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 به نام خدا
 موزش و ترویج کشاورزیآسازمان تحقیقات ، 
 آموزش و ترویج  موسسه

 
 

 

 

  یکپارچه پهنه های ترویجی  و مدیریت برنامه ریزیبرای  راهنمای  اقدام

  در سطح مراکز جهاد کشاورزی دهستان ترویجی باتاکید بر برنامه ریزی منطقه ای
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 :   مقدمه

برمبنای راهبری ترویجی در پهنه های ترویجی در  مدیریت یکپارچه برنامه ریزی وبرای مدیریتی  ابزار به عنوان یک ،راهنمااین      

 درسیستمی واقدام منسجم، موثر  برایمروجان مسئول پهنه ها  ترویجیآموزشی و  تبیین وظایف  که با هدفاست  بخش کشاورزی

 توسعه کشاورزیبرنامه های ماموریت ها و  انجامبرای اجماع برنامه ها، عوامل و امکانات انسجام و، شرایطفراهم نمودن وپهنه مدیریت 

 . تهیه شده است محلی اولویت های ملی و براساس سیاستهای

 برنامه مهارت های ترویجی و تسهیلگری با تاکید بر اصول و تاکتیکهای راهبری پهنه براساسمبنای اصلی این راهنما، چگونگی     

غیردولتی  –هدف انسجام سازمانی ذینفعان دولتی باسازمان کار اجرایی توسط مروج مسئول پهنه است که ، نهادسازی ومنطقه ای ریزی

  . پیگیری می شودماعی هر پهنه اجت و زیست محیطی ساختار و شرایطمتناسب با اقتصادی  بهره وریارتقای مردمی برای  –

 تشکیالت نرم افزاری های پهنه های ترویجی و تکمیل کنندهاقدام درداخل مرزاستراتژی واقع تعیین و تبیین کننده ما دراین راهن    

سامانه  یو با بگارگیر های اصالحیکارکرد چارچوب دراست که  کشاورزی دهستانمراکز جهاددر کشاورزی  طرح نظام نوین ترویج

 نی بر مشارکت  وانسجام ذینفعان در هر پهنهتمب پایدار توسعه کشاورزیترویج و علمی  ، مبانی نرم افزاری برنامه ریزی محلیهای 

 :این راهنما عبارتند از مور نظر در فاهدارکان و ا ترین  مهم  .شده است طراحی

 ؛ مشارکتی یکپارچهمدیریت  اصول ونقشه راه بر مبنای  توسط مروج پهنه پهنه و راهبری مدیریت  

  به کارگیری سامانه های نرم افزاری  نیاز سنجی  و برنامه ریزی منطقه ای 

 برنامه برمبنای نقشه راه پهنه  هرسازماندهی، اجماع و انسجام ذینفعان و زیربطان برنامه های توسعه کشاورزی درسازی محلی، نهاد

 ریزی منطقه ای ،

 ذینفعان  غیر دولتی و محلی مشارکت سیستمی برای پهنه هر کشاورزان دردرسطح ، شبکه سازی گروهی ، سازماندهیسازیاعتماد 

 ؛ دربرنامه ریزی  اجرا و نظارت بر برنامه ها

 پهنه ترویجی در  –وری ها درقالب بسته های جامع فنیفنا، یافته ها وراهکارها، قوانین، مقرراتیکپارچه استقرارسازی برای بستر

 جیهای تروی

 در قالب برنامه کار ویژه هر پهنه  پایداریهای  شاخصاولویت های منطقه ای و  باسیاست های ملی  قتلفی اعمال و، 

  ها و  زنجیره های گزاری درقالب نهاد های اعتباری مشارکتی برای توسعه فناوریسرمایه خدمات کشاورزی و استقرار نظام توسعه

 .غیردولتی  یشبکه هادر قالب نظام ارزرش اقتصادی  
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 راهنماماهیت 

قرار  پهنهمسئول مروج یک تحت مدیریت و مسئولیت که  قالب پهنه های ترویجیتقسیم بندی اراضی کشاورزی درتوجه به با        

ه مسئول پهن مروجتوسط  مدیریت یکپارچه اعمال برای این نظام جدیداسب با متنویژه ای  ترویجی راهنمایاست ی رضرو، گرفته است

در قالب مروج مسئول  توسط پهنه  راهبری و مدیریت فرایند تبیین عبارت است از ماموریت این راهنمامهمترین  لذا .تدوین و ابالغ شود

و  ارزیابی، سنجی نیازنهادسازی محلی،  شامل مولفه هایی نظیر ترویجی که مهترین ارکان این فرایندیک استراتژی اقدام ساده و کارا 

با هدایت و نظارت بخش دولتی  غیر دولتی با هادر قالب سازمان کار محلیاجرای برنامه  ومحلی  ، سازماندهیمنطقه ای برنامه ریزی

  .است ویژگی های نظام بهره برداری و توان و پتانسیل های اکوسیستمی   مالحظه

ها رهیافت از اصالحاتی صورت  گرفته و (TOT)متعارف  ترویج  –نظام تحقیق  فعلی فرایندضروری است در ، مهمتحقق این برای     

ساختار  توسعه در –ترویج –ای تحقیق هسیستم ترویجی با قابلیت وکارکرد برنامه ریزی منطقه ای،  مدل های اصالحی و تحولیو 

 .و مدل های نوین ترویج مشارکتی استفاده شود خرده مالکی کشاورزی

هماهنگ و هم افزای برنامه های تحقیقاتی، اجرایی ،آموزشی، ترویجی، اطالع رسانی و آگاه ، به منظور اقدام یکپارچه، راهنمااین لذا   

نظام به دلیل تنوع و خرده مالکی . است توسط مروج مسئول هر پهنه مدیریت اصلی ظرف بعنوان  هر پهنه بک برنامه و در قالب سازی 

 -یاقتصاد -یاجتماع -یفن -یمنظر ابعاد علمموضوع از یو گستردگ یسکر پیچیدگی، یدارامدیریت پهنه های ترویجی ، یبهره بردار

ریزی دقیق ترویجی و اجرای گام به گام  برنامه و ، رویکردهانگرشها نیازمند تغییردرلذا تحقق فرایند مدیریت پهنه  ،است یطیمح یستز

زیست محیطی حاصل از آن،   ی فنی، اجتماعی واست تا با تاکید براصول و فرایند برنامه ریزی منطقه ای و دریافت دقیق بازخوردها

 .اجماع و اعتمادسازی دست اندرکاران و تکمیل فرآیند اجرا درکوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد انسجام و ،سازماندهیفرایند 

ارچه در پهنه صورت یکپبه  منطقه ای برنامهمشارکت اجتماعی و طراحی ، فرایند سازماندهی دینفعاناین خصوص، مهمترین موضوع در

در ساختار  یمدل های اصالحی و تحولی  ترویج تلفیقی از باکه چارچوب مفهوم مدیریت یکپارچه مبتنی این فرایند در .ترویجی است

ارتقای سهم سازمان یافته  در این رویکرد،اصل مهم  .خرده مالکی از جمله مکانیسم های نوین ترویج مشارکتی طراحی شده است

 دربرنامه ریزی ، به ویژگی بخش غیردولتی و بهره برداران همه ذینفعانو دخالت دادن سازمان یافته در پهنه "رویجیت نهاده مدیریت"

  .است مروج مسئول پهنهایفای نقش  باارزیابی برنامه  ، تامین مالی وی ، نگهداریاراجرا، بهره برد
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 :کار وش رو مبانی 

رچوب یک مدل ترویجی ویژه اعمال مدیریت یکپارچه پهنه های در ساختار متنوع و نظام این راهنما درچادر مدیریت پهنهروش    

پهنه ویژه نظام  ترویجی اصالحی و و رویکردهای هاکارکردتلفیقی از ، این مدل اصالحی .رزی بنا شده است غالب خرده مالکی کشاو

 روش ها در و برخیترویج خصوصی  ،نظام های زراعی  عهتوس -ترویج –تحقیقسیستم  ،مشارکتیترویج جمله تاکتیک های از بندی

مدیریت . تلفیق و جانمایی شده است با عنوان مدیریت مشارکتی سیستمیقالب یک مدل مدون که در است نظام ترویج عمومی

ناریوها و مشارکتی سیستمی، بخشی از یک راهبرد جامع تر تحت عنوان توسعه یکپارچه جامعه محلی است که در زیر مجموعه آن، س

 .راهکارهای متنوعی برای رشد و توسعه روستایی پیش بینی و تدوین شده است 

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

های توسعه کشاورزی درقالب یک سازمان  جرای پروژهو ا ریزی برنامه، ندهینهادسازی، سازمامروج مسئول درترویجی و تسهیلگری 

ایدة اصلی آن، انسجام و ارتقای توان ذینفعان از طریق توانمند  .می شودیکپارچه محلی به عنوان یک فرایند مدیریت مستمر محقق کار

ارکان کلیدی  .و گروهی استکپارچه به صورت  یگیری  ریزی پروژه ها و تصمیم کردن ایشان برای به عهده گرفتن نقش فعال در برنامه

 شبکه سازی، ذینفعان انسجام سازمانی، منطقه ای مشارکتی برنامه ریزیارزیابی و ،محلی نهادسازی :عبارتند از ترویجی این راهبرد

راهبری  باو لفیقی در قالب بسته های تکه  ویژه ارتقای بهره وریتاندارد ها و ماموریتهای ، اسفناوری ها استقرارتعیین و برای  مردمی

های ترویجی و تاکتیک ها وابزارکارگیری دربه مهارت الزم باید شناخت کافی و لذا مروج پهنه  .پیاده می شوندپهنه  مروج مسئول

  .کندرا کسب موضوع تسهیلگری مختص این 

مبتنی  برنامه ریزی  و تسهیلگریی، ترویجتاکتیک های از  مجموعه ای ،  پیاده سازی این ارکانالزامی برای  ترویجیمهارت های    

های و سازمان کارشناسان موضوعیمحققان معین و پشتیبانی با  کسب شده و پهنه مسئول مروجباید توسط است که بر چرخه اطالعات 

 :عبارتند از  دراهبردر این  ترویجی   ی کلیدیمولفه ها .پیاده شودذینفعان  موثر آموزش و با اتکا بر امکانات محلی همکار غیر دولتی

 .در پهنه  سازماندهی و گروه بندی  افراد،  ذینفعان  ،،  شناسایی تحلیل ـ8

 .بهره برداران  یکپارچه مشارکتی در سطح گروه هایسازماندهی نهاد سازی و  -2

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

بر اساس اولویت مشکالت ،انتخاب اقدام ،تدوین برنامه کار و طرح عملیاتی درچارچوب برنامه ریزی محلی با هدف  تحلیل اهداف -4

 .ایجاد احساس مالکیت ذینفعان در پهنه های ترویجی

 . ریزی، تحلیل و اجرا برداران در برنامه و مشارکت بهرهدخالت  ودانش وتجربیات محلی و ظرفیت آنها سازماندهی  -5

 . های هدف ها و نیازهای محلی یا گروه دیدگاه تلفیق سیاست ها ، اهداف وماموریت های ملی با -6

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

انتخاب و ، های بومی ش ارزمالحظه و رعایت  ،محلی ذینفعانمشارکت فعال مبتنی بر مدیریت یکپارچه محلیاستقرار سازمان کار -1
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برای تطبیق برنامه های توسعه با  شرایط متغیر اجتماعی اقتصادی  سازی در بدنه تشکلهای روستایی ظرفیت، های جامع اجرای رهیافت

 .یابد  که به سرعت تغییر می

 .تسهیلگری از طریق  بسیج و انگیزش نیروهاو  های بالقوه در جامعه محلی شناخت دقیق ظرفیت-3

