
 به نام خدا

 دقتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی
 برنامه محوری ترویج و توسعه کشاورزی پایدار

 

 و تامین اعتبارات و هزینه های اجرایی  IPCMسایت های  و پیاده سازی  فرایند تعیین  موقعیت :موضوع

 با سالم و احترام؛

مطابق با ( IPCM)ت مشارکتی سیستمی سایت جامع ترویجی ملی بارویکرد مدیری79د، پیرو ابالغ نهایی تعداد و عناوین  

اجرای برنامه در استان به ارد ذیل جهت کمک به فرایند صحیح به استان ، مو 432/9337پیوست نامه شماره " ب"جدول 

 :حضور ایفاد می گردد 

ه همایش کشاورزی پایدار براساس دستورالعمل و راهنمای درج شده در لوح فشرد: ر اختصاصی برنامه کشاورزی پایدارایجاد سازمان کا(1

 دقیق و موثر فنی و اجرایی راهبری   به منظور ضروری است،   432/0886استان گیالن و هم چنین ابالغ رسمی  طی نامه شماره  شماره 

و  (IPCM)پیاده سازی سایت های مدیریت مشارکتی ه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار از جمله مصوب تحت پوشش برنامپروژه های 

و کارگروه های مرتبط با ان  دبیرخانه ویژه  ترویج و توسعه برنامه کشاورزی پایدار و ارتقای سالمت، فرایند استقرار رح ارتقای سالمت  ط

این دبیرخانه  به منظور هماهنگی و انسجام سازمانی بین بخشی و . سازماندهی و عملیاتی شود  درز سطح مدیریت ترویج و شهرستان ها

گهداری، تامین مالی سازمان یافته همه ذینفعان به ویژگی بخش غیردولتی و بهره برداران دربرنامه ریزی، اجرا، بهره برداری ، ندخالت دادن 

 .و ارزیابی برنامه تشکل می شود 

موضوع ،  ( 423/332ارسال شده  طی  نامه شماره ) پیرو دستورالعمل و راهنمای  سایت های مدیریت مشارکتی  : سایت  موضوع( 2   

در نظام بهره برداری مدیریت جامع  تولیدارتقای بهره وری و  "از  عبارت است استان تصویب شده برای   IPCMسایت های  واحد همه

راهکارهای موثر برای حل مشکالت فناوری ها و  با اصول برنامه ریزی مشارکتی ،  که در آنکشور "خرده مالکی و کشاورزی روستایی

به صورت تلفیقی و براساس اولویت های حاصل از انجام فرایند ارزیابی محیطی و  روستایی بهره وری تولید درکشاورزیو ارتقای مجود 

 .عملیاتی می شوند  "ب"در جدول"با تاکید خاص بر موضوع تعیین شده  اجتماعی درزنجیره تولید

، برای هر سایت مصوب در استان، ابالغی "ب "در جدول ضمن تاکید بر استقرار راهبرد مدیریت جامع تولید در همه سایت ها، -1-1

زنجیره ( 3 : این موضوعات عبارتند از  که باید این موضوع مورد تاکید بیشتر قرار گیردکه شده است برجسته خاص یک موضوع 

منابع ( 3، ارگانیک و تولید محصوالت گواهی شده سالم و IPM (4ارزش محصوالت کشاورزی با تاکید بر صنایع تکمیلی و تبدیلی  

( 7مدیریت  و پیشگیری خسارات ( 6 سایت های کشاورزی پایدار ( 5 بهره وری تولیدات گیاهی ( 2طبیعی، آبخیزداری و آبخوانداری 

 . بهره وری تولیدات دامی( ، مدیریت آب و خاک و مکانیزاسیون

تعیین محل سایت به  ، فرایندضروری استت،  با توجه به موضوع خاص تعیین شده برای هر سای: تعیین موقیت سایت  (3

با این تاکید که . صورت مشترک و با هماهنگی دستگاه فنی و اجرایی متولی آن موضوع و در قالب کمیته مشترک صورت  گیرد

محصوالت ترکیبی از  شاملکه  باشد( حداقل یک روستا )از کشاورزی خرده مالکی باید برشی تعریف شده  ، در هر استان IPCMسایت 

یک پهنه ترویجی که بر اساس  براین اساس. استان باشد منطقه اقتصادی و غالب   و محصوالت نمونه ای دقیقی از وضعیت ومنتوع  

دارای بیشترین همسانی با نظام .. هیدرولوژی ، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و وشاخص های اصلی ازجمله کاربری کشاورزی، منابع آب 



در پهنه ترویجی منتحب، یک روستا که بیشترین . را دارد،  به عنوان سایت جامع ترویجی تعیین می شود استان رزی بهره برداری کشاو

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

در  ، به صورت جامع وفرایند توانمند سازی گروهی کشاورزی در ارتقای بهره وری  تولید،  IPCMسایت در : محصول سایت تعیین  (4

