورزی پایدار )  
4 -integrated crop water soil management (گیاه  –خاک  –یفیقی آب مدیریت تل)  
5 -community integrated production management (مدیریت مشارکتی تلفیقی  حفاظت از محصول )  
6 - project cycle management (مدیریت چرخه پروژه مشارکتی )  
7 - Occupationally health management (بهداشت حرفه ای کشاورزی)  
8 -sustainable Agriculture 
9 -Risk  Divers prone Complex 
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ها نیز این برنامه دارای ردیف اعتباری و تشکیالت مصوب با عنوان دبیرخانه استانی ترویج و توسعه  در استان.  ددارحوضه بر عهده های 

تا سطح شهرستان، دهستان و و دامنه این تشکیالت  قرار داردها ریت هماهنگی ترویج کشاورزی استانکشاورزی پایدار مستقر در مدی

 . یابد های تولیدی ادامه می روستا واقع در پهنه

 

 : واژگان کلیدیتعریف 

 مهمی ص هاییشاخکه براساس  تاس کشاورزینظام بهره برداری  یکیایی ازفجغرا(زون-برش)ه صعرکوچکترین  :جامع سایت 

و  ، پیوستگی اجتماعیوخاک نظام بهره برداری آبتولید، منابع طبیعی منابعشرایط اقلیم و ،الگوی کشتترکیب و ،زیمانند کاربری کشاور

نظام  از درستی (راندومی)ای  نمونهتعیین می شود و  ...و  ی در نظام نوین ترویجمدیریتاداری و  پوشش ،کشت بومی وهیدرولوژ ،اقتصادی

 . منطقه است کل بهره برداری

از  نآکه در است  تحت پوشش مرکزجهادکشاورزی دهستان منطقه و نظام بهره برداری غالب کشاورزی از دقیقی برش یت در واقعسا  -

با تاکید  یکپارچهصورت به  وتوسعه فناوری های پایدار ی اصالحیاستقرار راهکارها ، فرایندبرنامه ریزی منطقه ای هایطریق راهبرد

 . می شود و پیاده  طراحی به صورت گروهی و منطقه ایپوشش حداکثری بهره بردارن بر

ساختار خرده مالکی کشاورزی در انتقال یافته هاپوشش سرعت، عمق و ضریب واقع راهبردی برای افزایش یت جامع ترویجی درسا  -

ایجاد  می هر منطقه  درو محصوالت  منطبق با شرایط فناوریتوسعه  -ترویج  -تحقیق مزرعه ای   اهگتیک ایسعنوان به  کهکشور است 

اولیوت بندی  ،مشکالت ارزیابی سازمان دهی  نیروی انسانی ،کاملی از تظام ارزیابی و برنامه ریزی ترویجی شامل  فرایندآن در  وشود 

سیستمی همه  با مشارکت های پایدار فناوریو راهکارها  ، استقراراجرایی مدیریتتدوین برنامه اقدام ، برنامه ریزی،  مشکالت و مسایل ،

 . صورت می گیردان و دخالت آگاهانه بهره بردارن ذینفع

 کهاست  ویژه ساختار خرده مالکی مشارکتیترویج تحولی و کارامد   استفاده از روش های، مکانیسم اصلی اقدام در سایت های ترویجی -

را به صورت گروهی های تولید ر مدیریت صحیح واحدورزی درت و دانش ذینفعان کشاا، فرایند ارتقای مهدر قالب یک بسته ترویج مشارکتی

 . پوشش می دهد و منطقه ای

 محصول را نآ بیشترین سطح لیوشامل ترکیبی از محصوالت و مزارع متعدد با بهره برداران زیادی باشد یک سایت ممکن است  -

 .غالب منطقه در برمی گیرد  اقتصادی و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( یکپارچه)مدیریت مشارکتی جامع "عبارت است از استقراراصلی سایت های جامع ترویجی  موضوع :موضوع سایت جامع ترویجی

که در آن همه مولفه ها و راهکارهای موثر برای حل مشکالت و ارتقای بهره وری تولید درکشاورزی یک منطقه به صورت تلفیقی و  "تولید

های جامع مدیریت  لذا موضوع سایت. پیاده می شود درزنجیره تولید تماعیبراساس اولویت های حاصل از انجام فرایند ارزیابی محیطی و اج
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با تاکید خاص ( ICM)ات منطقه ایمدیریت جامع تولید مشارکتی وبه تبع آن فعالیت های ترویجی و آموزشی، محصولی نیست بلکه

ون، تولید محصوالت گواهی شده، ارتقای ، مکانیزاسیآب وخاک، مدیریت خاکموضوعات اولویت دار منطقه ازجمله مدیریت مشارکتی بر

تعیین .. وداری و مرتعداری ز، استاندارد سازی فرایند تولید، آبخی IPMبهره وری تولید، تکمیل زنجیره تولید، مدیریت و پیشگیری خسارت، 

صورت یکپارچه در مشارکتی، عملیات مدیریت اصالحی درکشاورزی است که به  مدیریتموضوع اصلی سایت به عبارت دیگر. می شود

 .محصوالت موجود در سایت با تاکید بر محصوالت  اقتصادی منطقه  به صورت همزمان پیاده  می شود محدوده و

  جهاد تحت پوشش مسئولیت مرکزی کشاورزی عرصه کاربر، نظام نوین ترویجبراساس ساختار :ترویجی جامع سایتتعیین

 اساسبر  که مرکز دهستاندر هنه ترویجی از پهنه های موجودیک پ .ی شده استپهنه ترویجی تقسیم بند کشاورزی دهستان به چند

های فصلی، دسترسی ، رودخانهرولوژی منطقهزیرزمینی، هید ، دسترسی به منابع آب سطحی وجمله کاربری کشاورزیاز اصلی های شاخص

به عنوان  با نظام بهره برداری کشاورزی دهستان را دارد، دارای بیشترین همسانی .. ودائم و موقتی به منابع، وضعیت اجتماعی و اقتصادی 

که بیشترین همسانی و تنوع  یک روستا منتحب، در پهنه ترویجی .تعیین می شوددهستان جهاد کشاورزی مرکز سایت جامع ترویجی 

   .تعیین می شوند به عنوان روستای مرجع و بقیه روستاها در قالب روستا های تابعی  محصولی با مشخصات پهنه را دارد

استقرار کشاورزی پایدار براساس زون بندی حوضه های آبریز  در کشاورزی و آبخیز در منابع  محوری در طرح  IPCMتعیین سایت های مکانیسم ) 

 (طبیعی است 

 
 763میانگین حدود و به صورت  مساحت سایت های ترویجی براساس مشخصات نظام پهنه بندی در هر مرکز :مساحت سایت 

 در تطبیق با فرایند زونبندی حوضه کشاورزی تحت مسئولیت مرکز جهاد کشاورزی دهستان و ساحت یک سایت، براساسم .هکتار است 

غالب منطقه، کاربری اراضی، منابع آب، نظام بهره برداری، به هم پیوستگی اجتماعی و مرزهای پهنه ی از جمله محصوالت شاخص مهم

 . یدبه دست می آ.. های ترویجی

 

 مزارع موجود یک درصد از ، فرایند مونتیورینگ کشاورزیدر ماری نمونه گیریآ، براساس مکانیسم سایت جامع ترویجیدر :مزارع مرجع

 مالکیت گروه مرجعتحت  با پوشش محصوالت اصلی موجود در سایت این مزارع .عنوان مزارع مرجع انتخاب می شود بهروستای مرجع  در

محقق )حت هدایت و راهبری فنی و ترویجی تیم فنی سایت تو (فای نقش مددکاری ترویجی درسایت طلب برای ایداوکشاورزان )اصلی 

مزرعه ای  اسکن  ،بررسی موضوعات و مشکالت، آموزش مزرعه ای در این مزارع فرایند اصلی .قرار دارد( مروج /ارشناس موضوعیک/ معین

 . صورت می گیرد در محصوالت اصلی موجود  روش ترویجی توسعه مشارکتی فناوریب فناوری ها در قالآموزشی استقرار  معرفی و  و

 

 درروستای مرجع و مزارع منتخب در روستاهای درصد از تعدادکل مزارع موجود 26 حداکثر  ، تاسایت جامع ترویجیهر در :مزارع اصلی

سیستم در قالب این مزارع . دکارشناس پهنه  قرار داریتورینگ ت ومونتحت هدایاین مزارع .نوان مزارع اصلی انتخاب می شوندبه ع تابعی

، (، کشاورزان محیطی مزرعه هم حضور خواهندداشتهر مزرعه اصلیدر) نها اقدام گروهیآمتصل به مزارع مرجع بوده در ،یتورینگمونشبکه 

اجرای این فنون برعهده  .ابق با نیاز پیاده می شودمط های اصالحی استقرار فنون وروش اسکن مزرعه برای تعیین سطح فناوری وفرایند 

 .صورت می گیردو تحت هدایت کارشناس پهنه و با کمک گروه کشاورزان مرجع ( موزش دیده استآمزرعه مرجع در) مالک هر مزرعه

 های تابعی روستادرصدی در  26و حداقل  مرجع روستای مزارع موجود در درصد از کل 76 حداقلی ضریب، در هرسایت :مزارع تابعی 

و شبکه مونیتورینگ محلی تحت  حت هدایت و راهبری گروه های مرجع کشاورزانت این مزارع. به عنوان مزارع تابعی محسوب می شوند

تحلیل داده های آمایش شده در و براساس فرایند ایجاد شده  محلیمونیتورینگ شبکه دراین مزارع توسط . پشتیبانی مروج پهنه قرار دارند

  .فرایند استقرار فنون به صورت گروهی پیگیری می شود  ، ارع اصلیمز
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 مدیریت مشارکتی جامع تولید(IPCM:) توسعه  و سازی کشاورزان، مشارکت، توانمندسازماندهی مدل تحولی ترویجی برای

اقدام یک برنامه رد به صورت این راهب. های کشاورزی پایدار به صورت یکپارچه در شرایط کشاورزی خرده مالکی کشاورزی استفناوری 

ارتقای  برای فنی –مشارکتی  –ترویجیتاکتیک کلیدی  چندتلفیقی ازشامل  وسیستمی مشارکتی  مدیریتبرنامه ریزی و سیستمی مبتنی بر

استقرار با تاکید بر مشارکت جامعه محلی برای و  حفاظت و حمایت از کارکردهای اکوسیستمی درکشاورزیهمراه با بهره وری  اقتصادی 

 .کشاورزی پایدار است

 

 تاکتیک اصلی برای ورود به جامعه محلی، اعتماد سازی و دخالت دادن دانش و تجربیات  : مدیریت مشارکتی چرخه پروژه

مشمل بر مجموعه ای از روشها و ابزار های مشارکتی برای  که سایت های جامع ترویجی با رویکرد مدیریت مشارکتی است ذینفعان در 

 -ارزیابی مشارکتی روستایی ومحیطی -ارزیابی های سریع مشارکتی -به جامعه محلی ،اعتماد سازی وسازماندهی گروههای محلیورود 

 . تحلیل شرایط موجود واجماع سازمانی دریک  چارچوب برنامه اقدام  مشترک 

 توسعه مشارکتی فناوری (PTD: )  نی مرتبط با مدیریت های ف دستورالعملتاکتیک اصلی برای استقرار وتوسعه فنون، یافته هاو

مهترین ویژگی این تاکتیک، دخالت دادن مالحظات اجتماعی و محیطی منطقه هدف در توسعه فناوری همراه با مشارکت مزرعه است که 

 .این روش برای استقرار فنون و دستور العمل های که با مقاومت کشاورزان روبرو می شود به کار می رود. کشاورزان است

 مدارس مزرعه ای(FFS:)  تاکتیک خاص برای آموزش عملی و توانمند شدن کشاورزان درمدیریت مزرعه برمبنای شناخت

این روش، ویژه آموزش عملی گروهی بزرگساالن ،کم سواد یا بی سواد برای ارتقای مهارت وتبدیل کشاورز به . اکوسیستم زراعی است 

 .ای یادگیری حاصل از عمل  است مدیران ماهر مزرعه  با استفاده از روشه

 روش ترویجی ویژه برای دسته بندی مزارع همراه با  تحلیل همه مزارع و تصمیم گیری  :پایش مزرعه ای / مونیتورینگ/ اسکن

ب تابعی سه ضری/ اصلی/ مدیریتی برای اصالح برنامه های مدیریت و سایرمولفه های مرتبط با تولید است که در قالب مدل شبکه مرجع

 .صورت می گیرد و اصلی ترین مکانیسم برای استقرار فنون اصالحی درهمه مزارع هر پهنه است  76/ 8/26

 نیاست که با صرف کمتر  یچارچوب منطق کیمنوط به اقدام و حرکت در  یبرنامه مشارکت کی نیتدو:  برنامه ریزی مشارکتی 

  کیامر با تاکت نیا. شود یو قابل اجرا م یبرنامه اقدام مشترک، منطق کی نیمنجر به تدو یشور اجتماع جادیا قیو از طر نهیزمان و هز

 ی، طراحاتیبر عمل یمبتن یتمیس یمشارکت تیریدر راهبرد مد یدینکته کل. شود یمحقق م اتیبر عمل یمبتن یتمیس یمشارکت تیریمد

 ییپروژه از جمله شناسا یدیاهداف کل یهد که تمامد یامکان را م نیاست که ا " یچارچوب منطق" کیدر  یمشارکت یافتهایره یواجرا

 یاگاه شیشبکه پ کیبر اساس توان موحود، در قالب  کپارچهیاقدام  یبرا یموجود، اجماع و انسجام سازمان یاحتمال اتیخالها، موانع وفرض

 یژگیو اماده اجرا بر اساس و نیمدون تدوبرنامه در قالب برنامه  یدر اجرا( یمردم محل) نفعانیذ یو دخالت آگاهانه تمام نگیتوریو مون

 .  ددهرمنطقه گر یها

 تحت عنوان  یانسان یها یروین یو توسط سامانده یلگریتسه ندیفرا قیاز طر یستمیس یمشارکت تیریمد یساز ادهیپ :ریتسهیلگ

 قیبرنامه مشترک از طر شبردیمشکالت درپ تیریو مد یساده سازندیعبارت است از فرا یلگریتسه. ردیگ یتوسعه صورت م لگرانیتسه

به  دنیمتقابل در رس یمشارکت وهمکار ،یساز میحل مسئله، تصم ،یزیدر چرخه برنامه ر اتوانه ییو هم افزا یگروه محل یفعال ساز

 .شده  نییتع شیاهداف مشترک از پ

 گر، تسهیل ساختاری به دستیابی و اندرکاران دست مناسب نقش تبیین از است عبارت :مشارکتییکپارچه  سیستم مدیریت 

 های مدیریت نهاد، مردم های سازمان خصوصی، بخش) ذینفعان سایر با درتعامل دولتی های سازمان برای غیرمتمرکز و کوچک چابک،

  .برنامه است اهداف تحقق منظور به( عرفی برداران بهره و محلی
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 هدف کلی

ا تاکید بربهره بردارن خرده ب) دریک پهنه ترویجی بهره برداران مهارت ه ایگروهی و منطق وارتقای مشارکت، توانمندسازی سازماندهی، 

در بخش کشاورزی به شرح پایدار حصول اهداف توسعهواقتصادی  پایدار وریافزایش بهره وهای تولیدواحدمدیریت صحیح  اعمال در(مالک

 :ی است ترویجی با رویکرد مدیریت مشارکت عاز اهداف اصلی اجرای سایت های جام زیر

 برای تحقق امنیت و ایمنی غذایی به ویژه در محصوالت استراتژیک تولیدحد های ارتقای بهره وری اقتصادی دروا. 

 و مدیریت صحیح خاک در کشاورزی آب مصرفاقتصادی  وری بهره ، کارآیی وراندمان ارتقای. 

 مصرف بهینه  آفات، تلفیقی ه برنامه مدیریتطریق توسعازه های شیمیای درمحصوالت کشاورزی ارتقای سالمت وکاهش آالیند

سطح مزارع، باغات، اعمال استانداردهای ملی مواد بیولوژیک، داروهای دامی، توسعه کودهای آلی و زیستی درستفاده ازسموم و ترویج ا

 .کشت ارگانیک

 یکی بر اساس شرایط اقلیمی، توان اکولوژبهینه در پهنه های ترویجی  الگوی کشت ترکیب و  رعایت. 

  های تولیدی کانیزاسیون در واحدمتوسعه فناوری و. 

  پایدار ، مرتعداری و جنگلداریآبخیزداری  ، ریابا تاکید بر مبانی آبخواندمنابع طبیعی حفاظت و حمایت از. 

  تکمیل زنجیره ارزش اقتصادی محصوالت کشاورزی. 

  پیشگیری و مدیریت خسارت در کشاورزی. 

 اهداف اختصاصی

 در پهنه های ترویجی کشاورزی ای بخش راستای اهداف توسعهترویجی واجرایی در تحقیقاتی،های وهماهنگی فعالیت مندینظام.  

  استقرار نظام مدیریت یکپارچه در مراکز دهستان و پهنه های ترویجی برای مشارکت جامعه محلی در توسعه کشاورزی پایدار. 

  اجرا و ارزیابی برنامه هابرنامه ریزیبهره بردارن در فرایند  پتانسیلهای، دانش بومی و ودخالت اگاهانه تجربیاتمشارکت ،. 

  پهنه های ترویجیبه صورت گروهی با پوشش حداکثری  در واحد های تولیدی های پایدار توسعه فناوریترویج و. 