 .ی بیرونی و جهت دهی خدمات و حمایت های در قالب توانمند سازی محلیها ها و فعالیت سازی طرح یکپارچه -81

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

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

. است پهنه ترویجیکنندة حصول شناخت و درك مشترك و شفاف از مسائل  مندی تسهیل این قاعده. است برنامه ریزی منطقه ای

با پایش و کنترل . کند توسعه در هر پهنه ارایه میانداز  چشمبرنامه و  برای فرموله کردن  همچنین ضابطه و چارچوب منطقی ای را

به . گیرد ای کار در هر یک از مراحل پروژه و دریافت نتایج و در حین کار و با کسب تجربه، اصالحاتی در آن مرحله انجام می هچرخ

ای  دار یا نشانهشود تا زمانی که هش اقدامات هرمرحله ازکار بصورت معمول دنبال میای پویا است و  ن یک برنامه چرخهعبارت دیگر ای

ریزی نیست بلکه برعکس، بیانگر قابلیت  این بازنگری نشانگر اشکال یا ضعف و عیب  روش برنامه. را ایجاب نمایدکار جدید بازنگری در

با ) برای پیاده سازی این فرایند، مروج مسئول پهنه .شود ریزی و از نقاط قوت برجستة روش محسوب می انعطاف پذیری باالی برنامه

برای ایفای  این راهبرد رایژه ترویجی مرتبط با پیاده سازی ضروری است تاکتیک های و( در هر مقطعی یاتخصصی تحصیلی هر زمینه 

این تاکتیک ها ماهیت . سیستماتیک پهنه بیاموزد و مهارت خود را در پیاده سازی این تاکتیک ها ارتقا بخشدموثر و راهبری نقش 

شاورزی در قالب یک نقشه ه راهبری برنامه های مختلف توسعه کترویجی و تسهیلگری داشته و بر اساس این تاکتیک ها، مروج قادر ب

، ابزار و روشهای ترویجی از طریق فرایند تسهیلگری در پهنه های ترویجیاین فرایند  پیاده سازی .در پهنه خواهد بود راه مشخص 

عناوین  سرفصلها و براساسهنه لذا ضروری است دوره های آموزشی ویژه ای برای ارتقای مهارت مروج مسئول پ .صورت می گیرد 

 . صورت گیرد جهت راهبری  این برنامه در سطح پهنه صورت گیرد ذیل 
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 تاکتیک ها  ومهارت های تخصصی  ترویجی  مورد نیاز  مروج  مسئول پهنه برای  مدیریت و راهبری  پهنه ترویجی

  

 

 

 تاکتیک ترویجی  
 مهارت/یت مامور مهارت مورد نیاز/ شرح  ماموریت 

 ترویجی

ابزارهای فرآیندی، فنون و 
فعالیتهای ساختاری  در 

 تسهیلگریمهارت 

تحلیل، شناسایی، سازماندهی و انسجام و گروه بندی افراد، ذینفعان ، نهادها و عوامل دولتی، غیر دولتی و 
ریت پهنه  برای  مردمی مرتبط با برنامه های توسعه کشاورزی در پهنه در قالب سازمان کار یکپارچه مدی

مدیریت مشکالت  و  پیشبرد برنامه مشترك از طریق فعال سازی گروه  و هم افزایی توان ها در چرخه 
فعالیت  برنامه ریزی، حل مسئله ، تصمیم سازی، مشارکت وهمکاری متقابل در جهت  توسعه کمی وکیفی 

 ها در پهنه های ترویجی  

، شبکه سازیمهارت 

نهاد سازی  و 

 دهی ذینفعانسازمان

 پروژه چرخه مشارکتی مدیریت

PPCM 

فعالیت سیستماتیک  وآوری اطالعات گرد ،شناخت مسایلسنجی، 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
 گروهای سازماندهی و اعتمادسازی -2 تعیین گروه های مرجع  – 8: جمله از کلیدی های فعالیت تحقق
 شرایط تحلیل-4 ای منطقه های اولویت و اهداف تعیین -9 ورستایی و مشارکتی های ارزیابی -2 کاری

 مالحظات تعیین -7 اقدام برنامه تدوین-6  مشترك  اقدام برنامه چارچوب دریک سازمانی اجماع-5 موجود
 . است کارگروهی  قالب در ای منطقه اجرایی

، نیاز سنجیمهارت 

 ارزیابی و

 برنامه ریزی منطقه ای 

 

/ GIS/ ASEA 
نقشه /مونیتورینگ/اسکن 

 خوانی

یدی طراحی پهنه، تراس بندی  ،راندوم گیری و طراحی  با هدف تاکتیکی ویژه ای است شامل چهار اقدام کل
این اقدام کلیدی است . شناخت آستانه های اقتصادی مزرعه  توسط کشاورزان صورت می گیردنیاز سنجی ، 

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

و ابزار های  مهارتهای

 ، نیاز سنجی ،تحلیل 

 و منابع مدیریت

  اکوسیستم

PDM-PO 

چارچوب منطقی /برنامه اقدام 
 برنامه های پهنه 

:  سطح  سه از امده دست به اطالعات و نتایج سازی یکپارچه و تلفیق برای که است ای ویژه تاکتیک این
  اهداف و تحقیقاتی های یافته نتایج ، دانش -9 کشاورزان توقعات و نیاز ، ،دانش تجربیات -2 محیطی -8
 در که  ذینفعان همه توافق مورد  مشترك کار برنامه بک قالب در کارشناسی بخش های سیایت و

     . گیرد می صورت ممکن زمان کوتاهترین

مهارت های ترویجی 

مدیریت اقدام  و 

تدوین چارچوب 

 منطقی  

نامه سامانه های نرم افزاری بر
 ریزی

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

 
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 استقرارسازماندهی اجتماعی ، توسعه مشارکتی فناوری ، 

 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 و اجتماعی

وش های مهارت درر 

نوین ترویج  مشارکتی  

مزرعه ای  برای 

توسعه فناوری و 

 انسانی

 روش های انتقال یافته 
 ترویح تعاونی ها 
 ترویج  خصوصی 

 اموزش بهره برداران 

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

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

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

 ..و جشنواره  ، رسانه های دیداری  وشنیداری  ونمایشگاه 

برنامه ها ، ماموریت ها 

،  روش ها ترویجو 

آموزش  و  انتقال یافته 

  های متعارف ترویجی

 سامانه های نرم افزاری  
 ارزیابی مشارکتی 

ارزیابی اثر بخشی درونی و 
 بیرونی

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

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

 و ارزیابی
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 :ترویجی مدیریت پهنه ها برمبنای نقشه راه فرایند  برنامه ریزی و 

توسط سازمان کار محلی در پهنه طراحی و اجرا  وپروژه پهنه ترویجی در قالب یک ریزی منطقه ای در ، فرایند برنامهراهنما براساس این

و پهنه های  دهستان و راهبری این ساختار را در دو سطح مرکز سازماندهی مسئولیت ، تسهیلگر مرجع دهستان در این ساختار. می شود

و کشاورزان  روجان مسئول پهنه، کارشناسان موضوعی و ممعینمحقق سازی ارکان پهنه از جمله  وفعال  ترویجی از طریق به کارگیری

، وجود طیف زمانی (سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی)ها  سازی نهاده آمادهفرایند  ی ، براساس ایفای نقش تسهیلگر. برعهده دارد مرجع

و هدف برای دستیابی بریک هدف عینی از پیش تعیین شده یا مقصد پروژه ( نتایج)تولید برونداد ها و مشخص برای اجرای فعالیت

اعتبار بخشی و اجرایی   ،های اکوسیستم و اهداف  باالدستیدر قالب برنامه کارهر پهنه تدوین و با تطبیقی بر شاخصای مطلوب   توسعه

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

برنامه ریزی ساختار، اجزا و فرایند  .کار اجتماعی محلی پیگیری می شود پهنه مبتنی بر سازمانفرایند توسعه نه های ترویجی درونی په

ومدیریت پهنه  برمبنای نقشه راه  برنامه ریزی  و مدیریت  مشارکتی ترویجی با هدف هر پهنه یک برنامه باتاکید برایفای نقش شبکه 

 است نشان داده شدهذیل دیاگرام  سهدر غیر دولتی و مردمی  

 برنامه ریزی  پهنه های ترویجیکار و فرایند مراحل  :  1شکل 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 ارزیابی و نیاز سنجی

 پهنه ترویجی

 پیاده سازی 
 /اجرایی دولتی  شبکه)

 (غیر دولتی

 

  برنامه ریزی
 (کارگروهی)

 برنامه پهنه 

 فرمول بندی

 تسهیم کار و امکانات 

 اجرا و نظارت 

 شناسایی (بخشهای موضوعی)فنی ارزیابی

 ذینفعان و  سازماندهی

 تیم های کاری

زون بندی وبلوک 

 بندی  پهنه 

ارتقای مهارت های ( 1

ترویجی و تسهیلگری مروج 

 پهنه 

 (ترویجی)اعیاجتم  ارزیابی

 (یتحقیقات)محیطی ارزیابی

 

 تطبیق پهنه بندی  ترویجی 

 با زون بندی اکولوژیک
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 پهنه های ترویجی  مدیریتساختار و تشکیالت فرایند نمای شماتیک از  :  2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهاد مدیریت و برنامه ریزی پهنه  

 ( مردمی) برنامه ریزی پهنه نهادغیردولتی

 

های منطقه آبخیز  فرمانداران شهرستان

 بصورت چرخشی یا متمرکز

 

 

 

کلینیک 

 گیاهپزشکی

شرکت  فنی  
مهندسی 
 کشاورزی

تعاون های 
و  روستایی

 کشاورزی

نماینده انجمن 
 صنفی

 کشاورزی

 نماینده خبرگان
 کشاورزی

نماینده 
 کشاورزان مرجع

 

نماینده 

انجمن   

صنف  

 کشاورزی

مروج 

مسئول 

 پهنه 

نماینده 

نظام 

مهندسی  

 مقیم مرکز

نماینده  

خبرگان  

 کشاورزی

نمایندگان 

کشاورزان 

شورای منتخب  سه نماینده

  ان روستاهایو دهیار ها

 پهنه  

  و نهاده خدمات
 کشاورزی

زنان  تشهیلگر

 روستایی

مرجع نماینده 
 ها بلوك

 مروج مسئول پهنه

وتبیین  برنامه محلی

 نیازها و پتانسیل ها

 سامانه برنامه ریزی ترویجی

 مروج مسئول پهنه

 

 ه ریزی یکپارچه مدیریت و برنام کمیته

 دهستان    جهاد کشاورزی

  (برنامه ریزی پهنه نهادمرجع)

 

 مدیر مرکز جهاد کشاورزی: 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

موضوعی  ناس کارش

 بیمه و بازار 

کارشناس موضوعی 

 آموزش و ترویج

اسان موضوعی  نکارش

 و دام و باغبانی زراعت

 

 مرکزمحقق معین 

 

کارشناس موضوعی 

 تعاون و نظام مهندسی

کارشناس موضوعی منابع 

 طبیی و امور اراضی

 مروج مسئول پهنه

ونماینده گروه مرجع 

  ک

کارشناس موضوعی 

 حفظ نباتات

 (تلفیق و تدوین برنامه پهنه)مرکز  مرجعتسهیلگر 

شرکت های 

 بازرگانی

 وضعیت محیطی فنیسامانه 

 (محقق معین)

هدایت و کنترل  درسطوح 

 باالدستی
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 پهنه های ترویجی  مدیریت برنامه ریزی وی شماتیک از فرایند نما :  4شکل  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئول مرکز دهستان

