
 هر استان درطرح ارتقاي سالمت در و نحوه محاسبه  اعتبارت مورد نياز اقدامات  ترويجي   راهنماي جدول
 ... جدول برنامه وبودجه  طرح ترويجي طرح ارتقاي سالمت  محصوالت كشاورزي  استان: عنوان 

 
سال 

هزينه 

 مورد عنوان فعاليت عنوان عمليات كرد
هزينه 
 واحد

 حجم عمليات
 اعتبار كلي

 ميليون ريال
 محل هزينه كرد

:   1عمليات 
،اطالع رساني سازماندهي

و اگاه سازي ، شناسه 
گذاري و ظرفيت سازي   

سيستمي براي  اجراي 
پروژه هاي ترويجي و 
اموزشي طرح ارتقاي 

 سالمت  

ويژه    آموزشي رگزاري كارگاه هايب1-1
براي    ستاديبرنامه ريز ي وظرفيت سازي  

 استقرار پروژه هاي در طرح ارتقاي سالمت
 ويزه مديران  در سطخ ستاد استان

 600 3 200 مورد
مديريت ترويج 
سازمان جهاد 

 كشاورزي  استان 

 ساله 5

سطح بندي  و استقرار كد تطبيق  برنامه 1-2
وبهره بردارن  در پهنه هاي / سه محصوالت شنا

ترويجي و  تدقيق  وضعيت شاخصها و گروه 
ويزه دبيرخانه ستاد هاي عملياتي در هر پهنه 

 استان 

 350 1 350 مورد
طرح نظام دبيرخانه 

نوين استان مستقر 
 در ترويج 

 سال اول

برگزاري كارگاه هاي استقرار مديريت -1-3
اي سالمت  يكپارچه طرح ترويجي ارتق

محصوالت كشاورزي  مبتني برساختار نظام 
 ويزه مديريت جهاد  شهرستان هانوين ترويج  

 100 مورد
تعداد 

 شهرستان 

هزينه واحد در تعداد 
شهرستان ضرب و اعتبار كلي 

 محاسبه شود 

واحد ترويج  مديريت 
 شهرستان

 سال اول

استقرار سامانه جامع  اطالع رساني تكميل -1-4
دانش ويژه طرح ارتقاي سالمت   و تاالر

 محصوالت كشاورزي

 مورد
200

0 
1 2000 

مديريت ترويج و 
مركز تحقيقات  

 استان

 سال اول

اطالع رساني بهره  سازماندهي ،  برنامه-1-5
بردارن و استقرار كد شناسه توسط كارشناسان 

 پهنه 

 تعداد پهته 200 مورد

هزينه واحد در تعداد پهنه در 
عتبار كلي استان ضرب و ا

 محاسبه شود 
 مركز دهستان

 سال5

آموزش و :   2عمليات 
توانمندسازي عوامل 
شبكه ترويج و بهره 
برداران در ارتقاي 
سالمت محصوالت  

 كشاورزي 

برگزاري كارگاه هاي  ظرفيت سازي  و -2-1
آگاه سازي گروه هاي كاري  مرجع در سطوح 

استقرار كد تعيين شده براي شروع فرايند 
شناسه و الزامات اجرايي در سطخ مراكز حهاد 

 كشاورزي دهستان 

 50 مورد
تعداد 

 مركزدهستان

هزينه واحد در تعداد مركز 
دهستان ضرب و اعتبار كلي 

 محاسبه شود 

مركزجهاد كشاورزي  
 دهستان

 سال5

برگزاري دوره هاي آموزشي عوامل -2-2
كارشناسان پهته ، اعضاي (شبكه ترويج 

.. ) ركتهاي فني مهندسي و كلينيك ها وش
 هاي تدوين شده   PDMبراساس ساختار 

 100 مورد
تعداد 

 مركزدهستان

 دهستانهزينه واحد در تعداد 
ضرب و اعتبار كلي محاسبه 

 شود 

واحد ترويج  مديريت 
 شهرستان

 سال5

ارتقاي  برا ي برنامه اموزش بهره بردارن -2-3
 مهارت در توليد محصول سالم  

 200 مورد
به اراي هر 

 روستا

هزينه واحد در تعداد روستا 
ضرب و اعتبار كلي محاسبه 

 شود 

مركزجهاد كشاورزي  
 دهستان

 سال5

استقرار  سايت ها و كانون هاي يادگيري   -2-4
زنجيره   توليد محصوالت گواهي شده  براساس 

سايت ها ترويج (سطوح تعيين شده 
IPM.FFS    ( 

 350 مورد
ي هر به ازا

 روستا

هزينه واحد در تعداد روستا 
هاي منتخب در هر دهستان  
ضرب و اعتبار كلي محاسبه 

 شود 

در    روستاهاي اصلي
جهاد كشاورزي  

 دهستان

 سال5

مستند سازي :  3عمليات 
 و ارزيابي اثر بخشي 

 200 مورد   مستند سازي فرايندي ، ارتقاي لجستيك  
به ازاي هر 

 مركز  دهستان

احد در تعداد مركز هزينه و
دهستان ضرب و اعتبار كلي 

 محاسبه شود 
 مركز دهستان

 

  ميليو ن ريال   هزينه و اقدامات  ترويجي در طرح ارتقاي سالمت جمع  

امات چهار كانه ترويجي در طرح اين جدول به عنوان راهنما براي تدوين برنامه ترويجي و اعتبارات مورد نياز مديريت ترويج هر استان  براي انجام اقد: توضيح مهم 
اجراي سايت هاي -4اموزش بهره بردارن  -3اموزش   عوامل  شبكه دولتي و غير دولتي ترويجي   -2استقرار كد شناسه بهره بردارن  -1(ارتقاي سالمت 

IPM.FFS   (نكميل و با هماهنگي ساير بخش ها و  با  هره بردارناست كه بايد توسط  مديريت ترويج در هر استان براساس تعداد شهرستان ، دهستان و پهنه و ب
  .ارسال گردد براي  دريافت اعتبارت  مصوب طرح ارتقاي سالمت استان استانداري پاسخگويي به  مرتبط از جمله امضاي رييس سازمان  جهت  ارسال به  مراجع 

 ساله محاسبه مي شود  5ااعتبارات براساس برنامه 