 پهنه های ترویجیدر ی و قوانین حاکمیتی سیاستهاو توسعه یکپارچه ضوابط،  استقرار. 

  ای، فنی و مهندسی کشاورزی، از طریق کارسپاری و کسب تجربه عملی توسط آنانشبکه خدمات مشاورهحمایت از. 

  تسهیلگران مخلی  –مروج و کارشناس مروج پهنه  –کارشناس موضوعی  –محقق معین )اقدام سیستمی عوامل اجرایی تبیین وظایف و

 ترویجی ؛  در مدیریت موثر پهنه های( و عوامل شبکه ترویجی غیر دولتی 

  اقدام هماهنگ برای مدیریت صحیح منابع و حفاظت از مولفه های محیط زیستی درکشاورزی 

 استاندارد سازی فرایند تولید در پهنه های ترویجی برمبنای ساختار هر پهنه؛ 

 

 :اهداف کمی و کیفی 

  از مزارع  منطقه هدف  درصد 76های کشاورزی پایدار در حداقل  درصد از فناوری 43استقرار و توسعه حداقل. 

  درصدی تقاضای مصرف اب در بخش کشاورزی 96کاهش. 

   (. کود و سموم شیمیایی )درصدی مصرف موادشیمیایی صنعتی 63کاهش 

  درصد شاخص بهره وری اقتصادی مزرعه در واحد سطح  23ارتقای حداقل  . 

  خاک کشاورزی و ارتقای توان بیولوژیک و الی میزان فرسایش  درصدی از 93جلوگیری 
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 پیامدهای مورد انتظار 

 ، غیر دولتی و مردمی در مدیر صحیح واحد های تولیدی در قالب پهنه های ترویجی مشارکت سازمان یافته عوامل دولتی  -8

 . تولیدکنندگانمهارت  ارتقای  وافزایش دانش فنی  -2

 .وری تولیدافزایش بهره -9

 یت و  ایمنی  محصوالت کشاورزیکاهش مخاطرات ، استاندارد سازی و ارتقای کیف -6

 حفاظت و حمایت از منابع طبیعی در بخش کشاورزی -6

 .افزایش درآمد کشاورزانو  کاهش هزینه های تولید، افزایش عملکرد تولید -4

 .استفاده بهینه از قابلیت های موجودو  پایداری تولید -7

 .ایاکنده و جزیرهاجتناب از حرکت ها و اقدامات پرسازمان یافته عوامل بیرونی و عملکرد  -1

  سایتاهمیت و ضرورت اجرای 

مسایل محیطی  ،؛جامعیت، فاصله با نیازها  فقدان،  شاگردی –به دلیل ماهیت باال به پایینی، معلم  متعارفروشهای ترویج و آموزش      

 خرده مالکیزرگساالن و ساختار با شرایط بکم مشارکت کشاورزان در برنامه ریزی و اجرا و تناسب  پایین بودنمحلی،  دانش بومی و

های کلیدی در استقرار کشاورزی پایدار، کارایی کافی و  تاکتیکسازی برنامه ها ونبوده و برای پیاده  باالیی، دارای اثربخشی کشاورزی

، (مالکی و روستایی پیچیده، متنوع، با ریسک باال و با ماهیت غالب خرده)ساختار نوع سومی کشاورزی کشور . ندارند کمی موثری اثربخشی

کی، کمیت و کیفیت آب، فرسایش ها از جمله ناپایداری اقتصادی تولید، فرسایش ها، به هم خوردن تعادل بیولوژی سایر چالشتشدید درکنار 

 موثریجی برای تحقق اهداف کمی و کیفی های  فعلی ترو غیره باعث شده روش، گازهای گلخانه ای، مقاومت آفات و بیماری ها وخاک

کنار ابالغ برنامه های ترویجی و آموزشی که باید در هرپهنه صورت پذیرد، استقرار سایت های نوین ترویج و درلذا پیرو ابالغ نظام . نباشند

و تصویب اوری در ساختار خرده مالکی کشور جامع ترویجی با رویکرد مدیریت مشارکتی به عنوان برنامه تحولی برای مشارکت و توسعه فن

مهمترین موضوع در این خصوص، فرایند استقرار راهکارهای فنی درساختار و نظام بهره برداری خرده مالکی و چگونگی  .دابالغ ش

روشی بسیار موثر و کارا این برنامه در واقع . مشارکت اجتماعی و طراحی نظام بهره برداری برای استقرار راهکارها به صورت یکپارچه است 

این مدل به عنوان ، برنامه . ش موثر کشاورزان و پذیرش و مشارکت آنان در استقرار فنون کشاورزی پایدار استبرای توسعه فناوری، آموز

پهنه های ترویجی طراحی  درقرار ماموریت های کشاورزی پایداربرای استرویج مزرعه ای با ماهیت مشارکتی ت-اجرا  –سیستماتیک تحقیق

رچه، هماهنگ و هم افزای برنامه های تحقیقاتی، اجرایی ،آموزشی، ترویجی، اطالع رسانی و که به منظور اقدام مشترک، یکپاشده است 

صرفه جویی )تحقق اهداف کلیدی ج مزرعه ای بعنوان مبنای مدیریت پهنه با تاکیدبرتروی -تاکید بر فرایند کلی نظام تحقیق آگاه سازی با

هزینه درآمد در واحد سطح از طریق مشارکت پایدار و مدیریت  –درآمدکاهش مصرف نهاده های شیمیایی صنعتی، افزایش شاخص -آب 

 .  صحیح شبکه کشاورزان در نظر گرفته شده است
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 در سایت جامع راهبرد ترویجی متدلوژی و 

های راهکارمقرر است تا بسته ، براساس این مدل .است ، مدل مدیریت مشارکتی سیستمی اصلی در سایت های جامع ترویجی راهبرد      

وضعیت موجود،  در این رویکرد از طریق بررسی. چارچوب مفهوم مدیریت یکپارچه مزرعه مبتنی بر نقشه راه اجتماعی پیاده شودفنی در

از راهکارها و گزینه های  های منطقه و هم چنین بررسی نتایج یافته ها، تحقیقات و تجربیات اجرایی و فنی، مجموعه ای ها و پتانسیلچالش

این مدل ، تلفیقی از کارکردها و رویکردهای اصالحی و ترویجی  .با تاکید بر ارتقای بهره وری در چارچوب مدیریت یکپارچه تعیین  میشود فنی

توسعه نظام های زراعی ، ترویج خصوصی و برخی روش ها در  -ترویج –ویژه نظام پهنه بندی ازجمله تاکتیک های ترویج مشارکتی، سیستم تحقیق

مدیریت مشارکتی سیستمی، . رویج عمومی است که درقالب یک مدل مدون با عنوان مدیریت مشارکتی سیستمی تلفیق و جانمایی شده استنظام ت

بخشی از یک راهبرد جامع تر تحت عنوان توسعه یکپارچه جامعه محلی است که در زیر مجموعه آن، سناریوها و راهکارهای متنوعی برای رشد و 

 .یش بینی و تدوین شده است توسعه روستایی پ

یک فرایند مشارکتی ومبتنی بر پروژه برای مدیریت ترویجی است که از طریق ارتقای مهارت های ترویجی  "مدیریت مشارکتی سیستمی"

ارچه یکپهای توسعه کشاورزی درقالب یک سازمان کار جرای پروژهریزی و ا برنامهسازی، سازماندهی،  نهاد مروج مسئول درو تسهیلگری 

 ایدة اصلی آن، انسجام و ارتقای توان ذینفعان از طریق توانمند کردن ایشان .می شودمحلی به عنوان یک فرایند مدیریت مستمر محقق 

ارکان کلیدی این راهبرد  .یکپارچه و گروهی استبه صورت گیری  تصمیمها و ریزی پروژه برنامهبرای به عهده گرفتن نقش فعال در

برای تعیین  مردمی شبکه سازیذینفعان،  انسجام سازمانیمنطقه ای،  برنامه ریزی مشارکتینهادسازی محلی، ارزیابی و: زترویجی عبارتند ا

پهنه  راهبری مروج مسئولبا و در قالب بسته های تلفیقی های ویژه ارتقای بهره وری که  ها و ماموریتفناوری ها، استاندارد استقرارو 

های ترویجی و تسهیلگری مختص این تاکتیک هنه باید شناخت کافی و مهارت الزم دربه کارگیری ابزارها ولذا مروج پ .پیاده می شوند

و برنامه  تاکتیک های ترویجی، تسهیلگریای از  پیاده سازی این ارکان،  مجموعهالزامی برای های ترویجی مهارت .را کسب کندموضوع 

و  با پشتیبانی محققان معین و کارشناسان موضوعی مسئول پهنه کسب شده و روجمچرخه اطالعات است که باید توسط مبتنی برریزی 

 :عبارتند از  راهبرددر این  ترویجی   ی کلیدیمولفه ها. آموزش موثر ذینفعان پیاده شود و دولتی با اتکا بر امکانات محلیهای غیرسازمان

 .در پهنه ، سازماندهی و گروه بندی  افراد،  ذینفعان ،  شناساییتحلیل ـ8

 .بهره برداران  یکپارچه مشارکتی در سطح گروه هایسازماندهی  -2

 .،تحلیل مشکالت بر اساس ساختار ها و اطالعات منطقه ایبررسی وضعیت موجود، نیاز سنجی  -9

با هدف  منطقه ایی انتخاب اقدام ،تدوین برنامه کار و طرح عملیاتی درچارچوب برنامه ریز اساس اولویت مشکالت ،تحلیل اهداف بر -6

 .ایجاد احساس مالکیت ذینفعان در پهنه های ترویجی

 . ریزی، تحلیل و اجرا برداران در برنامه سازماندهی دانش وتجربیات محلی و ظرفیت آنها و دخالت و مشارکت بهره -6

 . فهای هد ها و نیازهای محلی یا گروه تلفیق سیاست ها ، اهداف وماموریت های ملی با دیدگاه -4

 .کننده  با هدف ایجاد تعهد  های مشارکت ها در بین طرف ها ومسئولیت تبیین نقش  -7

های بومی، انتخاب و اجرای  ش مالحظه و رعایت ارز محلی، ذینفعانسازمان کارمدیریت یکپارچه محلی مبتنی برمشارکت فعال استقرار -1

ای تطبیق برنامه های توسعه با  شرایط متغیر اجتماعی اقتصادی که به سازی در بدنه تشکلهای روستایی بر های جامع ،ظرفیت رهیافت

 .یابد  سرعت تغییر می

 .ی از طریق تسهیلگر های بالقوه در جامعه محلی و بسیج و انگیزش نیروها شناخت دقیق ظرفیت-3

 .ند سازی محلیهای بیرونی و جهت دهی خدمات و حمایت های در قالب توانم ها و فعالیت سازی طرح یکپارچه -83

 .سازی منابع داخلی شناخت دقیق دستاوردهای گذشته و تجهیز و فعال-88

ویژه  برنامه  ، ابزار، مراحل کار منطقی، ثابت و معین است که دارای روش  یک روش ساختار یافتهمدل،  ، اینترویجیاز منظر متدولوژی    

همچنین . است پهنه ترویجیدرک مشترک و شفاف از مسائل ناخت وکنندة حصول ش مندی تسهیل هاین قاعد. است ریزی منطقه ای

ای کار در  با پایش و کنترل چرخه. کند توسعه در هر پهنه ارایه میانداز  چشمبرنامه و برای فرموله کردن  ضابطه و چارچوب منطقی ای را
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و نقشه راه  برنامه ریزی . گیرد میر آن مرحله انجام اتی دهر یک از مراحل پروژه و دریافت نتایج و در حین کار و با کسب تجربه، اصالح

 مدیریت  مشارکتی ترویجی باتاکید برایفای نقش شبکه غیر دولتی و مردمی  در دیاگرام ذیل نشان داده شده است

 مراحل کار و فرایند برنامه ریزی  پهنه های ترویجی:   8شکل 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی و نیاز سنجی 

 پهنه ترویجی

 پیاده سازی 
/ شبکه اجرایی دولتی )

 (غیر دولتی

 

  برنامه ریزی
 (کارگروهی)

 سایت جامع ترویجی

 فرمول بندی

 تسهیم کار و امکانات 

 اجرا و نظارت 

 شناسایی (بخشهای موضوعی)فنی ارزیابی

 سازماندهی ذینفعان و 

 تیم های کاری

زون بندی وبلوک 

 بندی  پهنه 

ارتقای مهارت های ( 1

ترویجی و تسهیلگری مروج 

 پهنه 

 (ترویجی)اجتماعی  ارزیابی

 (یتحقیقات)محیطی ارزیابی

 

 تطبیق پهنه بندی  ترویجی 

 با زون بندی اکولوژیک
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 ترویجی سایت های جامعتاکتیک ها  ومهارت های تخصصی  ترویجی  مورد نیاز  مدیریت و راهبری  :  1جدول 

  

 

 تاکتیک ترویجی  
 مهارت/ماموریت  مهارت مورد نیاز/ شرح  ماموریت 

 ترویجی

ابزارهای فرآیندی، فنون و 

فعالیتهای ساختاری  در 

 مهارت تسهیلگری

یی، سازماندهی و انسجام و گروه بندی افراد، ذینفعان ، نهادها و عوامل دولتی، غیر دولتی و تحلیل، شناسا

مردمی مرتبط با برنامه های توسعه کشاورزی در پهنه در قالب سازمان کار یکپارچه مدیریت پهنه  برای  

ان ها در چرخه برنامه مدیریت مشکالت  و  پیشبرد برنامه مشترک از طریق فعال سازی گروه  و هم افزایی تو

فعالیت ها در  ریزی، حل مسئله ، تصمیم سازی، مشارکت وهمکاری متقابل در جهت  توسعه کمی وکیفی 

 پهنه های ترویجی  

شبکه سازی، مهارت 

و نهاد سازی 

 سازماندهی ذینفعان

 پروژه چرخه مشارکتی مدیریت

PPCM 

فعالیت سیستماتیک  وآوری اطالعات گرد ،ت مسایلشناخسنجی، مهارت ترویجی ویژه برای ارزیابی، نیاز   

 برنامه ترویجی برای دستیابی به استنتاج ها، نتایج، فرضیه ها و نقطه نظرها و جمع آوری اطالعات جدید  و

 برای مشارکتی ابزارهای و روشها از ای مجموعه بر مشمل که ذینفعان همه دادن دخالت با مشارکتی ریزی

 کاری گروهای سازماندهی و اعتمادسازی -2 تعیین گروه های مرجع  – 8: جمله از کلیدی های فعالیت تحقق

-6 موجود شرایط تحلیل-6 ای منطقه های اولویت و اهداف تعیین -9 ورستایی و مشارکتی های ارزیابی -2

 منطقه اجرایی مالحظات تعیین -7 اقدام برنامه تدوین-4  مشترک  اقدام برنامه چارچوب دریک سازمانی اجماع

 . است کارگروهی  قالب در ای

نیاز سنجی، مهارت 

 ارزیابی و

 برنامه ریزی منطقه ای 

 

/ GIS/ ASEA 
نقشه /مونیتورینگ/اسکن 

 خوانی

تاکتیکی ویژه ای است شامل چهار اقدام کلیدی طراحی پهنه، تراس بندی  ،راندوم گیری و طراحی  با هدف 

این اقدام کلیدی است . مزرعه  توسط کشاورزان صورت می گیردشناخت آستانه های اقتصادی نیاز سنجی ، 

خطوط اقدام با مالحظه حفظ معیشت و اقتصاد مزارع توسط خود ( تعیین شاخص )که با هدف  کمی سازی 

 کشاورزان  صورت می گیرد

و ابزار های  مهارتهای

 ، نیاز سنجی ،تحلیل 

 منابع و مدیریت

  اکوسیستم

PDM-PO 

ارچوب منطقی چ/برنامه اقدام 

 برنامه های پهنه 

 -8:  سطح  سه از امده دست به اطالعات و نتایج سازی یکپارچه و تلفیق برای که است ای ویژه تاکتیک این

 و  اهداف و تحقیقاتی های یافته نتایج ، دانش -9 کشاورزان توقعات و نیاز ، ،دانش تجربیات -2 محیطی

 کوتاهترین در که  ذینفعان همه توافق مورد  مشترک کار امهبرن بک قالب در کارشناسی بخش های سیایت

     . گیرد می صورت ممکن زمان

مهارت های ترویجی 

مدیریت اقدام  و 

 تدوین چارچوب منطقی  

سامانه های نرم افزاری برنامه 

 ریزی

 وجود ارتقای مهارت در ابزار و سیستم های  نوین شناخت ، تحلیل، برنامه ریزی  ، بررسی وضعیت م

 

و  نرم افزاریمهارت 

 مدیریت شبکه پشتیبان

توسعه مشارکتی 

صندوق اعتباری /فناوری

مدارس مزرعه ای /تکنولوژی 

ترویجی  –سیستم نحقیق /

 مزرعه ای 

PTD- FFS-FSRE-R@D 

ترویج مشارکتی برای نها دسازی مشارکتی ، ارزیابی و   برنامه ریزی مشارکتی ،  تحولی های تاکتیک

 مزرعه مدیریت با مرتبط ها یافته و فنون  وتوسعه استقراراجتماعی ، توسعه مشارکتی فناوری ،  سازماندهی

 و اجتماعی مالحظات دادن دخالت با ای مزرعه درون تلفیقی بسته یک صورت به را فنون که است درکشاورزی

