
 به نام خدا 

 دفتر ترویج دانش و فناوری  کشاورزی 

 ترویج کشاورزی پایدار  و  محصوالت  ارتقای سالمتآموزش و ترویج دبیرخانه  

 

 

 : فعالیت  شناسنامه 

 کشاورزی پایدار توسعه  و محصوالت کشاورزی  ارتقای سالمت  محوری برنامه: عنوان

 کشاورزی ترویج ش و آموز موسسه : برنامه در کشور  سازمان متولی

 ترویج کشاورزی پایدار  دبیرخانه ارتقای سالمت و  –دفتر ترویج دانش و فناوری  کشاورزی :  اجرایی برنامه دفتر

 :  برنامه  تعریف فعالیت

و هم افزای اهنگ اقدام یکپارچه، هم، انسجام سازمانی و برای راهبری سیستماتیک ایجاد تشکیالت و فرایند، دبیرخانهاین ماموریت اصلی   

است که تحت راهبری تشکیالت و  در موضوع محوری ترویج و توسعه کشاورزی پایدار در گستره کشور آموزشی، ترویجیبرنامه های 

از سطح  ملی یعنی موسسه آموزش و  دبیرخانه آموزش و ترویج ارتقای سالمت و توسعه کشاورزی پایدار دبیرخانه تخصصی تحت عنوان

قرار   تحت هدایت مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی تا سطح پهنه های ترویجی براساس تشکیالت  ( در دفتر ترویج مستقر )ترویج 

در موسسه  آموزش و ترویج کشاورزی، برای اجرای ماموریت ها و تکالیف قانونی اموزشی و ترویجی مرتبط با  موضوع  این دبیرخانه  .دارد

بر اساس اهداف  )توسعه کشاورزی  پایدار سالمت ،ارتقای بهره وری و  شارکت کشاورزان در ارتقایترویج ، آموزش،  توانمند سازی و م

وری کشاورزی ،سند راهبردی توسعه  برنامه ششم توسعه کشور، مصوبات شورای عالی سالمت و امنیت غذای کشور، قانون بهره27ماده 

برنامه جامع و ( ت، آموزش و ترویج کشاورزی برای توسعه کشاورزی پایدار های محوری سازمان تحقیقا کشاورزی ارگانیک ایران و سیاست

تشکیل   دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی در "برنامه محوری ترویج و توسعه کشاورزی پایدار  "تشکیالت  ویژه ای با نام 

زش و ترویج در قالب یک کارگروه مشترک این برنامه تحت راهبری و هدایت یک سازوکار مشارکتی ویژه در موسسه آمو .شده است 

متشکل از نمایندگان  معاونت علمی و دفاتر آموزش و ترویج  کشاورزی و یک دبیرخانه اجرایی مشخص  مستقر در دفتر ترویج دانش و 

ع  موزشی مرتبط با موضوماموریت مهم این برنامه راهبری و مدیریت یکپارچه تکالیف و برنامه های ترویجی و آ. فناوری کشاورزی قرار دارد

و حفظ محیط زیست  با تاکید براصول برنامه ریزی منطقه ای، انسجام و اجماع  ، ارتقای سالمت ، توسعه کشاورزی پایدارارتقای بهره وری

وین ترویج این فرایند درچارچوب مفهوم مدیریت یکپارچه مبتنی و با تلفیقی از مدل های اصالحی و مکانیسم های ن .دست اندرکاران است

  .مشارکتی در ساختار خرده مالکی درچارچوب برنامه های جهانی امنیت و سالمت غذا و قوانین ملی در حال اجرا است 

به عنوان برنامه محوری وجریان سازی دفتر ترویج دانش "رویج و توسعه کشاورزی پایدار برنامه محوری ت "این پروژه در قالب کلی  

در چارچوب ماموریت های بین المللی ،ملی، منطقه ای و استانی شش پروژه عملیاتی درچارچوب وظایف مصرح وفناوری کشاورزی است که 

قانون چهارم و پنجم  334ماده ( د)وبند  43ماده (و)وتکالیف قانونی سازمان تات ومعاونت ترویج و آموزش درقانون بهره وری کشاورزی، بند

ور، سندراهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک، سازمان کار و ابالغ وزیرمحترم درخصوص تولید قانون ششم توسعه کش27توسعه کشور، ماده 

محصوالت گواهی شده براساس استانداردهای حدمجاز، مصوبه شورای عالی امنیت وسالمت غذای کشور، تکالیف طرح نظام نوین ترویج، 



