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بدون تردید نیروی انسـانی ماهر، پیشـرو و توانمند، زمینه سـاز تحول در بخش کشـاورزی 
و محـور توسـعه ملی اسـت. مکتب انسـان سـاز ترویج  بـه عنوان موتـور محرکه، بـه دنبال 
توسـعه منابع انسـانی کشـاورزی اسـت و هـدف آن تسـهیل گری در نیل بـه خوداتکایی در 

تولید محصوالت استراتژیک و امنیت غذایی در کشور است. 
تحـوالت ایجـاد شـده در افزایـش بـازده تولیـد، مصـرف بهینه نهـاده ها و کاهـش ضایعات 
مرهـون حضـور فعـال و موثـر عوامـل ترویـج و نیـز قهرمانان تولیـد درعرصه هـای مختلف 

کشـاورزی و منابـع طبیعی اسـت. 
در ایـن راسـتا ترویـج کشـاورزی بـه عنـوان یـک رویکرد توسـعه مـدار و تحول گـرا، مجموعـه متنوعـی از ابزار و روشـها را 
بـرای دسـتیابی بـه اهـداف متعالـی خود بـه خدمت می گیرد کـه یکی از روشـهای قابل اعتمـاد و کارآمـد در این خصوص، 
شناسـایی، انتخـاب، معرفـی و بکارگیـری تولیدکنندگان نمونه در سـطح ملی اسـت. انتخاب برترین های کشـاورزی و منابع 
طبیعـی بـه عنـوان یکـی از رویکردهـا و شـیوه هـای عملیاتـی ترویج در جهـت تحریک عالیـق وایجـاد انگیزه میـان عموم 
تولیـد کننـدگان از جایـگاه و اهمیـت ویـژه اي برخوردار اسـت. ایجاد انگیزه و رقابت سـالم میان شـاغلین بخش کشـاورزي، 
ارج نهـادن بـه زحمـات و تالشـهاي بهـره بـرداران، معرفي الگـوي عملي و قابـل اعتماد در بین کشـاورزان، معطـوف نمودن 
افـکار عمومـي جامعـه بـه ابعاد مختلـف فعالیتهاي جهاد کشـاورزي و مطـرح نمودن مسـایل و مشـکالت تولیدکنندگان در 

سـطوح ملـي، اسـتاني و محلـي بـا مسـئوالن اجرایـي، از جملۀ ایـن اهـداف واال و متعالی به شـمار می رود. 
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نقـش الگویـی برگزیـدگان کشـاورزی باتوجه بـه ویژگی هـای مهارتی و فنی آنان، پیشـرو بودن در پذیـرش ایده های 
نـو، ارتبـاط بـا مراکـز ترویجـی و تحقیقی، انگیزه باال بـرای ابتکار و نـوآوری و از همـه مهمتر مقبولیت و ارتباط گسـترده 

بـا تولیـد کننـدگان دیگر، در پیشـبرد اهداف ترویج کشـاورزی، غیر قابل انکار اسـت. 
تولیدکننـدگان برتـر مـی تواننـد بـه اشـکال مختلـف در فعالیتهـای ترویجـی مشـارکت نمـوده و بر دامنه دسترسـی 
مروجـان بـه اقشـار مختلـف جامعـه روسـتایی بیفزایند. ایـن نیروها در زمینه هـای مختلـف و در تمام مراحـل کار ترویج 
مـی تواننـد یـار و یـاور نیروهـای ترویـج بـوده و یکـی از عوامـل موثـر در پیشـبرد فعالیتهای آموزشـی- ترویجـی قلمداد 
شـوند؛ لـذا بـر مسـئوالن امر اسـت تا ضمن بهره گیـری از تمام ظرفیتهـای ملی، منطقه ای و اسـتانی، نسـبت به بهبود و 
ارتقای این برنامه و توسـعه کیفی آن بیش از پیش کوشـا باشـند. در انتها ضمن تقدیر و تشـکر بی شـائبه از مسـئوالن و 
دسـت انـدرکاران سـطوح مختلف این فعالیت پرزحمت، سـالمتی و توفیق همـه عزیزان را از درگاه احدیت مسـئلت دارم.  

کاظم خاوازی         

معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دی ماه 1394  
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پیام معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج    

به مناسبت تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی    

بهره برداران و تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی 

 از تالشـهای خسـتگی ناپذیـر همـه شـما بهره بـرداران ، به ویـژه تولیدکننـدگان برتر بخش 
کشـاورزی کـه بـا وجـود تنگناهائـی همچـون کم آبـی و تغییـرات اقلیمـی، توانسـتید بـا 
بکارگیـری دانـش نویـن و مدیریـت مؤثـر مزرعه، بیـش از انتظار تولیـد نمایید، سپاسـگزارم. 
تجلیـل از تولیدکننـدگان کـه سـربازان خط مقـدم تامین غذا می باشـند، گامـی کوچک در 

تکریم و ارج نهادن به این عزیزان محسوب می شود. 
بـه برکـت دوراندیشـی، درایـت و همدلـی و همزبانـی فنی و تخصصـی تولید اسـت که امروز 
در بخـش کشـاورزی می توانیـم با بـه کارگیری همه اسـتعدادهای بالقوه، ضریـب خوداتکائی 

بـه تولیـدات داخلی و دسـتیابی به امنیـت غذائـی را افزایش دهیم. 
مسـئولین نظـام می داننـد کـه یکـی از مهم تریـن سـرمایه های بی بدیـل بخـش کشـاورزی، شـما بهره بـرداران و تولیـد 
کننـدگان برتـر هسـتید کـه بـا اسـتفاده از دانش و شـیوه های نویـن تولید در قالـب فعالیت هـای ترویجی توانسـته اید در 
تعمیـق و تـداوم مزیـت رقابتـی، خالقیت هـای خـود را در عرصـه کشـاورزی به منصه ظهور برسـانید، شـما یـاران واقعی 
کشـور رنـج دیـده ایـران هسـتید کـه متواضعانـه و بـا اتخـاذ نوآوری هـای آگاهانـه و بـه کارگیـری یافته هـای پژوهشـی 
و ارتبـاط مسـتمر بـا ترویـج، نـه تنهـا بـه افزایـش کمـی تولیـد خـود اهتمـام ورزیده ایـد، بلکـه بـا رعایـت اصـول فنی و 
بـا مصـرف بهینـه نهاده هـای کشـاورزی، در راسـتای امنیـت غذایـی، مصـرف محصـوالت سـالم را هـم در سـبد غذائـی 

هموطنانتـان ارتقـاء داده اید. 
بخـش کشـاورزی در قلـب اقتصـاد ملـی و جهانـی بـا حفـظ مزیـت رقابتی نیازمنـد تولیـد و کاربـرد دانش فنی اسـت تا 
بتوانـد ماهیـت تولیـد کشـاورزی را بیـش از پیـش متحـول سـازد. امـروز تمام توان خـود را به کار بسـته ایم تـا طرح های 
پژوهشـی بخـش کشـاورزی بـر اسـاس نیازسـنجی واقعـی عرصه هـای تولیـد، هدایـت و اجرا شـوند و شـاهد آن هسـتیم 
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کـه شـما بـا عملیاتـی کـردن ایـن یافته ها باعـث دلگرمـی محققـان و مروجان شـده اید. هـم اکنـون سـازمان تحقیقات، 
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی متناسـب بـا شـرایط و چالش هـای پیـش روی شـما بهره بـرداران در صـدد اسـت تـا صدها 
طـرح پژوهشـی را توسـط محققـان این سـازمان بـه صورت گسـترده در مناطق مختلف کشـور به اجـرا در آورده و پس از 
دسـتیابی بـه نتایـج مـورد نظـر از طریـق اجرای طرح هـای تحقیقـیـ  ترویجی، نمایشـی و الگوئـی، زمینه کاربـرد آنها را 
در عرصه هـای عمومـی تولیـد مهیـا سـازد. اگرچه شـما بهره بـرداران و تولیدکنندگان عزیز نشـان داده اید که در اسـتفاده 

از نتایـج تحقیقـات بـرای افزایش تولید پیشـگام هسـتید.
بررسـی های کارشناسـی مؤیـد ایـن حقیقـت اسـت، که درسـال گذشـته کشـاورزان توانمنـد در یک رقابت گسـترده 
بـه موفقیت هـای قابـل توجهـی دسـت یافته انـد. در بخـش زراعـت و باغبانـی بهره بـرداران نمونـه با بـه کارگیـری بذور و 
نهـال اصـالح شـده و روش هـای صحیـح علمـی در فرآینـد تولید موفـق به ثبـت رکوردهای قابـل قبـول در افزایش کمی 

و کیفـی محصـوالت کشـاورزی گردیده اند. 
در بخـش تولیـدات دامـی کشـاورزان نمونه بـا بهره مندی از دانـش فنی ضمن رعایـت اصول بهداشـتی، بهبود ضریب 

تبدیـل در تولیـد گوشـت و شـیر و اسـتفاده بهینه از انرژی های در دسـترس، ضایعـات را نیز به حداقل رسـانده اند. 
در بخـش منابـع طبیعـی هم سـال گذشـته بهره بـرداران نمونه توانسـته اند چالش های پیـش رو را مدیریت کـرده و از 
تخریـب ایـن منابـع ارزشـمند جلوگیـری کنند. اسـتفاده از سیسـتم های نوین آبیـاری، مکانیزاسـیون و توجـه به صنایع 
تبدیلـی و تکمیلـی نیـز نشـان از اهتمـام ویژه شـما عزیـزان دارد. در پایـان الزم می دانم یک بـار دیگر از تمام کشـاورزان 
و بهره بـرداران بخـش کشـاورزی بـه خاطـر تالش هـای بی وقفـه در شـرایط محیطـی و جـوی خـاص عرصـه تولیـد و در 

جهـت تحقـق شـعار کشـاورزی دانش بنیان، رکـن اقتصـاد مقاومتی تشـکر نمایم.

                اسکندر زند
         معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دیماه 1394
رئیس ستاد شناسایی، انتخاب، معرفی و تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی  
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ضرورت و اهداف انتخاب نمونه های بخش کشاورزی    

»نیـروی انسـانی«، یکـی از ارکان اساسـی توسـعه بخش هـای مختلـف هر کشـور می باشـد، کـه بخش کشـاورزی 
نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نبـوده و تولیدکننـدگان ایـن بخش، بـه عنوان متولیـان و مسـئولین تهیه مـواد غذایی مردم 
جامعـه، نقـش اساسـی را در حـوزه امنیـت غذایـی برعهده دارنـد. وزارت جهاد کشـاورزی بـه منظورایجـاد زمینه ترغیب 
فعـاالن عرصـه تولیـد کشـاورزی در سـطح کشـور، توجـه مسـئولین، تصمیم سـازان و تصمیم گیـران کشـور بـه وضعیـت 
کشـاورزان، ایجـاد زمینـه بـرای ارائه کمبودها و مشـکالت کشـاورزان، معرفـی تولیدکننـدگان برتر بخش و ایجـاد زمینه 
الگویـی بـرای تأسـی سـایر بهره بـرداران، همـه سـاله نسـبت به شناسـایی، انتخـاب و معرفـی تولیدکننـدگان برتـر اقدام 

می نمایـد. 
بـدون شـک، انجـام ایـن امـر مهـم در راسـتای دسـتیابی و تحقق اهدافی اسـت که اهـم آن هـا را می توان بـه ترتیب 

کرد:  بیـان  ذیل 
ـ ارج نهـادن بـه زحمـات و تـالش روسـتائیان، تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشـاورزی و ارتقای شـأن و جایگاه 

و اهمیت حرفه و شـغل کشـاورزی در جامعه
ـ ایجاد انگیزه رقابت سالم میان شاغلین بخش کشاورزی و تشویق آنان به ادامه فعالیت سازنده تولیدی

ـ معرفی الگوی عملی و قابل اعتماد در بین تولیدکنندگان، روسـتائیان و عشـایر به منظور تأسـی سـایر تولیدکنندگان 
بهره برداران و 

ـ طرح مسائل و مشکالت روستائیان درسطوح ملی، استانی، شهرستانی و محلی با مسئولین مربوطه
ـ خـارج نمـودن تولیدکننـدگان، روسـتائیان و عشـایر از انـزوا و آشـنایی بـا حقـوق خود به وسـیله ایجاد تشـکل های 

صنفی
ـ فراهم نمودن زمینه مساعد برای تبادل تجربیات

ـ تشویق و ترغیب فعالیت های تولیدی در مناطق روستایی
ـ فراهم نمودن زمینه مساعد به منظور برقراری ارتباط تولیدکنندگان با مسئوالن عالی رتبه کشوری
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فرایند شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی در سال زراعی 94ـ1393    

درسـال زراعی94ـ1393، فعالیت سـتاد شناسـایی، انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشـاورزی براسـاس روال 
همـه سـاله از شـروع فصـل زراعـی آغاز شـده و سـتادهای شهرسـتانی، اسـتانی و مرکزی بـر حسـب وظیفه مندی خاص 
خـود بـه شناسـایی و ثبت نـام از داوطلبـان و کاندیداهـای برتـر در سـطوح و رشـته های مختلـف اقـدام نمودنـد. در ایـن 
سـال، فعالیـت شناسـایی در اسـتان های گرمسـیری از فروردیـن مـاه و در سـایر اسـتان ها به طور رسـمی از تیرمـاه آغاز 
شـد. اسـتان های کشـور، براسـاس تقویـم زمانـی در 4 مرحلـه اصلـی و یک مرحلـه نهایی )جمعـاً در 5 مرحلـه(، اقدامات 
مربـوط بـه شناسـایی، انتخـاب و معرفـی نفـرات برتـر به سـتاد مرکـزی را عملیاتـی نمودند کـه در مجموع، تعـداد 882 

فـرم در سـتاد مرکزی دریافت شـد.
 از میـان فرم هـای دریافـت شـده در سـتاد مرکـزی، تعـداد 51 فـرم بـه دالیـل مختلـف )نواقص پرونـده، عدم اسـتفاده از 
فرم هـای رسـمی، اسـتانی بـودن رشـته ها و غیرمرتبط بودن با رشـته های مصـوب( حذف شـدند و در نهایت، تعـداد 831 فرم 

پـس از ثبـت در دبیرخانـه سـتاد بـرای بررسـی فنی و کارشناسـی به کمیته هـای فنی و تخصصـی داوری ارسـال گردید.
 از مجمـوع تعـداد 831 فـرم تاییـد شـده در ایـن مرحلـه، زیربخش زراعت بـا تعداد171 فـرم )معـادل20/5 درصد(، 
بیشـترین و زیربخـش امـور اراضـی بـا 8 فـرم و فراوانـی تقریبـی 9 درصـد، کمتریـن فراوانی را بـه خود اختصـاص دادند 

)جدول شـماره 2(. 
 در ایـن دوره براسـاس بررسـی های انجـام شـده در کمیتـه برنامه ریـزی و سیاسـت گذاری سـتاد، تعـداد 76 رشـته 
بـرای رقابـت معرفـی شـدند و بر این اسـاس تعـداد 81 نفر از کاندیداهـای بخش کشـاورزی به عنوان نمونـه ملی انتخاب 
شـدند. روش انتخاب در 18 رشـته به صورت المپیادی و اطالع رسـانی از طریق نشـریات و رسـانه های دیداری شـنیداری 
اسـتانی، پـالکارد و اطالع رسـانی محلـی توسـط مراکـز خدمـات ترویجـی بـوده اسـت. بدین صـورت، تولیدکنندگانـی که 
سیسـتم مدیریـت مزرعـه و میـزان تولیـد خـود را در وضعیـت مناسـب و قابـل رقابت با سـایرین می دانسـتند؛ با کسـب 
آگاهـی و مراجعـه بـه مراکـز خدمات و تکمیـل فرم های ثبت نام، مـورد ارزیابی قرار گرفتند. رشـته های المپیادی شـامل: 
گنـدم آبـی و دیـم، برنج، کلـزا، جو آبی، ذرت دانـه ای، چغندرقند، سـیب درختی، پسـته، خرما، زیتون، مرکبـات، مرغدار 
واحـد گوشـتی، زنبـوردار، گاودار صنعتی، پرواربند گوسـاله، مـرغ دار واحد تخم گـذار و پرورش دهندگان آبزی می باشـند. 
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 در سـایر رشـته ها، بـدون تغییـر در تعداد سـطوح، فعالیت شناسـایی و انتخاب براسـاس روش اطالع رسـانی از طریق 
مراکـز خدمـات ترویـج انجام شـده و پس از تشـکیل کمیته های فنی دهسـتانی، شهرسـتانی و اسـتانی، نفـرات برتر برای 

بررسـی به سـتاد مرکزی معرفی شـده اند.
 فرم هـای دریافتـی از اسـتان های کشـور، پـس از بررسـی اولیـه و اخـذ کـد ثبـت در سـتاد مرکـزی تفکیـک شـده و 
بـه کمیته هـای فنـی و تخصصـی داوری ارجـاع داده شـدند. در ایـن کمیته هـا، مراتـب بررسـی فنـی و ارائه امتیـاز به هر 
فـرم انجـام شـده و در نهایـت از بیـن فرم هـای هر رشـته، سـه فـرم بـا بیشـترین و دقیق تریـن امتیازدهی، انتخاب شـده 
و مـورد بررسـی میدانـی توسـط کارشناسـان ارزیـاب هـر کمیتـه قـرار گرفتنـد. پـس از ارزیابـی نزدیک و تعییـن حدود 
صحـت فرم هـای دریافتـی و طـی جلسـات متعـدد داوری، نمونـه ملی در هر رشـته انتخاب و به سـتاد معرفی شـدند، در 

ایـن خصـوص، مسـتندات کیل گیـری در محصـوالت زراعـی و باغـی، نقـش بسـزایی در تعیین نمونـه ملی ایفـا نمودند.
 سـتاد شناسـایی، انتخـاب و معرفـی نمونه هـای ملـی بخـش کشـاورزی در سـال 1394 براسـاس برنامه ریزی هـای 
قبلـی، فرم هـای ارزیابـی را در قالـب رشـته ها به روزرسـانی کـرده و برای اسـتفاده به سـتاد انتخـاب نمونه های اسـتانی و 
شهرسـتانی ارائـه کـرده اسـت، هم چنین درخصـوص روش های کیل گیـری، دسـتورالعمل های فنی و تخصصـی مربوط به 

هـر محصـول را بـا مشـارکت کارشناسـان تخصصـی تدویـن و برای اجرا به اسـتان های کشـور ارسـال نموده اسـت.