 . کند می پیاده کشاورزان پذیرش برای هدف منطقه در محیطی

وش های مهارت درر 

ن ترویج  مشارکتی  نوی

مزرعه ای  برای توسعه 

 فناوری و انسانی

 روش های انتقال یافته 

 ترویح تعاونی ها 

 ترویج  خصوصی 

 اموزش بهره برداران 

عرضه   برای نهاد سازی نظام های بهره برداری ، مجموعه روش ها و رهیافت های ترویجی  در سطح اجرایی 

مزارع  نمونه ،  –ترویجی  –روز مزرعه ، هفته انقال یافته ها ، تحقیقی  خدمات  و انتقال یافته ها  از جمله

کانون یادگیری ، سایتهای جامع  ترویجی ، اموزش مهارتی بهره بردارن ، آموزش های ترویجی  ، نمایشگاه و 

 ..جشنواره  ، رسانه های دیداری  وشنیداری  و

برنامه ها ، ماموریت ها 

و روش ها ترویج ، 

انتقال یافته   آموزش  و

 های متعارف ترویجی 

 سامانه های نرم افزاری  

 ارزیابی مشارکتی 

ارزیابی اثر بخشی درونی و 

 بیرونی

 وب تحت شبکه قالب در  اصالحی و نظارتی ، فرایندی ، فنی بخشی اثر تحلیل شبکه و سیستم استقرار

، نظارت و سازی مستند   فرایندی  سازی مستند و فنی سازی مستند نظام دو براساس

 ارزیابی
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 جامع مدیریت مشارکتیساختار و تشکیالت اجرای سایت 

س شرایط هر محدوده براسا اطالعات برچرخه مبتنی استقرار این برنامه منوط به انسجام سازمانی، سازماندهی ذینفعان، کارگروهی

 لیذ شرح به "مشارکتی  کپارچهی تیریمد ستمیس "با عنوان تیریمد ستمیس ،مشارکتی شده نییتع یاستراتژ به توجه با لذا. مدیریتی است

 یساختار به یابیدست و اندرکاران دست مناسب نقش نییتب از است عبارت، یکپارچه مشارکتی تیریمد ستمیس از منظور .شود یم هیارا

 مدیریت نهاد، مردم یسازمانها ،یوصخص بخش) نفعانیرذیسا با درتعامل یدولت یها سازمان یبرا متمرکز ریوغ کوچک چابک، لگر،یتسه

  : از است عبارت ستمیس نیا یها تیمامور.  است شده یطراح است، برنامه اهداف تحقق منظور به( برداران بهره و محلی های

 . یمتول یها دستگاه یها برنامه نیب در یبخش نیب انسجام و یفن اجماع جهت الزم بستر آورنده فراهم -8

 با یا بودجه و برنامه  قیتطب ،یا منطقه صورت به هدف مناطق طیشرا و ساختار با یمل یها برنامه قیتطب و یزیر برنامه تیقابل -2

 . یمحل توقعات و ازهاین تیاولو

  ؛ شده یبند طبقه صورت به یمحل سطح در برنامه یدیکل نفعانیوذ حضور با یمشارکت یزیر برنامه تیقابل -9

  ؛ هیپا منابع از یبردار بهره با  یکشاورز هبرنام اهداف انطباق تیقابل-6

 . شود ی برنامه ، ارایه داریپا و تیهدا یبرا کپارچهی تیریمد ستمیس استقرار منظور به موجود یادار طیشرا براساس لیذ ساختار   

وسیاست گذاری اجرایی به  استقرار یراهبر و نظارت ش،یپا ت،یریمد یبرا یمل کارگروه ،یمل درسطح :برنامه یمل یراهبر کارگروه-8

 :  تاکید بر وظایف ذیل تشکیل می شود 

 یها برنامه قیتلف در یردولتیغ ،یدولت یها دستگاه ها، نهاد همه تیظرف از استفاده مستلزم در استان، برنامه استقرار :ی استان کارگروه-2 

بدین منظور گروه . است جامع یزیر برنامه و ییاجرا ینمندتوا ازمندین و ها برنامه ینگر کپارچهی و یطیمح ستیز و یاقتصاد یاجتماع

در صورت نیاز با  و همچنین با ریاست رئیس سازمان  کشاورزی استانایندگان دفاتر ذیربط سازمان جهادکاری استانی برنامه متشکل از نم

های  ت و منابع طبیعی استان و سازماننمایندگان نهادهای کلیدی ذینفع شامل شرکت آب منطقه ای، ادارات کل حفاظت محیط زیسحضور

وظایف برنامه ریزی . مردم نهاد و اصناف کشاورزی و به دبیری معاونت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل فعالیت می نماید

 .اجرایی ذیل برعهده این کمیته است 

مدیر اختاری فرابخش جهت مدیریت برنامه با مسئولیت ، بعنوان ساجرایی، کمیته در سطح شهرستان :اجرایی در شهرستانگروه کاری  -9

جهاد کشاورزی  ترویجدر سطح محلی و به دبیری ذینفعان کلیدی  نمایندگانمتشکل از این کمیته. تعیین شده استجهاد کشاورزی 

 .شهرستان ها، فعالیت می نماید

این کمیته مهمترین ارکان شبکه ترویجی در و می شود که با مسئولیت رییس مرکز تشکیل  کمیته برنامه ریزی سطح مرکز دهستان -6

های ارکان و اعضای تشکل،برداران مرجع و کشاورزان خبره در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مرتبطبهرهنقش ایفا خواهد کرد از جمله 

دیگر در قالب شخصیت های سهامی زراعی، شرکت های سهامی و سایر اشکال فعالیت گروهی بهره برداران با یکتخصصی، شرکت

شرکت ها و ،ای و فنی و مهندسی کشاورزی های خدمات مشاورهارکان شرکت،زنان روستایی و عشایری در حوزه اجرای طرح  ،حقوقی

مدیران، مجریان، کارکنان ،  بازان سازندگی ، بسیج کشاورزیرمددکاران، تسهیلگران ، مهندسین ناظر ، س،خدمات فنی مهندسی غیر دولتی 

سایر ذینفعان و ذی مدخالن دولتی مرتبط با طرح در سطوح های منطقه، ها ودهستانکارشناسان شاغل درمراکز جهادکشاورزی شهرستانو 

ساختار که  شوراهای اسالمی و دهیاران روستای مناطق هدف ، دهندگان خدمات فنی و پشتیبانی به کشاورزان در منطقهارائه، ملی و استانی

 -سایت های جامع با رویکرد مدیریت مشارکتی بر اساس ساختار  سایت های  الگویی جامع تولیدیاجرایی تشکیالت  و ادرای، اعتباری 

 در جدول ذیل تشریح شده است   ترویجی 
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 تشکیالت اجرایی سایت های جامع با رویکرد مدیریت مشارکتی ، اعتباری و ادرایساختار :  2جدول 

 رستانشه استان ستاد ملی زیربخش

  های ترویجی و آموزشیعیین سیاستهای اجرایی برنامهت-8 ترویج 
 .وتدوین و ابالغ دستورالعمل ها

هماهنگی های الزم بازیربخش های اجرایی و تحقیقاتی  –2 
 .برای مشارکت و حمایت از اجرای طرح

تعیین کارشناسان معین استان ها به منظور هماهنگی،  – 9
 . ی طرحپیگیری و نظارت بر اجرا

 .های ملی و منطقه ای توجیهی، مشورتیتشکیل نشست –6
 هدایت، نظارت و ارزشیابی مستمر طرح در سطح کشور – 6 
ها برای کلیه تامین نیازهای انگیزشی و ایجاد مشوقپیگیری -4

 همکاران طرح
ریزی برای پشتیبانی و تجهیز شبکه سیاستگذاری و برنامه -7

 حترویج در راستای اجرای طر
های فنی ویژه برای هر یک از زیربخشها و تشکیل کارگروه -1

 حتی االمکان محصوالت و موضوعات

پی گیری برای تشکیل کمیته -8
  هماهنگی استان

توجیهی طرح جلسات برگزاری  -2
 برای کلیه دست اندرکاران 

هماهنگی بین واحدهای ایجاد -9
 تحقیقاتی، ترویجی و اجرائی

رح با همکاری طیابی شارزنظارت و -6
 واحدهای اجرائی و تحقیقاتی

تهیه گزارش نهایی و ارسال آن  – 6
 به ستاد

تامین نیازهای انگیزشی پیگیری در -4
ها برای کلیه همکاران و ایجاد مشوق

 طرح

 اعتباربخشی از تامین  -7

 پی گیری تشکیل کمیته اجرایی طرح -8
اندیشی برای توجیه  تشکیل نشست هم-2 

دهستان توسط اداره ترویج مجریان سطوح 
 .شهرستان

هدایت مسئولین مراکز جهاد راهنمایی و -2
کشاورزی دهستان در حوزه طرح توسط 

 اداره ترویج 
 .تدوین برنامه عملیاتی  -9
مشارکت در نظارت و ارزشیابی مستمر  -6

های عملیاتی در سطوح  از اجرای برنامه
 .مراکز دهستان 

ظم از های ادواری من گزارشارائه -6
 پیشرفت اجرایی طرح به ستاد استان

 تعیین اولویتهای محصولی موضوعی و اعالم اهداف اجرایی- اجرا
  تدوین و ارائه سیاستهای زیر بخش-
  ارائه اهداف کمی وکیفی زیر بخش-
  های مشترکهای ملی و طرحارائه پروژه-
 تعیین سیاستها و اقدامات حمایتی موردنیاز  -
ای برای تامین بموقع امکانات حمایتی و نهادهریزی برنامه -

  موردنیاز تولید محصوالت کشاورزی
سیاستگذاری برای پشتیبانی فنی تخصصی و حمایتی از  -

-های ترویجی آموزشی و تحقیقاتی در چارچوب برنامهفعالیت

  ای موضوعی محصولیهای توسعه
ی های اجرائبینی شده طرحتامین و تخصیص اعتبارات پیش -

  شوندها عملیاتی میکه در سایت

تعیین اولویتهای محصولی و  -
موضوعی و اعالم اهداف اجرائی به 

  تفکیک شهرستان
تامین نهاده ها و امکانات مورد  -

 نیاز و پیش بینی شده طرحها 
نظارت فنی بر واحدهای الگوئی  -

توسط کارشناسان در سطوح استان و 
  .شهرستان

همکاری در ارزشیابی پایانی  -
  .برنامه ها

تامین و تخصیص اعتبارات پیش  -
های اجرائی که در بینی شده طرح

  سایتها عملیاتی می شوند
 اعالم نیازهای آموزشی پرسنل -

تامین نیازهای انگیزشی همکاری در -
ها برای کلیه همکاران و ایجاد مشوق

 طرح

تعیین اولویتهای محصولی و موضوعی  -
 تان و اعالم اهداف اجرائی به تفکیک دهس

همکاری در بررسی و تطبیق  -
 های فنی با شرایط شهرستان  توصیه

هستان با حمایت فنی از مجریان د -
 اعزام کارشناسان موضوعی

مشارکت در نظارت و ارزشیابی مستمر  -
های عملیاتی در سطوح  از اجرای برنامه
 مراکز دهستان 

 

 های تحقیقاتی بر اساس نیاز سنجین اولویتیتعی -8  تحقیقات
 محقق معین برای هر طرح و پروژه تعیین  -2 
 پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی ترویج -9
 هاایجاد انگیزه برای محققین همکار طرح -6

هماهنگی بخش تحقیقات ملی و  -8
 ترویج استان 

به  های تحقیقاتیارائه یافته-2
 اندرکاران اجرائی طرح مروجین و دست

 همکاری در کارگروه نظارتی  -9
 معرفی محقق همکار طرح  -6

 

 های الگوییهمکاری در ایجاد سایت -8
های تحقیقی نظارت بر اجرای طرح-2

 هاترویجی در سایت
های فنی با  بررسی و تطبیق توصیه -9

 شرایط شهرستان 
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 رستانشه استان ستاد ملی زیربخش

ارائه آموزشهای توجیهی به کلیه دست اندرکاران طرح در   -  آموزش
ها و موسسات ازمانها، سسطح معاونت ترویج و سایر معاونت

تحقیقاتی ذیربط پیش از آغاز طرح با ارائه گواهینامه رسمی در 
 قالب آموزش کارکنان

ارائه آموزش به کلیه ذیربطان طرح  -
 در استان  با ارائه گواهینامه رسمی

های تخصصی و ارائه آموزش -
های خدمات مدیریتی به شرکت

 ایمشاوره
 های تسهیلگریآموزش روش -

های الزم به اعضای کمیته آموزش ارائه 
اجرایی و سایر عوامل شهرستان با ارائه 

 گواهینامه رسمی 
های تسهیلگری به آموزش روش -

 مجریان 

 

نگی هماه: به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با عضویت مدیرانکمیته هماهنگی استان : تشکیل کمیته هماهنگی استان -8

دام، حفظ نباتات، آب و خاک، مرکز تحقیقات، مرکز آموزش و سایر واحدهای مرتبط در سطح استان به اضافه انی، امورترویج، زراعت، باغب

. ای، فنی و مهندس کشاورزی مجری سایتها تشکیل می شودنماینده کانون کشاورزان خبره استان و نماینده شرکتهای خدمات مشاوره

های الزم بین واحدهای ذیربط به منظور دستیابی به یک پیوستگی عملیاتی معطوف به اهداف هدف از تشکیل این کمیته انجام هماهنگی

تواند به شورای  وظایف این کمیته می. راستای حصول به اهداف کمی و کیفی طرح در استان استترک در فعالیت ها و برنامه ها درمش

 .ترویج استان محول شود

شاورزی استان به عنوان مسول هماهنگی طرح در استان و دبیرکمیته هماهنگی استان، توسط حکم برای مدیر هماهنگی ترویج کصدور -2

 .رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

 .تعیین و معرفی مسول اجرایی طرح در استان به پیشنهاد کمیته هماهنگی استان و ابالغ ریاست سازمان-9

ه کافی از ترویج و نیز مسائل فنی کشاورزی، به عنوان مسئول اجرائی و پیگیری یکی از کارشناسان مجرب استان با داشتن شناخت و تجرب 

 .طرح تعیین شود که زیر نظر مسئول هماهنگی طرح، پیگیر اجرای سایتها در سطح استان باشد

منظور از هماهنگی  : ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحقیقاتی، اجرائی و ترویجی و آموزشی به منظور مشارکت و حمایت از اجرای طرح-6

ای بخش کشاورزی ایجاد های توسعهفرآیندی است که طی آن پیوستگی عملیاتی در فعالیتهای معطوف به اهداف مشترک در برنامه

این  در اجرای.گرا بین فعالیتها و اقدامات شودها و امور متناقض جلوگیری و باعث ایجاد رابطه کمالکاریها، دوبارهکاریگردیده و از موازی

طرح ها نیز به منظور ایجاد هماهنگی الزم، نقش و وظیفه هریک از مدیریت های ذیربط در سازمان جهاد کشاورزی استان و واحدهای 

ها به عمل آید، در کمیته هماهنگی استان مورد بحث قرار گرفته وتعیین می شود؛ هائی که باید از این طرحها و حمایتتابعه در شهرستان

 .رود به جای انجام امور موازی، فعالیت های واحدهای مختلف باعث هم افزائی گرددنتظار میدر نتیجه ا

دستورالعمل فنی مورد اجرا در سایت )های فنی به تفکیک محصوالت و موضوعات مورد نظر بررسی و تعیین دستورالعمل و توصیه -6

باشد که باید پس  یربخشهای اجرایی، تجارب کشاورزان خبره و نمونه میهای فنی طرحهای ز های تحقیقاتی، توصیه الگویی مشتمل بر یافته

 (. شود از بررسی شرایط تولید محصول یا موضوع در منطقه با همکاری ترویج، تحقیقات و زیربخش اجرایی مربوطه تنظیم 

 .مربوطه صدور حکم برای مدیران جهادکشاورزی شهرستان به عنوان رئیس کمیته اجرایی طرح در شهرستان -4

تشکیل کمیته اجرایی طرح با ریاست مدیر شهرستان و دبیری رئیس اداره ترویج و عضویت روسای واحدهای اجرائی، تحقیقاتی، اداره  -7

. های خدمات فنی مهندسی، نماینده خبرگان شهرستانطرح، نماینده شهرستانی شرکتمراکز جهاد کشاورزی دهستان درگیرترویج، روسای 

-های موجود، برای دستیابی به اهداف پیشل این کمیته هدایت هماهنگ و منسجم عملیات طرح و استفاده از کلیه پتانسیلهدف از تشکی

 .باشدبینی شده می
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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باید رئیس اداره ترویج یا یکی از کارشناسان مجرب : تعیین و معرفی مسول اجرایی طرح در شهرستان-1

باشد را به عنوان مسئول اجرائی و پیگیری طرح در سطح ای شناخت و تجربه کافی از ترویج و نیز مسائل فنی کشاورزی شهرستان که دار

 .شهرستان تعیین و معرفی نماید

 پروژه و توسط سازمانقالب یک ه ای درریزی منطق فرایند برنامه :ای در مرکز جهاد کشاورزی دهستان تشکیل کمیته برنامه ریزی منطقه-3

مرجع دهستان در این ساختار، مسئولیت سازماندهی  و راهبری این ساختار را در دو . طراحی و اجرا می شود مرکز دهستانکار محلی در