 دهستاندر سطح مرکز سازی و سازماندهی ذینفعان دولتی نهاد 

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  ونظارت یریز

دبیرخانه برنامه ریزی 

 ترویجی

ریت و کمیته مدی

برنامه ریزی مرکز 

 دهستان

 پهنهدر یغیر دولتی  و مردم ذینفعاننهاد سازی و سازماندهی 

 پهنه مروج مسئول 

 برنامه ریزی  محلی دبیرخانه

نهاد برنامه ریزی پهنه 

 های ترویجی

سامانه  ارزیابی فنی 

 ومحیطی 

تحلیل 

 زنجیره ها

 و ارزیابی

  سنجی نیاز

تبین 

پتانسیل 

 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

تجزیه  و تحلیل اکوسیستم  و ارزیابی  و 

  تدوین نقشه های وضعیت موجود 

 برنامه  پهنه

 مروج مسئول  پهنه 

اموزش و ارتقای 

 مهارت تسهیلگر

تعیین  تسهیلگر 

 مرجع

 بالغ ویژه ا

ارتقا و اموزش 

 لجستیک

هدایت و پشتیبانی 

 ترویجی

 آموزش  حین اجرا

 پشتیبانی ترویجی

استقرار شبکه های  

 شتاب دهنده 

 ند سازی مست

 سامانه  نرم افزاری برنامه

 ترویجی و نظارت یریز

هدایت و کنترل 

 ستادی
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 تشریح فرایند و مراحل اجرایی 

بندی فنی پهنه ترویجی در انطباق با نظام بهره زون ( 8: براساس این مدل عبارتند از مراحل اصلی برای اعمال مدیریت یکپارچه      

درپهنه های  (مردم –ها تشکل –دولت) سازمانی انسجام وایجاد سازماندهی( 2 برداری کشاورزی، منابع انسانی و امکانات ترویجی؛

سط مروج درسطح هر پهنه تو سازماندهی و شبکه سازی گروه های محلی( 9 ؛درسطح مرکز دهستان توسط مسئول مرکز ترویجی

در کمیته های  برنامه ریزی مشارکتیفنی توسط محقق معین و ارزیابی ترویجی توسط مروج مسئول پهنه و  ارزیابی( 4مسئول هر پهنه 

سازماندهی نظام های یکپارچه مشارکتی و هسته های شتاب دهنده برای استقرار ( 4پهنه در مشترك محلی براساس نتایج ارزیابی

ترویجی  –تلفیقی فنیقالب بسته های برنامه در استقرار( 5؛ توسط مروج پهنه مدیریتی در زنجیره ارزش تولیدات راهکارهای حاکمیتی و

استقرار سامانه یکپارچه مستندسازی فرآیندی و فنی برای تثبیت توسعه نتایج، ارزیابی اثربخشی و ( 6پهنه بهره وری دربا هدف ارتقای 

 .رم افزاری مستقر در مرکز دهستان با لینک به همه سطوحدر قالب سامانه ن نظارت و ارزشیابی

به کارگیری یک بسته تلفیقی از ابزار و روش های ترویجی و تسهیلگری   باات مورد نیاز برای تحقق این هدف برنامه ها و اقدام      

است که براساس مشخصات و بررسی وضعیت برای اقدام درهر پهنه  متنوع ترویجیبسته، تلفیقی ازابزار و روشهای  این. پیاده می شوند

اجتماعی، نظام بهره برداری، منابع و مصارف مولفه های تولید، پتانسیلها و امکانات شبکه ترویجی که  موجود هر پهنه از نظر ساختار

زی، سازماندهی، مهمترین ارکان این بسته، اعتماد سا. توسط کارشناس مسئول پهنه بررسی، تدقیق و تطبیق شده و عملیاتی می شود

محلی برای مشارکت و ایفای نقش در مدیریت واحد های تولید در هر پهنه کشاورزی است که  و توانمند سازی ذینفعان ظرفیت سازی

 : در اشکال ذیل مستقرمی شود

 .جع محلیبسترسازی و ظرفیت سازی برای گروه بندی درپهنه بر مبنای کار گروهی، اجماع عملیاتی و تشکیل گروه های مر -8

ظرفیت سنجی و آموزش عوامل فعال در پهنه مانند شرکت های مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی، کلینیک های گیاهپزشکی،  -2

شرکت های دانش بنیان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان های مردم نهاد مرتبط، شرکت های خدمات فنی و 

 . برای همسو سازی و هم افزایی یکپارچه در راستای ترویج تکثرگرا... و ...( ی، نهاده ها و ماشین آالت کشاورز)مهندسی 

ی گروه مرجع محلی برای اقدام مدیریتی در پهنه برمبنای مدیریت و برنامه ریزی مشارکتی در چارچوب نظام توانمند سازآموزش و  -9

 تحقیق و ترویح مزرعه ای ،

 ."موثر واحدهای تولیدی در پهنه مبتنی بر نظام تحقیق و ترویج مزرعه ای بسته جامع مدیریت"استقرار -4

مستندسازی فرایندی و فنی، ارزیابی اثر بخشی و سازماندهی گروه های محلی درسامانه های مشارکتی مدیریت پهنه برای  -5

 .مردمی -مشارکت سیستمی ذینفعان در پایداری برنامه و تبدیل آن به برنامه مشترك دولتی
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 :مجموعه این اقدامات ترویجی در این راهنما را می توان از نظر محتوا به چهار دسته ذیل تقسیم بندی کرد  

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

 زون بندی  و  بلوك بندی پهنه های ترویجی -8

 یربطان سازماندهی و شبکه سازی ذینفعان و ز -2

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

برگزاری مجموعه ای از نشست ها و کارگاه ها و اقدامات ترویجی درسطوح ذینفعان و زیربطان کلیدی در هر پهنه برای اعتماد  -4

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

اقدام برمبنای چارچوب ) مجموعه کارگاه های برنامه ریزی محلی برای بومی سازی برنامه منطبق بر شرایط و ساختار هر پهنه   -5

 ( .در هر پهنه برمبنای تدقیق و تطبیق اطالعات( PDM)8منطقی پروژه 

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

 –کارشناسی  –گروه های کاری در چهار سطح حاکمیتی مهارت در ارتقای دانش وموثر گروهی مبتنی بر توانمندسازی و یادگیری

 کشاورزان در پهنه ؛ –مددکاران و تسهیلگران 

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

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

اد سامانه های مدیریت برای کار گروهی، مدیریت و برنامه ریزی مشارکتی و ایج و ابزار مشارکتی تاکتیک ها مجموعه :مشارکتی ( 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  .تبیین می شوداقدامات در هر پهنه بربر مبنای  اصول برنامه ریزی منطقه ای 

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

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

 : باشد عبارتند از  حظه و رعایت آنها درمتن فرآیند های عملیاتهای اجرایی در پهنه میها، منوط به مال اصول مهمی که موفقیت فعالیت

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

 حلی ؛و تاکید بر انطباق برنامه های بیرونی با شرایط مهر 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؛*

                                                           
1
 Project Design Matrix 
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 محلی؛ جامعههای 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*

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

 شته؛شناخت دقیق دستاوردهای گذ*

 .سازی منابع داخلی  تجهیز و فعال*

که برای  است تسهیلگری و ای مزرعه ترویج روشهای کالسیک، روشهای ترویجی دراین راهنما، شامل مجموعه ای از روشهای   

وعی با ، توسط تیمی از تیمی وکارشناسان موض (اصول کشاورزی پایدار)روشهای مدیریتی کشاورزی مسئوالنه  از ای مجموعه استقرار

اقدام و استقرار برنامه های مدیریتی بر مبنای این  .گردد  شرح ذیل بایستی سازماندهیهماهنگی مدیر پهنه صورت می گیرد که به 

مسئول  مروجبه کارگیری موثر تیم کارشناسی موضوعی بر مبنای محتوای هر اقدام توسط . راهنما منوط به کار تیمی کارشناسی است

 : روری است پهنه به شرح ذیل ض

 :ذیل  در مرکز دهستان به شرح با وظایف کلیدی هدایت فرایند در پهنهبرای مهارت های تسهیلگری به کارگیری  -1

 شناسایی ودسته بندی  ذینفعان  موثر  -8-8

 و ظرفیت سازی برای اجرای فرایند برنامه ریزی مشارکتی سازیاعتماد  -8-2

 ستان و پهنه های ترویجی سازماندهی  گروه های کاری محلی در دو سطح مرکز ده -8-9

 اجرای برنامه های نیاز سنجی و  ارزیابی های مشارکتی در سطح محلی -8-4

 برای تدوین برنامه  اقدام برای هر پهنه  فنیو  محیطیمردمی ، ارزیابی  یحاصل از ارزیابتسهیلگری برای تلفیق نتایج   -8-5

 : در سطح پهنه ذیل وظایف کلیدیبا  ب موردمزارع و واحدهای تولیدی حسکارشناسان موضوعی مدیریت  کارگیری به -2

 مشارکت در فرایند نیاز سنجی و  ارزیابی های فنی  -2-8

 عضویت سارمان یافته در کارگروه تدوین برنامه اقدام  در مرکز دهستان  -2-2

 پیگیری برای پشتیبانی و ارایه خدمات فنی مهندسی براساس ساز وکار نهاد مرجع مرتبط-2-9

 عرضه استقرار فناوری ها و مکانیسم های  فنی مهندسی  اصالحی و توسعه ای حضور در-2-4

 برنامه اقدام پهنه با برنامه های مرجع در اجرای مسئوالنه ، هدایت ونظارت تطبیق و تایید  -2-5

 : با تاکید بر انجام  سه مسئولیت کلیدی ذیل  محقق پهنهبه کارگیری  -3

  کشت بوم های زراعی ینگ و تجریه و تحلیلمونیتوراسکن و ارزیابی فنی ،   9-8

 ارایه اخرین یافته ها و دستور الهمل های کاربردی برای موضوعات خاص حاصل از ارزیابی محیطی-9-2
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 اجرای برنامه های تحقیقات مشارکتی مزرعه ای در موضوعات و مشکالت  خاص پهنه -9-9

ریزی محلی در سطح هر  هکمیته برنامدر قالب  مردمی ی و خبرگان محل وغیر دولتی  جارکان شبکه تروی کارگیری به -4

 : ذیل وظایفتوسط مروج مسئول پهنه به شرح پهنه  

 در سطح پهنه (  ارزیابی محیطی ، مردمی ، فنی )هدایت و پیگیری اجرای فرایند برنامه -4-8

 برنامه پهنه تدوین  ارکت در برای مش شبکه مردمیایفای نقش  و  انهدخالت آگاهپیگیری برای سازماندهی و -4-2 

 مشارکت سازمان یافته در تامین منابع و اجرای برنامه پیگیری برای  -4-9

 مشارکت در فرایند ارزیابی و اصالح برنامه  –4-4

 ب شبکه مردمی یمم و توسعه برنامه توسعه در قالمشارکت سازمان یافته برای تع -4-5

 لف برنامه در سامانه برنامه ریزی پهنه ت نتایج و اقدامات د رمراحل محتبث -4-6

 :به شرح ذیل صورت میگیرد ه به تعداد کشاورزان و سطح پهنه با توج وشبکه مرجع محلی کارشناسی، محقق معینفرایند استقرار تیم 

دی کشاورزان مبتنی گروه بن. مزارع داخل هر پهنه صورت می گیردبر مبنای گروه بندی کشاورزان و مردمی مرجعتعیین شبکه فرایند    