ساختار اجرایی ستاد انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی    

 بـه منظـور شناسـایی و انتخـاب تولیدکننـدگان نمونـه، سـتاد انتخـاب و معرفـی نمونه هـای ملی بخش کشـاورزی با 
حضـور نماینـدگان کلیـه بخش هـای مرتبـط و با محوریت ترویج در سـطوح شهرسـتان، اسـتان و ملی تشـکیل می شـود 
کـه افراد واجد شـرایط از سـطح دهسـتان، شناسـایی و با کسـب امتیـازات الزم به سـطوح باالتر راه یافتـه و در نهایت در 

سـطح ملی انتخـاب و معرفی می شـوند.
 در ایـن خصـوص بخـش فنـی و تخصصـی، وظیفـه پیگیری جریـان انتخـاب نمونه ها از زمـان تهیه فرم هـای ارزیابی، 
ارسـال آن بـه اسـتان ها، حسـن نظـارت بر تکمیـل فرم ها، شـرکت در فرآینـد ارزیابی نهایـی، کیل گیـری، رکوردگیری و 
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انتخـاب نهایـی در کمیتـه داوری را بـر عهـده دارد کـه بـرای تقویـت و تخصصی تر نمودن ایـن بخش، کمیته هـای فنی و 
تخصصـی بـا عناویـن ذیل و مشـارکت کارشناسـان ترویـج، بخش اجرایـی مربوطه، تحقیقات و کشـاورزان خبره تشـکیل 

و فعالیـت می نمایند. 
کمیته فنی- تخصصی زراعت . 1
کمیته فنی- تخصصی باغبانی . 2
کمیته فنی-تخصصی امور دام، طیور و آبزیان . 3
کمیته فنی- تخصصی ترویج و تشکل های بخش کشاورزی. 4
کمیته فنی تخصصی منابع طبیعی و آبخیزداری . 5
کمیته فنی تخصصی آب، خاک و صنایع کشاورزی . 6

شاخص های اصلی برای تعیین رشته های ملی    

1( استراتژیک بودن محصول از نظر امنیت غذایی، صادرات و ارزآوری 
2( اهمیت رشته از جهت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست 
3( جایگاه رشته در طرح های محوری وزارت جهاد کشاورزی 
4( اهمیت رشته از جهت بهره وری عوامل محدودکننده تولید 

5( تعداد بهره بردار در رشته و گستردگی آن در کشور 
6( توجه به فراگیری مشارکت در عرصه های مختلف تولید و بهره برداری و نقش ترویجی رشته 

7( ایجاد ارزش افزوده در محصوالت کشاورزی و جلوگیری از ضایعات 
 تبصره: رشته های فاقد شرایط مندرج در شاخص های تعیین شده،  باید در سطح استان رقابت نمایند. 



11ویژه نامه سی امین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی

معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

شاخص های انتخاب در زیربخش های تخصصی    

 زراعت و باغبانی 
رعایت اصولی فنی و علمی در مراحل قبل از کاشت، کاشت، داشت، برداشت و پس از تولید  
رعایت اصل بهره وری در به کارگیری منابع تولید بویژه آب و خاک، مصرف متعادل و بهینه کود و سموم شیمیایی  
رعایت مصرف بهینه انرژی در فرایند تولید  
رعایت جنبه های زیست محیطی   
میزان عملکرد و میانگین تولید در واحد سطح   
کیفیت محصول براساس استانداردهای رسمی کشور  
میزان مشارکت و همکاری در فعالیت های ترویجی   

امور دام و طیور
وضعیت مطلوب واحد تولیدی از نظر رعایت اصول علمی و فنی، تجهیزات استاندارد، نکات بهداشتی و درمانی   
مصرف بهینه انرژی در فرایند تولید  
بهره وری در مصرف نهاده ها و عوامل تولید بویژه خوراک دام و جیره نویسی مناسب   
مدیریت مناسب واحد و ابتکار و خالقیت در فعالیت تولیدی   
میزان عملکرد و میانگین محصول و تنوع تولید   
کیفیت محصوالت تولیدی براساس استانداردهای رسمی کشور   
میزان مشارکت و همکاری در فعالیت های ترویجی   

شیالت و آبزیان 
میزان تولید و یا صید در طول سال   
میزان بازدهی باالی تولیدی نسبت به ظرفیت اسمی مرکز   
رعایت مصرف بهینه انرژی در فرایند تولید  
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پایین بودن میزان تلفات )در مراحل تخم، الرو، بچه ماهی و پرواری اعم از ماهی و میگو(  
رعایت موازین فنی و استانداردهای علمی در ساخت تأسیسات و تجهیزات فنی   
رعایت اصول فنی و علمی استاندارد در روند پرورش ماهیان و آبزیان   
استفاده از تجهیزات مناسب و استاندارد در روند پرورش یا صید آبزیان   
میـزان همـکاری بـا سـازمان شـیالت و رعایـت محدوده هـای زمانـی و مکانـی صید به منظـور حفظ محیط زیسـت   

و ذخایـر آبزیان 
تجربه، سوابق کاری و رعایت نکات ایمنی در عملیات صید و صیادی  
 میزان مشارکت و همکاری در فعالیت های ترویجی   

منابع طبیعی و آبخیزداری 
رعایت اصول فنی در بهره برداری و انجام تعهدات از جمله تعادل دام و مرتع   
سطح اجرا و کیفیت عملیات مرتع داری، جنگل داری و آبخیزداری   
اجرای منظم برنامه های پیش بینی شده براساس مندرجات طرح ها و کتابچه راهنما  
توانایی جلب مشارکت مردمی در فعالیت های مرتع داری، جنگل داری و آبخیزداری   
آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، واحدهای بهره برداری، مجریان و بهره برداران   

آب، خاک و صنایع کشاورزی 
بهره گیری از دانش فنی نوین در روند تولید   
کمیت و کیفیت محصوالت تولیدی   
استفاده از ماشین آالت مدرن با تکنولوژی مناسب   
به کارگیری نیروهای متخصص و فنی   
قابلیت رقابت محصوالت تولیدی با سایر تولیدات مشابه   
خالقیت، ابتکار و نوآوری در کلیه روند تولید   
استاندارد بودن محصوالت   
رعایت موازین ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی   
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اجراو بهره برداری سیستم های آبیاری تحت فشار براساس موازین علمی و فنی   
سرویس و نگهداری صحیح و به موقع از تجهیزات   
تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی   
حفاظت و بهره برداری صحیح از منابع آبی و سیستم های انتقال آب   
اعمال مدیریت فنی به منظور ارتقای بهره وری انتقال و مصرف آب  
تاثیر مثبت و موثر واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی در زنجیره تولید تا مصرف  
تولید محصوالت با کیفیت باال و رعایت استانداردهای الزم در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی  

امور عشایر 
حفظ و احیای منابع طبیعی، رعایت اصول اجرا، بذرپاشی در حین کوچ   
تناسب تعداد دام با ظرفیت مراتع   
مشارکت در برنامه طرح تعادل دام و مرتع   
برقراری ارتباط و هماهنگی مناسب با مراجع ذیصالح اجرایی   
رعایت اصول فنی در پرورش دام   
نحوه مناسب نگهداری دام و کوچ بموقع   
حضور در برنامه های آموزشی ترویجی و کسب اطالعات و مشاوره های فنی   

تشکل های بخش کشاورزی 
میزان توانمندی، خودکفایی و خودگردانی   
مشارکت اعضای تعاونی در تصمیم گیری از طریق جلسات مجمع عمومی   
اعمال مدیریت و رعایت اصل بهره وری در استفاده از کلیه عوامل و منابع تولید   
رعایت مفاد مندرج در اساسنامه تشکل مربوطه   
ارائـه اطالعـات و مشـاوره های فنـی به اعضـای تعاونی از طریـق برگزاری کارگاه های آموزشـی، بازدیدهای آموزشـی   

و فنـی و دعـوت به همـکاری مشـاوران تخصصی و علمی 
جذب اعتبارات و تسهیالت بانکی   
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

بازاریابی محصوالت تولیدی   
کمیت و کیفیت محصوالت تولیدی   
رعایت جنبه های زیست محیطی   

ترویج و آموزش 
همکاری و ارتباط با مروجان و کارشناسان ترویج کشاورزی   
ارتبـاط مسـتمر بـا روسـتاییان و تشـکلهای تخصصـی بخـش کشـاورزی به منظـور جلب مشـارکت آنـان در اجرای   

برنامه هـای ترویجـی 
ارتباط مستمر با محققان برای انعکاس مسائل و مشکالت فنی   
حضور فعال در برنامه های آموزشی ضمن خدمت در راستای ارتقای دانش فنی   
ارائه خدمات مشاوره ای، نظارتی و مشارکتی   
رعایت معیار و شاخصه های شغلی   
ارائه و برگزاری برنامه های اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری و برپایی مسابقات، نمایشگاه و بازدیدهای فنی   
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

بررسی آماری نمونه های ملی بخش کشاورزی در سال 94ـ1393    

الف( وضعیت توزیع کمیته های فنی و تخصصی نمونه های ملی 
درسـال جـاری، نمونه هـای ملـی بخـش کشـاورزی براسـاس تصمیمـات »کمیتـه برنامه ریـزی و سیاسـتگذاری« سـتاد 
انتخـاب و معرفـی تولیدکننـدگان نمونـه در 76 رشـته و بـه تعـداد 81 نفر انتخاب و معرفی می شـوند. براسـاس اطالعات 
منـدرج در جـدول شـماره )1(، بیشـترین تعـداد نمونه مربوط بـه کمیته  فنی و تخصصـی زراعی با 16 انتخـاب و کمترین 

تعـداد نمونـه مربـوط بـه کمیتـه فنـی و تخصصی امور عشـایری بـا 2 انتخاب می باشـد.

کمیته فنی - تخصصی زراعت )15رشته / 16 انتخاب (
 محصول گندم آبی   
محصول گندم دیم   
محصول جو آبی   
محصول برنج   
محصول چغندرقند  
محصول پنبه  
محصول سیب زمینی   
محصول ذرت دانه ای   

محصول دانه های روغنی )کلزا(  
محصول پیاز  
محصول حبوبات آبی  
محصول حبوبات دیم  
محصول نباتات علوفه ای  
 محصول گواهی شده )سالم زراعی (  
بهره بردار نمونه کشاورزی حفاظتی  

کمیته فنی تخصصی باغبانی )14 رشته / 15 انتخاب ( 
محصول سیب درختی   
محصول پسته   
محصول خرما   

محصول زیتون   
محصول مرکبات   
محصول انار  
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

گیاهان دارویی  
محصول زعفران  
محصول چای   
محصول انگور  

محصول گلخانه ای )سبزی و صیفی(  
محصول گلخانه ای )گل و گیاهان زینتی(   
نهال مثمر محصوالت باغی   
محصول گواهی شده )سالم باغی (  

کمیته فنی - تخصصی امور دام و طیور)11رشته / 10 انتخاب(
گاوداری صنعتی   
پرواربندی گوساله   
گوسفندداری   
مرغداری واحد گوشتی   
مرغداری واحد تخم گذار  
زنبورداری  

مرکز جمع آوری شیر  
کارخانه تولید خوراک دام   
کارخانه تولید خوراک طیور  
واحد جوجه کشی  
دامدار عشایر  

کمیته فنی - تخصصی شیالت و آبزیان ) 5 رشته / 6 انتخاب (
پرورش ماهیان گرمابی   
پرورش  ماهیان سردآبی  
پرورش  میگو  

صیاد صنعتی  
صیاد میگو  

کمیته فنی - تخصصی ترویج و تشکل های بخش کشاورزی ) 13 رشته / 14 انتخاب ( 
تسهیلگر زن روستایی  
مددکار ترویجی)مروج( روستایی  
مجری نمونه کانون یادگیری  
شرکت خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی  

واحد مشاع کشاورزی  
شرکت تعاونی کشاورزی   
شرکت تعاونی تولید روستایی   
شرکت تعاونی زنان روستایی   
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

شرکت تعاونی روستایی   
شرکت سهامی زراعی  
کشت و صنعت  

نظام صنفی کشاورزی  
زن عشایر  

کمیته فنی - تخصصی منابع طبیعی و آبخیزداری ) 7 رشته / 9 انتخاب(
مرتع دار   
آبخیزدار   
مجری طرح های جنگل داری   
محافظ افتخاری جنگل و مرتع  

مجری پروژه مشارکت مردمی تثبیت شن و بیابان زدایی  
صنوبرکار   
مجری مدیریت منابع جنگلی  

کمیته فنی - تخصصی آب، خاک و صنایع کشاورزی ) 11 رشته / 11 انتخاب (
واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی زراعی  
واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی  
واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی دامی  
واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی شیالتی  
واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی لبنی  
 بهره بردار بهینه از سیستم های آبیاری تحت فشار )قطره ای(   

بهـره بـردار بهینـه از سیسـتم های آبیـاری تحـت فشـار   
)بارانـی(

بهره بردار آب و خاک  
سازنده ادوات کشاورزی  
شرکت خدمات مکانیزاسیون  
شرکت نمونه بازرگانی کشاورزی  
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

جدول شماره 1( تعداد رشته ها و نمونه ها به تفکیک معاونت تخصصی/ سازمان سال 1394

تعداد نمونه تعداد رشته معاونت / سازمان ردیف

1516زراعت 1

1415 باغبانی 2

1110امور تولیدات دامی 3

56شیالت و آبزیان4

55ترویج و آموزش کشاورزی5

1111آب، خاک و صنایع کشاورزی 6

88تشکل های بخش کشاورزی7

79منابع طبیعی و آبخیزداری 8

11امور اراضی9

7681جمع 

ب( وضعیت فرم های تحت بررسی
 از میـان فرم هـای قابـل قبـول، بیشـترین فـرم مربـوط بـه زیربخش زراعـت با تعـداد 171 فرم بـا فراوانـی تقریبی 20/5 

درصـد و کمتریـن فرم هـای ارسـالی مربـوط به رشـته امـور اراضی بـا 8 فـرم و فراوانی تقریبـی 0/9 درصد می باشـد.
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

جدول شماره2( وضعیت فرم های تحت بررسی ستاد انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی در سال 1393-94

درصد فراوانیفرم های ارسالیمعاونت / سازمانردیف

 17120/5 زراعت 1

12615/6باغبانی 2

14517/5 امور دام و طیور3

455/4شیالت و آبزیان4

657/8ترویج و آموزش کشاورزی5

10112/1آب، خاک و صنایع کشاورزی6

829/8تشکل های بخش کشاورزی7

 9/1 76منابع طبیعی و آبخیزداری8

80/9امور اراضی9

121/4امور عشایری10

51غیرمرتبط )حذفی(11

882100جمع کل

ج( وضعیت تحصیلی 
 براسـاس اطالعـات منـدرج در جدول شـماره 3، بیشـترین فراوانـی نمونه های ملی بخش کشـاورزی از لحـاظ تحصیالت 
بـه مقطـع تحصیلـی لیسـانس با فراوانـی 25 نفر معـادل 30/9 درصـد و کمترین مقطع تحصیلـی به فوق دیپلـم با 2 نفر 

و معـادل 2/4 درصد مربوط می باشـد.
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

جدول شماره 3( وضعیت تحصیلی نمونه های ملی بخش کشاورزی انتخاب شده سال 1394 

درصد فراوانی فراوانی سطح تحصیلی ردیف 

2227/2زیر دیپلم1

2429/7دیپلم 3

22/4فوق دیپلم4

2530/9لیسانس5

89/8فوق لیسانس یا دکترای تخصصی6

81100جمع کل 

د( وضعیت جنسیتی 
بـا توجـه بـه اطالعـات منـدرج در جدول شـماره 4، تعـداد 4 نفر از افـراد منتخب معـادل 4/9 درصـد زن و تعداد 77 

نفـر از نمونه هـای ملـی بخـش کشـاورزی معـادل 95/1 درصد از افـراد منتخب مرد می باشـند.

جدول شماره 4( وضعیت توزیع جنسیتی نمونه های ملی بخش کشاورزی انتخاب شده سال 1394 

درصد فراوانی فراوانی جنسردیف

44/9زن1

7795/1مرد2

81100جمع کل 



21ویژه نامه سی امین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی

معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

ه( وضعیت سنی 
حداکثر سـن در نمونه های ملی 81 سـال و حداقل آن 28 سـال و میانگین سـنی نیز 50 سـال می باشـد. بیشـترین 
فراوانـی نمونه هـای ملـی بخـش کشـاورزی از لحـاظ سـنی در گـروه سـنی 46 الـی 50 سـال و کمتریـن تعـداد و درصد 

فراوانـی نمونه هـای ملـی بخـش کشـاورزی در گـروه سـنی 30 و کمتر بوده اسـت )جدول شـماره 5(.

جدول شماره 5( وضعیت سنی نمونه های ملی بخش کشاورزی انتخاب شده سال 1393

درصد فراوانی فراوانی گروه سنی ردیف

611113/8 و بیشتر1

256-601012/3

351-551214/8

446-501214/8

541-451012/3

636-401113/8

731-351113/8

3045 و کمتر8

81100جمع کل 



سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ویژه نامه سی امین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی 22

معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

تحلیل وضعیت نمونه های ملی بخش کشاورزی سال 1394    

)درمقایسه با متوسط عملکرد کشور و جهان(    

در راسـتای ارج نهـادن و توجـه بـه اهمیـت تولیـدات نمونه های ملـی، سـتاد انتخاب و معرفـی تولیدکننـدگان نمونه 
بخـش کشـاورزی در برخـی از محصـوالت زراعـی و باغـی، میـزان عملکـرد رکوردار سـال جاری بـا نمونه های سـال قبل 

و میـزان برتـری وی بـا متوسـط کشـور و جهان را مقایسـه نموده اسـت. 