المللی دربرنامه جهانی امنیت و سالمت غذا ومشارکت برای حفظ تعهدات وهمکاریهای ملی و بین وتکالیف ابالغی از سوی سازمان تات 

ی برنامه مل"در چارچوب یک برنامه مدون با عنوان ... محیط زیست جهانی، ستاد احیای دریاچه ارومیه، شورای عالی محیط زیست کشور و 

ملل متحد ، وزارت بهداشت ، سازمان استاندارد ، با مشارکت و پشتیبانی نهاد های ملی از جمله سازمان "ترویج وتوسعه کشاورزی پایدار 

، سازمان نظام مهندسی ،دفتر محیط زیست و سالمت غذا، مراکز تحقیقات ، سازمان حفظ نباتات،وزارت نیرو، دانشگاه ها موسسات تحقیقاتی

ان حفظ نباتات ،سازمان برنامه وبودجه  کشاورزی و منابع طبیعی، استانداری ها، ستاد احیای دریاچه ارومیه، معاونت تولیدات گیاهی، سازم

  . تاکنون درحال اجرا است3434سال

بین / استانی/ ملی / استان کشور در قالب  برنامه مصوب  بین المللی  47با گستره تاکنون  3433از سال : سوابق اجرایی برنامه 

 بخشی و خصوصی

تکالیف ترویج –برنامه توسعه کشور  6و  5،  3ساله   5ر برنامه های موزش و ترویج دآتکالیف  :اسناد اصلی وتکالیف قانونی برنامه 

 ی ارگانیک ایران ابالغ وزیرراهبردی توسعه کشاورزسند تکالیف اموزش و ترویح در –قانون بهره وری  کشاورزیو آموزشی در

   – 3436سالمت و غذ امصوب  تکالیف  آموزش و ترویج در طرح ارتقای سالمت مصوب شورای عالی – 3431در سال جهادکشاورزی 

برنامه ها و تعهدات ملی و  – IPM.FFS- IPCMتاکنون  در قالب برنامه های  3434سیاست ها و برنامه مصوب دفتر ترویج از سال 

 موزش و ترویج در حفاظت از تنوع زیستی و توسعه کشاورزی پایدار حوضه های آبخیز آبین المللی  

 : تبیین فعالیت برنامه  

اموریت اصلی این برنامه، ایجاد سازمان کار منسجم و فرایندسیستماتیک برای راهبری، انسجام سازمانی و اقدام یکپارچه، هماهنگ و م  

هم افزای ماموریت ها و تکالیف قانونی و محوری آموزش و ترویجی در موضوعات تحت پوشش برنامه محوری  توریج و توسعه کشاورزی 

کاهش  رد سازی فرایند تولید محصوالت براساس استاندارد های ملی و بین المللی، ارتقای سالمت  محصوالت وپایدار از جمله استاندا

، تولید محصوالت گواهی شده سالم وارگانیک، توسعه کشاورزی پایدار، حفظ و بهره برداری پایدار تنوع زیستی ، االینده های کشاورزی

تاکنون در قالب  برنامه محوری  3434ر کشاورزی  است که همه این ماموریت ها از سال کاهش مخاطرات و ارتقای بهداشت حرفه ای  د

این  برنامه هم اکنون به   .کشور است در در حال پیگیری تر ترویج دانش و فناوری کشاورزی دف توسطترویج و توسعه کشاورزی پایدار 

تحت راهبری تشکیالت و دبیرخانه تخصصی تحت همین عنوان از   عنوان یکی از برنامه های محوری موسسه آموزش و ترویج  کشاورزی

 .    سطح  ملی یعنی تا سطح پهنه های ترویجی براساس تشکیالت  تحت هدایت مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی  قرار دارد

 :    8931در سال  برنامهپروژه های عملیاتی  تحت پوشش 

 : ت پوشش  این برنامه در سطح کشور سال جاری عبارتند از پروژه های عملیاتی و برنامه های اجرایی تح

ظرفیت سازی انسانی و ایجاد سازمان کار مدیریت یکپارچه برنامه های ترویج و توسعه کشاورزی پایدار در ادامه فرایند تقویت و  (3

 . کشاورزی پایدار  مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی درذیل دبیرخانه راهبری آموزش و ترویج  ارتقای سالمت و ترویج

(  مصوب شورای عالی امنیت وسالمت غذا )ادامه راهبری برنامه جامع آموزش و ترویج  ویژه طرح ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی  (7