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

ت پوشش آموزش اعضای تح)درصدی از پهنه  25،کشاورزان اصلی با ضریب مشمولیت ( تحت اموزش تیم کارشناسی )گانه مرجع 

گروه  .صورت می گیرد پهنهدر هر ( کشاورزان اصلی تحت پوشش ) درصدی75رزان تابعی با ضریب مشمولیت کشاوو( گروه مرجع 

، یت، میانگین مالکی روستایی به ازای مساحت هر پهنهمرجع محلی متشکل از خبرگان و مددکاران محلی با راهبری شورای اسالم

گروه مرجع ، شبکه کشاورزان مستقیم تحت پوشش شامل . ی تعیین می شودتعداد گروه های محلی ،استاندارد افراد در هر دوره ترویج

  .درصد از مزارع را در هر سایت رهبری و مونیتورینگ می کند25

فنی  یکپارچه مدیریت سیستم از منظور .صورت می گیردفنی  گام کلیدی استقرار سیستم مدیریت یکپارچه ، زون بندی پهنه از بعد

توانها،  یسازمانده ، برنامه اهداف تحقق منظور به  فنی موضوعی کارشناسان محقق معین و برای مناسب شنق تبیین از است عبارت

 ، به(دهستان) مستقر در است که در قالب کمیته  ، برای به عهده گرفتن نقش فعال در برنامهکارشناسانمتقابل  یمشارکت و همکار

مرتبط  ، ترویجی و امور زنان روستایی اجرایی ،فنی  تحقیقاتی، بخش های و متشکل از جهادکشاورزی دهستانمدیریت مرکز ریاست

ساختار تشکیالتی راهبری برنامه ترویج به منظور راهبری و هماهنگی بین بخش و اجماع سازمانی برای پشتیبانی از . تشکیل می شود

 .  در نمودار تشکیالت تشریح شده است این برنامه 

از طریق کارشناس یندگان گروه های مرجع ،تشکل های مجری با مدیریت مرکز جهاد کشاورزی دهستان این سازمان کار با نما    

برداران بهره: مهمترین ارکان این شبکه عبارتند از .ارتباط مستقیم است هر پهنه درتعیین شده از سوی کمیته محلی در پهنه و نمایندگان

های تخصصی، شرکت های سهامی و سایر ارکان و اعضای تشکل طبیعی مرتبط ،حوزه کشاورزی و منابع مرجع و کشاورزان خبره در

، تایی و عشایری در حوزه اجرای طرحدختران و زنان روس. اشکال فعالیت گروهی بهره برداران با یکدیگر در قالب شخصیت حقوقی
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دولتی مددکاران، تسهیلگران، ری غیخدمات فنی مهندسفنی و مهندسی کشاورزی، شرکت ها وای و های خدمات مشاورهشرکت

 بازان سازندگی، بسیج کشاورزی، مدیران، مجریان، کارکنان و کارشناسان شاغل درمراکز جهادکشاورزی منطقه، ارائهرمهندسین ناظر، س

. هدفمنطقه، شوراهای اسالمی و دهیاران روستای مناطق هدف و سایر گروه های ت فنی و پشتیبانی به کشاورزان دردهندگان خدما

  :در پهنه به شرح ذیل است  کارشناس موضوعی معین، کارشناس پهنه ومحقق  تسهیلگر،فرایند حضور تیم 

 ،اهنگی عملیاتی  و تدقیق اطالعاتم، هه یکبار برای برنامه ریزی اجراییجلسات مرکز دهستان به صورت دو هفت درحضور – 8

و تقویم برنامه کارمرکز جهاد کشاورزی دهستان شامل فعالیت های  درفلوچارتدام و وظیفه تببین شده اساس نوع اقپهنه بردرحضور -2

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

 .در پهنه و راهبری سامانهارتباطات  /مستند سازی/ برنامه ها

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

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

ایش شده محلی در مزارع تابعی  براساس  مکانیسم  استقرار استقرار برنامه سیال مونیتورینگ محلی و ثبت و تحلیل داده های آم -4

 درصدی ، 75سیستم مونیتورینگ سیال محلی  توسط مددکاران محلی در سطح همه مزارع 

 .برای تبادل اطالعات و تجربیات برنامه رتباط سیستمی در سامانه برنامه ریزی پهنه با  گروه های کاری در طول  ا -5

  ه ریزی ترویجیدر سامانه برنام و تغییرات ثبت دایمی مستندات-6

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

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

 .هر پهنه کاربر اصلی هر پهنه در این سامان است  نعهده مدیر مرکز است و  مروجا بر دهستان و
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 برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه پهنه های اجرایی  شریح گامت

. است شده سیستمی پهنه طراحی ارکتیبسته عملیاتی ترویجی با ماهیت مدیریت مش یک قالب مجموعه این اقدامات، روشها و ابزاردر  

 : مجموعه این اقدامات ،به صورت یک برنامه اقدام در جدول ذیل تشریح شده است 

 تاکتیک کلیدی زمان اجرا اقدام  فازهای اجرایی عنوان اصلی
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بسته ترویجی استقرار سیستم -8

در  مدیریت یکپارچه وسازمان کار
مرکز جهادکشاورزی  سطح

 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

ی یکپارچه  ترویجی  استقرار سیستم اطالع رسان -9
 در هر پهنه

 آموزش و توانمند سازی عوامل مرجع -4

 و تدوینمشارکتی محلی  برنامه ریزیارزیابی و  -5
 برنامه اقدام

شناسایی، سازماندهی و تجهییز منابع موجود در  -5
 هر پهنه

 یسازماندهی و بستر ساز -2
 برای استقرار برنامه اقدام در قالب

ت موثر واحد های تولید در مدیری
 شبکه درون مزرعه ای

 
 

سازماندهی عوامل اجرایی در سطح پهنه در   -8
 هسته های شتاب دهنده محلی قالب

 درون شبکه مزارع 
 (طول فصل زراعی )

مدیریت سیستمی  جامع 
مبتنی بر ( IPCM)تولید 

و  FSREچارچوب  
PTD 

یین اسکن برای تع/ اجرای برنامه مونیتورینگ -2
 نیارهای فنی و احد های تولیدی 

 اموزش و توانمند سازی عوامل شبکه محلی  -9

 اجرای سیستم توسعه مشارکتی فناوری  -4

براساس مکانیسم ترویجی برنامه  استقرار-5
 مدیریت مشارکتی جامع تولید در سطح مزارع 

استقرار سامانه بسته مدیریت -9
د مستن ،های مشارکتی محلی

محصولی و سازی فرایندی و
 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 توسعه و تقویت -2
 ....(  تشکل ها، شرکت های تعاونی تولید و )

استاندارد سازی ، برند سازی و پیگیری  -9
 نظام ارزیابی اثربخشی و ارزشیابی

  

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

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

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

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

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

 :است که طی مراحل ذیل محقق می شود  ومسوالنه پایدار کشاورزی چارچوب در موثر مزرعه مدیریت ترویجی -فنی  تاکتیکهای
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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؛ ": 8اقدام 

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

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

 ،( مردم -دولتیغیر–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 ، -2-4

 استقرار سامانه جامع اطالع رسانی موثر و متمرکز محلی ، 2-5

  مدیریت های سازه و راهکارها استقرار رایب سازی بستر و ادرای و اعتباری سازی ظرفیت-2-6

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

 : مزرعه  دروناقدامات اصلی 

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

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

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

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

توسعه فنون در قالب شبکه مونیتورینگ و ( راهکارها ج ارکت آگاهانه کشاورزان در اجرای توانمند سازی همزمان  برای مش( موثرب

 .یرداصالح صورت می گ

 و منابع تولید دو بخش کلیدی مدیریت فنی در های مدار و تاکتیک مشارکت ای مزرعه ترویج این بخش شامل فنون ها تاکتیک      

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

به کارگیری اقدامات ترویجی شامل . است( تحقیقی  -فنی و اجرایی  -ترویجی )سه اقدام ر عملیات اقدام ، تلفیقی ازساده ت یا به عبارت

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

اصالح  است که به صورت همزمان در دو سطح . استقرار/ آموزش/ م عملیاتی توامان اسکن در مزارع تحت پوشش نیز تلفیقی ازسه اقدا

 . اصلی و تابعی در مزارع صورت می گیرد 

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

 . ی برنامه، محلی کردن نتایج و ایفای نقش و مشارکت  پایدار کشاورزانانجام گرفته برای تثبیت و پایدار
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 :برمبنای زون بندی فنی بندی ترویجی پهنهتکمیل و تدقیق فرایند  :گام اول

زون ها یا بلوك به  پهنه ترویجیضروری است تا  پهنه های ترویجی در ساختار خرده مالکی ترویجیبرای اعمال مدیریت یکپارچه     

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

اگرواکولوژیکی،  براساس معیارهای براساس شاخص های  همسانهای مختلف  به زون پهنه های ترویجیبندی  براین اساس تقسیم

رسمی موجود تقسیم بندی  از طریق تطبیق مرزهای اداری پهنه با  نقشه های..و ، الگوی کشت ،عی هیدرولوژی، کاربری اراضی، اجتما

مهارت الزامی و پایه مورد نیاز برای کارشناس مروج  پهنه به . با مسئولیت تیم محققان معین و کارشناسان موضوعی  صورت گیرد 

 .  و کاداستر اراضی است  GISقشه کشی ، عنوان تسهیلگر و راهبر این مرحله آشنایی با سیستم های ن

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

ز دهستان انجام درمرک، تحت راهبری یک کارگروه راهبری فنی و اجرایی متمرکز در هر پهنه به صورت هماهنگهای ترویجی  برنامه

کانون مدیریتی ترویجی، شامل یک محدوده تعریف شده تحت پوشش نظام مدیریت اداری مرکز جهاد کشاورزی دهستان . میشود

با مشخصات همسانی منابع تولید و شرایط  فنی یا بلوك هایی با مرز های های زون بههای ترویجی  در این مرحله محدوده پهنه. است

 .کلیات این فرایند در نمای شماتیک ذیل مصور شده است .تقسیم می شود یایی به هم پیوسته جغراف
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هر پهنه عملیات براساس مشخصات نظام بهره برداری و پتانسیل شبکه محلی ترویجی به چند سایت اجرایی ترویجی تقسیم    

س تراکم روستایی،خصوصیات همسانی دارند، در ادامه روستا هر سایت عملیات ترویجی، شامل یک یا چندروستا است که براسا. شود می

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

درهرکانون، . شوند یاتی میهای فنی مهندسی کشاورزی و تحت هدایت کارشناس پهنه عمل محوریت شرکتغیردولتی محلی ترویجی با

لتی های غیردو ها از طریق شرکت یک شرکت فنی مهندسی کشاورزی به عنوان شرکت اصلی انتخاب و فرایند اجرای برنامه در سایت

 بندی کشاورزان با هدف سازماندهی نظامهای بهره برداری مشارکتی درقالب فرایند گروه بعد از تعیین سایت های ترویجی. شود اجرا می

. گیرد صورت می IPCMشاخص مشارکتی  بندی براساس این گروه. گیرد الگوی مدیریت مشارکتی داخل هر سایت صورت می

درصدی کشاورزان مرجع، کشاورزان اصلی با ضریب مشمولیت  یکهای کاری با ضریب تقریبی  هر سایت در قالب گروهکشاورزان در

بندی  از کشاورزان در هر روستا برای استقرار راهکارهای مدیریتی گروه درصدی 75درصدی و کشاورزان تابعی با ضریب مشمولیت 25

 مدیریت مکانیسم گروه مرجع محلی متشکل از خبرگان و مددکاران محلی با راهبری شورای اسالمی روستایی که براساس .شوند می