سطح مرکز دهستان و پهنه های ترویجی از طریق به کارگیری  وفعال سازی ارکان پهنه از جمله محقق معین، کارشناسان موضوعی و 

سرمایه، نیروی کار و )ها  سازی نهاده فرایند آماده، براساس ایفای نقش تسهیلگری. داورزان مرجع برعهده دارمروجان مسئول پهنه و کش

برای دستیابی بریک هدف عینی از پیش تعیین شده یا ( نتایج)ها وتولید برونداد  ، وجود طیف زمانی مشخص برای اجرای فعالیت(تکنولوژی

باالدستی،  اعتبار قی بر شاخصهای اکوسیستم و اهداف قالب برنامه کارهر پهنه تدوین و با تطبی درای مطلوب  قصد پروژه و هدف توسعهم

با به کارگیری این مدل، منابع محلی درون پهنه شناسایی شده و از طریق تلفیق و بهره برداری از دو دسته منابع  . بخشی و اجرایی می شود

ساختار، اجزا و فرایند برنامه .ه پهنه مبتنی بر سازمان کار اجتماعی محلی پیگیری می شودبیرونی و درونی پهنه های ترویجی فرایند توسع

 برنامه سایت ها در مرکز دهستان در نمودار های ذیل تشریح شده است ریزی ومدیریت 
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 نمای شماتیک از ساختار و تشکیالت فرایند در مرکز دهستان:   2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهاد مدیریت و برنامه ریزی پهنه  

 ( مردمی) برنامه ریزی پهنه نهادغیردولتی

 

های منطقه آبخیز  رمانداران شهرستانف

 بصورت چرخشی یا متمرکز

 

 

 

کلینیک 

 گیاهپزشکی

شرکت  فنی  
مهندسی 
 کشاورزی

تعاون های 
روستایی و 
 کشاورزی

نماینده انجمن 
 صنفی

 کشاورزی

 نماینده خبرگان
 کشاورزی

نماینده 
 کشاورزان مرجع

 

نماینده 

انجمن   

صنف  

 کشاورزی

مروج 

مسئول 

 پهنه 

نماینده 

نظام 

مهندسی  

 مقیم مرکز

نده  نمای

خبرگان  

 کشاورزی

نمایندگان 

کشاورزان 

مرجع  

 پهنه ها

شورای منتخب  سه نماینده

  ان روستاهایو دهیار ها

 پهنه  

  و نهاده خدمات
 کشاورزی

زنان  تشهیلگر

 روستایی

مرجع نماینده 
 ها بلوک

 مروج مسئول پهنه

برنامه محلی وتبیین 

 پتانسیل ها نیازها و

 سامانه برنامه ریزی ترویجی

 مروج مسئول پهنه

 

 کمیته مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه 

 جهاد کشاورزی دهستان   

  (نهادمرجع برنامه ریزی پهنه)

 

 هاد کشاورزیمدیر مرکز ج: رییس 

 مرکز  کارشناس ترویج: دبیر 

عمران و توسعه امور شهری و معاون  

 کشور وزارت روستایی

 

 

 

 سامانه برنامه ریزی ترویجی

دبیرخانه  برنامه ریزی  ترویجی 

 مرکز دهستان

کارشناس موضوعی  

 بیمه و بازار 

کارشناس موضوعی 

 آموزش و ترویج

کارشناسان موضوعی  

 زراعت و باغبانی و دام

 

 محقق معین مرکز

 

کارشناس موضوعی 

 تعاون و نظام مهندسی

کارشناس موضوعی منابع 

 امور اراضی طبیی و

 مروج مسئول پهنه

ونماینده گروه مرجع 

  ک

کارشناس موضوعی 

 حفظ نباتات

 (تلفیق و تدوین برنامه پهنه)مرکز  مرجعتسهیلگر 

شرکت های 

 بازرگانی

 سامانه فنی وضعیت محیطی

 (محقق معین)

هدایت و کنترل  درسطوح 

 باالدستی
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 در سطح مرکز دهستان نمای شماتیک از فرایند برنامه ریزی و :   شکل  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئول مرکز دهستان

 سازی و سازماندهی ذینفعان دولتی در سطح مرکز دهستاننهاد 

ن
تا

س
ده

ز 
رک

  م
جع

مر
ر  

لگ
هی

س
ت

 

 و برنامه  اقدام  محلی   اولویت تعیین 

 سامانه  نرم افزاری برنامه

 ترویجی  ی ونظارتریز

رخانه برنامه ریزی دبی

 ترویجی

کمیته مدیریت و 

برنامه ریزی مرکز 

 دهستان

 ذینفعان غیر دولتی  و مردمی درپهنهنهاد سازی و سازماندهی 

 مروج مسئول پهنه 

 دبیرخانه محلی برنامه ریزی 

نهاد برنامه ریزی پهنه 

 های ترویجی

سامانه  ارزیابی فنی 

 ومحیطی 

تحلیل 

 زنجیره ها

 و ارزیابی

  سنجی نیاز

تبین 

یل پتانس

 ها

دانش 

 بومی

 دارایی ها

شتاب   وپیاده سازی  از طریقسازماندهی  

 غیر دولتی دهنده های 

تلفیق برنامه  پهنه با برنامه های ملی و 

 پتانسلیهای  محیطی 

 محقق معین

ارزیابی  و تجزیه  و تحلیل اکوسیستم  و 

 تدوین نقشه های وضعیت موجود  

 برنامه  پهنه

 مروج مسئول  پهنه 

اموزش و ارتقای 

 مهارت تسهیلگر

تعیین  تسهیلگر 

 مرجع

 ابالغ ویژه 

ارتقا و اموزش 

 لجستیک

هدایت و پشتیبانی 

 ترویجی

 آموزش  حین اجرا

 پشتیبانی ترویجی

استقرار شبکه های  

 شتاب دهنده 

 مستند سازی 

 سامانه  نرم افزاری برنامه

 ترویجی و نظارت ییزر

هدایت و کنترل 

 ستادی
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 (:در صورت کارسپاری) های مجری طرحوظایف شرکت -11

  نامه ریزی سایت جامعاطالعات و برتکمیل فرم 

 برگزاری جلسات ، کارگاه های  اموزشی ، نیاز سنجی ، ارزیابی و برنامه ریزی 

  پیاده سازی برنامه اسکن و مونیتورینگ در مزارع 

  تابعب / اصلی / کشارکت در سازماندهی و تعیین مزارع و کشاورزان مرجع 

  استقرار برنامه های  توسعه فناوری 

 رایند مستند سازی و  ثبت ف 

  سازماندهی گروه های کار ی عملیاتی 

 سنجش علمی نتایج اجرای طرح در واحدهای الگویی و تابعه بر اساس قرارداد مربوطه 
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 سازمان کار طرح 

ماهنگی موثر در بمنظور استفاده بهینه از شرایط، امکانات و ساختارهای موجود در سطوح ستادی، استانی، شهرستانی و دهستانی و ایجاد ه

 .  شودریزی و اجرایی طرح، این سازمان کار ارائه میمراحل برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

/ های فنی محصولیهستهتشکیل 

 دفتر ترویج در موضوعی
 ریزی و هماهنگیستاد برنامه

 (موزش و ترویجآموسسه )

 کمیته هماهنگی استان

 (،  نظام مهندسی، کانون خبرگان استاناجرا تحقیق، ترویج،)

با مسئولیت )کلی هایتدوین دستورالعمل

 ( محقق ارشد موسسه وهرکارگ

  شهرستان اجراییکمیته 
 (، بخش خصوصی، کانون خبرگان استان، اجراتحقیق، ترویج)

، تیم ارزیابی  کمیته مرکز جهاد کشاورزی دهستان

مساله یابی 

 برنامه ریزی و

سایت جامع 

 الگوئی

سایت جامع 

 الگوئی

سایت جامع 

 الگوئی

 ایای خدمات فنی و مشاورههشرکت

 کمیته ملی راهبری طرح
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 منابع اعتباری 

ظرفیت )رار برنامهاستق هم،م نیا به تیعنا با لذا است، یبخش توسعه یها برنامه در ،برنامه قیتلف برنامه، یداریابزارپا نیمهمتر از یکی   

 هرساله ربطیذ ییاجرا های دستگاه از کی هر یاعتبار سهمو همزمان تامین محل اعتبارت سیستم باید از( سیستم مدیریتیسازی و استقرار

 . گردد ینبی شیپ یاستان ای و یمل اعتبارات محل از ، یسنوات های بودجه در

 نظارت و ارزشیابی ، مستند سازی  

ده سازی و انجام فرایند ارزشیابی دردو سطح داخلی و بیرونی برنامه ، یک سامانه جامع مستند سازی فنی و فرایندی با محتوای برای پیا

گزارش نویسی، گزارش گیری، ثبت گزارشات دریافتی، دسته بندی، تحلیل، ثبت وآرشیو گزارشات فنی و فرایندی در یک چارچوب مشخص 

در این سامانه صورت می گیرد عبارت است از ثبت ، تجریه و تحلیل که به عنوان فرایند مستند سازی آنچه  .طرحی و مستقر می شود

، فرایندی، نتیجه ای تجزیه  وتحلیل فنیدر تمامی مراحل استقرار برنامه با هدف .....تمامی فرایند های  اجرایی ، فنی، محیطی،  ترویجی و 

طراحی برنامه های الگوی مورد نیاز برای  اطالعاتاین سامانه عالوه براین، تمامی . ویجی استو ارزشیابی اثربخشی از دو منظر فنی و تر

نها در دارای قابلیت نظام مند برای مستند سازی شاخص ها، تغییرات، فعالیتها و ثبت ا را جمع آوری می کند آبکشت بر مبنای معیارهای 

ها، ،گردآوری اطالعات، گزارشتهیه سامانه آرشیو اطالعات مزارعس نظام پایش، ارائه پیشرفت کار بر اساقالب یک سامانه تحلیلگر و

های ماهانه، فصلی، میانکار تصاویر و شناسنامه ثبت فعالیت های انجام شده از کارشناسان محلی و تهیه گزارش های تحلیلی ،تهیه گزارش

 . ات طرح برای دسترسی مناسب را دارد و ساالنه برای ارایه به مراجع ذیصالح ،تهیه آرشیو از کلیه مستند
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 و مراحل اجرایی  گام ها تشریح 

 :را می توان از نظر محتوا به چهار دسته ذیل تقسیم بندی کرد برای استقرار سایت مدیریت مشارکتی مجموعه اقدامات   

 : و اطالعات شاملسازماندهی و ایجاد سامانه مدیریت پهنه مبتنی بر مدیریت دانش ( الف

 بلوک بندی پهنه های ترویجیزون بندی  و  -8

 سازماندهی و شبکه سازی ذینفعان و زیربطان  -2

 نیازسنجی  و بررسی  وضعیت موجود پهنه براساس نظام ارزیابی سریع روستایی و مشارکتی ، بررسی محیطی و کارشناسی -9

ی درسطوح ذینفعان و زیربطان کلیدی در هر پهنه برای اعتماد برگزاری مجموعه ای از نشست ها و کارگاه ها و اقدامات ترویج -6

 سازی، اجماع عملیاتی، انسجام سازمانی، شبکه سازی و سازماندهی گروه های کاری مرجع محلی؛

اقدام برمبنای چارچوب ) مجموعه کارگاه های برنامه ریزی محلی برای بومی سازی برنامه منطبق بر شرایط و ساختار هر پهنه   -6

 ( .در هر پهنه برمبنای تدقیق و تطبیق اطالعات( PDM)83قی پروژه منط

برنامه های آموزشی  ظرفیت سازی شبکه مرجع محلی کارشناسان و تسهیلگران و مددکاران  محلی در پهنه با مجموعه :آموزشی (ب

مددکاران  –کارشناسی  –ر سطح حاکمیتیگروه های کاری در چها مهارت در ارتقای دانش وموثر گروهی مبتنی بر توانمندسازی و یادگیری

 کشاورزان در پهنه ؛ –و تسهیلگران 

قالب استقرار بسته جامع مدیریت موثر واحدهای تولیدی در پهنه مبتنی بر ترویجی برای توسعه فناوری در اقدامات مجموعه :ترویجی( ج

 نظام تحقیق و ترویج مزرعه ای در چارچوب اصول کشاورزی پایدار، 

برای کار گروهی، مدیریت و برنامه ریزی مشارکتی و ایجاد سامانه های مدیریت  و ابزار مشارکتی تاکتیک ها مجموعه :تی مشارک( د

تعیین .  مدیریت مشارکتی سیستمی و دریک چارچوب منطقی پیاده می شود محلی برای پایداری و مردمی کردن پروژه که تحت مدل

برنامه ریزی منطقه ای با در نظرگرفتن معیار های پایداری  .تبیین می شودبرنامه ریزی منطقه ای اقدامات در هر پهنه بربر مبنای  اصول 

که عالوه بر بازده تولیدی، درجه  انجام می شود و اکوسیستمی پهنه اجتماعی ساختارمنطبق با هر پهنه ارتقای بهره وری اقتصادی دریعنی 

  .خسارت زیست محیطی نیز مورد تاکید قرار می دهد اقتصادی حفاظت از اکوسیستم و به حداقل رساندن

 : باشد عبارتند از  ها، منوط به مالحظه و رعایت آنها درمتن فرآیند های عملیاتهای اجرایی در پهنه می اصول مهمی که موفقیت فعالیت

 ؛...(ید کنندگان و مرجع ، تابعی ، مشاهده گران و بازد)سطوح مختلف درمشارکت فعال و دخالت دادن همه کشاورزان *

 و تاکید بر انطباق برنامه های بیرونی با شرایط محلی ؛هر پهنه مالحظه ساختار *

 های مشارکتی مناسب بر اساس نوع اقدام ومالحظات پیش رو ؛ انتخاب و اجرای رهیافت*

 به ویژه شورای اسالمی روستا ، تشکل های صنفی کشاورزی ؛ سازی در بدنه تشکلهای پهنه ظرفیت*

 بستر سازی بیرونی برای ایجاد خود اتکایی مردم محلی؛*

 جامعه محلی؛های بالقوه در شناخت دقیق ظرفیت*

 بسیج و انگیزش نیروهای محلی ؛*

 جامعه محلی بر مبنای تغییر در روش های گذشته ؛تسهیلگری در*

 هادر پهنه ؛ سازی طرحها و فعالیت یکپارچه*

 ودها، نقص هاو مشکالت گذشته ای که توسط کارشناسان ایجاد شده است اعتمادسازی و بیان واضح وشفاف کمب*

 شناخت دقیق دستاوردهای گذشته؛*

 .سازی منابع داخلی  تجهیز و فعال*

 

                                                           
10

 Project Design Matrix 
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  های اجرایی  شریح گامت

 .ست به صورت یک برنامه اقدام در جدول ذیل تشریح شده ابسته عملیاتی  یک قالب مجموعه این اقدامات، روشها و ابزاردر  

 

 IPCMرسایت بسته عملیاتی به صورت یک برنامه اقدام د یک قالب اقدامات، روشها و ابزاردر:   3جدول 

 تاکتیک کلیدی زمان اجرا اقدام  فازهای اجرایی عنوان اصلی

 

ی
ج

وی
تر

ه 
هن

ر پ
 د

ام
قد

ی ا
ما

هن
را

 

 

 

 

بسته ترویجی استقرار سیستم -8

در  مدیریت یکپارچه وسازمان کار

ادکشاورزی سطح مرکز جه

 دهستان

 

بررسی و تدقیق  وضعیت موجود پهنه برمبنای  -8

وظایف ابالغی کارشناس مسئول )مولفه های اصلی 

 (پهنه

سه ماهه قبل شروع 

 فصل زراعی

 

مدیریت مشارکتی  چرخه  

 (PPCM)پروژه

 گروه بندی و انسجام سازمانی در هر پهنه -2

ه  ترویجی  استقرار سیستم اطالع رسانی یکپارچ -9

 در هر پهنه

 آموزش و توانمند سازی عوامل مرجع -6

 و تدوینمشارکتی محلی  برنامه ریزیارزیابی و  -8

 برنامه اقدام

شناسایی، سازماندهی و تجهییز منابع موجود در  -6

 هر پهنه

سازماندهی و بستر سازی  -2

 برای استقرار برنامه اقدام در قالب

احد های تولید در مدیریت موثر و

 شبکه درون مزرعه ای

 

 

سازماندهی عوامل اجرایی در سطح پهنه در   -8

 قالب هسته های شتاب دهنده محلی

 درون شبکه مزارع 

 (طول فصل زراعی )

مدیریت سیستمی  جامع 

مبتنی بر ( IPCM)تولید 

و  FSREچارچوب  

PTD 

اسکن برای تعیین / اجرای برنامه مونیتورینگ -2

 های فنی و احد های تولیدی نیار

 اموزش و توانمند سازی عوامل شبکه محلی  -9

 اجرای سیستم توسعه مشارکتی فناوری  -6

برنامه براساس مکانیسم ترویجی  استقرار-6

 مدیریت مشارکتی جامع تولید در سطح مزارع 

استقرار سامانه بسته مدیریت -9

د ، مستنهای مشارکتی محلی

محصولی و ازی فرایندی وس

 ارزیابی اثر بخشی

 

سامانه های جامع مستند سازی فرایندی و فنی -8

 (سامانه نرم افزاری برنامه ریزی محلی)