 .محصول در فاز دوم  34محصول مصوب در فاز اول و  3در 

سایت  531نیک برپایه استاندارد های ملی و بین المللی ادامه راهبری برنامه ترویج وتوسعه تولید محصوالت گواهی شده سالم وارگا(  4

 . استان  47محصول با ارزش مرتبط در کشور  در  45در  IPM.FFSتخصصی 

 31مشارکت کشاورزان در استقرار کشاورزی پایدار  در   بارویکرد مدیریت مشارکتی برای سایت ملی ویژه 32پیاده سازی ادامه (  3  

 .استان کشور  47در  IPCM برد ترویجی موضوع محوری برپایه راه

هکتار اراضی 411.111برنامه جامع ترویج وتوسعه کشاورزی ارگانیک ایران برپایه سند ملی ارگانیک  ایران در سطح  ادامه پیاده سازی ( 5

 استان  اولویت دار در کشور  33دارای پتانسیل در 

 ویزی  مدیریت یکپارچه پهنه های ترویجی  براساس  رویکرد برنامه ریزی منطقه ای پیگیری برای  تدوین راهنمای اقدام برای برنامه ر( 6

 8931جزییات برنامه در سال 

  8931جزییات  پروژه ها و حجم عملیات پیش بینی شده در برنامه محوری ترویج و توسعه کشاورزی پایدار در :  8جدول شماره 

پیش بینی در سال  عنوان پروژه ردیف

8931 

 ات اعتباریمالحظ

ارتقای ه ژسازماندهی  سازمان کار تخصصی وی ، ظرفیت سازی انسانی و  تقویت 3
و توسعه کشاورزی پایدار در سطح ستاد و مدیریت هماهنگی ترویج سالمت 

کشاورزی  استان های کشور  از طریق ایجاد دبیرخانه  تخصصی برنامه ترویج و 
دبیرخانه ستادی برنامه مستقر در  آموزش کشاورزی در مدیریت ترویج استان ذیل

 دفتر ترویج

 استانی/ملی  استان 47

برنامه محوری ترویج و تولید محصوالت گواهی شده  سالم و ارگانیک در قالب مدل  7

 برمبنای استانداردهای ایمنی غذایی IPM.FFSترویجی 

بخش / استانی/ ملی  محصول 45در سایت  531
 خصوصی

مدیریت آب، ) مدیریت مشارکتی در موضوعات تخصصی  سایت های جامع ترویجی 4
در ساختار خرده مالکی .. .... ( ارتقای بهره وری تولیدات ، حفاظت از منابع طبیعی و

 (IPCM)کشور 

 31در  سایت ملی32
 موضوع محوری

بخش / استانی/ ملی 
سایر دستگا ه /خصوصی 

 ها 

ر استقرار کشاورزی پایدار در برنامه جامع ترویج ، آموزش و مشارکت کشاورزان د 3
 .حوضه های آبخیز حیاتی کشور 

 استانی/ بین المللی/ ملی حوضه مطالعاتی 35
 سایر دستگاه ها /

سایر / استانی/ ملی محصول مصوب 3 .برنامه ملی ارتقای سالمت و کاهش آالینده های مصوب شورای عالی سالمت  5
 دستگاه ها 

ی در تولید محصوالت گواهی شده زراعی ، باغی  و داوری و انتخاب برگزیدگان مل 6
دامی ، برگزاری جشنواره های تخصصی ارگانیک ، ایجاد هسته های شتاب دهنده  

 .زنجیره ارزش تولید محصوالت گواهی شده 

یک جشنواره /انتخاب 33
 روز مزرعه/ملی 

 استانی/ ملی

ریزی باتاکید بر برنامه برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه پهنه های ترویجی برنامه  2
 ریزی منطقه ای ترویجی در سطح مراکز جهاد کشاورزی دهستان

 استانی/ ملی  درمرحله تدوین راهنما

بخش / استانی/ ملی هکتار411.111 ترویج و توسعه کشاورزی ارگانیک ایران  3
 خصوص

ره های ها ،روز مزرعه ، جشنوا همایش ها ، جلسات تخصصی ، نمایشگاکارگاه ها ، ه 3
 مرتبط با موضوع  محصوالت سالم و ارگانیک