جدول شماره 6( مقایسه عملکرد نمونه های ملی بخش کشاورزی در سال زراعی )94-1393( با متوسط تولید کشور و جهان

محصول 
عملکرد 

نمونه سال 
زراعی1393-94
)کیلوگرم در هکتار(

متوسط عملکرد در 
 کشور سال 1392

)کیلوگرم در هکتار(

مقایسه برتری 
عملکرد نمونه 

با متوسط 
کشور )درصد(

متوسط عملکرد 
جهانی 

)کیلوگرم در هکتار(

مقایسه برتری 
عملکرد نمونه با 
متوسط جهان 

)درصد(

12840375033/1گندم آبی 1
223055/6

6435108562گندم دیم 2

13278478427/7514225/8برنج3

7400233932350021/4پنبه )وش(4

19200742324/6731724/9ذرت دانه ای5

1538004294226/72771441/4چغندرقند6

966003006741/63230738/7سیب زمینی 7

5010218134172243کلزا8
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

10850318540142888جوآبی9

1670001477711/212100137سیب درختی10

175968136 10935751پسته )خشک(11

651494279 8000018100مرکبات 12

1555619281231856128زیتون)میوه(13

34580509366683449خرما14

10000014203701028697انار15

تحلیل مقایسه عملکرد نمونه های ملی بخش کشاورزی     

) برخی از رشته های بخش کشاورزی از سال 1386 تا 1394(    

 در راسـتای سیاسـت و برنامه هـای سـتاد مبنـی بـر ارج نهـادن بـه رکـورداران رشـته های مختلـف در سـال جـاری بـه 
مقایسـه عملکـرد نمونه هـای ملـی بخش کشـاورزی 1394، نسـبت به نمونه های 8 سـال گذشـته پرداخته اسـت )جدول 

.)7 شماره 
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

جدول شماره 7( مقایسه عملکرد تولید کنندگان برتر منتخبی از محصوالت زراعی و باغی از سال 1386 تا 1394

سال 86 محصولردیف
تن در هکتار

سال 87 
تن درهکتار

سال 88 
تن در هکتار

سال 89 
تن در هکتار

سال 90 
تن در هکتار

سال 91
تن در هکتار

سال 92
تن درهکتار

سال93
تن درهکتار

سال94
استانرکورد دارتن درهکتار

آذربایجانغربیفرخ عباسی12/42012/840 13/112/212/07113/23912/87012/88313/05گندم آبی1

اردبیلحسین حبی6/7366/435 4/7485/7024/4965/1946/8124/0904/882گندم دیم2

مازندرانعبدالرضا شکریان زینی 13/28713/278 16/50313/95315/20810/80012/14113/07513/739برنج3

خراسان رضویمحمد اکبری7/5007/400 7/6367/4888/0918/7247/57/5157/900پنبه4

جنوب کرمانجان اهلل جهانشاهی افشار18/27119/200 16/816/78116/54915/48516/45716/60417/685ذرت دانه ای5

خراسان رضویمحمد اسالمی6143115153/800 /158/25142159/129141/120136/825159چغندرقند6

همدانمهدی قاسمی طاهر121110/714134/616133/07695/3100/980120125/33296/600سیب زمینی7

کردستانفردین صادقی8/417/5146/6177/8176/8586/5706/5557/4005/010کلزا8

خراسان رضویاحمد رضا شریف جواهری12/57910/850 9/89/86612/65213/41013/56513/94710/915جو آبی9

تهرانصمد ابراهیمی166167/000 5145/600 /125126/4132164/47580138سیب درختی10

فارسامین فریدونی13/16610/953 12/65413/96213/75013/69612/88513/03713/160پسته )خشک(11

فارسمحمد باقر دستانی490118/20080/000 /728485/6107/16083/2115مرکبات )نارنگی(12

گیالنایرج امینی23/80015/556 9227/572 /15/143619/312/612/33327/34325زیتون )دانه(13

فارسسید حسنعلی ضیغمی34/580 33/800 29/1428/8327/13227/37031/2243939/200خرما14

لرستانمهدی آدینه وند110112/100129/350100100/000-127/449105110انار15
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دی ماه 1394

جدول شماره 7( مقایسه عملکرد تولید کنندگان برتر منتخبی از محصوالت زراعی و باغی از سال 1386 تا 1394

سال 86 محصولردیف
تن در هکتار

سال 87 
تن درهکتار

سال 88 
تن در هکتار

سال 89 
تن در هکتار

سال 90 
تن در هکتار

سال 91
تن در هکتار

سال 92
تن درهکتار

سال93
تن درهکتار

سال94
استانرکورد دارتن درهکتار

آذربایجانغربیفرخ عباسی12/42012/840 13/112/212/07113/23912/87012/88313/05گندم آبی1

اردبیلحسین حبی6/7366/435 4/7485/7024/4965/1946/8124/0904/882گندم دیم2

مازندرانعبدالرضا شکریان زینی 13/28713/278 16/50313/95315/20810/80012/14113/07513/739برنج3

خراسان رضویمحمد اکبری7/5007/400 7/6367/4888/0918/7247/57/5157/900پنبه4

جنوب کرمانجان اهلل جهانشاهی افشار18/27119/200 16/816/78116/54915/48516/45716/60417/685ذرت دانه ای5

خراسان رضویمحمد اسالمی6143115153/800 /158/25142159/129141/120136/825159چغندرقند6

همدانمهدی قاسمی طاهر121110/714134/616133/07695/3100/980120125/33296/600سیب زمینی7

کردستانفردین صادقی8/417/5146/6177/8176/8586/5706/5557/4005/010کلزا8

خراسان رضویاحمد رضا شریف جواهری12/57910/850 9/89/86612/65213/41013/56513/94710/915جو آبی9

تهرانصمد ابراهیمی166167/000 5145/600 /125126/4132164/47580138سیب درختی10

فارسامین فریدونی13/16610/953 12/65413/96213/75013/69612/88513/03713/160پسته )خشک(11

فارسمحمد باقر دستانی490118/20080/000 /728485/6107/16083/2115مرکبات )نارنگی(12

گیالنایرج امینی23/80015/556 9227/572 /15/143619/312/612/33327/34325زیتون )دانه(13

فارسسید حسنعلی ضیغمی34/580 33/800 29/1428/8327/13227/37031/2243939/200خرما14

لرستانمهدی آدینه وند110112/100129/350100100/000-127/449105110انار15
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

تشکیالت اجرایی سازمان کار فرآیند شناسایی و انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی     

)سطوح ملی، استانی و محلی(    

سازمان کار در سطح ملی

ستاد شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی
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سازمان کار در استان 
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نمونه های ملی بخش کشاورزی
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وظایف کمیته های اجرایی در معاونت و سازمان های ستادی وزارت جهاد کشاورزی
تعیین سیاست، خط مشی و شاخص های انتخاب ( 1
تهیه و اصالح فرم های انتخاب و شناسایی نمونه های کشاورزی در رشته های مصوب ( 2
 پیگیری برنامه اجرایی مربوط به نمونه های کشاورزی در استان و شهرستان های کشور ( 3
 تدویـن دسـتورالعمل، پیشـنهادات و راهکارهـای راهبردی در جهت ارتبـاط، حمایت و اسـتفاده از نمونه های منتخب ( 4

در رشـته تخصصی مربوطه 
 تهیه فرم های بازرسی و بازدید از نمونه های استانی معرفی شده به ستاد مرکزی ( 5
 انتخاب کارشناسان ارزیاب و آموزش آنان جهت پیگیری اجرای فرآیند انتخاب نمونه های ملی بخش کشاورزی ( 6
 آموزش دست اندرکاران انتخاب نمونه های کشاورزی در استان و شهرستان های کشور ( 7
 صدور حکم دست اندرکاران نمونه های بخش کشاورزی ( 8
 همکاری با کمیته داوری به منظور انتخاب نمونه های کشاورزی در سطح کشور ( 9
 تالش در جهت ایجاد بستر مناسب و اعمال سیاست های تدوین شده شورای سیاست گذاری در معاونت مربوطه ( 10
 همکاری با کمیته داوری و دبیرخانه مرکزی ( 11
 مشارکت در برگزاری مراسم انتخاب نمونه های ملی بخش کشاورزی ( 12
 انتقال نظرات مسائل و مشکالت بخش های اجرایی به شورای سیاست گذاری ( 13
 تخصیص اعتبار الزم به منظور پیگیری امور اجرایی انتخاب نمونه های بخش کشاورزی ( 14

وظایف دبیرخانه ستاد اجرایی انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی 
پیگیری اجرایی برنامه های شورای برنامه ریزی وسیاست گذاری ( 1
ایجاد سیستم ارتباطی مناسب با ستادهای اجرایی در معاونت و سازمان های ستادی( 2
انعکاس نظرات بخش های اجرایی به شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری ( 3
تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی مصوب شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری ( 4
تشکیل جلسات هماهنگی با بخش های اجرایی به منظور توجیه رؤسای کمیته های اجرایی ( 5
تشکیل کمیته اجرایی مراسم معرفی نمونه های کشور ( 6
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی
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 انعکاس اخبار مربوط به انتخاب نمونه های کشاورزی در سطح ملی ( 7
صدور دستورات اجرایی الزم به بخش ها و کمیته های مختلف با ابالغ رئیس ستاد ( 8
تمهیدات اجرایی الزم جهت برگزاری کالس های آموزشی و توجیهی برای دست اندرکاران انتخاب نمونه ها ( 9

ترکیب کمیته های فنی- تخصصی در سطح ملی
عضو تخصصی موضوعی از تحقیقات ( 1
نماینده تخصصی معاونت اجرایی و سازمان های ذیربط( 2
کارشناس ترویج از گروه های تخصصی ترویج ( 3
نماینده موضوعی از مجمع ملی خبرگان بخش کشاورزی( 4

تبصـره: اعضـای کمیته هـای فنـی بـا هماهنگـی بخش های تخصصی و دبیرخانه شناسـایی شـده و توسـط رئیس سـتاد 
انتخـاب نمونه هـای ملی کشـاورزی می شـوند.

وظایف کمیته های فنی-تخصصی در سطح ملی 
بررسی نهایی فرم های انتخاب شده در سطح ملی و کشوری ( 1
داوری و انتخاب نفرات اول کشوری در هر رشته ( 2
بازدید از نمونه های استانی به منظور انتخاب نفر برتر( 3

تبصـره 1( انتخـاب اعضـای کمیته هـای اجرایـی انتخـاب نمونه های بخش کشـاورزی در هـر بخش بر عهده معـاون وزیر 
در آن بخـش خواهد بود.

تبصره 2( رئیس گروه تخصصی ترویج در کمیته تخصصی مربوطه عضویت خواهد داشت.

اعضای کمیته هماهنگی و اجرایی انتخاب نمونه های کشاورزی در استان 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان )رئیس کمیته( ( 1
معاون هماهنگی ترویج و آموزش )دبیر کمیته( ( 2
نماینده تام االختیار اتحادیه ها یا تعاونی های مرتبط)عضو کمیته(( 3
نماینده تام االختیار بخش های تخصصی، معاونت و سازمان های ذیربط )عضو کمیته(( 4
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وظایف کمیته اجرایی انتخاب نمونه های کشاورزی در استان 
نظارت بر حسن اجرای فعالیت انتخاب نمونه های کشاورزی براساس اهداف و سیاست های کالن تعیین شده ( 1
بررسی و بحث در مورد بودجه و امکانات مورد نیاز( 2
بحث و بررسی در مورد انعکاس و معرفی اخبار نمونه های منتخب ( 3
تایید نهایی نمونه های منتخب استانی ( 4
رفع اختالفات کالن بین ستاد و مدیریت ها و معاونت های سازمان ( 5
بررسی میزان عضویت و اختیارات اتحادیه، تعاونی و سازمان های غیردولتی و ... در فعالیت انتخاب نمونه های کشاورزی ( 6
نحوه همکاری با نهادهای خارج از سازمان و جذب امکانات از سوی آنان ( 7

اعضای کمیته فنی و تخصصی استان 
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان ( 1
رئیس اداره ترویج استان ( 2
نمایندگان مدیریت های مرتبط تحقیقاتی، اجرایی، تخصصی و فنی ( 3
نمایندگان اتحادیه و تعاونی های مربوطه ( 4

وظایف کمیته فنی و تخصصی استان 
زمان بندی به منظور روند انتخاب نمونه های کشاورزی در بخش های مختلف استان( 1
نحوه ارتباط و میزان اختیارات و وظایف ستاد استانی و معاونت های سازمان براساس دستورالعمل های ارسالی و ...( 2
بررسی مسائل و مشکالت ایجاد شده در روند کار انتخاب نمونه های کشاورزی در بخش های مختلف و بررسی نظرات و پیشنهادات ( 3
ارائه گزارش تشکیالت انتخاب نمونه های کشاورزی به معاونت و مدیریت ها توسط نمایندگان مربوطه ( 4
بحث در مورد نمونه های منتخب استانی معرفی شده از سوی تشکیالت مربوطه در معاونت و مدیریت ها ( 5
بررسی نحوه همکاری و دخالت اتحادیه، تعاونی و سازمان های غیردولتی در انتخاب نمونه های کشاورزی ( 6
بررسی مسائل و مشکالت ستادهای شهرستانی و بررسی نظرات و پیشنهادات ارسالی ( 7
رفع اختالف بین بخش های اجرایی استانی و شهرستانی ( 8
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نمونه های ملی بخش کشاورزی
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نحوه تشکیل کال س های توجیهی و آموزشی برای دست اندرکاران انتخاب نمونه های کشاورزی ( 9
نحوه اجرای تبلیغات و انعکاس اخبار انتخاب نمونه های کشاورزی و معرفی آنان ( 10
نحوه ارتباط و حمایت و استفاده از نمونه های استانی و شهرستانی و سایر فعالیت های دیگر ( 11
نحوه بازرسی میدانی از نمونه های شهرستانی توسط معاونت و مدیریت های مربوطه ( 12

اعضای کمیته اجرایی انتخاب نمونه های کشاورزی در شهرستان 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ( 1
رئیس اداره ترویج شهرستان ( 2
نمایندگان تام االختیار ادارات ذیربط ( 3
نمایندگان تام االختیار تعاونی و تشکل های بخش کشاورزی ( 4

وظایف کمیته اجرایی انتخاب نمونه های کشاورزی در شهرستان 
تعیین میزان اختیارات و وظایف اتحادیه، تعاونی و سازمان های غیردولتی ( 1
ارائه گزارش در مورد روند فعالیت های انجام یافته و ارسال آن به کمیته استان ( 2
بررسی در مورد نحوه همکاری با همکاران مستقر در دهستان، بخش، روستا و مروجان ( 3
انتخاب داوران ( 4
انتخاب کارشناسان ارزیاب بخش های خصوصی ( 5
هماهنگی با بخش های تخصصی برای معرفی کارشناسان ارزیاب ( 6

وظایف کارشناسان ارزیاب 
تکمیل فرم های مربوط به نمونه های معرفی شده توسط کمیته شناسایی دهستان ( 1
دریافت و تکمیل مدارک مورد نیاز افراد معرفی شده ( 2
تهیه گزارشات فعالیت های انجام شده برای ارائه به کمیته داوری شهرستان( 3
بررسی مزارع و مدارک ارسالی از دهستان های تابعه( 4
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اعضای کمیته شناسایی و معرفی در دهستان 
مروجان و همکاران دهستان ها، بخش ها و روستاهای منطقه ( 5
ناظرین و مشاورین مزرعه ( 6
مدیران عامل تعاونی و تشکل های بخش کشاورزی ( 7
شوراهای اسالمی روستایی ( 8
نماینده بخش اجرایی )حسب موضوع( ( 9

وظایف کمیته شناسایی و معرفی در دهستان 
اطالع رسانی مناسب به کشاورزان ( 1
فراخوان شرکت در المپیاد و جشنواره ( 2
ثبت نام از کاندیدا ( 3
نظارت بر فرآیند تولید ( 4
ارتباطات مستمر با کمیته انتخاب نمونه های کشاورزی در شهرستان ( 5
ارتباط با کارشناسان ارزیاب( 6
ارائه خدمات الزم به نمونه های منتخب بر اساس حمایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ( 7
شناسـایی و تمـاس بـا کشـاورزان نمونـه در طـول سـال براسـاس معیارهـای منـدرج در فرم هـای انتخـاب نمونه های ( 8

کشـاورزی و دسـتورالعمل های تعیین شـده
ارائه پیشنهاد کشاورزان برتر به ادارات تخصصی و کمیته انتخاب نمونه های کشاورزی در شهرستان ( 9
کمک به کارشناسان ارزیاب در تکمیل فرم های انتخاب نمونه های کشاورزی ( 10
شرکت در کالس و جلسات توجیهی، مشورتی و کارشناسی در مورد انتخاب نمونه های کشاورزی در سطح شهرستان ( 11

تبصـره ( مراکـز جهـاد کشـاورزی می تواننـد وظایف خـود را از طریق خریـد خدمـت از بخش خصوصی به شـرکت های 
خدمات مشـاوره ای، فنی و مهندسـی واگـذار نمایند.
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کمیته 
فنی - تخصصی 
زیربخش زراعت

مسئول کمیته: غالمرضا ضیایی
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اعضای کمیته    

فرامـک عزیـز کریمـی - میتـرا توحیـد- جمشـید نظـری- آیـدا رحمانـی – سـیمین فـرد- مریـم اطاعتی – مسـعود 
حکیمـی – عاطفـه دادشـیان - صـادق طاهری طریـق- علی اکبر صفـری نوده- محمدرضـا علی سـعیدی- همایون ملک 
احمـدی- رحیـم احمدونـد- محسـن خـدادای – احمدرضـا کوچکـی – حسـن امیـری اوغـان – محمدزمانیان - رسـول 
اسـالمی- اسـماعیل بیضایـی- مریـم محمـودی- رحیـم محمدیـان – زیبنـده دهقانپـور- علی خـان محمـدی – خسـرو 
کلهـر- محمـد ابهـری – محسـن عصار- محمـد شـریفی مقدم – غالمرضا ضیایـی- ابولفضـل ریحانی – صدیقـه بکوردی 

– رفیـع افتخار-زینـب سـبزی- میتراقلعـه بیگی

سیمای زراعت    

سیاست ها و برنامه های اجرایی معاونت زراعت در راستای تحقق اهداف طرح اقتصاد مقاومتی:
افزایش تولید در واحد سطح  
بهبود کیفیت تولید  
کاهش هزینه های تولید واقتصادی نمودن تولید  
استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی با تاکید بر حفظ سالمت محیط زیست  
تغییر الگوی مصرف وکاهش مصرف سرانه  
ارتقاء مکانیزاسیون در مراحل کاشت، داشت وبرداشت  
ساماندهی بذر  
بهبود مدیریت مزارع  
مدیریت واستفاده بهینه از منابع آبی با توسعه کشت های جایگزین  
توسعه کشاورزی حفاظتی به منظور پایداری در تولید با حفظ منابع آب وخاک  
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

براسـاس برنامه ششـم توسـعه کشـور، سـطوح سـالیانه زیرکشـت محصوالت سـیب زمینی وپیاز ثابت بوده وافزایش 
تولیـد بـا رویکـرد افزایـش عملکـرد در واحـد سـطح صورت مـی گیرد که عـالوه برتامیـن نیاز کشـور بخشـی از تولید به 
کشـورهای همسـایه صـادر مـی گـردد. میـزان صـادرات سـیب زمینی طـی سـالهای 92و93 بـه ترتیـب 150/9و391/8 

هزارتـن وپیـاز 249/2 و254/8 هزارتـن بوده اسـت.