مساحت زون تقسیم بر ضرب میانگین : اساس فرمولتوان بر تعداد کشاورزان مرجع را می. شوند ای ترویجی انتخاب می مزرعه یادگیری

 95 * مالکیت میانگین) فرمول براساس( 95)در تعداد استاندارد افراد در هر دوره ترویجی ( 5)های محلی  مالکیت در ضریب تعداد گروه

ه کشاورزان آموزش کشاورزان مرجع به عنوان مددکاران اصلی در هر سایت با روش ترویجی مدرسه در مزرع. محاسبه کرد( 5* 

مددکاران و )های مرجع اصلی در سایت  ریزی برای استقرار محلی، توسط گروه در این مزارع فرایند آموزش فنون و برنامه. بینند می

هر سایت رهبری و درصد از مزارع را در 25وشش شامل گروه مرجع، شبکه مستقیم تحت پ. شود پیگیری می( گران محلی تسهیل

ترین واحد عملیات ترویجی است که در آن  لذا هر سایت شامل یک یا چند روستای هم بسته و به عنوان کوچک. کند مونیتورینگ می

 :گیرد اقدام کلیدی ذیل صورت می 5درصدی براساس  25/75فرایند استقرار برنامه ترویجی به صورت گروهی و یکپارچه با ضریب 

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

توسط کارگروه ( شود تعداد این مزارع براساس تنوع محصوالت، اراضی و تعداد کشاورزان انتخاب می)تحت مالکیت گروه مرجع 

 .کارشناسی

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

 .توسط گروه مرجع آموزش دیده مرجع( درصدی 25سطح )تحت پوشش مستقیم 

های آمایش شده محلی در مزارع تابعی براساس مکانیسم استقرار  استقرار برنامه سیال مونیتورینگ محلی و ثبت و تحلیل داده -9

 .درصدی 75محلی توسط مددکاران محلی در سطح همه مزارع سیستم مونیتورینگ سیال 

ای برای ارتقای مهارت ذینفعان، انسجام سازمانی برای دخالت دانش و تجربیات محلی جهت تثبیت  آموزش همزمان با اقدام مزرعه -4

 .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 -5 
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در  مشارکتیهای  ، در قالب کارگاهبراساس معیارها و منابع اطالعاتیبا هدف ساماندهی شبکه ترویجی ،   زون بندی پهنهفرایند تطبیق و 

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

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

 هر دهستانبندی در  جدول شرح برنامه تکمیل و تدقیق پهنه

 ان اقدامعنو
 

 شرح اقدام مدت اجرا عنوان بسته اصلی

بندی ترویجی و  تکمیل پهنه
های  ها و سایت تعیین کانون

 در هر پهنهعملیاتی ترویجی 

استقرار سیستم مدیریت 
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

 

  ترویجیسیستم مدیریت یکپارچه در پهنه های  تحلیل ، سازماندهی ذینفعان و استقرار: گام دوم

اسایی ، تحلیل و سازماندهی دوم یعنی شنگام  ،در پهنه سایت های عملیات ترویجیمحدوده  و تعیین ترویجی بندی پهنه لتکمیاز بعد   

های ترویجی  استقرار سیستم مدیریت یکپارچه محلی در پهنه در پهنه برای افراد، گروه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ذینفع و زیربط 

در به کارگیری برای انجام آن باید مهارت کافی  مسئولیت اصلی کارشناس مسئول پهنه است که ،ین گامابرای اجرای  .گیرد صورت می

دهی عوامل انسانی و مدیریتی محلی  سازمان برایها  این مهارت. ترویجی را داشته باشد مشارکتیسازی  روش های تسهیلگری ونهاد

 :گیرد سازی در سه محور ذیل صورت می سازمانی و آگاهغیردولتی و مردمی و با هدف انسجام  -در سه سطح دولتی

 ،در پهنههای مشارکتی برای استقرار سازمان کاری منسجم  گری و برگزاری کارگاه تسهیل( الف

 ،رسانی یکپارچه محلی اطالع سامانه استقرار( ب

 ، های کاری محلی گروه نهادسازیسازی و  ظرفیت( ج

 چابک، گر، تسهیل ساختاری به دستیابی و اندرکاران دست مناسب نقش ازتبیین است عبارت یکپارچه مدیریت سیستم از منظور    

 و محلی یها مدیریت نهاد، مردم های سازمان خصوصی، بخش) ذینفعان سایر با در تعامل دولتی های سازمان برای غیرمتمرکز و کوچک

 فردی، نگرش ارتقای از است ها عبارت این فعالیت ماهیت. است در پهنه ترویجی برنامه اهداف تحقق منظور به( برداران عرفی بهره

 طراحی، باز پذیرش، برای افزا وهم یکپارچه هماهنگ، یکپارچه، منسجم، اقدام جهتدر کشاورزی بخش ذینفعان سازمانی و گروهی

های ترویجی در این  ت و برنامهمجموعه اقداما .است مسئوالنه کشاورزی اصول چارچوبی مصوب و درها برنامه اجرایی و فنی مشارکت
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 یکپارچه یریتمد یبرا یانسجام سازماندهی و  سازمان"سازی با هدف  رسانی، آموزش، ظرفیت گری، اطالع بخش با ماهیت تسهیل

ا نهاده یتتقو ی،انسجام سازمان گیرد که با هدف ایجاد با استفاده از تاکتیک ترویجی مدیریت مشارکتی چرخه پروژه صورت می "محلی

و  ینفعانمهارت ذ یارتقا سازی و ظرفیت .گردد در موضوع برنامه عملیاتی می یدر حالت عدم تمرکز، وفاق اجتماع یمحل یها سازمان و

 یبرگزار یقهدف از طر یناست که ا یو انسجام سازمان یکارگروه یهروح یتتقو یبرا ی، الزام اصلپهنه ترویجیاندرکاران  دست

اندرکاران با چارچوب  دست ییآشناینفعان، ذ یسجام سازماننشرط ا یشبه عنوان پ ینفعانذسازی  دف ظرفیتمشارکتی با ه یها کارگاه

مشارکت  یتسازی و تقو ظرفیت، با یکدیگر یردولتیغ یها ، مردم وتشکلیدر سه سطح دولت یانسجام سازمان و یمشارکت یریتاقدام مد

موجود میان ادارات  ینگر یبخش یکردحذف و کاهش رو ینگرش برا ییرتغی، دولتاندرکاران  دست دردولت و یبخش ینب یها در فعالیت

  .گردد ی محقق میو مردم محل یدولت

 یها اندرکاران که طی آن اهداف، پتانسیل و اقدام دست یبخش ینب یدر همکار یو چارچوب یستمساستقرار یعنی یانسجام سازمان    

مدنظر  ی،چارچوب منطق یکتحقق هدف مشخص و در  یمشخص برا یرمس یکفعال در  ینفعانذ یبخش یارهایای و مع درون منطقه

و  یطیمح یطو دخالت شرا ینفعانذ یاجتماع ،یاقتصاد یها پذیر و سازگار با ساختار فنون و الگوهای مناسب، امکان یقرار داده و از تمام

یار سطح مع یارفعال براساس مع ینفعانذ یحقق اهداف بخشت ینو اقدام مشترك با تضم یهمکار یقتحقق اهداف از طر یای برا منطقه

مراحل  و یرقابل تحقق است که س یستمیو س یچارچوب منطق یکدر  یمشارکت یریتو مد یانسجام سازمان .کند استفاده می سودمندی

 .شود می در این برنامه، در قالب یک تاکتیک مشخص با عنوان مدیریت مشارکتی مبتنی بر پروژه  محققآن  یمفهوم

 :شود می ارایه ذیل شرح به برای مدیریت پهنه  محلی مدیریت سیستم ،این راهنما در شده تعیین استراتژی به توجه با

مدیریت مرکز جهاد کشاورزی  ریاست دهستان، به سطح در(: دهستانمرکز جهاد کشاورزی ) اجرایی مستقر درکانون ترویجی کمیته-8

های فنی و اجرایی مرتبط  بخشعوامل و تشکیالت مربوط به ساختار نظام نوین و متشکل از  مرکزدبیر کارشناس ترویج  و دهستان

 جهاد کشاورزیمدیر ریاست به کمیته مدیریتی برنامه درشهرستان -8 هدایتتشکیالت این کمیته اجرایی تحت  .شود تشکیل می

درسطح استان به ریاست رییس راهبری فنی و اجرایی برنامه کارگروه  -2 بخشی ادارات رؤسای شامل کمیته گردد و اعضاء تشکیل می

 سازمان جهادکشاورزی وعضویت بخش های مختلف مرتبط 

تحت هدایت کمیته اجرایی دهستان پهنه و  کارشناس مسئولبا تسهیلگری و دبیری هر پهنه، درسطح ترویجی پهنه کارگروه راهبری-2

سازمان کار محلی متشکل از نمایندگان  در واقعاین کمیته  .عهد داردهر پهنه را بردر ت که هدایت شبکه ترویجی غیردولتیمستقر اس

 .غیردولتی و نهاد های مردمی است های  های مرجع، تشکل گروه

 انتخاب یک تسهیلگر برای هدایت برنامه های کشارکتی در  دو کمیته  از بین کارشناسان پهنه  -9

 اقدام و بخشی بین همکاری برای مشخص چارچوبی استقرار گیرد، یعنی صورت می نیسازما این ساختارسازی به منظور انسجام   

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

گیرد و  رسانی صورت می همزمان با اقدام اطالع پهنهدر  ها و سازمان کار محلی یکپارچه دهی گروه انسجام سازمانی و سازمان .دهد می
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به جامعه و ذینفعان محلی، اعتمادسازی و توجیه برنامه با هدف ساختارسازی و ل مجموعه اقدامات مشخص برای وروداین شام

گری و  یه، تسهیلرسانی، توج ماهیت اطالعموعه اقدامات ترویجی و آموزشی باهای مرجع عملیاتی و شامل مج دهی گروه سازمان

 . های عملیاتی است و کانون درسایتها( شبکه مردمی -های غیردولتی کلتش -دولتی)دهی عوامل محلی  اعتمادسازی برای سازمان

 :عبارتند از کارگروه راهبری پهنهترین ارکان شبکه ترویجی در  مهم

 کشاورزان خبره. 