 کارگاه ملی 3
 کارگاه منطقه ای 5

 جشنواره ملی 3
 روز مزرعه ملی 3

 کارگاه استانی 47

 استانی/ ملی 



 8931تا پایان سال  برنامهکلی اقدامات و عملکرد   2شماره  جدول 

 31عملکرد تا پایان سال   شرح  فعالیت   ردیف 
ی و راهبری برنامه محوری ترویج و تولید محصوالت ادامه طراح 3

برمبنای  IPM.FFSگواهی شده در قالب مدل ترویجی 
 استانداردهای ایمنی غذایی  

 :استان کشور  شامل  28سایت   محصولی در 222

خراسان –چهارمحال  –ایالم  -اصفهان  –شرقی .ا -غربی.ا
 – قزوین–سیستان –سمنان  -خوزستان –جنوبی و شمالی 

 –مازدران  –لرستان  –گیالن -گلستان  –کرمان -بویراحمد 
 یزد -همدان  -هرمزگان –مرکزی 

ادامه طراحی و راهبری سایت های جامع ترویجی مدیریت مشارکتی  7
مدیریت آب، ارتقای بهره وری تولیدات ، ) در موضوعات تخصصی 
ور در ساختار خرده مالکی کش.. .... ( حفاظت از منابع طبیعی و

(IPCM) 

 :استان کشور شامل  88سایت  جامع در 811

 –خراسان شمالی –چهارمحال  –ایالم  –شرقی .ا -غربی.ا 
 یزد –لرستان  –گیالن  – کرمان–سمنان  -زنجان

ادامه طراحی و راهبری برنامه جامع ترویج ، آموزش و مشارکت  4
اتی کشاورزان در استقرار کشاورزی پایدار در حوضه های آبخیز حی

 .کشور 

 :شامل ( حوضه ای)سایت جامع منطقه ای 81

ظرفیت سازی ، نهاد سازی و تدوین برنامه جامع ترویج ، آموزش   
حوضه   35و مشارکت کشاورازن در استقرار کشاورزی پایدار در 

 مطالعاتی  مصوب در دریاچه ارومیه و زاگرس مرکزی 

د محصوالت گواهی ادامه داوری و انتخاب برگزیدگان ملی در تولی 3
شده زراعی ، باغی  و دامی ، برگزاری جشنواره های تخصصی 
ارگانیک ، ایجاد هسته های شتاب دهنده  زنجیره ارزش تولید 

 .محصوالت گواهی شده 

 34از بررسی و داوری  سیستمی   برگزیده  ملی  9تعیین 

پرونده دامی   در کارگوره   3 –پرونده زراعی   3 –پرونده  باغی 
 تخصصی 

ادامه طراحی و راهبری پیاده سازی برنامه ترویجی  توسعه  کشاورزی  5
 ارگانیک  بر پایه سند راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک ایران 

 برگزاری یازدهمین جشنواره ملی ارگانیک  -

 هکتاری  مزارع تحت پوشش 31.111استاندار سازی   -

 هکتار یبرای تبدیل به ارگانیک 334111پایش  -

 سایت  3اده ساز ی زنجیره کامل  ارزش اگانیک  در پی -

طراحی و استقرار  تشکیالت  ویژه راهبری  برنامه های ترویجی   6
طرح ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی از سطح ستاد تا  دهستان 

 و مر اکز روستایی 

 واستانی استقرار دبیرخانه  ملی-
 ستانیسازوکار و تشکیالت راهبری برنامه در سطح ا – 

 برنامههماهنگ کننده های استانی تعیین  –

 کارگروه های  راهبری استانی و شهرستانی  –
 هماهنگ کننده محلی  –

تهیه  اطالعات و سامانه دیجیتال مشخصات  همه  بهره برداران  در  2
 محصوالت مصوب طرح 

محصول در همه استان های کشور به تفکیک اطالعات  3
 نه های ترویجی جغرافیایی تا مرکز په

طراحی و بستر سازی برای استقرار  کد شناسه بهره بردارن  در    3
محصوالت مصوب  طرح ارتقای سالمت در چارچوب  بند 

پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور مصوب شورای عالی سالمت 7
 و امنیت غذای کشور

رقمی  برای همه  بهره بردارن طرح ارتقای سالمت  36استقرار کد 
 مصوب  کمیته  سالمت وزارت جهاد کشاورزی /

تدوین و تصویب  سرفصل ها و عناوین آمورزشی پایه آموزش  بهره  3
 بردارن  ویژه طرح ارتقای سالمت