به . محصول اصلی اقتصادی و موضوع تعیین شده  در جدول ب صورت می گیرد همه محصوالت اقتصادی روستا و با تاکید بیشتر بر 

ی گرد و مموجود در روستا کار صورت  ..زراعی ، باغی ، دامی ، شیالتی و بر روی همه محصوالت اقتصادی IPCMعبارت دیگر در سایت 

 .منحصر به یک محصول خاص نیست 

 

–مد ترویج مشارکتی و سیستم تحقیق آروش کار در سایت های ترویجی، استفاده از روش های  تحولی و کار: روش کار در سایت  (5

الکی است که در قالب یک بسته ترویج مشارکتی، فرایند ارتقای مهارت و دانش ذینفعان توسعه نظام های بهره برداری  ویژه ساختار خرده م

ی از نظام برنامه در این سایت فرایند کامل.  کشاورزی در مدیریت صحیح واحدهای تولید را به صورت گروهی و منطقه ای پوشش می دهد

ی نیروی انسانی، ارزیابی مشارکتی، اولویت بندی مشکالت و مسایل، مشارکتی منطقه ای شامل اعتماد سازی و سازمان دهریزی و مدیریت 

برنامه ریزی ریزی مشارکتی ، تدوین برنامه اقدام محلی ، توانمند سازی و ارتقای مهارت ذینفعان ، مدیریت اجرایی مشارکتی ، استقرار 

 . آگاهانه بهره بردارن صورت می گیردراهکارها و توسعه فناوری های پایدار با مشارکت سیستمی همه ذینفعان و دخالت 

بخشی از اعتبار مورد نیاز اجرای سایت های مدیریت :   IPCMفرایند تامین و هزینه کرد اعتبارات سایت های  (6  

این اعتبار به همراه . پیش بینی شده است( ریال برای هر سایت402.222.222) مشارکتی، از محل اعتبارت ملی این دفتر 

ری ترویج استان  فقط برای پوشش و تامین هزینه های اقدامات مدیریت مشارکتی، ترویجی و آموزشی سایت ها منابع اعتبا

طراحی و تقشه ها،کارگاه های  اعتماد سازی و سازماندهی گروه های ذینفع ، مطالعه، بررسی و ارزیابی مشارکتی : شامل

های تدوین برنامه های اقدام مشارکتی با مشارکت مراکز  وضعیت موجود در سه سطح مردمی، محیطی و کارشناسی، کارگاه

مردمی / غیر دولتی / های اجرایی، تسهیلگری بین بخشی برای ایجاد سازمان کارمشترک دولتی  تحقیقاتی، جلسات هماهنگی

فنی و اجرایی ، هزینه های  با هدف به هم رسانی اعتبارات و تامینری مشارکتی توسعه کشاورزی پایداردر قالب  صندوق اعتبا

روری است پیگیری و هماهنگی لذا ض. تخصیص می یابدی ترویجی و آموزشی خاص هر موضوع سازی و اجرای برنامه هامستند

 . صورت گیرد  9برای تامین هزینه های فنی و اجرایی سایت در استان و براساس  مفاد بند الزم 

نه های سخت افزاری، فنی و اجرایی سایت ها  باید با هماهنگی با تامین هزی:  تامین اعتبارات فنی و اجرایی  سایت ها(9

لذا برای این . دستگاه های اجرایی متولی هر موضوع و از محل اعتبارت ملی و استانی طرح های  اجرایی مرتبط صورت گیرد

مرتبط در حال اجرا  با نظر دستگاه متولی و در مکان هایی که پروژه های فنی و اجرایی  IPCMمنظور ضروری است سایت 

عالوه براین ضروری است با تاکید براصل مدل مدیریت مشارکتی در این برنامه، زمینه الزم برای مشارکت و . است، انتخاب شود

همکاری سیستمی همه نهاد های مرتبط با موضوع در بخش های دولتی مرتبط، پروژه های بین المللی، ظرفیت نهاد های غیر 

م مهندسی، نظام صنفی کشاورزان، شرکت های خدمات فنی و مهندسی ، شرکت های تولید کننده نهاده سازمان نظا)دولتی 

، جهت دهی و مشارکت بینادهای  عام  المنفعه مانند بنیاد برکت ، بنیاد علوی، ..(ها، مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی و

 .ش خصوص و مردمی صورت گیرد ، مشارکت بخ... ( کمیته امداد، بیناد زکات،  بسیج  سازندگی، 

 

گزارش اقدامات و نتایج سایت ها باید در شناسنامه ثبت گزارش فعالیت  :  سایت ها  گزارش و مستند سازی فعالیت (8

 (.423/332ابالغ شده طی نامه شماره )ثبت شود  IPCMهای سایت های 



 

 

 
   

 