در طول فصل زراعی   

با تاکید بر تثبیت در 

سه ماهه بعد از فصل 

 زراعی

استقرار نظام شناسه و 

گواهی  مبتنی  

براستانداردهاو دستورالعمل 

 ها

سامانه های مدیریت محلی سعه و تقویت تو-2

 ....(  تشکل ها، شرکت های تعاونی تولید و )

استاندارد سازی ، برند سازی و پیگیری  -9

 نظام ارزیابی اثربخشی و ارزشیابی

  

استقرار بسته  -2مزرعه ترویجی یکپارچه  قبل از   استقرار سیستم مدیریت -8برنامه ترویج در پهنه،  تلفیقی از سه بسته مدیریتی     

مستندسازی بعد از مزرعه بوده و  شامل توسعه برنامه و بسته ترویجی سازماندهی سامانه های محلی -9در مزارع ترویجی مدیریت موثر

 اطالع رسانی، آموزش و ترویجی است که به صورت یک فرایند سیستماتیک ها و تاکتیک های موثر ترویجی برای سازماندهی، روش

طراحی  برای استقرار راهکارهای مدیریتی بخش کشاورزی و پایدار کردن برنامه در سطح محلی (مشخص زمانی دوره یک در پروژه چرخه)

 تسهیلگری، تاکتیکهای های مدار، روش مشارکت ای مزرعه ترویج -فنون تحقیق بر این برنامه مشتملدر ترویجی تاکتیکهای .شده است

 :است که طی مراحل ذیل محقق می شود  ومسوالنه پایدار کشاورزی چارچوب در عهموثر مزر مدیریت ترویجی -فنی 
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 : اقدامات اصلی قبل از مزرعه 

زون بندی پهنه در قالب کانون های مدیریت ترویجی براساس کاربری کشاورزی، ساختار اجتماعی و پتانسیل های ترویجی؛ تا ": 8اقدام 

 .  در هر پهنه تبیین گردد  رویجیتنه، با تطبیق منابع و مصارف ، خطوط اقدام برنامه های ضمن سازماندهی شبکه ترویجی در هر په

 : برای  "سیستم مدیریت یکپارچه ترویجی مبتنی برمدیریت دانش و اطالع رسانی موثر"استقرار : 2اقدام 

 ،( مردم -غیردولتی–دولت )ایجاد سازمان کار منسجم و کارگروهی از مراکز خدمات تا عرصه  2-8

 آموزش، توانمند سازی و ظرفیت سازی گروه های کاری محلی ، 2-2

 در هر پهنه لیدی تطبیق اطالعات ک-2-9

 برنامه ریزی برمبنای اطالعات در هر پهنه ، -2-6

 استقرار سامانه جامع اطالع رسانی موثر و متمرکز محلی ، 2-6

  مدیریت های سازه و راهکارها قراراست برای سازی بستر و ادرای و اعتباری سازی ظرفیت-2-4

 طراحی برنامه اقدام در پهنه براساس نتایج حاصل از سه اقدام ارزیابی محیطی ، ارزیابی ترویجی و ارزیابی  فنی  -2-7 

 

 : مزرعه  دروناقدامات اصلی 

اهبرد مدیریت مشارکتی جامع تولیدکه برمبنای  تاکتیک های ر "ترویجی مدیریت موثر مزرعه –بسته فنی "برنامه اقدام  استقرار     

تحقیقی برای مدیریت صحیح واحد های  –فنی  –اقدامات ترویجی در این مرحله شامل یک فرایند سیستمی از اقدامات تلفیقی ترویجی 

جامع تولید برمبنای  برمدیریت تاکید با "موثر مدیریت "فنی  –پیاده سازی بسته  ترویجی  .استبه صورت گروهی و منطقه ای  تولیدی

        بومی سازی و الگوسازی فنون برمبنای مدیریت صحیح و تطبیق سازی راهکارهای موثر(با تاکید بر الف  عملیات صحیح کشاورزی

توسعه فنون در قالب شبکه مونیتورینگ و اصالح ( راهکارها ج ارکت آگاهانه کشاورزان در اجرای برای مشتوانمند سازی همزمان ( ب

منابع  دو بخش کلیدی مدیریت فنی در های مدار و تاکتیک مشارکت ای مزرعه ترویج این بخش شامل فنون ها تاکتیک .رت می گیردصو

برنامه   .است” آستانه اقتصادکشاورزی” و برمبنای معیار کلیدی ومسوالنه پایدار کشاورزی چارچوب در محصول حفاظت مدیریت و تولید

به اقدامات ترویجی شامل . است( تحقیقی  -فنی و اجرایی  -ترویجی )سه اقدام تر عملیات اقدام ، تلفیقی ازساده  یا به عبارتمیدانی 

-فنی  واجرایی )با رویکرد مشارکتی سیستمی خاص توسعه کشاورزی پایدار و اقدامات مزرعه ای کارگیری روشهای ترویجی تخصصی 

اصالح  است که به صورت همزمان در دو . استقرار/ آموزش/ ام عملیاتی توامان اسکن در مزارع تحت پوشش نیز تلفیقی ازسه اقد( تحقیقی 

 . سطح اصلی و تابعی در مزارع صورت می گیرد 

براساس ظرفیت سازی  " مدیریت برای ایجاد سامانه های محلی( محلی  تشکل) محلی سازماندهی ":مزرعه  بعداقدامات اصلی 

 . ری برنامه، محلی کردن نتایج و ایفای نقش و مشارکت  پایدار کشاورزانانجام گرفته برای تثبیت و پایدا

 

 :بندی ترویجی برمبنای زون بندی فنی تکمیل و تدقیق فرایند پهنه: گام اول

 زون ها یا بلوک هایبه  پهنه ترویجیضروری است تا  پهنه های ترویجی در ساختار خرده مالکی مشارکتیبرای اعمال مدیریت     

براین . های مورد نظر تعریف نمود را در محدوده فنی کشاورزی ها و راهکارهای اصالحی و مدیریتی ی تقسیم شود تا بتوان ارزیابیهمسان

اگرواکولوژیکی، هیدرولوژی،  براساس معیارهایبراساس شاخص های  همسان های مختلف  به زون پهنه های ترویجیبندی  اساس تقسیم

از طریق تطبیق مرزهای اداری پهنه با  نقشه های موجود تقسیم بندی رسمی با مسئولیت تیم ..الگوی کشت و ،، کاربری اراضی، اجتماعی 

مهارت الزامی و پایه مورد نیاز برای کارشناس مروج  پهنه به عنوان تسهیلگر و راهبر . محققان معین و کارشناسان موضوعی  صورت گیرد 

 .  و کاداستر اراضی است  GISی ، این مرحله آشنایی با سیستم های نقشه کش

اقدامات و  تبدیل می شود و همه ترویجی  مدیریتیمراکز اداری جهاد کشاورزی در سطح دهستان، به کانون مدیریت در این فرایند ،   

ان انجام درمرکز دهست، تحت راهبری یک کارگروه راهبری فنی و اجرایی متمرکز در هر پهنه به صورت هماهنگهای ترویجی  برنامه
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در . کانون مدیریتی ترویجی، شامل یک محدوده تعریف شده تحت پوشش نظام مدیریت اداری مرکز جهاد کشاورزی دهستان است. میشود

با مشخصات همسانی منابع تولید و شرایط به هم پیوسته  فنی یا بلوک هایی با مرز های های زون بههای ترویجی  این مرحله محدوده پهنه

 .کلیات این فرایند در نمای شماتیک ذیل مصور شده است .قسیم می شود تجغرافیایی 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

. شود هر پهنه عملیات براساس مشخصات نظام بهره برداری و پتانسیل شبکه محلی ترویجی به چند سایت اجرایی ترویجی تقسیم می   

ای هات همسانی دارند، در ادامه روستام روستایی،خصوصییا چندروستا است که براساس تراکرویجی، شامل یک هر سایت عملیات ت

سط شبکه غیردولتی های ترویجی تو های اجرایی در هر سایت برنامه. شوند بندی می روستای تابعی دستهواصلی /هرسایت به روستای مرجع 

عد از تعیین سایت های ب. وندش های فنی مهندسی کشاورزی و تحت هدایت کارشناس پهنه عملیاتی می محوریت شرکتمحلی ترویجی با

بندی کشاورزان با هدف سازماندهی نظامهای بهره برداری مشارکتی درقالب الگوی مدیریت مشارکتی داخل هر سایت  فرایند گروه ترویجی

 های کاری با ضریب هر سایت در قالب گروهکشاورزان در. گیرد صورت میشاخص مشارکتی  بندی براساس این گروه. گیرد صورت می

 درصدی 76درصدی و کشاورزان تابعی با ضریب مشمولیت 26درصدی کشاورزان مرجع، کشاورزان اصلی با ضریب مشمولیت  یکتقریبی 

گروه مرجع محلی متشکل از خبرگان و مددکاران محلی با  .شوند بندی می از کشاورزان در هر روستا برای استقرار راهکارهای مدیریتی گروه

تعداد کشاورزان مرجع را . شوند ای ترویجی انتخاب می مزرعه یادگیری مدیریت مکانیسم روستایی که براساسراهبری شورای اسالمی 

در تعداد استاندارد افراد در هر ( 6)های محلی  مساحت زون تقسیم بر ضرب میانگین مالکیت در ضریب تعداد گروه: توان براساس فرمول می

کشاورزان مرجع به عنوان مددکاران اصلی در هر سایت با . محاسبه کرد( 6*  96 * مالکیت نمیانگی) فرمول براساس( 96)دوره ترویجی 

ریزی برای استقرار محلی، توسط  در این مزارع فرایند آموزش فنون و برنامه. بینند روش ترویجی مدرسه در مزرعه کشاورزان آموزش می

 26وشش شامل گروه مرجع، شبکه مستقیم تحت پ. شود پیگیری می( گران محلی مددکاران و تسهیل)های مرجع اصلی در سایت  گروه

ترین  لذا هر سایت شامل یک یا چند روستای هم بسته و به عنوان کوچک. کند هر سایت رهبری و مونیتورینگ میدرصد از مزارع را در

 6درصدی براساس  26/76چه با ضریب واحد عملیات ترویجی است که در آن فرایند استقرار برنامه ترویجی به صورت گروهی و یکپار

 :گیرد اقدام کلیدی ذیل صورت می



26 

 

استقرار فنون اصالحی در مزارع تحت / ای استقرار مزارع مرجع یادگیری و توسعه فناوری همراه با اقدام کلیدی اسکن، یادگیری مزرعه- 8

 .توسط کارگروه کارشناسی( شود اورزان انتخاب میتعداد این مزارع براساس تنوع محصوالت، اراضی و تعداد کش)مالکیت گروه مرجع 

های اصالحی و مدیریت کشاورزی در مزارع اصلی براساس نتایج حاصل از مرحله اول در مزارع  مونیتورینگ هدفمند و استقرار روش -2

 .توسط گروه مرجع آموزش دیده مرجع( درصدی 26سطح )تحت پوشش مستقیم 

های آمایش شده محلی در مزارع تابعی براساس مکانیسم استقرار سیستم  نگ محلی و ثبت و تحلیل دادهاستقرار برنامه سیال مونیتوری -9

 .درصدی 76مونیتورینگ سیال محلی توسط مددکاران محلی در سطح همه مزارع 

ات محلی جهت تثبیت ای برای ارتقای مهارت ذینفعان، انسجام سازمانی برای دخالت دانش و تجربی آموزش همزمان با اقدام مزرعه -6

 .های مردمی برای مشارکت در تمامی مراحل استقرار برنامه ها در قالب شبکه وخودافزایی توان

 های بهره برداری مشارکتی براساس ساختار نظام بهره برداری  های محلی در قالب گروه ایجاد گروهسازی و  شبکه -6 

در  مشارکتیهای  ، در قالب کارگاهبراساس معیارها و منابع اطالعاتیکه ترویجی ، با هدف ساماندهی شب  زون بندی پهنهفرایند تطبیق و 

ها براساس مالحظات محلی  گرایی ذینفعان، جانمایی دقیق پهنه گیرد تا ضمن شروع فرایند انسجام سازمانی و هم صورت می دهستانسطح 

 .گیرد ترویج در سطح محلی و براساس جدول ذیل صورت میبندی به عنوان فعالیت اول برنامه  فرایند تکمیلی پهنه. صورت گیرد

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

 عنوان اقدام

 

 شرح اقدام مدت اجرا عنوان بسته اصلی

بندی ترویجی و  تکمیل پهنه

های  ها و سایت تعیین کانون

 عملیاتی ترویجی در هر پهنه

قرار سیستم مدیریت است

یکپارچه یکپارچه ترویجی 

 مشارکتی

 جلسات توجیهی یک ماه

 کارگاه تخصصی

ها و  تدقیق و تجمیع اطالعات نقشه

 اسناد

 بخشی گری بین تسهیل

 جلسات اجماع فنی و اجرایی

مصوبات اداری و فنی و ابالغیه اجرایی، 

 ها و آزادسازی منابع مالی قرارداد

 خدمات پشتیبانی و مستندسازی

 

 سیستم مدیریت یکپارچه  تحلیل ، سازماندهی ذینفعان و استقرار: گام دوم

دوم یعنی شناسایی ، تحلیل و سازماندهی گام  ،سایت های عملیات ترویجی در پهنهمحدوده  و تعیین ترویجی بندی پهنه تکمیلاز بعد   

های ترویجی صورت  استقرار سیستم مدیریت یکپارچه محلی در پهنهلتی ذینفع و زیربط برای افراد، گروه ها و نهادهای دولتی و غیردو

کارشناس مسئول پهنه  مدیر مرکز و ، مسئولیت اصلیاین گاماجرای  .(در تکمیل ساختار  اجرایی  که در باال تشریح شده است ) گیرد می

این . ترویجی را داشته باشد مشارکتیری روش های تسهیلگری ونهاد سازی است که برای انجام آن باید مهارت کافی در به کارگیمنتخب 

غیردولتی و مردمی و با هدف انسجام سازمانی و  -دهی عوامل انسانی و مدیریتی محلی در سه سطح دولتی سازمان برایمهارت ها 

 :گیرد سازی در سه محور ذیل صورت می آگاه

 در پهنه،رکتی برای استقرار سازمان کاری منسجم های مشا گری و برگزاری کارگاه تسهیل( الف

 ،رسانی یکپارچه محلی اطالع سامانه استقرار( ب

 ، های کاری محلی گروه نهادسازیسازی و  ظرفیت( ج
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 بخشی بین همکاری برای مشخص چارچوبی استقرار گیرد، یعنی صورت می سازمانی به منظور انسجامدر سطح دهستان  این ساختارسازی   

 مدنظر منطقی، چارچوب یک در ذینفعان بخشی معیارهای و ای منطقه درون های پتانسیلآن  طی که اندرکاران دست همه هماهنگ داماق و

به جامعه و ل مجموعه اقدامات مشخص برای ورودگیرد و این شام رسانی صورت می انسجام سازمانی همزمان با اقدام اطالع .دهد می قرار

موعه اقدامات های مرجع عملیاتی و شامل مج دهی گروه زی و توجیه برنامه با هدف ساختارسازی و سازمانذینفعان محلی، اعتمادسا

های  کلتش -دولتی)دهی عوامل محلی  گری و اعتمادسازی برای سازمان رسانی، توجیه، تسهیل ماهیت اطالعترویجی و آموزشی با

  . عملیاتی است درسایتها( شبکه مردمی -غیردولتی

کارشناس /ساس تشکیالت راهبری برنامه درسطح مرکز دهستان، راهبری سایت ها برعهده تیم کاری مشتکل ازمحقق معین برا   

  :مروج پهنه و سازمان کار محلی است که شرح وظایف  این تیم به شرح ذیل است / موضوعی 

 ماهنگی عملیاتی  و تدقیق اطالعات،، هییه یکبار برای برنامه ریزی اجراجلسات مرکز دهستان به صورت دو هفتحضوردر  – 8

دام و وظیفه تببین شده درفلوچارت و تقویم برنامه کارمرکز جهاد کشاورزی دهستان شامل فعالیت های اساس نوع اقحضوردرپهنه بر -2

تدوین وپیاده سازی  /مدیریت فنی/ سازماندهی محلی/نیز سنجی ترویجی و ارزیابی مشارکتی /ارزیابی ومونیتورینگ فنی: اصلی از جمله

 .ارتباطات و راهبری سامانه در پهنه/ مستند سازی/ برنامه ها

گروه مرجع ،توسعه فناوری ، پایش، آموزش های مزرعه ای، استقرار فنون  از طریق نظارت امات ویژه برای مشاوره در خصوص  اقد– 9

 .الحی ومدیریت کشاورزی های اص دایمی مونیتورینگ هدفمند واستقرار روش با ایجاد سیستم محلی

استقرار برنامه سیال مونیتورینگ محلی و ثبت و تحلیل داده های آمایش شده محلی در مزارع تابعی  براساس  مکانیسم  استقرار  -6

 درصدی ، 76سیستم مونیتورینگ سیال محلی  توسط مددکاران محلی در سطح همه مزارع 

 .برای تبادل اطالعات و تجربیات برنامه هنه با  گروه های کاری در طول  رتباط سیستمی در سامانه برنامه ریزی پا -6

  در سامانه برنامه ریزی ترویجی ثبت دایمی مستندات و تغییرات-4

مرکز دهستان ثبت و بارگزاری شده و فرایند محلی در  یدر سامانه نرم افزاری برنامه ریزتمامی نتایج حاصل از اقدامات در این کمیته ها 