 سرفصل تخصصی ویژه ارتقای سالمت محصوالت  36

ادامه آموزش تخصصی شبکه ترویجی در برنامه ارتقای سالمت  31
 محصوالت و کشاورزی پایدار   

 کارگاه استانی  54

ادامه اقدامات ترویجی درخصوص تولید محتوای علمی، دستورالعملها  33
 و آیین نامه مربوط به کشاورزی پایدار 

 شش راهنما و دستور العمل 



تدوین و تصویب سرفصل ها و استاندارد های اموزشی ویزه  37
کارشناسان دولتی و غیر دولتی در موضوع تخصص  ارتقای سالمت 

 محصوالت سالم  و باتخصیص کد اموزی  مصوب  

 دو  سرفصل تخصصی 

تدوین و تصویب  سرفصل ها و عناوین آمورزشی ویژه مدیران کنترل  34
 کیفیت محصوالت کشاورزی 

 دو سرفصل پایه و تخصصی

ساله منسجم ترویجی و اموزش  و پیش بینی برنامه  5طراحی برنامه  33
جامع ترویج در طرح ارتقای سالمت عملیاتی در چارچوب  برنامه 

وهزینه ها و اعتبارات مورد نیاز برنامه های ترویجی و برگزاری دوره 
  3313تا  3432-33های اموزشی  از سال زراعی 

 

 برنامه استانی و یک برنامه ستادی  ترویج  47

معاونت تولیدات گیاهی –زش و ترویج کشاورزی ستاد موسسه امو محلی/ استانی / منطقه ای/ حضور در جلسات و کمیته های  ملی  35
وزارت  –سازمان استاندارد  -معاونت فناوری ریاست جمهوری –

دفتر محیط زیست  -استان  77سازمان جهاد کشاورزی  –بهداشت 
ستاد احیای دریاچه ارومیه  -سازمان حفظ نباتات –و سالمت غذا 

- سازمان حفاظت محیط زیست  –دانشگاه صنعتی شریف  –

- 32171طراحی و همکاری در پیاده سازی  استاندارد های ملی  36
 با سازمان استاندارد 33333 -33111

 موسسه بازرسی  محصوالت سالم  3پشتیبانی از 

 ای ترویجی تدوین راهنمای مدیریت یکپارچه پهنه ه کارگاه توجیهی و اموزشی در ستاد معاونت ترویج  31برگزاری   32
 بازبینی  و استاندارد سازی سایت های ترویجی 

 
 

 

 مهمترین ماموریت این برنامه  در سال جاری  

در چارچوب مصوبه   ادامه راهبری و پیاده سازی برنامه جامع آموزش و ترویج ارتقای سالمت و کاهش آالینده های محصوالت کشاورزی

درسند . تا کنون است 3432پروژه تحت پوشش این برنامه از سال مهمترین   م توسعه کشور قانون شش 27ماده -شورای عالی امنیت و غذا

برنامه اقدام موسسه آموزش و ترویج درچارچوب تکالیف ابالغی در طرح ملی ارتقای سالمت گردش کار، برنامه و بودجه ستادی،  برنامه  

، سرفصل های آموزشی، ای ترویجی، سایت ههای آموزشی و ترویجی ارات ، دورهوبودجه استانی، اقدامات اجرایی ، بودجه و اعتب

دستورالعمل برنامه های ترویجی و اموزشی و فرایند استقرار سیستم کد شناسه بهره بردارن براساس تکالیف قانونی طرح ملی ارتقای 

پانزدهمین جلسه شورای عالی سالمت الینده ها در محصوالت کشاورزی درطرح ملی تامین سالمت و کاهش آ. سالمت تشریح شده است 

باموضوع همکاری وزارت جهادکشاورزی وبهداشت درمان وآموزش پزشکی دراجرای طرح  3436/ 13/ 73وامنیت غذایی کشور مورخ 

 .   ها درمحصوالت کشاورزی مصوب شد کش مانده سموم وآفت ها وباقی راهبردی ارتقای سالمت وکاهش میزان آالینده

 : لی در سند پیوست  این مصوبه  عبارتند از ماموریت های اص

شناسنامه دارنمودن کلیه کشاورزان تولید کننده محصوالتی که بر اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که باالترین میزان (3   

نه ای، خیار مزرعه ای، گوجه فرنگی آالینده ها را اعم از سموم، نیترات و فلزات سنگین داشته اند ازجمله سیب درختی، پرتقال، خیار گلخا