 برداران با  های سهامی و سایر اشکال فعالیت گروهی بهره شرکت های سهامی زراعی، های تخصصی، شرکت ارکان و اعضای تشکل

 .یکدیگر در قالب شخصیت حقوقی

 ای و فنی و مهندسی کشاورزی های خدمات مشاوره ارکان شرکت 

 ها و خدمات فنی مهندسی غیردولتی شرکت 

 گران، مهندسین ناظر، سربازان سازندگی، بسیج کشاورزی مددکاران، تسهیل 

 کارکنان و کارشناسان شاغل در مراکز جهاد کشاورزی مدیران، مجریان ، 

 مدخالن دولتی مرتبط با طرح در سطوح ملی و استانی سایر ذینفعان و ذی 

 دهندگان خدمات فنی و پشتیبانی به کشاورزان در منطقه ارائه 

 های هدف شوراهای اسالمی و دهیاران روستای مناطق و سایر گروه 

 مددکاران زن روستایی 
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 تشریح اجزا  و کارکرد های استقرار سیستم مدیریت یکپارچه محلی در پهنه های ترویجی
 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 همسوسازی
 مسائل و مالحظات گذاردن اشتراك به و بخشی های فعالیت نمودن هماهنگ جهت مختلف های بخش نمایندگان

 . محلی است بخشی بین گروه قالب در مشترك
 پایش، آوری، جمع نظام ارتقای و تقویت شده، اشاره مشارکتی کار و ساز دادهای برون از دیگر یکیآن  بر عالوه
 تبادل سیستم به بخشی نظم دهی و سازمان در ویژه نگاهی منظور بدین که بود واهدخ اطالعات تبادل و انتشار

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

2 
 توسعه و دانش ارتقای

نهادی و  ظرفیت
 بخشی محلی

 بصورت که غیردولتی و دولتی اندرکاران دست از اعم ذینفعان همه تحلیل و شناسایی ضمن کاری محور این در 
 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 ابعاد
 بهبود به همچنین و افراد اررفت و ها توانایی دانش، تقویت به که هایی فعالیت از است سازی عبارت ظرفیت 
 خود اهداف و رسالت با بتواند  کارآمد صورت به سازمان که طوری به کند، کمک سازمانی فرآیندهای و ساختارها

 .شود مواجه پایدار روش یک در

9 
برنامه اقدام بر  تدوین

مبنای تطبیق اطالعات 
 های ترویجی در پهنه

 چارچوب درها  استراتژی وها  برنامه اهداف، تدوین و تبیین ،ها توان ئل،مسا برای شناسایی منطقه ای ریزی برنامه
ریزی مبتنی بر دانش در  بر منطبق بر هر پهنه در قالب برنامهها  مأموریت تحقق منظور به مقررات و قوانین
ها  طرح اقتصادی و فنی یها بررسی مالی، منابع تخصیص و تأمین .گیرد های کاری در این مرحله صورت می گروه

 وظایف دیگر از عملکردها و راهبردها پایش و کنترل تولید، توان نگهداشت منطقه، نیاز تأمین راستای درها  پروژه و
 راهکارهای ارائه ،(کسی چه) اجرایی یها مسئولیت تعیین دیگر عبارت به .گردد می محسوب مدیریتی ریزی برنامه

 اجرا مکان ،(وقت چه) اجرا بندی زمان نیاز، مورد منابع سایر و زاتتجهی تسهیالت، بودجه، تخمین، (چگونه) اجرایی
 (.تنبیهات وها  پاداش) اجرا ضمانت ،(کجا)

4 
های  برنامه راهبری

 عملیاتی
 یها برنامه شدن مهیا برای را زمان و شود آغاز نخست روز از بایست بسته ترویج می که معناست بدان این

 ندهد دست از ارها،ساخت کامل سازی فعال و مدیریتی

 برنامه حفاظت و توسعه پایدار زاگرس: ماخذ

 

 :پهنه ترویجی رسانی متمرکز اطالع اطالعات  و برنامه ریزی محلی ، سامانه مرجعاستقرار  : گام سوم 

 با ماهیت نامه ریزیبر سیستم یکپارچهیا سامانهکردن سیستم مدیریت یکپارچه محلی استقرار کارامد نیاز برای رین ابزار موردتمهم    

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

 ارتقا ثر،ها و اطالعات هدفمند و مو پیام رسانی و آگاهی بخشی سازمان یافته، ارائه اطالع برنامه ریزی، هدف بااست که ..گویا و  تلفن

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

 اطالعات پشتیبانی از ،سامانه این مهم کارکرد. نمایند فعالیت میکارشناس پهنه هرمیز کار در ارتباط با مرکز جهادکشاورزی دهستان و 

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

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

در اختیار مدیران و  و بروز شده دهی شده به صورت سازمان مربوط به منطقه راباشد تا اطالعات  می و کار ویژهاطالعات یا ساز تم سسی

سیستم  ها، تحت عنوان سازی بانک اطالعات و داده ضرورت ایجاد و فعالبه همین دلیل . قرار دهدبرداران  و کلیه بهره ذیربط مسئولین
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ای طراحی و اجراء گردد تا  بایست به گونه سیستم اطالعات برنامه ترویج و آموزش می .دارداطالعات برنامه ترویج و آموزش وجود 

 گیری و تصمیم تصمیمرا فراهم آورده و روند صحیح و موثر برنامه ریزی، پایش و همچنین ارزیابی اجرای اطالعات الزم جهت برنامه

 .باشد خروجی اطالعات می ها داده پردازش ها، رود اطالعات و دادهاین سیستم شامل سه بخش و. های مدیریتی را بهبود بخشد سازی 

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

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

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

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

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

 .مرجع های گروه ویژه یسازی تخصص آگاه یها برنامه برگزاری-9

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

های بخش سیاسی شامل   ذینفعان و نهاد بخشی ویژه رسانی، آگاهی اطالع عمومی نشست برگزاری: رسانی یک اطالعسطح -8

 .بخشداری، دهیاری و شوراهای اسالمی منطقه مطالعاتی

ها  دستگاه ویژه بخشی بین و سازمانی اجماع و بخشی آگاهی و رسانی عمومی برگزاری کارگاه مشترك اطالع :رسانی اطالع مدو سطح -2

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

های مردم نهاد  های و سازمان بخشی ویژه تشکل آگاهی و عمومیرسانی  اطالع مشترك کارگاه برگزاری: رسانی اطالع سوم سطح -9

های  های فنی مهندسی کشاورزی عضو سازمان نظام مهندسی، مجمع خبرگان کشاورزی، تشکل مرتبط با موضوع شامل شرکت

 به عبارتی کارگاهنهاد و  های مردم های اقتصادی، سازمان های تولیدی، فنی مهندسی غیردولتی، صندوق کشاورزی، تعاونی و تشکل

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

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

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

های  های مرجع شامل گروه گروه ویژه آگاهی بخشی و رسانی عمومی اطالع مشترك کارگاه برگزاری: رسانی اطالع چهارم سطح -4

 .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 -5
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 و سوم مدیریت پهنه گام دوم  برای تحققمجموع این اقدامات جدول تشریح 

 هزینه/ شرح اقدام  زمان اجرایی عنوان بسته اصلی عنوان اقدام

استقرار سیستم مدیریت 
 یکپارچه 

 
ستقرار سیستم مدیریت ا

 یکپارچه ترویجی

 
 

 فاز اول
 

  مدیریت یکپارچه سیستم استقرارهای  کارگاه

 مدیریتی  سیستم سازی فعال و تجهیزات ارتقای

  سازی نهادی و ارتقای آگاهی و مشارکت ذینفعان ظرفیتهای  کارگاه

  های عملیاتی برنامه استقرار سیستم راهبری

 ستیک و پشتیبانیارتقای لج

 
 
 
 
 
 جامع سامانه ستقرار( 2

 و رسانی موثر اطالع
 محلی متمرکز

 
 
 
 
 

استقرار سیستم مدیریت 
 یکپارچه ترویجی

 
 
 
 
 

 فاز اول
 

 سطح یک  بخشی آگاهی رسانی، اطالع عمومی نشست برگزاری

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

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

 در سایت  4سطح  بخشی آگاهی رسانی، اطالع عمومی نشست برگزاری

 مستندسازی

 تلفیقی سیستم استقرار
 رسانی عمومی اطالع

 شده بندی طبقه

 برنامه رادیویی

 برنامه تلویزیونی

 مدرسه رادیویی

 یمدرسه تلویزیون

 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 جیهیتو 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

 اری مستندسازیهماهنگی اد

 

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

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

 PDMدر هر زون عملیاتی در قالب  برنامه قبل از شروع برنامه یدیکل یها شاخص یساز ینیع جع با هدفهای مر در گروه ترویجی

، تجزیه یابی مشارکتی، نیاز سنجی ترویجیآشنایی و مهارت دراجرای روش های ارز. گیرد صورت می( چارچوب منطقی پروژه ترویجی)

لی  انجام این امی کارشناس مسئول پهنه برای راهبری این مرحله است ومشارکتی  جز مهارت های الزتحلیل فنی و برنامه ریزی  و

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



27 

 

ریت مدیبه و تبیین کمی اهداف و نتایج برای تبین اقدامات مربوط محیطی و اجتماعی دو منظرازهای  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 منابع ، کشاورزی،  فرایند مدیریت و مولفه های و محیطیشناخت وبررسی ، اگرو اکولوژیکمعیارها و وضعیت بررسی  : 8اقدام  

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

  کشت بوم ها و منابع اصلی تجزیه و تحلیل 

 ری و کاربری های کشاورزی ابررسی نظام های بهره برد 

  اجتماعی  –بررسی ساختار اقتصادی 

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

 . منابع اطالعاتی تخصصی شده ،

 ها و مقاطع برش،  مطالعات موردی ، 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   رعهمز های نقشه 

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

 فصلی و روزانه تقویمهای طراحی  

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

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

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

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

  روستایی مشارکتی و  ارزیابی های سریع 

   گروههای مختلف بررسی دیدگاه 

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

 نظارت های نقشه طراحی   

                                 

  مشارکتی در قالب  بسته های تلفیقیی برنامه عملیات  تعریف:   9اقدام 

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

 ، PDMکارگروه های تدوین  

   تدوین برنامه اقدام(PO )در کارگروه های اجرایی 
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    در هر موضوع خاصتعیین روش ،حجم ،  ابزار و امکانات. 

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

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

  کارگروهی  شرح وظایف و مسئولیت ها به صورت تعیین. 

  توسعه  تعیین برنامه های ارزیابی  های مشارکتی و برنامه. 

  تعیین گروه کاری و مشاورین فنی برای هر موضوع. 

 در گام چهارم  اقدامات تشریح وظایف و جدول 

 عنوان اقدام 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 

و تبیین  بررسی
 های  اطالعات و شاخص

تدوین چارچوب منطقی  PDMطراحی  جلسات فنی تبیین اطالعات 8جلسات سطح  2جلسات سطح  9جلسات سطح 
 پهنهبرنامه 

های یادگیری  سایت
 میدانی

های آموزشی  کارگاه
 موضوعی

رسانی  اطالع
 مرحله دوم

های  نشست سازمان مرجع محلی
 محلی

تدوین برنامه اقدام  POدوین ت
 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  ولفاز ا
 مرکزاجرایی در  اقدامات

استاندارد  چارچوب جلسات تجمیع اطالعات در طراحی

PDM  مرکزدر 

 عوامل در پهنه توجیهی و آموزشی جلسات

 ثبت و مستندسازی

 و خدمات پشتیبانی  لجستیک

 

 .در سطح کشاورزان  های یکپارچه دهی گروه های و  سامانه ژه  سازماناقدامات ترویجی وی:  گام پنجم

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

زمینه های  .برداران در آن مشارکت داشته باشندبهره هو هممهیا شده صورت سازوکارهای جامع و یکپارچه  بهدر ساختار خرده مالکی "

برای تعیین گروه ها و مزارع همسان  پهنهپهنه بندی و زو نبندی ) 8اصلی و الزامی برای تحقق این موضوع ، با طراحی اقدامات در گام 

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

. شده است  مهیاتطبیق و تدقیق اطالعات با تاکید بربرنامه های ارزیابی مشارکتی درسطح محلی ) 9محلی درهرسایت ترویجی، گام  
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ی طراحی سازمان های بسترسازی و اقدامات ترویجی براروستاها و پراکندگی باغات و مزارع کشاورزی ، زیاد تعداددراین مرحله به دلیل 

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

 دسازی مشارکتی کتی برای نهاروشها و رهیافت نوین ترویج مشار( 8 

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

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

و کار اجتماعی اگاه و سازمان یافته برای استقرار راهکارهای  ساز چارچوب ایجاد درامه به صورت تلفیقی در سطح محلی این سه برن 

 . استفاده می شودمدیریت مشارکتی رهیافت برای تحقق  هدف اصلی یعنی   سهازیکی این  سایت مدیریت براساس ماهیت  هر 