بـر اسـاس آمـار سـال 92 وزارت جهـاد کشـاورزی ، سـطح کل کشـت محصـوالت زراعـی 12163231 هکتـار کـه 
6301575 هکتـار آبـی و 5861656 هکتـار دیـم می باشـد. میزان کل تولیـدات زراعی نیز 68/07 میلیون تن می باشـد 

کـه در ایـن بیـن غالت بـا 14/7 میلیـون تـن)33/52 درصد( بیشـترین سـهم را دارد.
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

  نمونه های 
ملی زیربخش زراعت
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

کشاورز نمونه محصول گندم آبی    
سال تولد: 1342

سطح تحصیالت: راهنمائی
استان/ شهر: آذربایجان غربی بوکان

عملکرد: 12840 کیلوگرم در هکتار

1(  مدیریت بهینه مزرعه گندم آبی رقم زرین مادری در سطح 50 هکتار
2(  دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول با استفاده از بذر اصالح شده

3(  رعایت اصول فنی تناوب زراعی
4(  استفاده از زیرشکن و خاکورز مرکب

5(  تغذیه اصولی و فنی براساس نتایج آزمون خاک و آب
6(  کشت مکانیزه با ردیفکار )کشت مستقیم(

7(  مصرف بهینه بذر در هکتار
8(  مصرف بهینه آب با بهره مندی از سیستم آبیاری تحت فشار

9(  بکارگیری آبیاری شبانه، کاهش دفعات آبیاری و تغییر در نازل ها در جهت مصرف بهینه آب
10(  مزرعه عاری از هر گونه آفت، بیماری و علف های هرز

11(  کشاورز پیشرو در منطقه در انتقال تجارب به سایر کشاورزان

فرخ عباسی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

کشاورز نمونه محصول گندم دیم    
سال تولد: 1324

سطح تحصیالت: ابتدایی
استان/ شهر: اردبیل گرمی

عملکرد: 6435 کیلوگرم در هکتار

1(  مدیریت بهینه مزرعه گندم دیم رقم زاگرس در سطح 30 هکتار
2(  دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول در واحد تولیدی

3(  استفاده مناسب از ذخیره رطوبتی و عدم استفاده از آبیاری تکمیلی
4(  مدیریت صحیح مزرعه از طریق افزایش مواد آلی خاک و ذخیره سازی رطوبت در فصل آیش

5(  مصرف بهینه انواع کودهای شیمیایی براساس نتایج آزمون خاک
6(  استفاده از بذر مناسب، اصالح شده و سازگار با اقلیم

7(  مصرف بهینه و اصولی بذر در واحد سطح و تراکم مناسب
8(  کشت مکانیزه با بذرکار

9(  شرکت در کالس های آموزشی و ترویجی و بکارگیری توصیه های فنی
10( پیشرو در ارائه تجارب به سایر تولید کنندگان

حسین حبی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

کشاورز نمونه محصول جو آبی    
سال تولد:1331

سطح تحصیالت: فوق دیپلم
استان/ شهر: خراسان رضوی تربت حیدریه

عملکرد: 10850 کیلوگرم در هکتار

1(  اعمال مدیریت صحیح مزرعه تولید جو رقم بهمن در سطح 24 هکتار
2(  تولید کمی و کیفی محصول در واحد تولیدی
3(  استفاده از رقم اصالح شده و سازگار با منطقه

4(  بهره مندی از سیستم آبیاری تحت فشار و مدیریت بهینه مصرف آب در مزرعه
5(  رعایت اصول فنی تناوب زراعی و آماده سازی بستر کشت

6(  استفاده مناسب و اصولی از کودهای شیمیایی، زیستی و آلی
7(  کشت با بذرکار فاروئی

8(  مدیریت فنی مزرعه بدون آفت، بیماری و علف های هرز
9(  کشاورز پیشرو در تولید جو در منطقه

10( شرکت در فعالیت های آموزشی ترویجی
11(  بکارگیری توصیه های تحقیقاتی و کارشناسی در تولید محصول

احمدرضا شریف جواهری
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

کشاورز نمونه محصول برنج    
سال تولد:1342 

سطح تحصیالت: ابتدایی
استان/ شهر: مازندران بهشهر

عملکرد: 13278 کیلوگرم در هکتار شلتوک

1(  اعمال مدیریت صحیح مزرعه شالیکاری در سطح 10 هکتار رقم پرمحصول شیرودی
2(  دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول برنج در واحد سطح

3(  اعمال مدیریت مصرف بهینه آب در شالیزار با بهره گیری از سیستم آبیاری تناوبی
4(  بهره مندی از توصیه های فنی و کارشناسی ناظر مزرعه

5(  انجام آزمون خاک و مصرف بهینه عناصر شیمیایی براساس نتایج آزمون
6(  مصرف بهینه بذر و کشت مکانیزه

7( استفاده از انواع کودهای میکرو و بیولوژیک و آلی
8(  مدیریت آفت کرم ساقه خوار به روش بیولوژیکی

9( مددکار ترویجی و پیشرو در اجرای طرح های مدرسه در مزرعه
10(  شرکت در کالس های آموزشی و ترویجی و انتقال تجارب به سایر کشاورزان

عبدالرضا شکریان زینی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

کشاورز نمونه محصول ذرت دانه ای     
سال تولد:1322

سطح تحصیالت: ابتدایی
استان/ شهر: منطقه جنوب کرمان جیرفت

عملکرد: 19200 کیلوگرم در هکتار با رطوبت 17درصد

1(   مدیریت صحیح مزرعه ذرت دانه ای رقم 704 در سطح 70 هکتار
2(  دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول

3(  کشت مکانیزه با ردیف کار پنوماتیک
4(  مصرف بهینه آب با بهره مندی از سیستم آبیاری تحت فشار )تیپ(

5(  بهره مندی از توصیه های فنی مهندسین مشاورو ناظر مزرعه
6(  تسطیح لیزری و استفاده از خاک ورز مرکب

7(   کشت به روش هیرم کاری
8(  مصرف کودهای ماکرو، میکرو، کامل و بیولوژیک براساس توصیه کارشناسی

9(  مزرعه عاری از آفات و بیماری ها
10(  شرکت در کالس های ترویجی 

جان اهلل جهانشاهی افشار
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

کشاورز نمونه محصوالت علوفه ای     
سال تولد:1357

 سطح تحصیالت: دیپلم
استان/ شهر: همدان فامنین

عملکرد: 22000 کیلوگرم در هکتار یونجه خشک

1(  اعمال مدیریت تولید علوفه )محصول یونجه( در سطح 18 هکتار
2(  دستیابی به تولید کمی و کیفی یونجه مرغوب

3(  مدیریت بهینه آب با بهره مندی از سیستم آبیاری تحت فشار
4(  رعایت اصول صحیح تهیه زمین، زمان و تعداد شخم

5(  استفاده مناسب و بهینه از بذر بوجاری و سس گیری شده
6(  رعایت زمان مناسب کاشت

7(  کشت با ردیفکار با رعایت فاصله مناسب
8(  رعایت اصول فنی تغذیه گیاهی

9(  مدیریت مطلوب علف های هرز خصوصاً سس یونجه
10( برداشت در زمان مطلوب گلدهی

11( شرکت در دوره های آموزشی ترویجی

علی عندلیبی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

کشاورز نمونه محصول پنبه     
سال تولد:1361

 سطح تحصیالت: دیپلم
استان/ شهر: خراسان رضوی مه والت
عملکرد: 7400 کیلوگرم وش در هکتار

1(  اعمال مدیریت صحیح مزرعه پنبه رقم ورامین در سطح 9 هکتار
2(  دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول تولیدی

3(  استفاده از انواع کودهای حیوانی، ریزمغذی و ماکرو طبق توصیه های کارشناسی
4(  استفاده از سولوپتاس برای مقابله با اثرات ناشی از تنش خشکی و شوری

5(  مصرف بهینه آب از طریق استفاده از سیستم لوله کشی و ئیدروفلوم و تنظیم و باالنس رشد رویشی و زایشی
6(  رعایت تاریخ کاشت مناسب، تراکم گیاهی، تنک کردن به موقع و وجین علف های هرز

7(  رعایت تناوب زراعی و آماده سازی مناسب بستر کاشت
8(  مزرعه عاری از هر گونه بیماری

9(  تغییر روش کشت از فارو به مکانیزه
10( شرکت در دوره های آموزشی ترویجی

11( استفاده از علوم و فنون کشاورزی

محمد اکبری



45ویژه نامه سی امین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی

معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

کشاورز نمونه محصول کلزا    
سال تولد:1357

 سطح تحصیالت: دیپلم
استان/ شهر: کردستان قروه

عملکرد: 5010 کیلوگرم در هکتار 

1(  اعمال مدیریت فنی و بهینه مزرعه کلزا رقم اکاپی در سطح 7 هکتار
2( استفاده از بذر رقم اصالح شده و سازگار و مصرف بهینه بذر در واحد سطح

3( دستیابی به تولد کمی و کیفی محصول
4( کشت مکانیزه با ردیف کار

5( آزمون خاک و استفاده از انواع کودهای ماکرو ومیکرو براساس توصیه های فنی
6(  مصرف بهینه آب از طریق استفاده از روش آبیاری تحت فشار کالسیک ثابت

7(  مبارزه زراعی و مکانیکی با علف های هرز
8( برداشت یک مرحله ای با کمباین مخصوص

9( شرکت در دوره های آموزشی مربوط به زراعت کلزا
10( پیشرو در انتقال تجارب و توصیه های فنی به سایر کشاورزان

فردین صادقی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

کشاورز نمونه محصول چغندرقند    
سال تولد:1360

سطح تحصیالت: دیپلم
استان/ شهر: خراسان رضوی چناران

عملکرد: 153800 کیلوگرم در هکتار غده

1(  اعمال مدیریت بهینه مزرعه در سطح 16 هکتار چغندرکاری رقم بریجیتا
2(  دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول با عیار 16/5

3(  مصرف بهینه آب در مزرعه با بهره گیری از روش آبیاری تحت فشار قطره ای
4(  بکارگیری مهندس ناظر در مزرعه و بهره مندی از توصیه های کارشناسی

5(  رعایت اصول فنی تناوب زراعی
6( استفاده از کودهای زیستی، آلی و بقایای گیاهی کشت ماقبل

7(  کشت مکانیزه با دستگاه پنوماتیک با تراکم مناسب
8( استفاده از انواع کودها براساس توصیه های کارشناسی

9( مدیریت مکانیکی علف های هرز
10(  انجام وجین و تنک اصولی
11( برداشت مکانیزه و به موقع

12(  شرکت در کالس های آموزشی مرتبط با زراعت چغندرقند

محمد اسالمی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

کشاورز نمونه محصول سیب زمینی    
سال تولد: 1350

 سطح تحصیالت: راهنمایی 
استان/ شهر: همدان بهار

عملکرد: 96600 کیلوگرم در هکتار

1(  مدیریت بهینه مزرعه سیب زمینی رقم راموس و جلی در سطح 9 هکتار
2( ارتقاء کمی و کیفی تولید محصول در واحد سطح

3( مصرف بهینه آب با بهره مندی از شیوه آبیاری تحت فشار )ثابت کالسیک(
4(  انجام آزمون خاک و مصرف عناصر شیمیایی براساس نتایج آزمون خاک

5( استفاده از خاکورز مرکب در قبل از کاشت
6(  رعایت تناوب زراعی

7(  بهره مندی از انواع کودهای زیستی، میکرو و آلی
8(  کشت مکانیزه با ردیف کار تمام اتوماتیک

9( برداشت مکانیزه
10(  انجام آزمون باقیمانده نیترات و تولید محصوالت در حد مجاز نیترات

11( پیشرو در انتقال تجارب به سایر کشاورزان
12( بکارگیری توصیه های فنی و کارشناسی در فرآیند تولید محصول

مهدی قاسمی طاهر
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

کشاورز نمونه محصول پیاز    
سال تولد: 1360

سطح تحصیالت: لیسانس
استان/ شهر: منطقه جنوب کرمان عنبرآباد

عملکرد: 150000 کیلوگرم در هکتار

1( مدیریت فنی مزرعه پیاز رقم ریوبراو در سطح 150 هکتار
2(  دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول در چارچوب طرح استمرار تولید پیاز

3(  بهره مندی از سیستم آبیاری قطره ای تیپ و مصرف بهینه آب
4(  انجام آزمون خاک و رعایت توصیه های فنی و کارشناسی در مصرف عناصر شیمیایی

5( مصرف بهینه، اصولی و فنی بذر در واحد سطح
6(  رعایت اصول فنی تناوب زراعی

7( بهره مندی از کودهای زیستی و آلی
8( بسترسازی مناسب کشت و خاک ورزی

9(  کشت مستقیم نشاء
10( کنترل تلفیقی علف های هرز در مزرعه

11( شرکت در کالس های آموزشی و ترویجی و پیشرو در اجرای طرح های کشاورزی در منطقه

روح اهلل فرزان
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

کشاورز نمونه محصول حبوبات دیم    
سال تولد: 1342

سطح تحصیالت: لیسانس
استان/ شهر: کرمانشاه داالهو

عملکرد: 2700 کیلوگرم در هکتار نخود

1(  مدیریت بهینه تولید نخود دیم رقم اصالح شده 9966 در سطح 37 هکتار
2(  دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول

3(  رعایت اصول فنی و عملیات اجرایی ذخیره سازی رطوبت
4(  انجام آزمون خاک و مصرف کودهای پایه براساس نتایج آزمون

5(  مصرف بهینه بذر اصالح شده و ضدعفونی شده
6(  کشت مکانیزه با دستگاه پنوماتیک

7(  مبارزه بیولوژیک با آفت هیلتوس به وسیله زنبور براکن
8(  مبارزه مکانیکی با علف های هرز
9( مزرعه عاری از هر گونه بیماری

10(  پیشرو در انتقال تجارب به سایر کشاورزان
11( مشارکت در کالس های آموزشی ترویجی و طرح های کشاورزی

همایون داودی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

کشاورز نمونه محصول حبوبات آبی    
سال تولد: 1361

سطح تحصیالت: فوق لیسانس
استان/ شهر: زنجان ابهر

عملکرد: 7500 کیلوگرم در هکتار لوبیا قرمز

1(  مدیریت صحیح مزرعه لوبیا رقم ازنا در سطح 48 هکتار
2(  دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول

3(  رعایت اصول تناوب زراعی و بسترسازی کشت
4(  کشت مکانیزه با ردیفکار و مصرف بهینه بذر اصالح شده و ضدعفونی شده

5( مدیریت بهینه مصرف آب در مزرعه از طریق اعمال روش آبیاری تحت فشار )تیپ و بارانی(
6(  استفاده مناسب از کودهای دامی،سبز و زیستی

7(  انجام آزمون خاک و مصرف کودهای ماکرو و میکرو براساس نتایج آنالیز خاک
8( مزرعه عاری از بیماری و علف های هرز

9(  تلفیق دانش نوین و تجارب عملی در واحد تولیدی
10( مشارکت در اجرای طرح های کشاورزی و توسعه ای در منطقه

11(  کارآفرین برتر عرصه کشاورزی

امیر کریمی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

تولیدکننده نمونه محصول گواهی شده )سالم زراعی(     
سال تولد: 1358

سطح تحصیالت: لیسانس
استان/ شهر: بوشهر دشتی

عملکرد: تولید محصول گوجه فرنگی )گواهی شده و سالم(

1(  اعمال مدیریت صحیح واحد تولیدی در سطح 6/5هکتار تولید گوجه فرنگی
IPM/FFS 2(  دستیابی به تولید کمی، کیفی و سالم در چارچوب

3(  مصرف بهینه آب با بهره مندی از روش آبیاری قطره ای
4( انجام آزمون های آب، خاک و گیاه و اعمال مدیریت تغذیه و حاصلخیزی

5(  استفاده از بذور اصالح شده و گواهی شده با تأیید کلنیک های گیاه پزشکی
6(  پایش مزرعه تحت نظارت مستقیم کارشناسان شبکه مراقبت

7(  مدیریت تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی و اقدامات بیولوژیک
)GAP( اخذ گواهینامه بازرسی انطباق از مرکز ملی تأیید صالحیت ایران در تولید محصول  )8

9(  تولید محصول سالم از نظر باقیمانده آفت کش ها و فلزات سنگین
10(  بکارگیری دانش نوین و توصیه های فنی و تلفیق با تجارب و دانش بومی

11(  شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با تولید محصول سالم

محمد دیبا
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

بهره بردار نمونه کشاورزی حفاظتی    
سال تولد:1342 

سطح تحصیالت: دکتری
استان/ شهر: گلستان-کردکوی

مدیریت مزرعه سویا درسطح 15 هکتار بی خاک ورزی در قالب سایت الگویی ترویجی-تولیدی( 1
شروع فعالیت در زمینه تولید محصول به روش حفاظتی از سال89( 2
3 ))Hub( حمایت از راه اندازی وتجهیز پایگاه های تحقیقات کاربردی،آموزش وترویج کشاورزی حفاظتی درسطح کشور
تغییر درشیوه تولید از روش های مرسوم به شیوه های نوین کشاورزی حفاظتی( 4
کشت مستقیم بذر در بقایای گیاهی)بی خاک ورزی( به تولید انواع محصوالت گندم، سویا وذرت( 5
پیشرو در انتقال تجارب ودانش روز به سایر کشاورزان( 6
رعایت تغذیه بهینه گیاه با استفاده از فرآورده های زیستی وآلی( 7
بهینه سازی مصرف آب از طریق باالبردن مواد آلی درخاک( 8
ارتباط با مراکزآموزشی، ترویجی، تحقیقاتی واجرایی وبکارگیری توصیه های فنی ( 9

حبیب اله کریمی طالقانی



53ویژه نامه سی امین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی

معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

مدیر نمونه واحد تولیدی زراعی    
سال تولد: 1357

سطح تحصیالت: راهنمائی
استان/ شهر: خراسان شمالی مانه و سملقان

مدیریت مزرعه پیاز

1(  اعمال مدیریت صحیح مزرعه پیاز در سطح 11 هکتار رقم سفید فالت
2(  دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول

3(  مصرف بهینه آب از طریق اجرای سیستم آبیاری تحت فشار تیپ
4(  انجام آزمون خاک و آب و مصرف عناصر شیمیایی براساس توصیه های کارشناسی

5(  رعایت تناوب زراعی
6(  اجرای عملیات مناسب جهت آماده سازی بستر خاک

7(  کشت نشاء کاری
8(  کنترل زراعی علف های هرز

9(  مزرعه عاری از بیماری ها
10(  شرکت در کالس های آموزشی و ترویجی

ایوب عابدی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

 کمیته 
 فنی- تخصصی 
زیربخش باغبانی

مسئول کمیته: غالمرضا ضیایی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

اعضای کمیته    

افشـین شـفیعیان- معصومـه حبشـی- زهراجلیلی مقـدم-  علـی محسـنی- محمـود حسـین نیا-فلورا دولت خـواه- 
لیـال کاظـم زاده- محمـد سـلیمانی- سـیدعلی اکبـر داودی- فرزیـن منوچهـری- پریسـا پورعلـی- مهـدی خـدام- علی 
خانمحمـدی- مرتضـی توکلی نسـب- احمدشـاکراردکانی- میرمجیـد بنـی فاطمه- محسـن عصـار- محمدشـریفی مقدم-

غالمرضاضیایی-رفیـع افتخـار- رفعـت فخرالدیـن- صدیقـه بکوردی

سیمای کلی باغبانی ایران    

ـ  اقتصادی کردن تولید به ازاء مصرف بهینه آب
ـ  افزایش تولید کمی و کیفی محصوالت باغبانی در محیط کنترل شده

ـ  کاهش فرسایش خاک با توسعه باغ در اراضی شیبدار
ـ  ایجاد اشتغال مولد

ـ  بررسی و تعیین مزیت های نسبی در تولید محصوالت و فرآورده های زیربخش باغبانی
ـ  بررسی و تعیین نیازهای اولویت های سرمایه گذاری در زیر بخش باغبانی

ـ  بررسـی و تعییـن اولویت هـای مربـوط به پوشـش بیمـه ای پرداخت یارانه ها و خریـد تضمینی محصـوالت و فرآورده های 
باغبانی زیربخش 