 بر راهبری این سامانه در مرکز دهستان و. همه ذینفعان صورت می گیردو با عضویت  هاین سامان طریقتایید و نظارت برنامه از  ل،یکمت

 :شرح وظیفه هر کدام از اراعضای این تیم عبارتند ازهر پهنه کاربر اصلی هر پهنه در این سامان است  نعهده مدیر مرکز است و  مروجا

به کارگیری مهارت های تسهیلگری برای هدایت فرایند در پهنه با وظایف کلیدی ( : روج مرجع مرکز دهستان م)مسئول ترویج   -8

 :در مرکز دهستان به شرح ذیل 

  شناسایی ودسته بندی  ذینفعان  موثر 

 اعتماد سازی و ظرفیت سازی برای اجرای فرایند برنامه ریزی مشارکتی 

 و سطح مرکز دهستان و پهنه های ترویجی سازماندهی  گروه های کاری محلی در د 

 اجرای برنامه های نیاز سنجی و  ارزیابی های مشارکتی در سطح محلی 

   تسهیلگری برای تلفیق نتایج حاصل از ارزیابی مردمی ، ارزیابی محیطی و فنی برای تدوین برنامه  اقدام برای هر پهنه 

 : در سطح پهنه با وظایف کلیدی ذیلبه کارگیری کارشناسان موضوعی  -4

  مشارکت در فرایند نیاز سنجی و  ارزیابی های فنی 

  عضویت سارمان یافته در کارگروه تدوین برنامه اقدام  در مرکز دهستان 

 پیگیری برای پشتیبانی و ارایه خدمات فنی مهندسی براساس ساز وکار نهاد مرجع مرتبط 

 هندسی  اصالحی و توسعه ایحضور در عرضه استقرار فناوری ها و مکانیسم های  فنی م 

 تطبیق و تایید ، هدایت ونظارت مسئوالنه در اجرای برنامه اقدام پهنه با برنامه های مرجع 

 : به کارگیری محقق پهنه با تاکید بر انجام  سه مسئولیت کلیدی ذیل  -5

  ، کشت بوم های زراعی مونیتورینگ و تجریه و تحلیلاسکن و ارزیابی فنی  
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 ه ها و دستور الهمل های کاربردی برای موضوعات خاص حاصل از ارزیابی محیطیارایه اخرین یافت 

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

در قالب کمیته برنامه ریزی محلی در سطح هر پهنه   مردمی خبرگان محلی و  غیر دولتی و جارکان شبکه تروی کارگیری به -6

 :روج مسئول پهنه به شرح وظایف ذیل توسط م

  در سطح پهنه (  ارزیابی محیطی ، مردمی ، فنی )هدایت و پیگیری اجرای فرایند برنامه 

 برنامه پهنه تدوین  برای مشارکت در  شبکه مردمیایفای نقش  و  انهپیگیری برای سازماندهی و دخالت آگاه 

  ع و اجرای برنامه مشارکت سازمان یافته در تامین منابپیگیری برای 

  مشارکت در فرایند ارزیابی و اصالح برنامه 

 ب شبکه مردمی یمم و توسعه برنامه توسعه در قالمشارکت سازمان یافته برای تع 

  ثبت نتایج و اقدامات د رمراحل محتلف برنامه در سامانه برنامه ریزی پهنه 

  : بعی براساس فرایند ذیلتا/ اصلی / ایجاد سازمان کار محلی در قالب کشاورزان مرجع  -7

گروه بندی کشاورزان مبتنی . مزارع داخل هر پهنه صورت می گیردبر مبنای گروه بندی کشاورزان و تعیین شبکه مرجع مردمیفرایند    

سه براین اساس کشاورزان در هر سایت در قالب گروه های کاری . ق و ترویج مزرعه ای صورت می گیردبرچارچوب اقدام در مدل تحقی

ت پوشش آموزش اعضای گروه تح)درصدی از پهنه  26،کشاورزان اصلی با ضریب مشمولیت ( تحت اموزش تیم کارشناسی )گانه مرجع 

گروه مرجع محلی  .صورت می گیرد پهنهدر هر ( کشاورزان اصلی تحت پوشش ) درصدی76کشاورزان تابعی با ضریب مشمولیت و( مرجع 

، تعداد گروه های یت، میانگین مالکی روستایی به ازای مساحت هر پهنهلی با راهبری شورای اسالممتشکل از خبرگان و مددکاران مح

درصد از مزارع را 26گروه مرجع ، شبکه کشاورزان مستقیم تحت پوشش شامل . محلی ،استاندارد افراد در هر دوره ترویجی تعیین می شود

  .صورت می گیردفنی  گام کلیدی استقرار سیستم مدیریت یکپارچه ، بندی پهنه زون از بعد .در هر سایت رهبری و مونیتورینگ می کند
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 IPCMدر  تشریح اجزا  و کارکرد های استقرار سیستم مدیریت یکپارچه محلی در پهنه های ترویجی:  5جدول 

 مالحظات اقدام اقدام ردیف

8 
  مدیریت استقرار ساختار

 یکپارچه ترویجی

 مشارکت با کاری و استقرار ساز با همراه ذینفعان، موثر و فعال مشارکت نیازمند و است پیچیده بسیار زیهمسوسا

 مسائل و مالحظات گذاردن اشتراک به و بخشی های فعالیت نمودن هماهنگ جهت مختلف های بخش نمایندگان

 . محلی است بخشی بین گروه قالب در مشترک

 انتشار پایش، آوری، جمع نظام ارتقای و تقویت شده، اشاره مشارکتی کار و ساز دادهای برون از دیگر یکیآن  بر عالوه

 وها  داده تبادل سیستم به بخشی نظم دهی و سازمان در ویژه نگاهی منظور بدین که بود خواهد اطالعات تبادل و

 .شد خواهد منظور نیز برنامه این در و گشته معطوف اطالعات

2 

 هتوسع و دانش ارتقای

نهادی و بخشی  ظرفیت

 محلی

 بصورت که غیردولتی و دولتی اندرکاران دست از اعم ذینفعان همه تحلیل و شناسایی ضمن کاری محور این در 

 ابعاد همه در پایدارسازی و مدیریت درآنها  مشارکت آگاهی و سطح ارتقای به نسبت گرفت، خواهد صورت مشارکتی

 . شود می اقدام سیستمی و سازمانی گروهی، فردی، سطوح درهمه و

 و ساختارها بهبود به همچنین و افراد رفتار و ها توانایی دانش، تقویت به که هایی فعالیت از است سازی عبارت ظرفیت 

 روش یک در خود اهداف و رسالت با بتواند  کارآمد صورت به سازمان که طوری به کند، کمک سازمانی فرآیندهای

 .شود مواجه پایدار

9 

برنامه اقدام بر  وینتد

مبنای تطبیق اطالعات 

 های ترویجی در پهنه

 چارچوب درها  استراتژی وها  برنامه اهداف، تدوین و تبیین ،ها توان مسائل، برای شناسایی منطقه ای ریزی برنامه

های  نش در گروهریزی مبتنی بر دا بر منطبق بر هر پهنه در قالب برنامهها  مأموریت تحقق منظور به مقررات و قوانین

 درها  پروژه وها  طرح اقتصادی و فنی یها بررسی مالی، منابع تخصیص و تأمین .گیرد کاری در این مرحله صورت می

 ریزی برنامه وظایف دیگر از عملکردها و راهبردها پایش و کنترل تولید، توان نگهداشت منطقه، نیاز تأمین راستای

 اجرایی راهکارهای ارائه ،(کسی چه) اجرایی یها مسئولیت تعیین گردی عبارت به .گردد می محسوب مدیریتی

 ،(کجا) اجرا مکان ،(وقت چه) اجرا بندی زمان نیاز، مورد منابع سایر و تجهیزات تسهیالت، بودجه، تخمین، (چگونه)

 (.تنبیهات وها  پاداش) اجرا ضمانت

6 
های  برنامه راهبری

 عملیاتی

 و مدیریتی یها برنامه شدن مهیا برای را زمان و شود آغاز نخست روز از بایست ج میبسته تروی که معناست بدان این

 ندهد دست از ساختارها، کامل سازی فعال

 برنامه حفاظت و توسعه پایدار زاگرس: ماخذ

 

 :پهنه ترویجی رسانی متمرکز اطالع سامانه مرجع برنامه ریزی محلی ، اطالعات  واستقرار :  گام سوم 

 یاسیستم یکپارچه برنامه ریزی با ماهیت سامانهترین ابزار مورد نیاز برای کارامدکردن سیستم مدیریت یکپارچه محلی استقرار مهم    

 اینترنت، اینترانت، تلفن ؛S.M.Sارتباطی با سیستمهای پیام رسان داخلی  با ویژگی  ITبرپایه ای  چند رسانه مبتنی بر نظام رسانی  اطالع

 سطح ارتقا ها و اطالعات هدفمند و موثر، پیام رسانی و آگاهی بخشی سازمان یافته، ارائه اطالع برنامه ریزی، هدف باه است ک..گویا و 

مسول مرکز و زیرنظر  مرکز دهستانمحلی و در  محققان، نهادهای مدنی و جوامع برداران، مسئولین بهره آگاهی و جلب مشارکت عموم

برنامه  اطالعات پشتیبانی از ،سامانه این مهم کارکرد. نمایند فعالیت میبا میز کار هرکارشناس پهنه  جهادکشاورزی دهستان و در ارتباط

 سامانه بینی شده در پیش مجازی های مدیریتی را از طریق فضای گیری ریزی و تصمیم این سیستم اطالعات مورد نیاز جهت برنامه. است

تم سیک سی نیاز بهریزی  عالوه بر این برای مدیریت و برنامه. دهند اندرکاران قرار می منتشر و در اختیار کلیه ذینفعان و دست مشخص،

 در اختیار مدیران و مسئولین و بروز شده دهی شده به صورت سازمان مربوط به منطقه راباشد تا اطالعات  می اطالعات یا ساز و کار ویژه

اطالعات سیستم  ها، تحت عنوان سازی بانک اطالعات و داده ورت ایجاد و فعالضربه همین دلیل . قرار دهدبرداران  و کلیه بهره ذیربط

ای طراحی و اجراء گردد تا اطالعات الزم  بایست به گونه سیستم اطالعات برنامه ترویج و آموزش می .برنامه ترویج و آموزش وجود دارد

های مدیریتی  سازی  گیری و تصمیم تصمیمرا فراهم آورده و روندصحیح و موثر برنامه  ریزی، پایش و همچنین ارزیابی اجرای جهت برنامه
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 آوری و جمع مرکز .باشد خروجی اطالعات می ها داده پردازش ها، این سیستم شامل سه بخش ورود اطالعات و داده. را بهبود بخشد

 .رسانی قرار خواهد گرفت ، و فضای مجازی مراکز اطالع(بانک اطالعات) بندی اطالعات طبقه

 یک قالب رسانی در اطالع اثرگذار های برنامه اجرای با ترویجی محلی دهی شبکه سازمان و بخشی آگاهی فرایند این سیستم، از گیری بهره اب

 :گیرد ذیل صورت می اقدامی بخش سه سازی نهادی در سیستمی با هدف ظرفیت فرایند

 .رسانی اطالع تخصص و عمومی جلسات و ها نشست برگزاری -8

 .رسانی ترویجی اطالع و ابزارها  رسانه طریق از رسانی عمومی العاط -2

 .مرجع های گروه ویژه سازی تخصصی آگاه یها برنامه برگزاری-9

 :گیرد ای ذیل صورت می بندی مرحله براساس دسته مجموعه اقدامات در این بخش،

های بخش سیاسی شامل  بخشداری،  ذینفعان و نهاد ژهبخشی وی رسانی، آگاهی اطالع عمومی نشست برگزاری: رسانی یک اطالعسطح -8

 .دهیاری و شوراهای اسالمی منطقه مطالعاتی

 وها  دستگاه ویژه بخشی بین و سازمانی اجماع و بخشی آگاهی و رسانی عمومی برگزاری کارگاه مشترک اطالع :رسانی اطالع دوم سطح -2

 ..و محیط زیست منابع طبیعی، ای، منطقهب آ جهاد کشاورزی، پهنه شامل تخصصی مرتبط با  نهادهای

های مردم نهاد مرتبط  های و سازمان بخشی ویژه تشکل آگاهی و رسانی عمومی اطالع مشترک کارگاه برگزاری: رسانی اطالع سوم سطح -9

اورزی، تعاونی های کش های فنی مهندسی کشاورزی عضو سازمان نظام مهندسی، مجمع خبرگان کشاورزی، تشکل با موضوع شامل شرکت

 رسانی عمومی اطالع نهاد و به عبارتی کارگاه های مردم های اقتصادی، سازمان های تولیدی، فنی مهندسی غیردولتی، صندوق و تشکل

 ،التحصیالن کشاورزی فارغ های تشکل/ ترویج ای مشاوره خدمات های تشکلشبکه ترویجی شامل  بخشی وآگاهی

 موضوعی کارشناسان، سازندگی سربازان، مزرعه ومشاورین ناظر مهندسین، صنفی -تولیدی ایه تشکل، خبره کشاورزانها، تعاونی

 مددکاران ترویجی، گران روستایی تسهیل، همگام با کشاورز بسیج، ترویجی مددکاران، اجرایی های بخش

های  های مرجع شامل گروه وهگر ویژه آگاهی بخشی و رسانی عمومی اطالع مشترک کارگاه برگزاری: رسانی اطالع چهارم سطح -6

 .به عنوان شبکه مرجع استقرار برنامه سایت های ترویجیدهی شده در  سازمان

 .جمعی ویژه عموم  بخشی آگاهی و رسانی عمومی اطالع سازی برنامه پیاده: رسانی اطالع پنجم سطح -6
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 IPCMدر تشریح مجموع اقدامات برای تحقق گام دوم  و سوم  :  6 جدول

 هزینه/ شرح اقدام  زمان اجرایی عنوان بسته اصلی عنوان اقدام

استقرار سیستم مدیریت 

 یکپارچه 

 

استقرار سیستم مدیریت 

 یکپارچه ترویجی

 

 

 فاز اول

 

  مدیریت یکپارچه سیستم استقرارهای  کارگاه

 مدیریتی  سیستم سازی فعال و تجهیزات ارتقای

  سازی نهادی و ارتقای آگاهی و مشارکت ذینفعان تظرفیهای  کارگاه

  های عملیاتی برنامه استقرار سیستم راهبری

 ارتقای لجستیک و پشتیبانی

 

 

 

 

 

 جامع سامانه ستقرار( 2

 و رسانی موثر اطالع

 محلی متمرکز

 

 

 

 

 

استقرار سیستم مدیریت 

 یکپارچه ترویجی

 

 

 

 

 

 فاز اول

 

 سطح یک  بخشی آگاهی رسانی، عاطال عمومی نشست برگزاری

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

 در پهنه 9سطح  بخشی آگاهی رسانی، اطالع عمومی نشست برگزاری

 در سایت  6سطح  بخشی آگاهی رسانی، اطالع عمومی نشست برگزاری

 مستندسازی

 تلفیقی سیستم استقرار

 رسانی عمومی عاطال

 شده بندی طبقه

 برنامه رادیویی

 برنامه تلویزیونی

 مدرسه رادیویی

 مدرسه تلویزیونی

 فیلم آموزشی

Cd آموزشی 

 پیامک

 بنر و استند

 دوبالژ فیلم به زبان محلی

 نشریات

 بروشور

 پوستر

 تراکت

و  ،اعتمادسازی( 9

سازی  سازی و آگاه ظرفیت

 محلی مرجع های گروه

 

 

استقرار سیستم مدیریت 

 یکپارچه ترویجی

 

 

 

 فاز اول

 

 عوامل اجرایی محلی در کانون توجیهی جلسات

 متدولوژی در کانون معرفی یها کارگاه

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

 پهنه

 گروه مرجع محلی دار کردن شناسایی و شناسنامه

 ارتقای لجستیک

 ارتقای خدمات پشتیبانی

 هماهنگی اداری مستندسازی

 

 تدوین برنامه مدیریت پهنه اطالعات و بررسی وضعیت موجود ، ارزیابی های سه گانه ، تطبیق : گام چهارم 

های  یارها و اطالعات فنی پهنهمعتطبیق  بررسی و سازی مقدماتی آنها، فرایند هنه و ظرفیتپکاری درهر های دهی گروه سازمانبعد از    

 PDMدر هر زون عملیاتی در قالب  برنامه قبل از شروع برنامه یدیکل یها شاخص یساز ینیع های مرجع با هدف در گروه ترویجی

رای روش های ارزیابی مشارکتی، نیاز سنجی ترویجی، تجزیه و آشنایی و مهارت دراج. گیرد صورت می( چارچوب منطقی پروژه ترویجی)
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تحلیل فنی و برنامه ریزی مشارکتی  جز مهارت های الزامی کارشناس مسئول پهنه برای راهبری این مرحله است ولی  انجام این فرایند با 

 .مسئولیت محقق معین پهنه و در قالب کارگروه تیمی در مرکز انجام می شود 

مدیریت به و تبیین کمی اهداف و نتایج برای تبین اقدامات مربوط ازدو منظرمحیطی و اجتماعی های  شاخص وضعیت موجود و تببین   

 :شود در این مرحله اقدامات کلیدی ذیل برگزار می. گیرد براساس توان ترویجی در هر پهنه در این مرحله صورت می

بررسی و منابع ، کشاورزی،  و فرایند مدیریت و مولفه های محیطیشناخت وبررسی ، کاگرو اکولوژیبررسی معیارها و وضعیت  : 8اقدام  