 برنامه های ترویجی ویژه ظرفیت سازی فنی و  استقرارراهکارها: 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 / ترویج / این گام شامل مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته با ماهیت تحقیق .شروع می شود  سایت در پهنه

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

راعی طبقه توسعه نظام های ز/ ترویج /مزرعه ای مانند  مدارس مزرعه ای کشاورزان، توسعه مشارکتی فناوری،و سیستم ویژه تحقیق 

درقالب کارکرد   بزرگساالن از جمله دوره های مهارتی آموزش بهره بردارن روش های کالسیک ترویج و آموزشبندی شده در تلفیق با 

 . پیگیری می شود  و سیستم های آموزش بهره بردارنجامع عملیاتی ترویجی سایت های 

 6و  5ترویجی  در مرحله  خالصه  اقدامات

 عنوان اقدام شرح اقدام جزییات اقدام

 

کارگاه تقسیم 
وظایف و ایفای 

 نقش محلی

های  ارگاهک
تدوین برنامه 
 اقدام مشارکتی

های نهادسازی  کارگاه
 مشارکتی

های  کارگاه
ریزی  برنامه

 مشارکتی

های  کارگاه
 ارزیابی مشارکتی

های  کارگاه
مشارکتی  در سطح 

 محلی

ریزی   برنامه
ترویجی برای 
استقرار سازمان 
 های مشارکتی

تعیین 
 ها دستورالعمل

برش و رندوم 
 بندی مزارع

مونینورینگ مزارع  مزارع اصلی  اموزش
 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
با تجارب در تطبیق 

 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
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آشنا در مزارع توسعه فناوری ویژه  یترویجهای روش زار، تاکتیک ها و برای راهبری این مرحله ، کارشناس مسئول پهنه باید با اب    

توسعه مشارکتی فناوری ، مدرسه در مزرعه کشاورزان ، آموزش بهره بردارن ، های کلیدی این راهبرد عبارتند از  از جمله تاکتیک. باشد

با  ، هفته انتقال یافته که تطبیقی ، روز مزرعه–یقی ، مزارع نمایشی ، تحقعه ای ، مزارع و سایت های الگوییتحقیقات مشارکتی مزر

ساختار نوع سوم در شرایط و 2استقرار و توسعه کشاورزی پایدارهانه جامعه محلی و شبکه مردمی درتاکید خاص بر مشارکت آگا

(RDC)9 یح و ارتقای ذینفعان نکته کلیدی در این راهبرد، تمرکز بر توسعه فناوری، چرخه اطالعات و مدیریت صح. طراحی شده است

 .انسانی است 

 برای استقرار مدیریت جامع مزرعه در قالب شبکه مردمی ترویجی  های اصلی  تاکتیکروش ها و ول جد

 شرح تاکتیک
روش و تاکتیک 

 ترویجی

 -8: های کلیدی شامل های مشارکتی برای تحقق فعالیت ها و ابزار ای از روش تاکتیکی است مشمل بر مجموعه
ارزیابی  -9های سریع مشارکتی  ارزیابی -2های محلی  دهی گروه ه جامعه محلی، اعتمادسازی و سازمانورود ب

 اجماع سازمانی دریک چارچوب برنامه اقدام مشترك -5تحلیل شرایط موجود  -4مشارکتی روستایی و محیطی 

مدیریت مشارکتی 
 چرخه پروژه

بندی، رندوم گیری و طراحی که با هدف شناخت  ی پهنه، تراسای است شامل چهار اقدام کلیدی طراح تاکتیک ویژه
تعیین )سازی  این اقدام کلیدی است که با هدف کمی. گیرد های اقتصادی مزرعه توسط کشاورزان صورت می آستانه

 گیرد خطوط اقدام با مالحظه حفظ معیشت و اقتصاد مزارع توسط خود کشاورزان صورت می( شاخص

تجزیه و تحلیل 
 کشاورزمدارمحیطی 

محیطی  -8: سازی نتایج و اطالعات به دست آمده از سه سطح ای است که برای تلفیق و یکپارچه این تاکتیک ویژه
های بخش  های تحقیقاتی و اهداف و سیاست دانش، نتایج یافته -9تجربیات، دانش، نیاز و توقعات کشاورزان  -2

 گیرد ترین زمان ممکن صورت می فق همه ذینفعان که در کوتاهکارشناسی در قالب بک برنامه کار مشترك مورد توا

تدوین چارچوب منطقی 
 پروژه

های فنی مرتبط  ها و دستورالعمل ای برای استقرار و توسعه فنون و یافته این تاکتیک اصلی و تحولی ترویجی مزرعه
قالب به صورت یک بسته  با مدیریت مزرعه با تاکید بر مدیریت مصرف آب در کشاورزی است که فنون رو در

ای با هدف تحقق توامان کاهش مصرف آب، حفاظت و ارتقای پایداری خاك، کاهش  تلفیقی درون مزرعه
شود در کنار مدیریت آب  های تولید، کاهش فرسایش خاك و کاهش شرایط تبخیر در درون مزارع پیاده می هزینه

های زیستی،  عامل مهم در به هم خوردن تعادل های شیمیایی صنعتی به عنوان فرایند حذف و کاهش نهاده
کنترل  ،پیشگیری حمایت بیولوژیکی، حفاظت و فرسایش شیمیایی، تخریب کننده کیفیت خاك و آب در کشاورزی،

ای برای  های کم هزینه و درون مزرعه و شیمیایی و روش غیرشیمیایی ، کنترلو قرنطینه، مدیریت به زراعی قانونی
ایعات و زایدات کشاورزی به نفع ارتقای توان الی خاك در جهت افزایش قدرت نگهداری رطوبت تبدیل پسماندها، ض

خاك، کاهش سطح تبخیر و کاهش مصرف آب را با دخالت دادن مالحظات اجتماعی و محیطی در منطقه هدف 
مقاومت کشاورزان  های که با این روش برای استقرار فنون و دستورالعمل)شود  برای پذیرش کشاورزان عملیاتی می

 (رود شود به کار می روبرو می

توسعه مشارکتی 
 فناوری

حوزه دریاچه ارومیه و ...( سواد و  سواد یا بی بزرگسال، کم)تاکتیک خاص برای آموزش و توانمند شدن کشاورزان 
 .های یادگیری حاصل از عمل است تبدیل آنها به مدیران ماهر کشاورزی پایدار با استفاده از روش

ای  مدارس مزرعه
 کشاورزان

گیری مدیریتی برای  بندی کشاورزان براساس منبع آب برای تحلیل همه مزارع و تصمیم روش ترویجی ویژه با گروه
 75/ 25ضریب / های مرتبط با تولید است که در قالب مدل شبکه اصلی های مدیریت آب و سایر مولفه اصالح برنامه

/ مونیتورینگ/ اسکن

                                                           
2 -sustainable Agriculture 

3 -Risk Divers prone Complex 
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 شرح تاکتیک
روش و تاکتیک 

 ترویجی

های الگوی کشت با ماهیت  یسم برای استقرار فنون اصالحی، طراحی برنامهترین مکان گیرد و اصلی صورت می
 درصدی آب است 41جویی  صرفه

 ای پایش مزرعه

های جمعی و گروهی و همچنین مشاهده مراحل  های هدف و در قالب کارگروه تر گروه با هدف تغییر نگرش سریع
 گیرد مونیتورینگ صورت می/ بندی شده در اقدام اسکن شده براساس نظام طبقههای ارایه  تولید و تغییرات و نوآوری

 بازدیدهای ترویجی

های  ترویجی، روز مزرعه، مزارع الگویی اقدامات اجرایی و شناختی بوده که با هدف معرفی یافته -های تحقیقی طرح
الزم در جهت شناخت میزان تطابق هدف کسب بازخورد . گردد جدیدتر توسط محققین، در شرایط زارعین اجرا می

 .ها و نیازهای اصلی آنها به مراکز تحقیقاتی است برداران و انتقال اولویت های فنی با شرایط بهره توصیه

بینی شده تا نتایج تحقیقات  های فنی انجام شده توسط بخش تحقیقات، پیش بر این اساس، با توجه به تنوع توصیه
ها، به منظور مشاهده واحدهای تابعی و کشاورزان پیرامونی در قالب  انون یا سایتانجام شده در واحدهای اصلی ک

 طرح تحقیقی و ترویجی عملیاتی شود

 -های تحقیقی طرح
ترویجی، روز مزرعه، 

 مزارع الگویی

استقرار سیستم و شبکه تحلیل اثربخشی فنی، فرایندی، نظارتی و اصالحی در قالب شبکه تحت وب براساس دو 
 مستندسازی فنی و مستندسازی فرایندینظام 

مستندسازی فرایندی و 
 فنی

         

. است( تحقیقی -فنی و اجرایی -ترویجی)ها، تلفیقی از سه اقدام  تر عملیات اقدام در سایت ترویج یا به عبارت سادهبرنامه میدانی    

رکتی سیستمی خاص توسعه کشاورزی پایدار و اقدامات های ترویجی تخصصی با رویکرد مشا اقدامات ترویجی شامل به کارگیری روش

اصالح است / استقرار/ آموزش/ در مزارع تحت پوشش نیز تلفیقی از سه اقدام عملیاتی توامان اسکن( تحقیقی -فنی و اجرایی)ای  مزرعه

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

گیرد و سطح دوم که  آنها برنامه به صورت کامل و دقیق با مشارکت گروه کشاورزان مرجع و منابع جهاد کشاورزی و پروژه صورت می

شوند و عملیات براساس پتانسیل و منابع  بندی می های کاری کوچک دسته شامل سایر مزارع در روستاهای هدف است که در قالب گروه

 . گیرد کشاورز و با پشتیبانی فنی کشاورز مرجع و کارشناس شرکت صورت می

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

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

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

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

این مرحله براساس  های اجرایی در برنامه. ین بخش ترویجی برای تحقق و استقرار راهکارهای است بهره برداری یکپارچه مهمتر

در این گام ، یک سامانه جامع  .تعیین می شود 6و  5نتایج حاصل  از اقدامات اجتماعی و  فنی صورت گرفته در مرحله ظرفیت سازی و 

بندی، تحلیل، ثبت و آرشیو گزارشات  گیری، ثبت گزارشات دریافتی، دسته ارشنویسی، گز مستندسازی فنی و فرایندی با محتوای گزارش

این سامانه بخش مهمی از اقدام برای ارزشیابی بیرونی و . شود فنی و فرایندی در یک چارچوب مشخص طرحی شده و مستقر می
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در این سامانه ن فرایند مستندسازی آنچه که به عنوا. شود که در فصل بعدی به آن اشاره شده است درونی طرح مهم محسوب می

در تمامی مراحل استقرار ... های اجرایی، فنی، محیطی، ترویجی و  گیرد عبارت است از ثبت، تجزیه و تحلیل تمامی فرایند صورت می

مانه عالوه بر این این سا. ای و ارزشیابی اثربخشی از دو منظر فنی و ترویجی است ، فرایندی، نتیجهتحلیل فنی تجزیه وبرنامه با هدف 

سامانه طراحی  .کند آوری می را جمعهای الگوی کشت بر مبنای معیارهای محیط زیستی  طراحی برنامهمورد نیاز برای  اطالعاتتمامی 

ت گر و ارائه پیشرف ها و ثبت آنها در قالب یک سامانه تحلیل ها، تغییرات، فعالیت مند برای مستندسازی شاخص شده دارای قابلیت نظام

های انجام  ها، تصاویر و شناسنامه ثبت فعالیت کار براساس نظام پایش، تهیه سامانه آرشیو اطالعات مزارع،گردآوری اطالعات، گزارش