ـ  مطالعه و ارزیابی عرصه های باغبانی به منظور اصالح، احیاء و مکان یابی توسعه متوازن آن
ـ  همکاری علمی و فنی با مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و مجامع علمی تخصصی باغبانی

ـ  افزایش کمی و کیفی تولیدات باغبانی
ـ بهبود کیفیت محصوالت باغی در راستای تأمین سالمت و امنیت غذایی

ـ  توسعه و ساماندهی تولید محصوالت گواهی شده ارگانیک
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

ـ  حمایت از افزایش ضریب مکانیزاسیون و ارتقاء شاخص های توسعه و نوسازی ماشین های کشاورزی
ـ  تدویـن برنامـه اجرائـی در راسـتای اهـداف کالن اقتصـاد مقاومتـی )افزایـش ضریـب خوداتکایـی از نظـر تأمیـن روغن 

زیتـون و تولیـد محصـوالت دارای ویتامین هـا و آنزیم هـای ضـروری مـورد نیـاز انسـان(
ـ برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری در منابع پایه و کاهش ضایعات در مراحل مختلف تولید

ـ  اهتمام در افزایش صادرات محصوالت باغی و مثبت کردن تراز تجاری بخش کشاورزی
ـ ایجـاد بسـتر مناسـب بـرای تأمیـن و تولیـد ارقـام تجـاری جدید نهـال گواهی شـده، حمایـت از ایجاد باغ هـای مادری 

گونه هـای مـورد نیاز
ـ سطح زیر کشت محصوالت باغی 2600000 هکتار )بارآور 2200000هکتار نهال 400000هکتار( 

ـ میزان کل تولیدات باغی 16500000تن
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

باغدارنمونه محصول انار    
سال تولد: 1360

سطح تحصیالت: دیپلم
استان/ شهر: لرستان کوهدشت

عملکرد: 100000کیلوگرم در هکتار

1(  اعمال مدیریت صحیح باغداری در سطح 6 هکتار رقم گلوباریک دان سیاه
2( دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول صادراتی

3(  مدیریت مصرف بهینه آب در باغ با اجرای آبیاری قطره ای
4(  رعایت اصول فنی کاشت و تراکم اصله در هکتار

5(  انجام به موقع و صحیح و اصولی هرس های فرم، اصالحی و باردهی
6(  تغذیه گیاه با روش چالکود یا نوار کود و استفاده از ورمی کمپوست

7(  مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها
8(  بهره گیری از روش های مکانیکی و تلفیقی در کنترل کرم گلوگاه انار

9(   پیشرو در انجام فعالیت های گروهی و تعاونی و انتقال تجارب
10(  حضور مستمر در کالس های ترویجی و بکارگیری توصیه های فنی

11(  حضور مستمر در نمایشگاه های عرضه محصول

مهدی آدینه وند

نمونه های ملی زیربخش باغبانی    
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

باغدار نمونه محصول سیب درختی    
سال تولد: 1324

سطح تحصیالت: ابتدایی
استان/ شهر: تهران دماوند

عملکرد: 167000 کیلوگرم در هکتار

1(  مدیریت بهینه باغ سیب از ارقام قرمز، زرد، استارکینگ، موندپال گاالودلبار استیوال در سطح 22 هکتار
2(  دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول سالم ممتاز و با کیفیت در اندازه مناسب

3(  بهره مندی از پایه های رویشی در باغ سیب
4(  مصرف بهینه آب در باغ با بهره مندی از سیستم آبیاری قطره ای

5(  مدیریت تلفیقی با آفات و بیماری ها
6(  کنترل زراعی و مکانیکی علف های هرز

7(  هرس به موقع، اصولی و فنی )سبز و خشک(
8(  تغذیه فنی براساس توصیه های کارشناسی از طریق سیستم آبیاری )محلولپاشی(

9( استفاده از کودهای آلی، ورمی کمپوست و ترکیبات اسیدهیومیک و اسیدفولیک و...
10(  رعایت اصول IPM/ FFS در باغ سیب

11( انجام آزمون باقی مانده سموم و فلزات سنگین و تولید محصول مطابق با استاندارد
12(  شرکت در کالس های آموزش ترویجی و بهره مندی از توصیه های فنی

صمد ابراهیمی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

باغدارنمونه محصول انگور    
سال تولد: 1338

سطح تحصیالت: ابتدایی
استان/ شهر: قزوین تاکستان

عملکرد: 120000 کیلوگرم درهکتار

1(  مدیریت بهینه تاکستان رقم بی دانه سفید در سطح 3 هکتار
2(  دستیابی به تولید محصول کمی و کیفی رقم تجاری

3(  مصرف بهینه آب با بهره مندی از سیستم آبیاری قطره ای
4( تربیت و پرورش درختان با استفاده از سیستم فراز

5(  انجام هرس به موقع، اصولی و فنی
6(  تجزیه خاک و مصرف عناصر شیمیایی براساس نتایج آزمون

7(  مدیریت مکانیکی علف های هرز
8(  برداشت به موقع، بسته بندی و جمل و نقل اصولی

9(  بکارگیری توصیه های فنی و کارشناسی
10(  شرکت در کالس های آموزشی و ترویجی

ولی اله طاهرخانی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

باغدارنمونه محصول خرما    
سال تولد: 1360

سطح تحصیالت: لیسانس
استان/ شهر: فارس جهرم

عملکرد: 34580 کیلوگرم درهکتار

1(  مدیریت اصولی نخلستان خرما در سطح 8 هکتار رقم تجاری شاهانی
2( دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول درجه یک و ممتاز

3( تراکم مناسب در هکتار و اصولی فنی کشت
4( انجام هرس و تکریب در 900 اصله خرما

5(  مصرف بهینه و صحیح آب با بهره مندی از سیستم آبیاری قطره ای
6(  بهره مندی از مالچ حیوانی، ماسه بادی، میانه کاری و آبیاری شبانه

7(  مدیریت تلفیقی با آفات و بیماری ها
8(  تغذیه نخلستان براساس توصیه های کودی

9( رعایت عملیات بهداشتی در نخلستان
10( بسته بندی در کارتن های با مشخصات تولید کننده

11( شرکت در دوره های آموزشی و بکارگیری توصیه های فنی

سیدحسنعلی ضیغمی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

باغدارنمونه زیتون    
سال تولد: 1318

سطح تحصیالت: فوق لیسانس
استان/ شهر: گیالن رودبار

عملکرد: 15556 کیلوگرم در هکتار میوه زیتون

1(  مدیریت بهینه باغ 165 هکتاری زیتون از ارقام روغنی، کنسروی و دو منظوره
2( دستیابی به تولید کمی و کیفی میوه زیتون و روغن زیتون

3( مصرف بهینه آب در باغ با استفاده از آبیاری قطره ای
4(  هرس فرم و باردهی به روش اصولی و به موقع

5(  مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها
6(  تله گذاری و ردیابی آفت مگس زیتون

7(  رعایت فاصله زمانی پس از برداشت تا حمل به کارخانه فرآوری
8(  پایین بودن درصد ضایعات میوه و باال بودن درصد استحصال روغن

10(  رعایت اصول بهداشتی در باغ و کارگاه فرآوری
11( پیشرو در انتقال دانش فنی به زیتون کاران منطقه

12(  بهره مندی از دانش روز مهندسین مشاور

ایرج امینی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

باغدارنمونه محصول پسته    
سال تولد: 1331

سطح تحصیالت: متوسطه
استان/ شهر: فارس سروستان

عملکرد: 10953 کیلوگرم در هکتار محصول خشک

1(  مدیریت فنی باغ پسته ارقام کله قوچی، احمدآقایی و اکبری در سطح 60 هکتار
2(  تولید کمی و کیفی محصول بهداشتی و صادراتی

3(  رعایت اصول فنی در احداث باغ و تراکم مناسب اصله در هکتار
4(  مصرف بهینه آب در باغ از طریق افزایش ذخیره آب و استفاده از کودهای آلی و کمپوست غنی شده

5(  باغ عاری از آفات و بیماری
6( مدیریت مکانیکی علف های هرز

7(  تغذیه باغ از انواع کودهای شیمیایی، آلی، زیستی و کمپوست براساس توصیه کارشناسی
8(  انجام چالکود در فصل زمستان

9(  هرس به موقع، اصولی و فنی
GAP 10(  تولید محصول مطابق با

11( بیمه نمودن باغ
12(  بهره مندی از ترمینال مکانیزه در محدوده باغ پسته

13(  انجام تست آفالتوکسین و تولید محصول سالم و بهداشتی

امین فریدونی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

باغدارنمونه محصول مرکبات    
سال تولد: 1339

سطح تحصیالت: دیپلم
استان/ شهر: فارس - فسا

 عملکرد: 80000 کیلوگرم در هکتار پرتقال

1(  مدیریت باغ مرکبات در سطح 60 هکتار پرتقال رقم والنسیا و واشنگتن ناول
2( دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول در اندازه مناسب

3( مدیریت بهینه مصرف آب در تولید محصول با بهره مندی از سیستم آبیاری قطره ای
4(  مصرف انواع کودهای شیمیایی و آلی براساس توصیه های کارشناسی

5( تراکم مناسب در واحد سطح
6( روش تلفیقی در مدیریت علف های هرز

7(  هرس به موقع، اصولی و فنی
8(  برداشت به موقع و فروش محصول در کوتاه ترین زمان

9( بیمه نمودن باغ
10(  استفاده از کفشدوزک کریپتلموس در کنترل شپشک آردآلو

11( شرکت در کالس های آموزش در تولید انواع مرکبات

محمدباقر دستانی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

تولیدکننده نمونه نهال باغی    
سال تولد: 1342

سطح تحصیالت: فوق لیسانس
استان/ شهر: خراسان رضوی مشهد مقدس

عملکرد: تولید یک میلیون اصله نهال رویشی انواع ارقام در طول سال

1(  اعمال مدیریت بهینه در تولید انواع نهال محصوالت باغی در سطح 20 هکتار نهالستان
2(  دستیابی به تولید کمی و کیفی نهال های استاندارد و شناسه دار

3(  مصرف بهینه آب با بهره مندی از شیوه های مختلف آبیاری تحت فشار
4(  مدیریت اصولی و بهینه تغذیه و حاصلخیزی و بسترسازی اولیه

5(  مدیریت تلفیقی آفات و علف های هرز
6(  نهالستان عاری از بیماری ها

7(  بهره مندی از دانش روزو توصیه های فنی و تلفیق تجارب و دانش بومی
8(  تأیید یه کلینیک گیاهپزشکی و کمیته فنی نهال استان

9( مجوز تولیدانواع نهال از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
10(  پیشرو در اجرای طرح های کشاورزی و انتقال دانش تولید نهال به سایر تولید کنندگان

11(  تولید انواع نهال بذری و رویشی برای داخل و خارج از کشور
12(  شرکت در کالس های آموزشی ترویجی و بکارگیری توصیه های کارشناسان باغبانی

محمدجواد زمانیان گوارشکی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

تولیدکننده نمونه محصول گواهی شده     
)سالم باغی (    

سال تولد: 1333
سطح تحصیالت: دیپلم

استان/ شهر: تهران دماوند
عملکرد: تولید محصول سیب درختی )گواهی شده و سالم(

1(  اعمال مدیریت صحیح باغ سیب درختی در سطح 2/5 هکتار
IPM/FFS 2(  دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول سالم و گواهی شده در چارچوب

3(  استفاده از آبیاری تحت فشار و مصرف بهینه آب در فرآیند تولید محصول
4(  اخذ پروانه کاربرد عالمت استاندارد تشویقی در تولید محصول سیب درختی

5(  انجام انواع آزمون های آب، خاک و گیاه و اعمال مدیریت بهینه تغذیه و حاصلخیزی
6(  پایش باغ براساس سیستم پیش آگاهی و شبکه مراقبت

7(  عرضه محصول با کد 16 رقمی در غرفه مخصوص دارای گواهی استاندارد تشویقی
8(  تولید محصول از نظر باقیمانده آفت کش، سموم و فلزات سنگین

9(  پیشرو در انتقال تجارب به سایر بهره برداران و مشارکت در اجرای طرح های کشاورزی
10(  ترویج تولید محصول سالم به سایر باغداران

11(  بهره مندی از توصیه های فنی و کارشناسی در فرآیند تولید محصول گواهی شده

محمود قلیانی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

تولید کننده نمونه محصوالت گلخانه ای     
)گل و گیاهان زینتی(    

سال تولد: 1345
سطح تحصیالت: راهنمایی

استان/ شهر: تهران پاکدشت
عملکرد: آنتوریوم 60، داودی 250، ارکیده 15، میخک 300، آلسترومریا 220 شاخه گل و گلدانی 49 گلدان در مترمربع

1(  مدیریت 4 هکتار گلخانه هیدروپونیک باز و تولید انواع آنتوریوم، ارکیده، میخک، آلسترومریا و گلدانی
2(  دستیابی به تولید کمی و کیفی انواع گل های شاخه بریده و گلدانی

3( مصرف بهینه آب و بکارگیری روش آبیاری قطره ای
4(  انجام انواع آزمون های آب، خاک و برگ و مصرف عناصر غذای براساس نیاز

5(  تجهیز کلیه واحدهای گلخانه  به سیستم اتوماسیون و هوشمند و تنظیم کننده خودکار 
IPM 6(  کنترل آفات و بیماری ها به صورت تلفیقی با اجرای

7(  رعایت کلیه اصول بهداشتی در سطح گلخانه
8(  دارای برچسب حاوی مشخصات تولید کننده و محصول تولیدی روی بسته ها

9(  واحد دارای سردخانه، ماشین های یخچالدار حمل و نقل و وسایل بسته بندی مناسب
10(  ایجاد اشتغال برای 90 نفر در واحد تولیدی

11(  انتقال تجارب و توصیه به سایر تولید کنندگان و مشارکت در انجام بازدیدهای آموزشی و ترویجی 
12(  شرکت در دوره های آموزشی و بکارگیری توصیه های فنی

رمضانعلی زارعی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

تولیدکننده نمونه محصول زعفران    
سال تولد: 1348

سطح تحصیالت: راهنمایی
استان/ شهر: خراسان جنوبی فردوس

عملکرد: 34/19 کیلوگرم در هکتار محصول خشک

1(  اعمال مدیریت مزرعه زعفران در سطح 0/5 هکتار
2(  دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول ممتاز و درجه یک

3(  رعایت اصول کاشت و احداث مزرعه با تراکم مناسب
4(  اجرای توصیه های کودی در زمان داشت خصوصاً تغذیه برگی

5(   انتخاب بهترین پیاز و کاشت با وزن بیش از 80 گرم
6(  رعایت اصول فنی و زراعی در استفاده از کودهای آلی و تغذیه بهینه
7(  رعایت ابعاد مناسب کرت ها و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک

8(  رعایت زمان مناسب آبیاری و مدیریت بهینه مصرف آب
9(  رعایت زمان متناسب برداشت )اوایل صبح( و نحوه صحیح حمل و نقل گل

10(  خشکانیدن به روش بهداشتی
11(  شرکت در کالس های آموزشی و ترویجی

فرحناز صداقت طالبی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

تولیدکننده نمونه گیاهان داروئی    
سال تولد: 1349

سطح تحصیالت: فوق لیسانس
استان/ شهر: بوشهر دیر

 عملکرد: 25000 کیلوگرم در هکتار آلوورا

1(  اعمال مدیریت بهینه تولید گیاه آلوورا )گل زرد و گل قرمز( در سطح 6 هکتار
2(  ارتقاء کمی و کیفی تولید محصول در واحد سطح

3(  بهره مندی از سیستم آبیاری قطره ای در واحد تولیدی
4(  انجام آزمون خاک و آب و استفاده از کود براساس نتایج آزمون

5(  استفاده از کارت زرد و زنبورهای براکن و تریکوگراما در کنترل آفات و بیماری ها
6(  بکارگیری روش های مختلف بیولوژیک و رعایت اصول حفظ محیط زیست

7(  مبارزه مکانیکی و زراعی با علف های هرز
8(  ایجاد اشتغال برای 6 نفر در واحد تولیدی

9(  همکاری با شرکت های خصوصی و انجام تحقیقات در جهت تولید بهینه محصول

احمد فوالدی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

باغدار نمونه محصول چای    
سال تولد: 1351

سطح تحصیالت: لیسانس
استان/ شهر: گیالن رودسر

 عملکرد: 13738 کیلوگرم در هکتار برگ سبز

1(  مدیریت باغ چای در سطح 1/2 هکتار رقم چینی هیبرید
2(  دستیابی به تولید کمی و با کیفیت چای

3(  هرس نمودن و جوان نگه داشتن بوته ها و برداشت صحیح و اصولی برگ سبز چای
4(  استفاده از سیستم آبیاری بارانی و رعایت دور آبیاری و مصرف بهینه آب

5(  برداشت صحیح به صورت دو برگ و یک غنچه
6(  استفاده از کودهای ورمی کمپوست

7(  مبارزه مکانیکی و تلفیقی با علف های هرز
8(  بکارگیری توصیه های فنی کارشناسان سازمان چای

9(  شرکت در دوره های آموزشی
10(  پیشرو در اجرای طرح های کشاورزی و انتقال تجارب به دیگران

مازیار نواواجاری
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

تولید کننده نمونه محصوالت گلخانه ای     
)سبزی و صیفی(    

سال تولد: 1344
سطح تحصیالت: دیپلم

استان/ شهر: اصفهان دهاقان
عملکرد: 25 کیلوگرم در مترمربع فلفل دلمه ای

1(  مدیریت بهینه گلخانه سبزی و صیفی در سطح 12/6 هکتار
2(  دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول صاداراتی فلفل دلمه ای در سه رنگ

3(  مصرف بهینه آب در گلخانه به بهره مندی از انواع روش های آبیاری تحت فشار
4(  استفاده مناسب از عناصر غذایی از طریق سیستم آبیاری براساس نیاز خاک و گیاه

5(  تغییر چیدمان نوارهای آبیاری تیپ و کم کردن زمان آبیاری
6(  مدیریت تلفیقی و بیولوژیک با آفات و بیماری های گلخانه ای

7(  رعایت کلیه عملیات بهداشتی در سطح گلخانه
8(  تجهیز گلخانه به سیستم اتوماسیون

9( بسته بندی مناسب با عالمت و مشخصات محصول تولیدی و تولید کننده
10(  بکارگیری دانش فنی و توصیه های کارشناسی مهندس ناظر و مشاور

11(  اشتغال زایی برای 100 نفر در واحدهای تولیدی
12(  پیشرو در انتقال تجارب تولید محصوالت گلخانه ای به سایر تولیدکنندگان داخل و خارج استان

عزیزاله امین
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

    مدیر نمونه واحد تولیدی باغی
سال تولد: 1347

سطح تحصیالت: دیپلم
استان/ شهر: کرمان زرند

مدیریت باغ پسته

1(   اعمال مدیریت بهینه باغ پسته در سطح 37 هکتار رقم کله قوچی
2(  دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول صادراتی پسته