 گلخانه ای، گوجه فرنگی مزرعه ای، پیاز و سیب زمینی با مسئولیت سازمان تات و همکاری سایر بخش ها



تامین سالمت محصوالت کشاورزی محصوالت منتخب ازشروع تولید تازمان عرضه براساس سازوکار همکاری بین بخشی  دروزارت ( 7

 جهاد کشاورزی

ب به منظور استفاده از بخش خصوصی برای پوشش سطح اجرای طرح .ا.ق 7دسازی وساماندهی و نظارت بر مراکز موضوع ماده توانمن(4

براساس سازوکار موجود در ترویج با همکاری سایر بخش ها ازجمله حفظ نباتات ،دفتر محیط زیست وسالمت غذا ؛ موسسات تحقیقاتی ، 

 ..ی و سازمان نظام مهندسی ، تولیدات گیاه

توانمندسازی بهره برداران تحت پوشش سطح اجرای طرح با مشارکت درتامین مواد و عوامل بیولوژیک و غیر شمیایی، کودهای زیستی و (3

 بهینه سازی سمپاش های آنها براساس برنامه های  ترویجی و سازوکار همکاری بین بخشی  دروزارت جهاد کشاورزی

 .کشور به فلزات سنگین مناطق آلوده توسط موسسه تحقیقات خاک وآب کشور شناسایی وضعیت آلودگی خاک های(5

 و نیز معرفی سموم کم خطر و کم مصرف توسط موسسه گیاهپزشکی   MRLاجرای تحقیقات گیاه پزشکی با هدف بازنگری و تدوین(6

ن بخشی از مهمترین ماموریت های کشاورزی گواهی شده براساس سازوکار همکاری بی بسته بندی، لیبل گذاری وعرضه محصوالت(2

 . تعیین شده در این طرح هستند 

سازمان بازرسی کل کشور با موضوع کدشناسه محصوالت مشمول طرح 7براساس ماموریت های تعیین شده در طرح مصوب ،ابالغ بند 

همین جلسه شورای عالی سالمت مصوبات پانزد)ملی تامین سالمت و کاهش آالینده ها مصوب شورای عالی سالمت و امنیت غذای کشور

باموضوع همکاری وزارت جهادکشاورزی وبهداشت درمان وآموزش پزشکی دراجرای طرح راهبردی 3436/ 13/ 73وامنیت غذایی مورخ 

صورت جلسه مورخ 3، مصوبه بند (ها درمحصوالت کشاورزی کش م وآفتمانده سمو ها وباقی ارتقای سالمت وکاهش میزان آالینده

پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور 7بازرسی، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات وزارت  جهاد کشاورزی، عطف به بند  دفتر34/32

به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با موضوع تعیین تکلیف کد شناسه محصوالت مشمول طرح  ملی تامین سالمت و کاهش 

امنیت غذای کشور، مصوبات جلسات دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات  آالینده ها مصوب شورای عالی سالمت و

معاونت   -وزارت  جهاد کشاورزی و دبیرخانه طرح ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی سازمان تحقیقات ، موزش و ترویح کشاورزی 

 :در سه ماموریت اصلی ذیل نقش  خواهند اشت  اموزش و ترویج کشاورزی و به تبع آن مدیریت ترویج کشاورزی دراستانها 

استقرارکدشناسه بهره بردارن درمحصوالت تحت پوشش طرح ارتقای سالمت براساس سامانه اطالعات پهنه بندی نظام نوین ترویج ( 3

وجه مبین گواهی و این کد صرفا کد شناسه و معرف و ارای قابلیت رهگیری همه بهره بردارن در محصوالت مصوب طرح بوده و به هیچ )

 (  یا برچسب سالمت   کیفیت محصول نیست  

آموزش و توانمندسازی شبکه ترویجی دولتی و غیردولتی از جمله کارشناسان پهنه، کلینیک ها، اعضای شرکت های فنی مهندسی در ( 7

 موضوع ارتقای سالمت با همکاری سایر دستگاه ها

بردارن در ارتقای سالمت  درقالب دوره های آموزش بهره بردارن  و پیاده سازی سایت های  آگاه سازی ، اموزش و ارتقای مهارت بهره( 4

 .با همکاری سایر دستگاه ها  IPM.FFSجامع ترویجی تولید محصول سالم با روش 

 .تشریح شده است  ذیل به شرح جدول ساله 5در سند برنامه کار موسسه آموزش و ترویج  برنامه ها و اقدامات ترویجی اتی در قالب برنامه 