   :به تفکیک زون ها در هر پهنه شامل ،  تدوین و طبقه بندی  داده ها و اطالعات پایه مربوط به موضوع در ارزیابی اولیه

  کشت بوم ها و منابع اصلی تجزیه و تحلیل 

 اربری های کشاورزی ری و کابررسی نظام های بهره برد 

  اجتماعی  –بررسی ساختار اقتصادی 

  مطالعات کارشناسی ،تحقیقات انجام شده  های هوایی ،تصاویر ماهواره ای ، ها ،نقشه ها ،عکس گزارش:شامل بررسی منابع دست دوم

 . منابع اطالعاتی تخصصی ،

 ها و مقاطع مطالعات موردی ، برش ، بررسی های کلیدی                         

 خدمات به دسترسی و نهادها ، مختلف های زراعت ، بوم زیست ، ها چاه بازار، : منطقه نقشه  

 (  مزارع در منابع جریانهای ثبت)  جریانی نمودارهای طراحیو   مزرعه های نقشه 

 (... و آب. خاک نظیر مزرعه مختلف موضوعات تحلیل و ثبت برای: ) ای کومه های نمودار طراحی  

 فصلی و روزانه تقویمهای حیطرا  

 (فایده و هزینه بررسی با استراتژیها تکنولوژیهاو بین مقایسه: ) ماتریسی بندی رتبه طراحی 

دخالت دادن نظرات ، دیدگاه ها ، انتظارات ، تجربیات  و دانش  محلی به جامعه محلی برای  ارزیابی های مشارکتی در سطح :  2اقدام 

 :از طریق روش های ترویجی از جمله ( گروه مرجع) م با کشاورزانصورت مستقی

   برای شناخت ساختار ها و اطالعات پایه محلی منطقه ای در موضوع مشارکتی بررسی ها و ارزیابی های سریع  

  روستایی مشارکتی و  ارزیابی های سریع 

   بررسی دیدگاه گروههای مختلف 

    درگیر افراد کار محیط و موقعیت بررسی: تبادل و تحرک های نقشه  

 نظارت های نقشه طراحی   

                                 

 تعریف  برنامه عملیاتی مشارکتی در قالب  بسته های تلفیقی :   9اقدام 

 در ( کارشناسی / مردمی / اکوسیستمی )های محلی حاصل از بررسی  محیطی  و بررسی  تحلیل اطالعاتبا  عملیاتی طراحی برنامه

 ، PDMروه های تدوین  کارگ

   تدوین برنامه اقدام(PO )در کارگروه های اجرایی 

   تعیین روش ،حجم ،  ابزار و امکانات در هر موضوع خاص. 

  تعیین نقشی که گروه کار در سایت اصلی ایفا خواهد کرد. 

 ندومی تدوین برنامه مطالعات و پژوهش های مزرعه ای  در موضوعات  خاص در سایت اصلی و مزارع را. 

  کارگروهی  شرح وظایف و مسئولیت ها به صورت تعیین. 

   تعیین برنامه های ارزیابی  های مشارکتی و برنامه توسعه. 

  تعیین گروه کاری و مشاورین فنی برای هر موضوع. 
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 IPCMاجرای سایت  تشریح وظایف و  اقدامات در گام چهارم  :  7 جدول

 ان اقدامعنو شرح اقدام جزییات و زمان اقدام

تکمیل فرم  2تکمیل فرم شماره  9تکمیل فرم شماره 

 8شماره 

جلسات آموزشی و 

 توجیهی

تبیین چارچوب 

 براساس اولویت

تطبیق اطالعات 

 اصلی موردنیاز 

بررسی و تبیین اطالعات 

 های  و شاخص

چوب منطقی تدوین چار PDMطراحی  جلسات فنی تبیین اطالعات 8جلسات سطح  2جلسات سطح  9جلسات سطح 

 برنامه پهنه

های یادگیری  سایت

 میدانی

های آموزشی  کارگاه

 موضوعی

رسانی  اطالع

 مرحله دوم

های  نشست سازمان مرجع محلی

 محلی

تدوین برنامه اقدام  POتدوین 

 محلی برای هر سایت

 جزییات اقدام در گام چهارم 

 هزینه/ شرح اقدام زمان اجرایی عنوان بسته اصلی عنوان اقدام

 

 کلیدی های و شاخص اطالعات ثبت( 8

 PDMپهنه و تدوین  در تطبیق برای

 ای منطقه

 

استقرار سیستم مدیریت 

 یکپارچه ترویجی

 

 

 

 

 

 برای موردنیاز اصلی اطالعات های فنی تطبیق کارگاه  فاز اول

 مرکزاجرایی در  اقدامات

استاندارد  چارچوب جلسات تجمیع اطالعات در طراحی

PDM مرکزر د 

 عوامل در پهنه توجیهی و آموزشی جلسات

 ثبت و مستندسازی

 و خدمات پشتیبانی  لجستیک

 

 .های یکپارچه در سطح کشاورزان  دهی گروه های و  سامانه اقدامات ترویجی ویژه  سازمان:  گام پنجم

در "نهاده مدیریت و برنامه ریزی "د تا از این طریق امکان تقویت صورت می گیر ده مالکی بهره برداریاین فرایند، به دلیل ساختار خر     

زمینه های اصلی و  .برداران در آن مشارکت داشته باشندبهره و همهمهیا شده صورت سازوکارهای جامع و یکپارچه  بهساختار خرده مالکی 

برای تعیین گروه ها و مزارع همسان از منظر  پهنهنبندی پهنه بندی و زو ) 8الزامی برای تحقق این موضوع ، با طراحی اقدامات در گام 

و ایجاد گروه های مرجع محلی ( مردمی -غیر دولتی–دولتی )ایجاد سازمان کار مدیریت یکپارچه محلی ) 2، گام (اجتماعی و اکولوژی

دراین مرحله . شده است  مهیاسطح محلی تطبیق و تدقیق اطالعات با تاکید بربرنامه های ارزیابی مشارکتی در) 9درهرسایت ترویجی، گام  

بسترسازی و اقدامات ترویجی برای طراحی سازمان های مشارکتی محلی روستاها و پراکندگی باغات و مزارع کشاورزی ، زیاد تعدادبه دلیل 

 :صورت می گیرد برای تحقق این موضوع در این مرحله از سه برنامه تخصصی ترویجی  ویژه شامل 

 دسازی مشارکتی کتی برای نهاهیافت نوین ترویج مشارروشها و ر( 8 

 (ترویج تعاونی ها و نظام بهره برداری) مشارکتی ترویجی ستنیهیافت ر( 2 

 .برنامه های ویژه توسعه مشارکتی فناوری و ترویج مزرعه ای ویژه توانمند سازی ذینفعان  محلی در سطح مزارع  ( 9

و کار اجتماعی اگاه و سازمان یافته برای استقرار راهکارهای  ساز چارچوب ایجاد درح محلی امه به صورت تلفیقی در سطاین سه برن 

 . استفاده می شودمدیریت مشارکتی رهیافت برای تحقق  هدف اصلی یعنی   سهازیکی این  سایت مدیریت براساس ماهیت  هر 
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 ارهابرنامه های ترویجی ویژه ظرفیت سازی فنی و  استقرارراهک: گام ششم 

ی نظام های بهره برداری ظرفیت سازی عوامل اجرایی ،تدوین برنامه های اقدام و سازمانده بعد از ایجاد سازمان کار محلی یکپارچه ،   

براساس سناریو های طراحی شده برای هر  راهکارهادر گام های قبلی ، در این گام  عملیات تخصصی ترویجی برای استقرار مشارکتی 

توسعه است که با استفاده / ترویج / این گام شامل مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته با ماهیت تحقیق .شروع می شود  سایت در پهنه

از روش ها و رهیافت های تحولی ترویجی  و آموزش مناسب با  ساختار خرده مالکی  از جمله روش های نوین ترویج مشارکتی مزرعه ای 

راعی طبقه بندی شده در توسعه نظام های ز/ ترویج /ان، توسعه مشارکتی فناوری،و سیستم ویژه تحقیق مانند  مدارس مزرعه ای کشاورز

جامع درقالب کارکرد سایت های   روش های کالسیک ترویج و آموزش بزرگساالن از جمله دوره های مهارتی آموزش بهره بردارنتلفیق با 

 . یگیری می شود پ و سیستم های آموزش بهره بردارنعملیاتی ترویجی 

 6و  5خالصه  اقدامات ترویجی  در مرحله :  8جدول 

 عنوان اقدام شرح اقدام جزییات اقدام

 

کارگاه تقسیم 

وظایف و ایفای 

 نقش محلی

های تدوین  کارگاه

برنامه اقدام 

 مشارکتی

های نهادسازی  کارگاه

 مشارکتی

های  کارگاه

 ریزی مشارکتی برنامه

های  کارگاه

 کتیارزیابی مشار

های مشارکتی   کارگاه

 در سطح محلی

ریزی   برنامه

ترویجی برای 

استقرار سازمان 

 های مشارکتی

برش و رندوم  ها تعیین دستورالعمل

 بندی مزارع

مونینورینگ مزارع  اموزش  مزارع اصلی

 تابعی

ای  اسکن مزرعه

 مرجع

های  پایش مولفه

 اصلی برنامه

اجرای برنامه 

/ ترویجی اسکن

مونیتورینگ 

 /محیطی

پشتیبانی  و 

مونیتورینگ شبکه 

 برای  استقرار فنون

استقرار فنون و 

راهکار در قالب 

روش های ترویج 

 مزرعه ای

بندی راهکارها  فرمول

در تطبیق با تجارب 

 محلی

ریزی   برنامه

مشارکتی  با سازمان 

مشارکتی بهره 

 برداری

توانمند سازی  

عوامل اجرایی  

 محلی

توانمندسازی 

دراستقرار  کشاورزان

 راهکارهای

اقدام مزرعه ای و  

توسعه فناوری  

درشبکه های مزر 

 عه ای

     

. آشنا باشددر مزارع ویژه توسعه فناوری  یترویجهای روش برای راهبری این مرحله ، کارشناس مسئول پهنه باید با ابزار، تاکتیک ها و     

سعه مشارکتی فناوری ، مدرسه در مزرعه کشاورزان ، آموزش بهره بردارن ، تحقیقات توهای کلیدی این راهبرد عبارتند از  از جمله تاکتیک

با تاکید خاص بر  تطبیقی ، روز مزرعه، هفته انتقال یافته که –مشارکتی مزرعه ای ، مزارع و سایت های الگویی، مزارع نمایشی ، تحقیقی 

طراحی شده  82(RDC)ساختار نوع سوم در شرایط و 88کشاورزی پایدار استقرار و توسعههانه جامعه محلی و شبکه مردمی درمشارکت آگا

 .نکته کلیدی در این راهبرد، تمرکز بر توسعه فناوری، چرخه اطالعات و مدیریت صحیح و ارتقای ذینفعان انسانی است . است

 

 

 

                                                           
11 -sustainable Agriculture 

12 -Risk Divers prone Complex 
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اقدامات . است( تحقیقی -فنی و اجرایی -ترویجی)دام ها، تلفیقی از سه اق تر عملیات اقدام در سایت ترویج یا به عبارت سادهبرنامه میدانی    

ای  های ترویجی تخصصی با رویکرد مشارکتی سیستمی خاص توسعه کشاورزی پایدار و اقدامات مزرعه ترویجی شامل به کارگیری روش

اصالح است که به / قراراست/ آموزش/ در مزارع تحت پوشش نیز تلفیقی از سه اقدام عملیاتی توامان اسکن( تحقیقی -فنی و اجرایی)

سطح اول اقدام عبارت است از اقدام اصلی در مزارع گروه مرجع که در آنها برنامه به .گیرد صورت همزمان در سه سطح در مزارع صورت می

زارع گیرد و سطح دوم که شامل سایر م صورت کامل و دقیق با مشارکت گروه کشاورزان مرجع و منابع جهاد کشاورزی و پروژه صورت می

شوند و عملیات براساس پتانسیل و منابع کشاورز و با پشتیبانی  بندی می های کاری کوچک دسته در روستاهای هدف است که در قالب گروه

 . گیرد فنی کشاورز مرجع و کارشناس شرکت صورت می

 های محلی ،  برنامه ترویجی ویژه تقویت سازمانی و توسعه نتایج  در سامانه: گام هفتم

برنامه های این مرحله شامل مجموعه  اقدامات ترویجی برای تقویت وارتقای سطح  سازمان های مشارکتی ایجاد شده جهت  اجرای      

اجرای برنامه های . و اجرای راهکارهای توسط شبکه های و سازمان های تقویت شده  به صورت مردمی است مکمل معیشت کشاورزان 

ای ایجاد نظام های بهره برداری یکپارچه مبتنی بر نظام ترویج تعاونی ها وسازمان های بهره برداری ترویجی توانمندساز و حمایتی بر

نتایج این مرحله براساس ظرفیت سازی و  های اجرایی در برنامه. یکپارچه مهمترین بخش ترویجی برای تحقق و استقرار راهکارهای است 

در این گام ، یک سامانه جامع مستندسازی فنی و  .تعیین می شود 4و  6ر مرحله حاصل  از اقدامات اجتماعی و  فنی صورت گرفته د

بندی، تحلیل، ثبت و آرشیو گزارشات فنی و فرایندی در یک  گیری، ثبت گزارشات دریافتی، دسته نویسی، گزارش فرایندی با محتوای گزارش

دام برای ارزشیابی بیرونی و درونی طرح مهم محسوب این سامانه بخش مهمی از اق. شود چارچوب مشخص طرحی شده و مستقر می

گیرد عبارت است از ثبت،  در این سامانه صورت میآنچه که به عنوان فرایند مستندسازی . شود که در فصل بعدی به آن اشاره شده است می

، تحلیل فنی تجزیه وبرنامه با هدف در تمامی مراحل استقرار ... های اجرایی، فنی، محیطی، ترویجی و  تجزیه و تحلیل تمامی فرایند

طراحی مورد نیاز برای  اطالعاتاین سامانه عالوه بر این تمامی . ای و ارزشیابی اثربخشی از دو منظر فنی و ترویجی است فرایندی، نتیجه

مند برای  ت نظامسامانه طراحی شده دارای قابلی .کند آوری می را جمعهای الگوی کشت بر مبنای معیارهای محیط زیستی  برنامه

گر و ارائه پیشرفت کار براساس نظام پایش، تهیه سامانه  ها و ثبت آنها در قالب یک سامانه تحلیل ها، تغییرات، فعالیت مستندسازی شاخص

های انجام شده از کارشناسان محلی و تهیه  ها، تصاویر و شناسنامه ثبت فعالیت آرشیو اطالعات مزارع،گردآوری اطالعات، گزارش

های ماهانه، فصلی، میانکار و ساالنه برای ارایه به مراجع ذیصالح، تهیه آرشیو از کلیه مستندات طرح  های تحلیلی، تهیه گزارش گزارش

 . برای دسترسی مناسب را دارد

 IPCMاجرای سایت  خالصه ، اقدامات، در گام هفتم:  9جدول 

 عنوان اقدام شرح اقدام جزییات و زمان اقدام

 داریپیگیری ا
کارکاه های  طراحی 
 شبکه مدیریت محلی

دهی  جلسات سازمان
های مدیریت  تشکل

 کانون

 های مشارکتی کارگاه
های آموزش  کارگاه

 عوامل اجرایی

سازی  شبکه
ای برای  منطقه

تشکل  سعه نتایج،وت
 محلی

تقویت شبکه  
وایجاد  سازمان 

 بهره بردرای

ارزیابی موضوعی در 
ای در روز  ی مزرعهارزیاب های گروهی بازدید

 مزرعه
 ارزیابی مشارکتی فنی

ارزیابی مشارکتی گروه 
 هدف

کارگاه آموزشی 
 عوامل اجرایی

تحلیل مستندات، 
نتایج و تغییرات 
مربوط به استقرار 

 ها فناوری

ارزیابی مشارکتی 
برای توسعه برنامه 

 در شبکه مردمی

تجزیه و تحلیل فنی 
الگوی )اطالعات 

 (کشت
 گزارشات تصویری

تدوین شناسنامه فصل 
 زراعی

 تدوین گزارش روزانه تدوین گزارش ماهانه

مستندسازی 
 ها فعالیت

 
 

 نظام مستندسازی

 

جزییات مربوط به فرایند اجرایی، اقدامات و فعالیت های ترویجی، زمانبندی، حجم اقدامات دراین برنامه به صورت مشخص در قالب یک 

  :تشریح شده است  برنامه عملیاتی زمانبندی شده در ذیل 
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 IPCMدر  فرایند اجرایی، اقدامات و فعالیت های ترویجی، زمانبندی، حجم اقدامات  کامل جزییات:  11جدول 

نسبت 

 حجمی

 جزییات و زمان اقدام

 

 

 عنوان اقدام

 فاز 

 
 
 

 درصد62

مصوبات اداری و فنی 
وابالغیه اجرایی ، قرارداد ها 

 و آزادسازی منابع مالی

فنی  جلسات اجماع
 و اجرایی

تسهیلگری بین 
 بخشی

تدوین اسناد و قالب های اجرایی و 
 فنی

 

زون بندی پهنه 
بر اساس 

 ها شاخص
 طراحی

ول
ز ا

فا
(

ه 
رع

مز
ل 

قب
)  :