3(  مدیریت مصرف بهینه آب با بهره مندی از سیستم آبیاری زیرسطحی
4(  رعایت اصول فنی احداث باغ

5(  مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها
6(  مدیریت مکانیکی علف های هرز

7(  مصرف عناصر غذایی از طریق چالکود براساس توصیه های کارشناسی
8(  رعایت اصول فنی و بهداشتی در سطح باغ و فرآوری محصول

9(  برداشت به موقع، حمل و نقل اصولی و فرآوری محصول در ترمینال مکانیزه
10(  مشارکت در اجرای طرح های کشاورزی در منطقه

11(  شرکت در کالس های آموزشی و ترویجی

منصور میرزائی
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 کمیته 
 فنی و تخصصی دام، 
طیور و زنبورداری

مسئول کمیته فنی و تخصصی دام و طیور: 
سعید رجاآبادی
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اعضای کمیته دام، طیور و زنبورداری    

حسـین پیـری، محمدرضـا صفابخـش، فاطمه سـادات تهرانی، سـعید امیرحاجلو، فرهمنـد صالـح زاده، علیرضا محقق، 
داراب عبداللهـی، محمـد فرسـی، نعمـت اهلل اکبـری طارمـی، علـی راهنـورد، صمـد عیسـی زاده، پرویـز بخشـی، محمـود 
رضـا حیـدری، شـهناز نجفـی، مهدی تکمیلـی، محمدرضا زبده، سیدمسـعود موسـوی، امیرحسـین الوندکوهی، ماشـاءاهلل 

ی جمشید

سیمای دامپروری    

در کشـور پهنـاور ایـران، وجـود گونه هـا و اکوتیپ هـای متنـوع دامـی و همچنین تنـوع اقلیمـی و وفور انـواع گیاهان 
در پهنـای وسـیع جنگل هـا، مراتـع و کشـتزارها، بسـتر مناسـبی را بـرای پـرورش دام، طیور و زنبور عسـل فراهـم نموده 
اسـت و رونـد رو بـه افزایـش صنایـع تبدیلـی، جانبـی و وابسـته در چنـد دهـه اخیـر، وجـود نیـروی انسـانی متخصص و 
ماهـر و نفـوذ دانـِش روز در الیه هـای مختلـف این بخش، توانسـته اسـت رشـد چشـمگیری را در زیر بخش هـای مختلف 

موجـب گردد.
الزم به یادآوری است که تعریف دام و دامپروری در قانون نظام جامع دامپروری به شرح زیر می باشد:

دام: دام بـه حیواناتـی شـامل )چهارپایـان، پرنـدگان، آبزیـان و حشـرات( اطـالق می گـردد کـه بـرای امور تغذیه انسـان 
و یـا تغذیـه دام و فعالیت هـای اقتصـادی، تولیـدی، آزمایشـگاهی و ورزشـی و تفریحـی، تولیـد، نگهداری و پـرورش داده 

می شـوند.
دامپـروری: بـه علـم و فـن مدیریـت در پـرورش، تغذیـه، اصـالح نـژاد دام به منظـور دسـتیابی بـه اسـتانداردهای ملی 

بین المللـی اطـالق می گـردد.
در حـال حاضـر تولیـدات اصلـی دامپـروری حـدود 13 میلیـون تن شـامل انواع گوشـت قرمز )گوسـفند و بـز و گاو و 
گوسـاله و شـتر( شـیر، گوشـت طیور، تخم مرغ و عسـل می باشـد که این میـزان از طریـق جمعیت دامی موجـود و منابع 
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علوفـه ای و مراتـع داخـل کشـور و واردات اقـالم خوراکـی مانند جو، ذرت و سـویا حاصـل می گردد.
زیربخـش دامپـروری ضمـن تأمیـن بخـش مهمـی از پروتئیـن  غذایی مـورد نیاز آحـاد جامعـه، از طریق ایجـاد ارزش 
افـزوده و تأمیـن اشـتغال نیروی کار در جوامع روسـتایی، عشـایری و شـهری و جلب سـرمایه های بخـش خصوصی، نقش 
مهمـی در اقتصـاد کشـور ایفـا می نمایـد، بـه نحوی کـه براسـاس گزارشـات بانک مرکـزی و مرکز آمـار ایـران، زیربخش 
دامپـروری حـدود 24درصـد از ارزش افـزوده و 37درصـد از ارزش تولیـد بخش کشـاورزی )به قیمت ثابت سـال 1383( 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و بخـش وسـیعی از شـاغلین بخش کشـاورزی به صـورت توأم بـه فعالیـت دامپروری و 

کشـاورزی پرداختـه و یـا صرفاً بـه فعالیـت دامپروری اشـتغال دارند.
طـی برنامه هـای توسـعه گذشـته در زیـر بخـش دامپـروری بـا پرداخـت تسـهیالت بانکـی کـم بهـره، سـاماندهی 
دامداری هـای روسـتایی و انجـام پروژه هـای بهبـود مدیریـت و اصـالح نـژاد دام و بهبـود تغذیـه دام و همچنیـن توسـعه 
صنایـع تبدیلـی و بیمـه همگانـی طیـور بـه منظـور ایجـاد اطمینـان بـرای تولیدکنندگان توانسـته اسـت به طور نسـبی 

زیرسـاخت های مـورد نیـاز بـرای افزایـش تولیـد را مهیـا نمایـد.

جایگاه ایران در تولید محصوالت دامی در دنیا    

محصـوالت دامـی حـدود یک سـوم پروتئین انسـان ها را تأمین می کند و سـهم عمـده ای در پیش گیـری از بیماری ها 
و سـوء تغذیه دارد.

رشـد جمعیـت و افزایـش درآمـد همـراه بـا تغییـر در ترجیحـات غذایی منجـر بـه افزایش تقاضـا بـرای فرآورده های 
دامـی اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه رشـد تجارت نهـاده هـا و فراورده هـای دامـی نیز در حـال افزایش اسـت.
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جایگاه ایران در تولیدات محصوالت دامی در دنیا و خاورمیانه در سال 2013
رتبه ایران در خاورمیانهرتبه ایران درجهاننوع محصول

173گوشت گوسفند
72گوشت بز
433گوشت گاو

162گوشت گاومیش
166گوشت شتر
71گوشت طیور

221شیر
191تخم مرغ

101عسل

وضعیت جمعیت دامی
منابع دامی ایران شامل گوسفند و بز، گاو و گوساله )اصیل، دورگ، بومی( گاومیش، شتر و تک سمیان می باشد.

برآورد جمعیت دام کشور در سال 1393
واحد: هزار رأس / هزار نفر

گاومیش و بچه گاو گوسالهبز و بزغالهگوسفند و بره
گاومیش

شتر و بچه  
شتر بومیدورگاصیل

487772040798341902945204162

تعداد و ظرفیت  مرغداری های صنعتی گوشتی در سال 1393
ارقام: واحد هزار قطعه

ظرفیتتعداد واحدعنوان
160الین گوشتی آرین

25581مرغ اجداد گوشتی خط D )فارم(
69025166مرغ مادر گوشتی

20078370711مرغ گوشتی
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تعداد و ظرفیت مرغداری های صنعتی تخمگذار در سال 1393
ارقام: واحد هزار قطعه

ظرفیتتعداد واحدعنوان
)D 258/17مرغ اجداد تخمگذار )خط

191086مرغ مادر تخمگذار
24920306پرورش پولت*
162384372مرغ تخمگذار

وضعیت تولیدات دامی
بـه طـور کلـی مجمـوع تولیدات دامی از 9341 هزارتن در سـال 1383 به 13043 هزارتن در سـال 1394 رسـیده اسـت 
کـه رشـدی معـادل 3/1 درصـد را نشـان می دهـد. در سـال 1394 مجموعـاً 13043 هـزار تـن انـواع محصـوالت دامـی 

تولید شـده اسـت.

تولید شیر
ایـن گـروه شـامل فرآورده هـای لبنی مانند شـیر، ماسـت، پنیر، کشـک، دوغ و بسـتی می شـود. رژیم غذایی غنی از شـیر 
و فرآورده هـای لبنـی بـه سـاخته شـدن و حفظ توده اسـتخوانی در سراسـر دوره زندگـی کمک می کند. در روند سـالمت 
تغذیـه افـراد جامعـه، از سـوی متخصصـان علـم تغذیـه و سـازمان های بهداشـتی بین المللـی از جمله سـازمان بهداشـت 

جهانـی، مصـرف شـیر و فراورده هـای آن همـواره و بـرای تمامی گروه های سـنی توصیه شـده اسـت. 
نتایـج بررسـی های بعمـل آمـده در کشـور حاکی از آن اسـت کـه در حال حاضر جامعه مـا با کمبـود ریزمغذی هایی مانند 
کلسـیم، ویتامین ب2، ویتامین D و ویتامین A مواجه اسـت که شـیر و سـایر محصوالت لبنی عالوه بر تأمین بخش مهمی 
از آن هـا، می توانـد قسـمتی از پروتئیـن  مـورد نیـاز روزانـه افـراد را نیـز تأمین نمایـد. با توجه به فاصله سـرانه مصرف شـیر در 

کشـور بـا میـزان مـورد نیاز، افزایـش تولید بعنوان یـک هدف مهـم در زیربخش تولیـدات دامی مدنظر قرار گرفته اسـت.
عمـده تولیـد شـیر در ایـران مربـوط بـه تولیـد شـیر از گاو )اصیـل، دورگ و بومـی( می باشـد و شـیر گوسـفند، بـز و 
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گاومیـش سـهم کمتـری از تولیـد را دارا می باشـند. مهمتریـن کشـورهای تولیـد کننـده شـیر در دنیا شـامل کشـورهای 
هنـد، آمریـکا، چیـن و پاکسـتان می باشـند و ایـران بیسـت و دومیـن کشـور تولیـد کننده شـیر در جهان و اولین کشـور 

در منطقـه خاورمیانـه و سـومین کشـور بعـد از پاکسـتان و ترکیـه در بین کشـورهای همسـایه می باشـد.
طـی سـال های 83ـ94 )دو برنامـه از چشـم انداز( تولیـد شـیر از 6720 هزارتن در سـال 1383 با نرخ رشـد متوسـط 

2/8درصـد به 9140هزار تن در سـال 1394 رسـیده اسـت.

تولید گوشت قرمز
چیـن، آمریـکا و برزیـل بزرگتریـن تولیـد کننده گوشـت قرمـز در جهان می باشـند و ایـران دارای رتبه بیسـت و نهـم در بین 
کشـورهای دنیـا در سـال 2013 می باشـد و بعـد از پاکسـتان و ترکیـه سـومین کشـور بـزرگ تولیـد کننده گوشـت قرمز در 
کشـورهای همسـایه اسـت. گوشـت قرمز تولیدی مربوط به تولید گوشـت از گاو و گاومیش، شـتر، گوسـفند و بز می باشد. طی 

سـال های 83ـ94 تولیـد گوشـت قرمـز از 785 هزارتـن در سـال 1383 به 801 هزارتن در سـال 1394 رسـیده اسـت.

تولید گوشت مرغ
کشـور ایـران در بیـن کشـورهای منطقـه خاورمیانه و همسـایه اولین رتبـه را در تولید گوشـت طیور داراسـت و در تولید 
جهانی هفتمین کشـور تولید کننده گوشـت طیور اسـت. طی سـال های 83ـ94 )دو برنامه از چشـم انداز( تولید گوشـت 
طیـور بـا یـک رشـد 5/6درصـدی از 1152 هـزار تـن در سـال 1383 بـه 2106 هزار تن در سـال 1394 رسـیده اسـت. 
رونـد تولیـد گوشـت مـرغ نشـان می دهـد کـه میزان رشـد متوسـط تولید گوشـت مـرغ در طی سـال های برنامـه چهارم 
6/3درصـد بوده اسـت که نسـبت به رشـد متوسـط سـال های برنامـه پنجم )4/8درصد( از رشـد بیشـتری برخـوردار بوده 
اسـت. شـاخص درصـد تحقـق تولیـد گوشـت مرغ به جز سـال پایه کـه 136 درصد بـوده اسـت و روندی متعادل داشـته 
اسـت و از 91درصـد در سـال 1394 تـا 104 درصـد در سـال های 86 و 87 متغیـر بـوده اسـت. عوامـل و فعالیت هـای 
مؤثر در رشـد نسـبتاً مناسـب تولید گوشـت مرغ شـامل بهسـازی و نوسـازی و تجهیز سـالنهای پرورشـی، شـاخص های 
بهـره وری و افزایـش عملکـرد در واحد سـطح از طریق به روزرسـانی واحدهای تولیدی و فعالسـازی واحدهـای نیمه فعال 

و غیرفعـال از طریـق تأمیـن نقدینگـی و تجهیز و نوسـازی بوده اسـت.
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تولید تخم مرغ
کشـور ایـران در بیـن کشـورهای همسـایه بعـد از ترکیـه رتبـه دوم را در تولیـد تخم مرغ دارا اسـت و در بین کشـورهای 
جهـان دارای رتبـه نوزدهـم می باشـد. طـی سـال های 83ـ94 )دو برنامـه از چشـم انداز( تولیـد تخم مـرغ بـا یـک رشـد 
3/1درصـدی از 655 هـزار تـن در سـال 1383 به 930 هزارتن در سـال 1394 رسـیده اسـت. روند تولید تخم مرغ نشـان 
می دهـد کـه میـزان رشـد متوسـط رشـد تولیـد تخم مـرغ در طـی سـال های برنامـه چهـارم 2/7درصـد بـوده اسـت که 
نسـبت بـه رشـد متوسـط سـال های برنامه پنجم )3/6درصد( رشـد کمتری داشـته اسـت. بیشـترین مقـدار درصد تحقق 
تولیـد تخم مـرغ مربـوط بـه سـال 84 می باشـد کـه میـزان عـددی آن 113 درصـد بـوده اسـت و کمترین مقـدار درصد 
تحقـق مربـوط بـه سـال 1390می باشـد کـه میـزان آن 89 درصـد بوده اسـت. میـزان درصد تحقـق تولید در سـال های 
93 و 94 بـه دلیـل شـرایط مناسـب صـادرات و فعال سـازی واحدهـای نیمه فعـال و غیرفعـال و تأمین نقدینگـی و تجهیز 

و نوسـازی واحدهـای تولیـدی بـه ترتیـب 105 و 100درصد بوده اسـت.

تولید عسل
چیـن، ترکیـه و آرژانتیـن از بزرگ تریـن تولید کنندگان عسـل در دنیا می باشـند. کشـور ایـران پس از ترکیـه بزرگ ترین 
تولیـد کننـده عسـل در بیـن کشـورهای همسـایه به شـمار می رود. ایـران در بیـن تولید کنندگان عسـل در جهـان رتبه 
دهم را دارا می باشـد و براسـاس جدول ارائه شـده تولید عسـل طی سـال های 83ـ94 از 28/67 هزارتن در سـال 83 به 
80 هزار تن در سـال 94 رسـیده اسـت. و رشـد باالی 9/8 درصدی را تجربه کرده اسـت. متوسـط رشـد تولید عسـل در 
طـی سـال های برنامـه چهـارم 7/8 درصد بوده اسـت که نسـبت به رشـد متوسـط سـال های برنامـه پنجـم )12/2درصد( 
رشـد کمتـری داشـته اسـت. درصـد تحقق اهداف طـی سـال های برنامه چهـارم و پنجم همـواره بـاالی 100 درصد بوده 

اسـت و بیشـترین آن مربـوط به سـال 1391 بـا 141 درصـد تحقق هدف برنامه می باشـد.

نوغانداری
بـا توجـه بـه فعالیـت مرکـز توسـعه نوغانداری کشـور، احیـا و گسـترش این فعالیت در مناطق مسـتعد کشـور بـه منظور 
اشـتغال زایی و افزایـش تولیـد ناخالـص داخلـی بـا توجه بـه مزایای متعـددی ذیل به جهت سـازگاری با فرهنگ و سـطح 
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

فکـری و تـوان اقتصـادی و مالـی مـردم کاماًل عملی بـه نظر می رسـد، زیرا:
سرمایه، وسایل، ابزار آالت و ماشین آالت زیادی نیاز ندارد.  
در مـدت زمـان محـدود )حداکثـر 45 روز( تولیـد می شـود. بنابرایـن بازگشـت سـرمایه در مقایسـه بـا دیگـر تولیـدات   

دامپروری سـریعتر اسـت.
ایـن فعالیـت امـکان تأمیـن مـواد اولیـه برخـی از صنایـع نسـاجی، قالی بافـی، پزشـکی، نظامـی، مخابراتـی را فراهـم   

می سـازد و از ایـن نظـر می توانـد بـه عنـوان منبـع مناسـبی بـرای ایجـاد درآمـد ارزی کشـور تلقـی گـردد.
فعالیت هـای نوغانـداری و صنایـع واسـطه ای بیـن تولید و تهیه محصوالت نهایی، سـطوح وسـیعی از اشـتغال روسـتایی   

را ایجـاد کـرده و فرصت هـای شـغلی قابل مالحظـه ای را بوجـود می آورند.
پـرورش کـرم ابرایشـم بـا فراهم نمـودن منبع درآمـد اضافـی می تواند یکـی از عوامل تأثیرگـذار در جهت ارتقاء سـطح   

زندگی روسـتائیان قلمداد شـود.

سیماي دامپزشکي کشور
دامپزشـکی تلفیقي پیچیده و ظریف از علوم پزشـکی و کشـاورزی اسـت و سـازمان دامپزشـکي کشـور مسئول کنترل 
و یـا ریشـه کني بیماري هـاي دامـي و بیماري هـاي قابـل انتقـال میـان انسـان و حیوانـات، تأمین رفـاه و حقـوق حیوانات 

و همچنیـن نظـارت بهداشـتي بـر فرآورده هاي خام دامي اسـت. 
برخي از رئوس وظایف دامپزشکي عبارتند از:

حفظ سرمایه هاي دامي و تأمین امنیت شغلي( 1
کاهش خسارات و ضایعات ناشي از بیماري هاي دامي و افزایش بهره وري( 2
ایجاد زمینه ي ورود به بازارهاي جهاني( 3
پیشگیري و کنترل بیماري هاي مشترک( 4
تولید فراورده هاي دامي بهداشتي( 5
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

 نمونه های ملی 
 زیربخش دام، طیور، 
زنبور عسل و صنایع وابسته
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نمونه های ملی بخش کشاورزی
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واحد نمونه گاوداری صنعتی    
سال تولد: 1355

سطح تحصیالت: فوق لیسانس
استان/ شهر: تهران پیشوا

عملکرد: مدیریت واحد 4000 رأس با تولید شیر روزانه 70 تن

1(  رعایت اصول بهداشتی همه جانبه در گاوداری که موجبات کنترل بیماری ها و حفظ سالمت گله شده است.
2(  دارا بودن 100 هکتار زمین زراعی زیر کشت به شیوه مکانیزه و کاماًل علمی برای تأمین بخشی از خوراک مورد نیاز

3(  انجـام عملیـات ثبـت رکـورد در گلـه بـه طـور منظـم زیر نظـر مرکز اصـالح نـژاد دام کشـور و مستندسـازی کلیـه اقدامات 
صالحی ا

 4(  بکارگیری توصیه های مشاورین و استفاده از اسپرم های پروف شده برای افزایش ارزش ارثی گله
5(  گروه بندی مناسب دام ها براساس سن و سطح تولید

6(  طراحی گوساله دانی با رعایت اصول مناسب فنی و بهداشتی، شرایط محیطی و تغذیه ای
7(  طراحـی جایگاه هـا بـه دو صـورت فـری اسـتال و نیمـه بـاز بـرای تأمیـن رفـاه و آسـایش دام هـا، مدیریـت خـوراک دادن و 

کودروبی  سـهولت 
8(  اسـتفاده از ماشـین آالت و تجهیـزات مناسـب در امـر خوراک سـازی و تغذیه دام ها، بهبود شـرایط سیالژسـازی ،شیردوشـی 

و نگهـداری دامهـا برای مقابلـه با اسـترس گرمایی.
9(  اسـتفاده از روش هـای نویـن در تغذیـه، فرمولـه کـردن خـوراک و نیـز عمـل آوری خـوراک خصوصـاً در مورد یونجه و سـایر 

علوفه هـای خشـبی
10(  تولید روزانه 70 تن شیر خام با کیفیت با بار میکروبی زیر 50 هزار واحد.