 : وش کار ر

. در ساختار متنوع و نظام غالب خرده مالکی کشاورزی بنا شده است ترویجی  روش کار دراین برنامه درچارچوب مدل مدیریت یکپارچه    

 -ترویج –حقیقاین مدل اصالحی، تلفیقی از کارکردها و رویکردهای اصالحی و ترویجی ازجمله تاکتیک های ترویج مشارکتی، سیستم ت

مدیریت مشارکتی سیستمی، بخشی از یک راهبرد .توسعه نظام های زراعی ، ترویج خصوصی و برخی روش ها در نظام ترویج عمومی است 

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

و دخالت دادن سازمان یافته "ترویجینهاده مدیریت "، ارتقای سهم سازمان یافته برنامه اصل مهم دراین .ی و تدوین شده است پیش بین

ماموریت های همه ذینفعان به ویژگی بخش غیردولتی و بهره برداران دربرنامه ریزی، اجرا، بهره برداری ، نگهداری، تامین مالی و ارزیابی 

پیاده سازی  .اورزی پایدار ، ارتقای سالمت محصوالت ، حفظ محیط زیست و ارتقای بهداشت حرفه ای کشاورزی  است مرتبط با توسعه کش

مهمترین اقدام ترویجی برای اهدف طرح ارتقای سالمت محصول در سطح مزارع   IPM.FFSسایتهای جامع ترویجی با روش تحولی 

برای توانمند سازی کشاورزان در تولید محصول سالم درچشم انداز  (IPM.FFS)ترویجی های جامع سایتپیاده سازی   .توسط کشاورزان است 

در سطح (محصول سالم )درصدی اراضی کشور طراحی با تاکید بر استقرار استاندارد های سه گانه پایه و الزامی ایمنی غذا در کشاورزی  75

ساله طراحی شده  3در برنامه  اراضی کشاورزیهکتار 7111.111پوشش  با چشم اندازو  32در سال  استان کشور 47سایت اجرایی در  751

بر  سالم محصولو تولید برای حفظ  ترویجی ، راهکاری( FFS)به شیوه مدرسه در مزرعه (IPM) حفاظت از محصول مدیریت تلفیقی  .است

مزیت  .کشاورزان در تولید محصول سالم است  اصلی ترویجی برای ارتقای مهارتپایه مدیریت بوم شناسی است و در حال حاضر استراتژی 

. شود ریزی با مشارکت آنها انجام می دهند و به همین لحاظ برنامه برداران تشکیل می این نوع مدیریت در این است که محریان آن را بهره

رسد و محصوالت تولیدی  به صفر مینشان داده است که نیاز به مواد شیمیایی به حداقل ممکن و گاهی اجرای این راهکار در دنیا تجارب 

گذاری در امنیت غذایی و معیشت  ی ابزار مهم و الزم برای کشاورزی پایدار و سیاستو این راهکارشوند تر می تر، پایدارتر و اقتصادی سالم

ای، کشاورزان با  مزرعهدر مدارس . گیرند ای، روش بازدید و مشاهده از مزرعه را فرا می کشاورزان در طول مدارس مزرعه. پایدار است

گیری  هایشان تصمیم بندی و با تکیه به یافته ها را جمع تجربیات خود، داده اموز شهای و تجربه عینی یافته های تحقیقاتی و  استفاده از

 . شود استفاده می نهاده هاچگونگی مصرف  اند برای ایجاد تعادل در مزرعه و ه اندوختهاز تجاربی ک. کنند می

 

 

 

 

 

 

 



 : رنامه های اموزشی و ترویجی تحت پوشش  این سیستم عبارتند از ب

سایت های تخصصی  استاندارد های ملی و بین المللی در چارچوب  ترویج وتوسعه تولید محصوالت گواهی شده سالم وارگانیک برپایه ( 3

IPM.FFS  

   IPCMمشارکت کشاورزان در استقرار کشاورزی پایدار برپایه راهبرد ترویجی (  7 

 ترویج وتوسعه کشاورزی ارگانیک ایران برپایه سند ملی ارگانیک  ایران (  4

  ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی برپایه استاندارد های پایه ایمنی غذای مصوب شورای عالی امنیت و سالمت غذا( 3 

 برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه پهنه های ترویجی ( 5  

برنامه با تاکید براصول  براساس اصول کشاورزی پایدار تولیدی های پهنه رنامه های ترویجی و آموزشی در یکپارچه بتحقق مدیریت   