ی
ساز

ت 
رفی

 ظ
ی و

حل
ه م

مع
جا

ه 
د ب

رو
، و

ی 
حل

ی م
ده

مان
ساز

 ، 
ی

ساز
ر 

ست
ب

 

 زمان اجرا ماه اول

 
استقرار گروه های مرجع 

 فنی

 های اجرایی محلیاستقرار  کارگروه 

 

 کارگاه های اعتماد سازی

 سازماندهی عوامل محلی  جلسات توجیهی

 زمان  اجرا ماه اول
 استقرار سامانه

 
 

 آموزش عوامل

شناسایی و 
استقرار عوامل  

 اجرایی

 طراحی سامانه
و اطالع رسانی  استقرار سامانه

 برنامه ریزی
 زمان  اجرا ماه  اول

کارگاه های سطح  ت خاصکارگاه موضوعا
کشاورزان مرجع )6

) 

کارگاه های سطح 
 (مددکاران)9

کارگاه های سطح 
 (کارشناسان )2

 (مدیران)8کارگاه های سطح 
  کارگاه های آموزشی

 زمان  اجرا ماه دوم

 جلسات اموزشی تکمیل اطالعات براساس فرم های اصلی
 طراحی قالب براساس  اولویت

 ی اجراییتطبیق اطالعات  اصل
ثبت اطالعات و  تطبیق در 

 پهنه
 زمان اجرا ماه دوم

جلسات   جلسات  تدوین به تفکیک محصول
 اموزشی

 pdmطراحی  
تدوین چارچوب منطقی برنامه 

 اقدام
 زمان  اجرا ماه  دوم

استقرارسایت های یادگیری  
 میدانی

کارگاه های 
 اموزشی موضوعی

 ینشست های محل اطالع رسانی
 طراحی محلی

ارزیابی و برنامه ریزی 
 اجتماعی

 زمان  اجرا ماه سوم

 
 
 
 

 درصد97

کارگاه تقسیم وظایف و 
 ایفای نقش محلی

 
 مشارکتی فنی برنامه ریزی  با کشاورزان برای نحوه استقرار فنون در مزارع و واحدهای تولیدی کارگاه های برنامه ریزی مشارکتی

م  
دو

از 
ف

 :
قرا

ست
ا

ی 
ها

ک 
کتی

 تا
ر

ی
ه ا

رع
مز

ح 
سط

ت 
یری

مد
 

 زمان  اجرا ابتدای فصل زراعی

برش و پایلوت  تدوین دستورالعمل ها
 بندی مزارع

شناسایی  ابزار و 
 امکانات

جلسات تدوین 
 برنامه اقدام

 جلسات اموزشی
 مونیتورینگ/اسکن محیطی

 زمان  اجرا طول  فصل زراعی

 جلسات آموزشی گروه هدف
ار فنون استقر

 اصلی

فرمول بندی 
 فناوری بومی

جلسات برنامه 
ریزی با گروه 

 محلی
/ در مزارع  استقرار فنون جلسات اموزشی عوامل اجرایی

 آموزش عملی
 

 

 زمان  اجرا طول فصل زراعی

جلسات طراحی  پیگیری اداری 28
شبکه مدیریت 

 محلی

جلسات 
سازماندهی تشکل 

 های مدیریت

کارگاه های 
در  مشارکتی

 سطح پهنه

 کارگاه های اموزش عوامل اجرایی
م   شبکه سازی  محلی

سو
از 

ف
:

ی 
ساز

ه 
دین

ها
ن

اثر
ی 

خش
ب

و  

 و 
ت

ثبی
ت

 
عه

وس
ت

 

 زمان  اجرا از سه ماهه اخر فعالیت های زراعی شروع می شود  

کارگاه های ارزیابی 
موضوعی در بازدید های 

 گروهی

جلسات ارزیابی 
مزرعه ای در روز 

 مزرعه

ات ارزیابی جلس
 مشارکتی فنی

جلسات ارزیابی 
مشارکتی گروه 

 هدف

ارزیابی مشارکتی برای توسعه  کارگاه اموزشی عوامل اجرایی
 محلی

 زمان  اجرا در طول فصل زراعی بر اساس رشد محصول سازماندهی می شود
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تجزیه و تحلیل فنی  
 الگوی کشت)اطالعات 

گزارشات 
 تصویری

تدوین شناسنامه فصل 
 راعیز

تدوین گزارش 
 ماهانه

تدوین گزارش 
 روزانه

مستند سازی 
 فعالیت ها

 
 مستند سازی اقدامات 

پایان فصل  طول فصل زراعی
 زراعی

پایان هر  پایان هر ماه پایان هر فصل
 فعالیت

 زمان  اجرا

شبکه اموزش گروهی 
 مونیتورینگ

اطالع رسانی 
 موضوعی و

همایش های  دستورالعمل ها
 موضوعی

رنامه ریزی ب
 مشارکتی

ارزیابی 
 سازماندهی توسعه  مشارکتی

 زمان اجرا سه ماهه بعد از پایان فصل زراعی

شبکه اموزش و 
 مونیتورینگ

اطالع رسانی 
 موضوعی

کارگاهه ای 
 آموزشی

دستورالعمل  گروه مرجع محلی
 ها

 کارگروه  محلی

  تثبیتسازماندهی برنامه 
 اجرا  زمان زراعی فصل پایان از بعد ماهه سه
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 برای پیاده سازی سایت های جامع ترویجی با رویکرد مدیریت مشارکتیمراحل و گام های اجرایی :  11جدول 

و تسهیلگری هماهنگی های ادرای ، طراحی خطوط کلی برنامه برگزاری نشست های توجیهی و  8اقدام 

 در استان سطح ذینفعان ازمان کار اداری و اعتباری دربرای انسجام سازی، ایجاد تشکیالت و س

 
محدوده کشاورزی تحت پوشش مرکز جهاد  زون بندی، (  8فرم شماره )یت موجود عبررسی وض 2اقدام 

 تابعی/ اصلی /بر مبنای شاخص های اصلی جهت تعیین روستا ها و مزارع مرجع  کشاورزی و

 

 دهستان جهاد کشاورزیمرکز  دری اطالع رسانی و برنامه ریزی ها و نشست ها برگزاری کارگاه 9اقدام 

 استقرار سیستم یکپارچه مدیریت ترویجی محلی،اعتماد سازی و اگاه سازی  با هدف 

 
 

 6اقدام 

دهستان با در سطح  و اجرایی کارگروه فنی در قالبذینفعان اصلی سازی ساختارسازماندهی و 

 (مردمی/ غیر دولتی/ دولتی)ریت  اجرایی محلی بین بخشی و استقرار مدیهدف  اجماع سازمانی 

 

 

 6اقدام 

، کارشناسی و محلی سازی در سطوح سه گانه حاکمیتی ظرفیت آموزشی و های برگزاری کارگاه 

 با توجه با شناسایی و سازماندهی عوامل اجرایی در مرحله قبل 

 

 

 4اقدام 

، برنامه اقدام ( 2فرم شماره ) تدوین چارچوب در سطوح ذینفعان برای توجیهیجلسات برگزاری 

 در سطح کارشناسی  POو  PDMو طرح های علملیاتی در قالب طراحی جداول 

 
استقرار راهکارهای   بستر سازی، ظرفیت سازی نهادی و تسهیلگری برای پیاده سازی  برای 7اقدام 

 در صورت نیاز  مدیریت منابع و نهاده هاسازه ای و 

 
برگزاری جلسات  ی وبستر سازدهگردی ،تطبیق شاخص های محیطی ، ،جامعه محلیورود به  1اقدام 

 در سطح محلی برای سازماندهی گروه های مرجع محلی

 

 
 

 3اقدام 

 برگزاری کارگاه های اعتماد سازی و ظرفیت سازی با روش های تسهیلگری در سطوح اجتماعی 

 محلی 

 
بر اساس ساختار و منابع کشاورزی در قالب گروه ی کشاورزان در پهنه ها سازمانده ودسته بندی  83اقدام 

 درصدی 76تابعی با پوشش /های مرجع 
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  88اقدام 

برگزاری کارگاه های ارزیابی مشارکتی درسطوح اجتماعی و منطقه ای صورت گرفته با هدف 

  (نها ارزیابی مشکالت، اولویت بندی ها ، تعیین موضوعات خاص و کمی سازی ا

 
 مونیتورینگ در سطح مزارع مرجع و اصلی /  پیاده سازی  برنامه اسکن ارزیابی محیطی و   82اقدام 

 
و تعیین اولویت های اقدام و اصالح   (82. 88و  4)تطبیق نتایج حاصل از مرحل سه گانه ارزیابی 89اقدام 

 -PDMبراساس فرمت های ی برنامه های محلتدوین بر اساس  کمی سازی نتایج ارزیابی ها و 

PO 

 

 

اسان دولتی و وعات کلیدی برنامه برای کشاورزان و کارشنهای اموزشی در موض برگزاری کارگاه  86اقدام 

 غیر دولتی  تحت پوشش برنامه  ویژه گروه کار محلی و کشاورزان مرجع 

  

بر  مرجع روستای مرجع زارعشروع فرایند استقرار فنون کشاورزی مدیریت موثر مزرعه در م 86اقدام 

تحت هدایت کارگروه فنی  اقدام/اساس تاکتیک توسعه مشارکتی فناوری با تاکتیک اسکن 

 (تسهیلگر/ کارشناس موضوعی/ مروج/ محقق )سایت 

 
 

برگزاری همزمان اموزش های عملی و مزرعه ای خاص بزرگساالن در موضوعات و سطوح   84اقدام 

تحت پوشش با هدف توانمند  اصلی استقرار فنون اصالحی در مزارع مختلف برنامه  همزمان با

اصلی تحت اصالح مدیریت در مزارع / آموزش /سازی گروه های محلی با تاکتیک مونیتورینگ 

 هدایت کارشناسان مجر ی برنامه 
 

اصلی توسط  با مونیتورینگ فنون در مزارعارزیابی اثر بخشی مزرعه ای  توانمند سازی عملی و  87اقدام 

 تخت پوشش شبکه  کشاورزان مرجع در مزارع تابعی  استقرار در برای کشاورزان 

 

تبادل یافته ها و مزرعه ای  توسط کشاورزان برایبین موضوعی  های اموزش های عملی و بازدید 81اقدام 

 در روستاهای تابعی  نجربیات در فنون مختلف

 
 

دهی تشکل های مدیریت محلی براساس سازماندهی صورت گرفته برگزاری کارگاه های سازمان 83اقدام 

 در طول فصل زراعی

 

 محلی برای استقرار راهکارهای و توسعه و تثبیت برنامه در سطح مردمی تشکلظرفیت سازی  23اقدام 

 

اجرایی با استقرار سامانه یکپارچه  مستند سازی  –فنی  –مستند سازی فرایندی ترویجی  28اقدام 

 شیاب در طول برنامهارز
 

ظرفیت سازی سازمان های محلی برای تثبیت و پایداری برنامه و توسعه نتایج به صورت شبکه  22اقدام 

 های مردمی
 



41 

 

 

 بودجه و هزینه برنامه
 
 

 IPCM در هر سایت اقدامات  نسبت هزینه :  12 جدول

 سازی پیاده اورینمش تضمین فنی خدمات دفتری نیروی انسانی زاتیابزار و تجه عنوان

 96 83 6 6 6 23 23 درصد

 
  IPCMها و جزییات هزینه در هر سایت  شرح فعالیت:  13جدول 

 ردیف عنوان فعالیت شاخص اقدام

 IPCMسازی براساس اصول  دهی محلی، ورود به جامعه محلی و ظرفیت بسترسازی، سازمان: فاز اول

 8 آوری اطالعات پایه مورد نیاز پروژه براساس نقشه راه بررسی و جمع MAPPINGتطبیق، ارزیابی محلی، 

 گری  های مشارکتی،تسهیل کارگاه
 سازمان کار محلی

برای مشارکت در های محلی  دهی گروه سازمانرسانی، ورود به جامعه محلی، اعتمادسازی و  اطالع
 پروژه

2 

 9 های اصلی اسکن محیطی مزارع گروه هدف براساس معیار ها مساحی، ارزیابی شاخص

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

 پشتیبانی لجستیک و تهیه ابزار و وسایل مورد نیاز برای اجرای فاز اول براساس پروپوزال -
 

6 

 PTDبراساس روش  IPCMهای فنی راهبرد  استقرار تاکتیک: فاز دوم

 4 و آموزشی سازی های ظرفیت برگزاری جلسات و کارگاه 

مزرعه رندومی در محصول  26حداقل در 
 اصلی در فصل اول

 7 (مدیریت مصرف آب در کشاورزی) ICWSMسازی برنامه  پیاده

 1 (مدیریت مصرف مواد شیمیایی) IPMسازی برنامه  پیاده در کل پایلوت

 3 (ارتقای بهداشت شغلی در کشاورزی) OHMسازی برنامه  پیاده گروه هدف اصلی

وری  کشاورزی با هدف کاهش مخاطرات و افزایش بهرهر ضایعات د سازی برنامه مدیریت پیاده وه هدف اصلیگر
 مصرف منابع

83 

 88 توانمندسازی کشاورزان در مدیریت مزرعه براساس شناخت اکوسیستم گروه هدف اصلی

 82 های زراعی و باغی استانداردسازی فرایند تولید در واحد مزارع اصلی

ها و وسایل مورد نیاز برای اجرای فاز دوم براساس ساختار  پشتیبانی لجستیک و تهیه نهاده از دومکل ف
IPCM 

89 

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

 86 ها و تغییرات مربوط به استقرار فناوری پایش و مونیتورینگ و ثبت مستمر نتایج های مستقر تمامی فناوری

 86 ای برای توسعه نتایج به صورت محلی سازی منطقه شبکه روستا 8

 84 ای دهی گروه هدف اصلی محلی برای توسعه و پایداری نتایج به صورت منطقه سازمان یک تشکل

ربوط به بازار و بازاریابی و های م طراحی و استقرار صندوق اقتصادی محلی برای مدیریت فعالیت یک تشکل
 های تحت پوشش درآمد واحد -هزینه

87 

 81 برگزاری روز مزرعه یک روز مزرعه

 83 های محلی ای و سمینار های منطقه برگزاری بازدید مورد 6

 23 ها به صورت مصور مستندسازی تمامی فعالیت ای دقیقه 23فیلم  -کتابچه عکس

 28 ها ها در قالب شناسنامه ثبت فعالیت ازی تمامی فعالیتمستندس ها شناسنامه ثبت فعالیت

 22 تدوین کتابچه فعالیت یک کتاب

 29 پشتیبانی لجستیک و تهیه وسایل مورد نیاز برای اجرای فاز سوم کل فرایند
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 IPCM ترویجی جامعشرح خدمات و هزینه در هر سایت :  14جدول 

 اقدام ردیف
واحد 

 عملیات

نسبت 

به کل 

 ههزین

سطح 

 اقدام

هزینه کل  ماهیت هزینه در هر اقدام

 اقدام

 هزارریال

ابزار و 

 تجهیزات

نیروی 

 انسانی

خدمات  دفتری

 لجستیک

خدمات 

 فنی

 سازی پیاده راهبری

23 23 6 6 6 83 96 

 98963 83373 9886 8646 8646 8646 4276 4273 استانی 5.7 سند تدوین اسناد 1

2 

ساختارسازی و 
دهی  سازمان

 نظام اجرایی

 0.5 تشکیالت

 2763 346 276 897 897 897 663 663 استانی

3 

دهی  سازمان
عوامل اجرایی، 

معین و 
 هماهنگی محلی

 1.5 تشکیالت

 1263 2116 126 682 682 682 8463 8463 کانون

 کارگاه آموزشی 4
کارگاه و 

 جلسه
7.5 

 68263 86693 6823 2343 2343 2343 1263 1263 کانون

5 

ثبت اطالعات و 
های  شاخص
-8فرم )کلیدی 

2-9) 

 2.6 فرم

 86933 6333 8693 786 786 786 2143 2143 سایت

6 
کارگاه تدوین 

(PDM) 

دستورالعمل 
 فنی

8.8 
 61633 84363 6163 2623 2623 2623 3413 3413 کانون

7 
های  کارگاه
 محلی

 5.2 کارگاه
 21433 83383 2143 8693 8693 8693 6723 6723 سایت

8 

کارگاه 
دهی  سازمان
 محلی

 10.2 تشکیالت

 64833 83496 6483 2136 2136 2136 88223 88223 سایت

9 

کارگاه 
ریزی  برتامه

 مشارکتی محلی

 10 کارگاه

 66333 83263 6633 2763 2763 2763 88333 88333 سایت

10 
برنامه میدانی 
 اسکن محیطی

 13.5 اقدام
 76263 26317 7626 9782 9782 9782 86163 86163 سایت

11 
کارگاه اقدام 

 ای مزرعه
 اقدام

13.5 

 76263 26317 7626 9782 9782 9782 86163 86163 سایت

 86633 6933 8663 773 773 773 9313 9313 سایت 2.8 تشکیالت سازی شبکه 12

13 

ارزیابی 
مشارکتی برای 

 توسعه محلی

 کارگاه

3.5 

 83263 4797 8326 342 342 342 9163 9163 سایت

14 
مستندسازی 

 فنی و فرایندی
 سند

14.7 

 13163 21237 1316 6362 6362 6362 84873 84873 سایت

 663330333 هزینه نقدی و غیر نقدی حمع

 1397براساس هزینه های جاری سال  