شهریار صفاری
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

واحد نمونه گوسفندداری    
سال تولد: 1338

سطح تحصیالت: دیپلم
استان/ شهر: تهران ری

عملکرد: مدیریت واحد با ظرفیت 1600 رأس مولد داشتی

1(  دارا بودن گله یکدست و سالم منطبق بر مشخصات فتوتیپی توده نژاد شاخص منطقه )نژاد زندی(
2( دارا بودن ساختمان و تأسیسات مناسب و اصولی جهت پرورش دام با توجه به آب و هوای منطقه

3(  مناسب بودن ضرایب تولیدمثلی گله نسبت به میانگین کشوری شامل باروری، زایش، بره دهی، بره گیری و دوقلوزایی
4(  کاربـرد تکنیک هـای نویـن در پـرورش گوسـفند شـامل همزمان سـازی فحلـی، تلقیـح مصنوعـی و زایـش خـارج فصل در راسـتای 

بهبـود راندمـان تولیدمثـل در گله
5(  دارا بـودن زمیـن مرتـع بـه میـزان 3315هکتـار بـه صورت مشـاع در جهـت تلفیق زراعـت و دامپروری بـه منظور تأمین بخشـی از 

خوراک دامهـای واحد
6(  داشـتن جایـگاه مناسـب جهـت پـروار بره هـای نـر مـازاد و کشـتار آنهـا در وزن مناسـب بـه منظـور کاهـش بخشـی از هزینه هـای 

دامـداری و تولید گوشـت
7(  مدیریت بهداشتی مناسب برای گله ها

8(  انجام کلیه عملیات بهداشتی دام شامل: واکسیناسیون، حمام ضدکنه، سم پاشی اماکن دامی و خوراندن داروهای ضد انگل داخلی
9(  عاری بودن از بیماری های تب برفکی، بروسلوز و آنتروتوکسمی

10(  ابتکار دامدار در ساخت جایگاه مناسب برای بره های تازه به دنیا آمده بعنوان زایشگاه، در شرایط سرد آب و هوایی
11(  دارا بـودن زمیـن زراعـی شـخصی بـه میـزان 10 هکتـار به صـورت مالکیـت و 600 هکتـار به صورت اجـاره ای در راسـتای تأمین 

خـوراک دام و کاهـش هزینه هـای خوراک

حسین بیگدلی
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دی ماه 1394

واحد نمونه مرغدار ی گوشتی    
سال تولد: 1365

سطح تحصیالت: فوق دیپلم
استان/ شهر: کردستان سنندج

عملکرد: 35000 قطعه جوجه کشی در هر دوره

1(  بهینه سازی مصرف انرژی )سوخت و برق( از طریق اتوماسیون تهویه، گرما و گازهای آالینده
2(  پرورش چند دوره مرغ عاری از آنتی بیوتیک

3(  قرار گرفتن واحد در منطقه ای پاک و کم تراکم از لحاظ مرغداری
4(  همکاری مداوم و مستمر با شرکت تعاونی مرغداران شهرستان

5( پایین بودن تلفات پرورش با توجه به رعایت کلیه موازین بهداشتی و فنی
6(  پایین بودن ضریب تبدیل با توجه به رعایت نکات مدیریتی

7(  مونیتورینگ سالن های پرورش
8(  میانگین شاخص اقتصادی تولیدی 347 در سال 93

9( رعایت موارد فنی، بهداشتی پرورش توسط کارگران آموزش دیده
10( انتقال توصیه های فنی و بهداشتی به سایر مرغداران منطقه

اسماعیل گویلی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

واحد نمونه مرغدار ی تخمگذار    
سال تولد: 1360

سطح تحصیالت: دیپلم
استان/ شهر: همدان ـ بهار

عملکرد: 600 تن در هر دوره

1(  رعایت کامل اصول نظام دامپروری در محوطه سازی و حصارکشی واحد
2(  ایجاد فضای مناسب کاری و امکانات رفاهی و تفریحی برای کارکنان و احد

3( عایق بندی سالن ها و بهبود وضعیت مصرف انرژی
4(  رعایت مقررات و اصول و ضوابط بهداشتی در ورود افراد و وسایل

5(  مکانیزه نمودن کنترل عوامل محیطی در سالن تولید
6(  دستیابی به پیک تولید 92درصد

7( ثبت و ضبط دقیق تمام اطالعات واحد تولیدی
8(  بسته بندی مناسب و بهداشتی تخم مرغ های تولیدی

9(  همکاری مناسب با کارشناسان دستگاه های اجرایی) امور دام، دامپزشکی و ... (

سیدمحمدمهدی موسویان



سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ویژه نامه سی امین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی 86

معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

واحد نمونه جوجه کشی    
سال تولد: 1345

 سطح تحصیالت: لیسانس
استان/ شهر: آذربایجان غربی میاندوآب

عملکرد: تولید 12 میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی درسال

1(  رعایت کلیه موازین بهداشتی شامل پرسنل، تخم مرغ، جوجه  تولیدی و تأسیسات
2(  دارا بودن امکانات و تجهیزات واکسیناسیون در داخل جوجه کشی و انجام واکسیناسیون

3(  ثبت اطالعات رایانه ای و نظارت بر عملکرد دستگاه های جوجه کشی از طریق سیستم مرکزی
4(  حضور کادر فنی مجرب شامل مسئول فنی و بهداشتی کارآزموده در امور جوجه کشی

5(  وجود آزمایشگاه بهداشتی در داخل کارخانه و کنترل مستمر توسط مسئول بهداشتی کارخانه
6(  تبدیل و فرآوری ضایعات جوجه کشی در محل کارخانه

7(  داشتن تجهیزات هواساز، ضدعفونی کردن هوا و آب مصرفی و اطفاء حریق
8(  کنتـرل کیفیـت جوجـه تولیدی، نشـانه گذاری کارتن ها )شناسـنامه جوجـه تولیدی( و حمل با ماشـین های 

اختصاصـی حمل جوجه
9(  دارا بودن امکانات رفاهی جهت پرسنل شاغل

10(  داشتن سیستم ضدعفونی مرکزی مجزا برای انجام موارد بهداشتی بصورت مستمر
11(  واحد فوق یکی از اجزای زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ »اروم گوهردانه« می باشد.

عزیز حسینی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

واحد نمونه زنبورداری    
سال تولد: 1347

سطح تحصیالت: دیپلم
استان/ شهر: فارس کازرون

عملکرد: تولید 25 کیلوگرم عسل از هر کلنی

1(  استفاده از کارشناس فنی در زنبورستان خود
2(  رعایت اصول بهداشت در زنبورستان و استفاده از داروهای مناسب و به موقع

3(  تولید کلیه فراورده های زنبور عسل نظیر گرده، ژله رویال، بره موم و...
4(  اصالح نژاد و به گزینی در زنبورستان خود با استفاده از روش های علمی

5(  پرورش ، تولید و توزیع بیش از 3000 ملکه به زنبورداران متقاضی و مازاد بر مصرف در زنبورستان خود
6(  رعایت کلیه اصول و ضوابط فنی و بهداشتی در کلیه مراحل پرورش، کوچ و استقرار و... زنبورستان 

7(  ارتباط مستمر با مراکز اجرایی و ترویجی و تحقیقی
8(  استقرار کلنی ها در مناطق مناسب از نظر شهد و گرده

9(  شرکت در جشنواره ها و سمینارهای علمی، پژوهشی و ترویجی مرتبط با زنبور عسل
10(  رعایت فاصله مناسب با زنبورستان های مجاور و همچنین رعایت فاصله استاندارد کلنی ها از یکدیگر 

11( رنگ آمیزی مناسب کندوها و شماره گذاری کندو و چیدمان مناسب کلنی ها در زنبورستان
12(  تعویض به موقع ملکه کلنی ها و قاب های مستهلک و سیاه در زنبورستان

حیدر پذیر
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

    کارخانه نمونه خوراک دام
سال تولد: 1352

 سطح تحصیالت: فوق لیسانس
استان/ شهر: خراسان رضوی مشهد

1(  توانمندی فنی و بازرگانی در تولید و فروش محصوالت متنوع خوراک دام
2(  انجام صادرات انواع خوراک دام به کشورهای همسایه

3(  اجـرای کلیـه اسـتانداردهای فنـی و دسـتورالعمل های نظارتـی صـادره از طرف مراجـع دولتی )امور دام، سـازمان 
دامپزشـکی، محیـط زیسـت و...( بـا هـدف افزایش کیفیـت و راندمان در راسـتای اجرای مـاده 30 افزایـش بهره وری.

4(  دارا بـودن واحـد تحقیـق و توسـعه( )R&D فعـال و بکارگیـری نیروهـای انسـانی متخصـص و دانشـگاهی؛ 
ارتباطـات علمـی فنـاوری مفیـد و کاربـردی؛ انتشـار مقـاالت و مجـالت تخصصـی بـا هـدف بهبـود کیفیـت، 

اطالع رسـانی و راهنمایـی در نگهـداری و مصـرف محصـول
5(  استفاده از فناوری های نوین سخت افزاری و نرم افزاری ویژه فرآوری خوراک دام

بسـته بندی،  محصـول،  و  اولیـه  مـواد  ذخیره سـازی  اسـتاندارد  سـخت افزارهای  و  امکانـات  بـودن  دارا    )6
اسـتاندارد بارگیـری  و  برچسـب گذاری 

7(  دارا بـودن انـواع گواهی نامه هـای داخلـی و بین المللـی معتبـر در خصـوص کیفیت محصول و توجـه ویژه در 
خصـوص ثبـت عالمـت و برند سـازی مطابـق با شـیوه های نوین تجـارت در دنیا.

8( دارا بودن گرید A با کد IR از سازمان دامپزشکی کشور
GMP 9(  رعایت کامل اصول

10(  حضور دامپزشک مورد تأیید سازمان دامپزشکی به عنوان مدیر فنی بهداشتی کارخانه

احمد سلحشور
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کارخانه نمونه خوراک طیور    
سال تولد: 1330

سطح تحصیالت: دکتری
استان/ شهر: مازندران گلوگاه

عملکرد: 78000 تن خوراک طیور در سال
1(  همکاری با معاونت امور تولیدات دامی در راستای طرح زنجیره تولید و قانون افزایش بهره وری.

2( استفاده از فن آوری های نوین داخلی و طراحی خط تولید با کمترین هزینه با هدف بهره وری بدون افت کیفی محصول
3( دارا بودن سیلوهای هوایی و استاندارد برای ذخیره مواد اولیه

4( دارا بودن آزمایشگاه مجهز برای آنالیز مواد اولیه تهیه خوراک و خوراک تولید شده در کارخانه
5( مجهز بودن کارخانه به شبکه و امکان رصد فعالیت های آن و سایر مجموعه های مجتمع از طریق سرور اختصاصی کارخانه

6(  دارا بـودن سیسـتم Recall، و برگشـت مـواد اولیـه فاقـد کیفیت و یـا خوراک تولیـدی در صورت اعتراض و شـکایت خریدار 
خوراک تولیـدی از کارخانه

GMP 7(  استفاده از کارشناسان خبره و اساتید دانشگاهی در پست های تخصصی در راستای اهداف
8(  دارای استانداردهای ایزو و شرکت مدیریت و کارکنان در دوره های GMPوHACCP و سیستم مدیریت کیفیت

9( پایش محصول جهت بررسی عملکرد خوراک در مزارع پرورشی و ابالغ توصیه های کارشناسی
10( همـکاری مسـتمر بـا مراکـز تحقیقاتـی و دانشـگاهی و کمـک بـه اجـرای طرح هـای تحقیقاتـی و پروژه هـای دانشـجویی و 

پایان نامه هـای مرتبـط بـه حـوزه طیـور.
11( کارآفرین نمونه شهرستان و شناخته شده به عنوان یک رهبر محلی

12( دارا بودن گرید A با کد IR از سازمان دامپزشکی کشور
13(  حضور دامپزشک مورد تأیید سازمان دامپزشکی به عنوان مدیر فنی بهداشتی در کارخانه

عبدالعلی طهماسبی
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دی ماه 1394

واحد نمونه مرکز جمع آوری شیر    
سطح تحصیالت: راهنمایی

استان/ شهر: آذربایجان غربی خوی
عملکرد: 10 تن در روز

1(  رعایـت اصـول بهداشـتی و GMP و ضوابـط فنـی با توجـه به دسـتورالعمل های ابالغی اداره کل دامپزشـکی 
استان

2(  اسـتفاده از تجهیـزات و امکانـات مـورد نیـاز جهـت تبریـد و نگهداری شـیرخام جهـت جلوگیـری از افزایش 
بارمیکروبی

3(  انجام آزمایشات الزم به منظور تشخیص تقلبات احتمالی شیر خام و آزمایش باقی مانده آنتی بیوتیک
4(  تعامل خوب با دامداران و کسب رضایت دامداران

5(  ارسال به موقع شیر به کارخانجات فرآوری شیرخام
6(  کمـک بـه اشـتغال و حفـظ دام هـای موجـود منطقـه بـه واسـطه خریـد شـیرخام دامـداران و انتقـال آن به 

کارخانجـات فرآوری شـیرخام
7(  انجام امور آموزشی و ترویجی رعایت اصول بهداشتی و شیردوشی به دامداران منطقه

HACCP 8(  رعایت کامل ضوابط

جعفرصادق تقی لو
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  زیرکمیته فنی تخصصی 
امور عشایری

مسئول کمیته: سعید رجاآبادی
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اعضای کمیته    

لیال سادات باللی حسین پیری

سیمای سازمان امور عشایری کشور    

راهبردها
- بهره گیـری از ظرفیـت تشـکل ها، مجامـع و عالقه منـدان عشـایر بـرای پیشـبرد اهـداف سـاماندهی و رفـع نیازهـا و 

محرومیـت از مناطـق و جامعه عشـایری 
- اسـتفاده از ظرفیت هـای قانونـی، حاکمیـت عدالت محور نظام و توانمندی دسـتگا ه های اجرایـی ذیربط و بکارگیری 

فن آوری مناسـب برای ارتقاء سـطح برخورداری ها و شـاخص های توسـعه انسـانی، اجتماعی و اقتصادی عشـایر.
- سـاماندهی و مدیریـت کـوچ و بهره بـرداری پایـدار از منابـع طبیعـی بر مبنای اصـول فنی، نظام مشـارکت، مدیریت 

محلـی و دانش بومی عشـایر
- توسـعه مطالعـات کاربـردی بـرای مدیریـت جامـع )یکپارچـه( عرصه هـای منابـع طبیعـی و حوضه هـای آبخیـز در 
قلمروهـای عشـایری بـه منظـور حفاظـت، اصـالح، احیـا و بهره  بـرداری بهینـه از منابـع و کاهـش اثرات بالیـای طبیعی 
- اسـتفاده از ظرفیت هـای مراکـز علمـی – پژوهشـی و توسـعه مراکـز و طرح هـای تحقیقاتـی و مطالعـات کاربـردی 

متناسـب بـا مقتضیـات برنامـه سـاماندهی و نیازهـای جامعه عشـایری
- اسـتفاده از منابـع آب و خـاک ، توسـعه و تکمیـل زیـر سـاخت ها، افزایـش بهـره وری تولیـد و ارتقـای شـاخص های 

توسـعه اجتماعـی و اقتصـادی بـه منظـور افزایـش انگیـزه کوچ و حضـور جوانـان در مناطق عشـایری .
- اسـتفاده از ظرفیت هـای قانونـی موجـود، یافته هـای علمی پژوهشـی ، ظرفیت دسـتگاه های اجرایـی ذیربط و دانش 

بومـی عشـایر برای اصـالح نظام مدیریـت بهره بـرداری از منابع طبیعی 
- سـاماندهی نظـام سـکونت گاهی و توسـعه پایـدار محیـط و فضاهـای کالبـدی محـل اسـتقرار عشـایر با اسـتفاده از 
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دی ماه 1394

ظرفیت هـای آییـن نامـه سـاماندهی و نظـام فنـی – اجرایی کشـور 
- توسـعه اجتماعـی- فرهنگـی عشـایر و تقویـت جنبه هـای مشـارکت برانگیـز نظـام مدیریـت محلـی و افزایـش 

برنامه ریزی هـا. و  گیری هـا  تصمیـم  در  سـفیدی  ریـش  نظـام  کارکردهـای 
- اسـتفاده از فرهنـگ همـکاری و مشـارکت عشـایر در مراحـل برنامه ریـزی، اجـراء و بهره بـرداری پایـدار از منابـع و 

طرح هـای توسـعه .
- توسعه و تحول نظام تولید، بهره برداری از منابع موجود و ارتقاء بهره وری منابع تولید.