چارچوب مفهوم مدیریت یکپارچه این فرایند در .از اهداف این برنامه است اجماع دست اندرکاران  انسجام و ،سازماندهیریزی منطقه ای، 

در ساختار خرده مالکی از جمله مکانیسم های نوین ترویج مشارکتی طراحی تحولی  ترویجی  مدل های اصالحی و تلفیقی از بامبتنی که 

 و دخالت دادن سازمان یافته همه ذینفعاندر پهنه "ترویجی نهاده مدیریت"ارتقای سهم سازمان یافته این رویکرد، دراصل مهم  .شده است

با ایفای نقش مروج ارزیابی برنامه  ، تامین مالی واری ، نگهداریجرا، بهره بردا ،دربرنامه ریزی به ویژگی بخش غیردولتی و بهره برداران

 . است مسئول پهنه

درچارچوب یک مدل مدیریت یکپارچه پهنه های در ساختار متنوع و نظام غالب خرده مالکی کشاورزی بنا شده  برنامهدراین  کارروش    

جمله تاکتیک های ترویج از ویژه نظام پهنه بندی کردهای اصالحی و ترویجیو روی هاتلفیقی از کارکرداین مدل اصالحی، . است 

قالب که در نظام ترویج عمومی است روش ها در عه نظام های زراعی ، ترویج خصوصی و برخیتوس -ترویج –تحقیقسیستم مشارکتی، 

ارکتی سیستمی، بخشی از یک راهبرد جامع مدیریت مش. تلفیق و جانمایی شده استبا عنوان مدیریت مشارکتی سیستمی یک مدل مدون 

تر تحت عنوان توسعه یکپارچه جامعه محلی است که در زیر مجموعه آن، سناریوها و راهکارهای متنوعی برای رشد و توسعه روستایی 

 .ست در ذیل تشکیالت و فرایند کار در این برنامه به صورت نمودا ر جریانی تشریح شده ا .پیش بینی و تدوین شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توسعه کشاورزی پایدار ارتقای سالمت و  دبیرخانه  نمای شماتیک از ساختار و تشکیالت:   8شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در سطح مدیریت ترویج استان دبیرخانه  نمای شماتیک از ساختار و تشکیالت:   2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شهرستانرنامه در سطح نمای شماتیک از ساختار و تشکیالت ب:   2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در مرکز جهاد کشاورزی  دهستاننمای شماتیک از ساختار و تشکیالت برنامه :   9شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نهاد مدیریت و برنامه ریزی پهنه  

 ( مردمی) برنامه ریزی پهنه نهادغیردولتی

 

های منطقه آبخیز  فرمانداران شهرستان

 بصورت چرخشی یا متمرکز

 

 

 

نیک کلی

 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 

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 

 نیازها و پتانسیل ها

 سامانه برنامه ریزی ترویجی

 مروج مسئول پهنه

 

 مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه کمیته 

 جهاد کشاورزی دهستان   

  (نهادمرجع برنامه ریزی پهنه)

 

 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 

 ز دهستانمرک

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 

 طبیی و امور اراضی

 مروج مسئول پهنه

ونماینده گروه مرجع 

  ک

وعی کارشناس موض

 حفظ نباتات

 (تلفیق و تدوین برنامه پهنه)مرکز  مرجعتسهیلگر 

شرکت های 

 بازرگانی

 سامانه فنی وضعیت محیطی

 (محقق معین)

کارگروه  فنی و اجرایی 

مدیریت جهاد کشاورزی 

 شهرستان 

 

دبیرخانه تخصصی برنامه 

کشاورزی پایداردر مدیریت 

  هماهنگی ترویج

 

ی دبیرخانه برنامه کشاورز

 پایداردر دفتر ترویج 
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 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

دبیرخانه برنامه ریزی 

 ترویجی

کمیته مدیریت و 

نامه ریزی مرکز بر

 دهستان

 ذینفعان غیر دولتی  و مردمی درپهنهنهاد سازی و سازماندهی 

 مروج مسئول پهنه 

 برنامه ریزی دبیرخانه محلی 

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

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

 رویجیپشتیبانی ت

استقرار شبکه های  

 شتاب دهنده 

 مستند سازی 

 سامانه  نرم افزاری برنامه

 ترویجی و نظارت یریز

تایید برنامه براساس اولویت 

های ملی در تشکیالت 

 وتخصیص اعتباراتدبیرخانه 