های ماهانه، فصلی، میانکار و ساالنه برای ارایه به مراجع ذیصالح،  های تحلیلی، تهیه گزارش شده از کارشناسان محلی و تهیه گزارش

 . کلیه مستندات طرح برای دسترسی مناسب را دارد تهیه آرشیو از

 خالصه ، اقدامات، در گام هفتم

 عنوان اقدام شرح اقدام جزییات و زمان اقدام

 پیگیری اداری
کارکاه های  طراحی 
 شبکه مدیریت محلی

دهی  جلسات سازمان
های مدیریت  تشکل

 کانون

 های مشارکتی کارگاه
های آموزش  کارگاه

 عوامل اجرایی

سازی  کهشب
ای برای  منطقه

 سعه نتایج،وت
 تشکل محلی

تقویت شبکه  
وایجاد  سازمان 

 بهره بردرای

ارزیابی موضوعی در 
ای در  ارزیابی مزرعه های گروهی بازدید

 روز مزرعه
 ارزیابی مشارکتی فنی

ارزیابی مشارکتی 
 گروه هدف

کارگاه آموزشی 
 عوامل اجرایی

تحلیل مستندات، 
نتایج و تغییرات 

وط به استقرار مرب
 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 ماهانه
تدوین گزارش 

 روزانه

مستندسازی 
 ها فعالیت

 
 

نظام 
 مستندسازی
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یند اجرایی، اقدامات و فعالیت های ترویجی، زمانبندی، حجم اقدامات دراین برنامه به صورت مشخص در قالب جزییات مربوط به فرا

  :یک برنامه عملیاتی زمانبندی شده در ذیل  تشریح شده است 

نسبت 

 حجمی

 جزییات و زمان اقدام

 

 

 عنوان اقدام

فاز های 

 اجرایی

 
 
 

 درصد42

مصوبات اداری و فنی وابالغیه 
ی ، قرارداد ها و آزادسازی اجرای

 منابع مالی

جلسات اجماع فنی و 
 اجرایی

 تسهیلگری بین بخشی
 تدوین اسناد و قالب های اجرایی و فنی

 

زون بندی پهنه بر 
 اساس اولویت ها

 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

 

 ازمان اجر ماه اول

 
 استقرار گروه های مرجع فنی

 استقرار  کارگروه های اجرایی محلی

 

 کارگاه های اعتماد سازی

 جلسات توجیهی
سازماندهی عوامل 

 محلی 
 زمان  اجرا ماه اول

 استقرار سامانه

 
 

 آموزش عوامل

شناسایی و 
استقرار عوامل  

 اجرایی

 طراحی سامانه

 استقرار سامانه
 اطالع رسانی موثر

 زمان  اجرا ماه  اول

کارگاه های سطح  کارگاه موضوعات خاص
 (کشاورزان مرجع )4

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
 ی قالب براساس  اولویتطراح

 تطبیق اطالعات  اصلی اجرایی
ثبت اطالعات و  

 تطبیق در پهنه
 زمان اجرا ماه دوم

تدوین چارچوب  pdmطراحی   جلسات  اموزشی جلسات  تدوین به تفکیک محصول
 زمان  اجرا ماه  دوم منطقی برنامه اقدام

استقرارسایت های یادگیری  
 میدانی

ی اموزشی کارگاه ها
 موضوعی

 نشست های محلی اطالع رسانی
 طراحی محلی

بستر ساز ی  
 مدیریتی   

 زمان  اجرا ماه سوم

 
 
 
 

 درصد97

کارگاه تقسیم وظایف و ایفای 
 نقش محلی

 
 کارگاه های برنامه ریزی مشارکتیبا کشاورزان برای نحوه استقرار فنون در مزارع و واحدهای تولیدی

ی برنامه ریز
م   مشارکتی

دو
از 

ف
 :

ی 
ها

ک 
کتی

 تا
رار

ستق
ا

ی
ه ا

رع
مز

ح 
سط

ت 
یری

مد
 

 زمان  اجرا ابتدای فصل زراعی

برش و پایلوت بندی  تدوین دستورالعمل ها
 مزارع

شناسایی  ابزار و 
 امکانات

جلسات تدوین برنامه 
 اقدام

 جلسات اموزشی
اسکن 

مونیتورین/محیطی
 زمان  اجرا طول  فصل زراعی گ

 جلسات آموزشی گروه هدف
 استقرار فنون اصلی

فرمول بندی فناوری 
 بومی

جلسات برنامه ریزی 
 با گروه محلی

استقرار فنون  در  جلسات اموزشی عوامل اجرایی
آموزش / مزارع 
 عملی

 
 

 زمان  اجرا طول فصل زراعی

جلسات طراحی شبکه  پیگیری اداری 28
 مدیریت محلی

جلسات سازماندهی 
 ای مدیریتتشکل ه

کارگاه های مشارکتی 
 در 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 

ت
ثبی

و ت
 

ه 
سع

تو
 

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

کارگاه های ارزیابی موضوعی در 
 بازدید های گروهی

ابی مزرعه جلسات ارزی
 ای در روز مزرعه

جلسات ارزیابی 
 مشارکتی فنی

جلسات ارزیابی 
 مشارکتی گروه هدف

ارزیابی مشارکتی  کارگاه اموزشی عوامل اجرایی
 برای توسعه محلی

 زمان  اجرا در طول فصل زراعی بر اساس رشد محصول سازماندهی می شود

تجزیه و تحلیل فنی  اطالعات 
 الگوی کشت)

 ت تصویریگزارشا
تدوین شناسنامه فصل 

 زراعی
 تدوین گزارش ماهانه

تدوین گزارش 
 روزانه

مستند سازی 
 فعالیت ها

 
 

مستند سازی 
 اقدامات

 زمان  اجرا پایان هر فعالیت پایان هر ماه پایان هر فصل پایان فصل زراعی طول فصل زراعی

شبکه اموزش گروهی 
 مونیتورینگ

اطالع رسانی 
 موضوعی و

همایش های  ورالعمل هادست
 موضوعی

برنامه ریزی 
 مشارکتی

 ارزیابی مشارکتی

 سازماندهی توسعه 
 زمان اجرا سه ماهه بعد از پایان فصل زراعی

سازماندهی برنامه  کارگروه  محلی دستورالعمل ها گروه مرجع محلی کارگاهه ای آموزشی اطالع رسانی موضوعی شبکه اموزش و مونیتورینگ
 اجرا  زمان زراعی فصل پایان از بعد ماهه سه ترویج 
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 مراحل و گام های اجرایی کارشناس مسول  پهنه برای اعمال مدیریت یکپارچه ترویجی در پهنه ترویجی

  زون بندی ترویجی پهنه  بر مبنای شاخص کلیدی کاربری کشاورزی   اقدام یک

رنامه در هر پهنه و تسهیلگری برای هماهنگی های ادرای ، طراحی خطوط کلی ب 2اقدام 
 تصویب اداری و اعتباری  آن در سطح ذینفعان 

 
 

مرکز  جهاد  درها و نشست های اطالع رسانی و برنامه ریزی  برگزاری کارگاه 9اقدام 
استقرار سیستم یکپارچه مدیریت ترویجی محلی،اعتماد سازی و با هدف کشاورزی 

 اگاه سازی  
 

 
 4اقدام 

در سطح  و اجرایی کارگروه فنی در قالبذینفعان اصلی سازی ساختاردهی و سازمان
 دهستان با هدف  اجماع سازمانی 

 

 
 5اقدام 

های ظرفیت سازی در سطوح سه گانه حاکمیتی ، کارشناسی و  برگزاری کارگاه 
 محلی با توجه با شناسایی و سازماندهی عوامل اجرایی در مرحله قبل 

 
 

 6اقدام 
و جلسات برنامه ریزی مشارکتی در سطوح ذینفعان برای  ری کارگاه هابرگزا

تدوین چارچوب، برنامه اقدام و طرح های علملیاتی بر اساس مشحصات هر پهنه  
 POو  PDMدر قالب طراحی جداول 

 
پیاده سازی برنامه های ترویجی خاص بستر سازی و ظرفیت سازی  استقرار  7اقدام 

 ابع و نهاده هاراهکارهای مدیریت من

 
 بستر ساز ی ودهگردی ،تطبیق شاخص های محیطی ، جامعه محلی ،ورود به  1اقدام 

برگزاری جلسات تسهیلگری در سطح محلی برای سازماندهی گروه های مرجع 
 محلی

 

 
 

 3اقدام 
تسهیلگری در  برگزاری کارگاه های اعتماد سازی و ظرفیت سازی با روش های 

 لی مح سطوح اجتماعی 

 
دسته بندی  و سازماندهی کشاورزان در پهنه ها  بر اساس ساختار و منابع  81اقدام 

 درصدی 75تابعی با پوشش /کشاورزی در قالب گروه های مرجع 
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  88اقدام 

برگزاری کارگاه های ارزیابی مشارکتی درسطوح اجتماعی و منطقه ای صورت 
دی ها ، تعیین موضوعات خاص و گرفته با هدف ارزیابی مشکالت، اولویت بن

  (کمی سازی انها 

 
برگزاری کارگاه های برنامه ریزی مشارکتی در سطح جامعه محلی  براساس نتایج   82اقدام 

حاصل از ارزیابی های مشارکتی و تقویم زراعی در  پهنه بندی های محیطی و 
  ساختار اجتماعی

وعات کلیدی برای کشاورزان و کارشتاسان برگزاری کارگاههای اموزشی در موض  89اقدام 
 دولتی و غیر دولتی  تحت پوشش برنامه  ویژه گروه کار محلی و کشاورزان مرجع 

  

تطبیق نتایج حاصل از مرحل سه گانه ارزیابی و تعیین اولویت های اقدام و اصالح   84اقدام 
 بر اساس  کمی سازی نتایج ارزیابی ها و برنامه های محلی 

  

شروع فرایند استقرار فنون کشاورزی مدیریت موثر مزرعه در مزارع بر اساس  85قدام ا
 اقدام/تاکتیک توسعه مشارکتی فناوری در سطح مزارع مرجع با تاکتیک اسکن 

 
 

برگزاری همزمان اموزش های عملی و مزرعه ای خاص بزرگساالن در   86اقدام 
ستقرار فنون اصالحی در مزارع موضوعات و سطوح مختلف برنامه  همزمان با ا

تحت پوشش با هدف توانمند سازی گروه های محلی با تاکتیک مونیتورینگ 
  اصالح مدیریت در مزارع تابعی   / آموزش /

ارزیابی اثر بخشی  مزرعه ای و کمی سازی نتایج با مونیتورینگ فنون در مزارع    87اقدام 
 ینگ در مزارع تابعی در مزارع مرجع و مونیتورتوسط کشاورزان  

 

بازدید های بین  مزرعه ای  توسط کشاورزان  برای  تبادل یافته ها و نجربیات در  81اقدام 
 فنون مختلف

 
 

برگزاری کارگاه های سازماندهی تشکل های و انجمن های مدیریت محلی  83اقدام 
 براساس سازماندهی صورت گرفته در طول فصل زراعی 

 

سازی انجمن های محلی برای استقرار راهکارهای و توسعه و تثبیت  ظرفیت 21اقدام 
 برنامه در سطح مردمی

 

اجرایی با استقرار سامانه یکپارچه  مستند  –فنی  –مستند سازی فرایندی ترویجی  28اقدام 
 سازی ارزشیاب در طول برنامه

 
امه و توسعه نتایج به ظرفیت سازی سازمان های محلی برای تثبیت و پایداری برن 22اقدام 

 صورت شبکه های مردمی

 
 