جایگاه عشایر در تولید محصوالت دامی در کشور    

جامعـه عشـایری کشـور، جامعـه ای اسـت کامـاًل مولـد که با وجـود دارا بـودن کمتـر از 2درصد جمعیت کشـور نقش 
بسـیار مهـم و ارزشـمندی را در تولیـد ایفـا می کنـد .ایـن جامعه به عنوان یکی از جوامع سـه گانه کشـور در کنـار جوامع 
شـهری و روسـتایی با داشـتن بالغ بر 22میلیون راس دام )حدود 25درصد دام سـبک کشـور( بیش از 20درصد گوشـت 
قرمـز و پروتئیـن دامـی کشـور را تولیـد کـرده و نقـش بـارزی در سـایر تولیـدات دامـی دارد. جامعه عشـایری همچنین 
بیـش از 35درصـد صنایـع دسـتی تولیدی کشـور و حدود 38درصـد مراتع کشـور را دراختیار دارد واین قشـر زحمتکش 
و تولیـد کننـده در عرصـه ای حـدود 59 درصـد مسـاحت کشـور پراکنـده هسـتند. از این رو ضـرورت برنامه ریـزی و ارائه 
خدمـات مناسـب و متناسـب بـا شـان و منزلت و نیازهـای آنها ،کمترین کاری اسـت که می تـوان در قبال آنهـا انجام داد. 
لـذا سـازمان امـور عشـایر ایـران بـه عنوان یـک سـازمان فرابخشـی و ویژه عشـایر ایجاد شـده اسـت تا خدمات مناسـب 
بـه منظـور بهبـود و توسـعه وضعیـت اجتماعـی، اقتصـادی و تولیدی عشـایر و نیز سـاماندهی به کوچ و اسـکان عشـایر را 
انجـام دهـد. لـذا سـازمان فـوق با در اختیار داشـتن کارکنانی مجرب ، دلسـوز و آشـنا به مسـائل عشـایری و بـا دارا بودن 

28 اداره اسـتانی )اداره کل- مدیریـت اداره ( در سراسـر کشـور بـه ارائـه خدمات به عشـایر عزیز مـی پردازد.
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دی ماه 1394

دامدار نمونه عشایری    
سال تولد: 1339

 سطح تحصیالت: ابتدایی
استان/ شهر: تهران دماوند

عملکرد : 4400 راس دام مولد داشتی

1(  دارا بودن گله یکدست و سالم منطبق بر مشخصات فنوتیپی اکوتیپ شاخص منطقه )نژاد زندی(
2( احداث ساختمان و تأسیسات مناسب و اصولی جهت پرورش گوسفند و بز با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوا منطقه

3(  مناسب بودن ضرایب تولیدمثلی گله نسبت به میانگین کشوری شامل باروری، زایش، بره دهی، بره گیری و دوقلوزایی
4(  بکارگیری تکنیک های تولیدمثلی در پرورش گوسفند و بز شامل همزمان سازی محلی و مدیریت زایش و اقتصادی نمودن تولید

5(  دارا بـودن مراتـع ییالقـی بـه میـزان 2630 هکتـار بـا رعایـت اصـول صحیـح مرتـع داری و مرتـع کاری و و قشـالقی )اجـاره ای(بـه 
4000هکتار میـزان 

6(  داشتن جایگاه مناسب جهت پروار بره های نر مازاد و کشتار آنها در وزن مناسب به منظور کاهش هزینه ها
7(  دارا بودن تجربه و آگاهی دامدار در زمینه اطالعات فنی و پرورشی مناسب در خصوص نگهداری و پرورش گوسفند و بز

8( انجـام کلیـه عملیـات بهداشـتی دام شـامل: واکسیناسـیون، حمـام ضدکنـه، سم پاشـی اماکـن دامی و خورانـدن به موقـع داروهای 
ضـد انـگل داخلی

9(  پایین بودن تلفات بره و گله )زیر 5درصد(
10(  تولید بیش از 80 تن گوشت قرمز در سال و صادرات بیش از 50درصد تولیدات به کشورهای همسایه

11( شرکت در برنامه و کالس های آموزشی و ترویجی
12( تعامل مناسب با دستگاه های دولتی و مرتبط و عضویت در شورای سیاست گذاری عشایر استان تهران

ماشاءاهلل هداوندخانی
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کمیته 
فنی تخصصی شیالت و آبزیان

مسئول کمیته: سعیدرجاآبادی
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اعضای کمیته    

حسـین پیـری، محمدرضـا صفابخـش، فاطمـه تهرانـی، کاظم عبـدی، وحید معدنـی ،اکبر ثمـری، مریم انوشـیروانی، 
جـواد غالمرضـا شـیرازی، سـیف اهلل خرم،علی محمـد یاری، نـادر رجبی

سیمای کلی شیالت    

رشـد فزاینـده و روزافـزون جمعیـت جهـان، تامیـن غـذا و دسـتیابی بـه منابع جدیـد غذایی را بـه یکـی از مهم ترین 
دغدغه هـای دولت هـا مبـدل سـاخته اسـت و موجب شـده اسـت تـا تامین مواد پروتئینی به سـمت سـایر منابـع از جمله 
آبزیـان سـوق یابـد، در ایـن میـان ارزش بـاالی پروتئیـن آبزیـان باعـث گردیده اسـت که صنعـت ماهیگیری بـه صنعتی 

مهـم و شـایان توجه تبدیل شـود.
از طـرف دیگـر محدودیت هـای صیـد و بهره بـرداری از منابـع آبـی طبیعـی، پـرورش آبزیـان و از جمله ماهـی را برای 

تامیـن پروتئیـن حیوانـی بـه ویژه گوشـت موردنیاز بشـر به صـورت امـری الزامی و اجتنـاب ناپذیر در آورده اسـت..
اگرچـه در حـال حاضـر میـزان مصـرف سـرانه آبزیـان در کشـور مـا، 8/5 کیلوگـرم می باشـد. ولـی وجـود ذخایـر 
قابـل توجـه آبزیـان، آب هـای شـمال و جنـوب کشـور و نیـز توسـعه صنعت پـرورش ماهـی در آب هـای داخلـی و امکان 
بهره بـرداری از آبزیـان آب هـای بین المللـی چشـم انـداز روشـنی فـرا راه تامین هر چـه بیشـتر پروتئین مورد نیاز کشـور 

قرار داده اسـت.
پـرورش آبزیـان نیـز یک فعالیت با گسـتره جهانی اسـت کـه در بهبـود تغذیه و کمک به توسـعه اقتصادی کشـورها موثر 
اسـت. در کشـور مـا نیـز پیشـرفت چشـمگیر صنعـت ماهـی در داخل کشـور طی سـالهای اخیـر، قابلیت پـرورش آبزیان 
در سراسـر کشـور و اسـتعداد ماهـی دار شـدن دریاچه هـا، مخازن پشـت سـدها، آبگیرهـا و رودخانه های کشـور از طریق 
رهـا سـازی بچه  ماهـی در آنهـا و همچنیـن امکان اسـتحصال حجم عظیمـی از فانوس ماهیـان، می توانـد در تامین بخش 

عمـده ای از پروتئین موردنیاز کشـور اثرگذار باشـد. 
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نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

پرورش دهنده نمونه ماهیان سردابی     
سال تولد: 1348

سطح تحصیالت: لیسانس کشاورزی
استان/ شهر: خراسان رضوی شهرستان کالت

عملکرد : 40 تن در هکتار

1(  بهره مندی از آب سالم و دست اول فاقد آلودگی و با کیفیت باال
2( وجـود اسـتخر ویـژه تصفیـه در خروجـی مزرعـه کـه باعـث کاهـش بـار آلودگـی برای مـزارع پایین دسـت 

می شـود.
3(  دارای موتور برق برای مواقع اضطرای قطع برق

4(  دارای کارگاه بهداشتی و مناسب تولید بچه ماهی مورد نیاز واحد
5(  دستیابی به ضریب تبدیل پایین و کیفیت باال در خوراک مورد استفاده

6(  ارتبـاط بـا واحدهـای تحقیقاتـی و دانش بنیـان برای افزایـش کیفیت و کمیـت تولید و حفظ محیط زیسـت 
و تصفیه پسـاب واحد.

7(  ایفای نقش رهبر محلی برای تشویق به امر توسعه آبزی پروری در منطقه
8(  همکاری مناسب با شیالت، دامپزشکی و ترویج استان و شهرستان

9(  استفاده از نظرات کارشناسان و صاحبنظران در ارتقاء سطح کیفی و کمی تولید واحد
10(  ثبت و ضبط دقیق اطالعات تولیدی و بهداشتی واحد به صورت مستمر و رایانه ای.

وحید منصوریان
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واحد نمونه تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی    
سال تولد: 1339

سطح تحصیالت: دیپلم
استان/ شهر: خوزستان دزفول

عملکرد: در سطح 206 هکتار استخر، تولید کل باالی 1000 تن و میانگین تولید در هر هکتار باالی 5 تن

1(  دارا بودن مرکز تکثیر جهت تأمین بچه ماهی خود و سایر مزارع استان
2(  14 استخر 0/8 تا 1 هکتاری جهت پرورش بچه ماهی انگشت قد تا وزن 200 گرم

3(  تجهیز حدود 30 هکتار از استخرهای این مجموعه به هواده ایرجت )اسپیریتور(
4(  تعامل با اداره کل شیالت، جهاد کشاورزی و سایر ارگان ها

5(  رعایت نکات بهداشتی همچون شستشوی ماهی پس از صید در حوضچه بتنی
6(  دارا بودن آزمایشگاه آنالیز آب اختصاصی در این شرکت

7(  شرکت در دوره ها و بازدیدهای آموزشی داخلی و خارجی
8(  دارا بودن اراضی اختصاصی جهت کشت علوفه و غالت حدود 110 هکتار

9( امکان فروش زنده و مستقیم ماهی
10(  دومین مزرعه بزرگ استان و اولین مزرعه در بخش خصوصی

11(  متوسط تولید باالی 5 تن در هکتار )40 درصد بیشتر از متوسط تولید استان(
12(  اشتغال 6 نفر کارشناس و 65 نفر کارگر

محمدحسین نقاش زاده
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پرورش دهنده نمونه میگو    
سال تولد: 1347

سطح تحصیالت: لیسانس عمران
استان/ شهر: خوزستان آبادان

عملکرد : 117تن درسال

1(  نوآوری و خالقیت در روند تولید میگو پرورشی
2(  بهره گیری از دستگاه های هواده، غذاده خودکار، طراحی سیستم استخرها به تخلیه مرکزی

3(  تولید 117 تن میگو پرورشی در سطح 13/8 هکتار در منطقه چوئبده آبادان
4(  تولید میگو با راندمان باال در منطقه آلوده به ویروس لکه سفید میگو 

5(  تولیـد 8/5 تـن میگـو در هکتـار و کسـب راندمـان تولیـد و بهـره وری بیـش از 2/5 برابـری از سـطح ملـی 
)3/2تـن در هکتـار(

6(  راهبـری تولیـد و تبعیـت سـایر تولیـد کننـدگان از اقدامـات شـاخص آن و احیـا تولیـد در منطقـه چوئبـده 
آبادان 

8(  مشارکت در برنامه های پروژه های ترویجی با شیالت

عظیم بوستانی فرد
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صیاد ماهیان صنعتی    
سال تولد: 1338

سطح تحصیالت: دیپلم
استان/ شهر: سیستان و بلوچستان چابهار

عملکرد: 182تن در سال

1(  فعالیت بر روی موتور لنج صیادی شخصی به مدت 13 سال
2(  حضور فعال در کالس های آموزشی و ترویجی برگزار شده در مراکز آموزشی شیالت چابهار

3(  استفاده بهینه از تجربیات علمی و عملی اساتید و سایر ناخداهای لنج های صیادی
4(  اسـتفاده از فرایندهـای صیـد اسـتاندارد در امـر صیـد ماهـی کـه موجـب افزایـش میـزان صید تـا 182 تن 

گردید
5( رعایت کامل قوانین و مقررات در صیدگاهای منطقه

6( همکاری کامل با فرماندهی حفاظت منابع شهرستان برای برخورد با صیادان متخلف
7( شرکت مستمر در دوره های ترویجی به ویژه امنیت دریانوردی

8(  اطالع رسـانی مناسـب در خصـوص پیامدهـای صیـد غیرمجـاز در آب هـای داخلـی و آب هـای سـرزمینی به 
جامعـه صیـادی منطقه

9(  اخذ رتبه برتر در ایجاد بهره وری بسیار باال در زمینه مدیریت صید و کارآیی شناور در سطح استان

رحمت آتش بهار
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صیاد نمونه میگو    
سطح تحصیالت: راهنمایی
استان/ شهر: بوشهر گناوه

ظرفیت/ عملکرد: 3 تن در سال

1(  فعالیت بر روی موتور لنج صیادی شخصی به مدت 10 سال
2(  حضور فعال در کالس های آموزشی و ترویجی برگزار شده در مراکز آموزشی شیالت گناوه

3( استفاده بهینه از تجربیات علمی و عملی اساتید و سایر ناخداهای لنج های صیادی
4(  استفاده از فرایندهای صید استاندارد در امر صید میگو که موجب افزایش میزان صید تا 3 تن گردید

5(  رعایت کامل قوانین و مقررات در صیدگاهای منطقه
6(  همکاری کامل با فرماندهی حفاظت منابع شهرستان برای برخورد با صیادان مختلف

7(  شرکت مستمر در دوره های ترویجی به ویژه امنیت دریانوردی
8(  اطالع رسـانی مناسـب در خصـوص پیامدهـای صیـد غیرمجـاز در آب هـای داخلـی و آب هـای سـرزمینی به 

جامعـه صیـادی منطقه
9(  اخذ رتبه برتر در ایجاد بهره وری بسیار باال در زمینه مدیریت صید و کارآیی شناور در سطح استان

عبدالکریم زراعی
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مدیر نمونه پرورش ماهیان سردابی    
سال تولد: 1332

 سطح تحصیالت: لیسانس
استان/ شهر: لرستان الشتر

عملکرد: با ظرفیت 50 تن تولید در سال

1(  رعایت اصول بهداشتی و ضوابط فنی با توجه به دستورالعمل های ابالغی
2(  استفاده از تجهیزات و امکانات مناسب جهت افزایش تولید و راندمان باال

3(  استفاده از آب سالم و دست اول برای تولید ماهی سالم و عاری از بیماری
4(  حضور فعال و مستمر در مزرعه

5(  بکارگیری کارشناسان شیالت و دامپزشکی در مزرعه
6(  نصب سیستم کنترل از راه دور

7(  داشتن دفتر کار و مدیریت در مزرعه و داشتن فایل های تخصصی و مالی بصورت جداگانه
8(  نصب بنر و پالکارد در خصوص برنامه های غذایی و پیش بینی های هواشناسی

9(  کنترل ورود و خروج افراد و ادوات به داخل مزرعه
10(  حفر چاه جهت دفن تلفات

11(  عدم استفاده از مواد شیمیایی مضر در تغذیه آبزیان

علی محمد ملکی صادقی
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نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

12(  استفاده از پروبیوتیک های مجاز )عدم بکار بردن آنتی بیوتیک(
13(  آنالیز مستمر آب و غذا

14(  باال بودن درصد بقای ماهیان )باالی 90درصد( با توجه به شیوع بیماری VHS در استان
15(  تولید ماهی دو برابر حد مجاز بدون استفاده از آب برگشتی

16(  استفاده از سیستم های هشدار دهنده قطع آب و برق
17(  استفاده از سیستم های هوادده تزریقی
18(  استفاده از دستگاه های پمپاژ اضطراری

19(  خرید بچه ماهی از مراکز معتبر و بهداشتی و پایین بودن تلفات
20(  مشارکت در طرح های الگویی نظیر پرورش ماهیان خاویاری و ماهی آزاد دریای خزر
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دی ماه 1394
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 کمیته 
فنی تخصصی ترویج و 
تشکل های بخش کشاورزی

مسئول کمیته: مسعود پیروشعبانی
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اعضای کمیته    

فرهـاد جواهـری، رمضانعلـی قباخلـو، مهران نظری، رضا حسـنی، مالحـت عبداللهی، زهـره مهیـاری تفنگچی، عباس 
ملکـی، لیالسـادات باللـی، ودود پرتویـی، بیـژن جهان پنـاه، اکبـر بخشـی، مهـرداد دالونـد، سـیدمحمدتقی برقعـی، پری 

اقبالیـان، منوچهـر طلوعبی، رضـا ذبیحی

سیمای ترویج و آموزش کشاورزی    

 نظـام ترویـج کشـاورزی، یـک جریان مسـتمر و سـیال دانش و مهـارت بـا کارکردهای مبتنی بر توسـعه منابع انسـانی و 
انتقـال دانـش فنـی و یافته هـای نویـن کشـاورزی می باشـد که با یـک رابطـه هم افزایـی، طراحی و اجرا می شـود.

بـا توجـه بـه ابعاد تولید ملـی به ویـژه در زیربخش های مرتبط بـا محصوالت راهبردی کشـاورزی، مهمترین شـاخصه 
توسـعه یافتگـی، وجـود منابـع انسـانی با دانش فنـی، توانمند انجـام فعالیـت، بهره مند از نتایـج تحقیقات و تشـکل یافته 
تحـت نظام هـای صنفـی اسـت. توسـعه پایـدار کشـاورزی در جوامـع در حـال پیشـرفت بـه ویژه ایـران اسـالمی، مرهون 
تولیـد دانـش، آمـوزش منابـع انسـانی و ترویـج آن در میـان بهره بـرداران و تولید کنندگان بخش کشـاورزی و روسـتایی 
می باشـد. امـروزه بخش هـای فنـی و تخصصـی کشـاورزی بـا توجـه بـه ظرفیت هـای فوق العـاده در زمینـه تولیـد ملـی و 
برنامه ریـزی زیربنایـی هدایتـی، حمایتـی و نظارتـی، بسـترهای الزم جهـت نفـوذ اندیشـه های نویـن علمـی را در اختیار 
دارنـد تـا براسـاس رسـالت همیشـگی و بایسـته های علمـی و تکنیکـی، زمینه هـای اتکا بر خالقیـت فنی کشـاورزی را به 

عنـوان یـک اسـتراتژی هدایتی در کشـاورزان کشـور عزیز، نهادینه سـازند.
نفکـر همیشـگی و راسـتین ترویـج بـر ایـن پایـه اسـتوار اسـت کـه بـا توجـه بـه ظرفیـت منابـع و عرصه هـای تولید 
کشـاورزی و داشـته های حمایتـی وزارت جهـاد کشـاورزی، هدایـت منطقـی و ترویـج تخصصـی و علمی بهره بـرداران به 
منظـور ارتقـای سـطح تولیـد ملـی و افزایـش بـازده منابـع در دسـترس را براسـاس رعایت اصـل بهره وریزی به سـرانجام 

برسـاند. مقصود 
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نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

طـرح نظـام نویـن ترویـج کشـاورزی بـا هـدف حضـور فعـال ترویـج در نظـام تولیـد کشـاورزی و منابع طبیعـی و به 
منظـور افزایـش دانـش فنـی، تخصصی و کاربردی کارشناسـان تدوین شـده و توسـط مقـام عالی وزارت جهاد کشـاورزی 
ابـالغ گردیـده اسـت. بهره گیـری از رویکردهـای ترویجی سـاختارمند بـه منظور ارتقای مهـارت فنی و مدیریتی شـاغالن 
بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی، فعالیت هـای مشـارکتی و تقویـت تشـکل های بخـش کشـاورزی و تقویـت مدیریـت 
پایـدار فنـی و اجتماعـی بـا بهره گیـری از توصیه هـای فنـی و کاربـردی در پهنه های تولیـد محصـول، از مهم ترین اهداف 
نظـام نویـن ترویـج کشـاورزی اسـت. سـاماندهی و تجهیـز مراکـز جهاد کشـاورزی دهسـتان و تعییـن پهنه کارشناسـی 
از اصلی تریـن فعالیت هـای طـرح کنونـی اسـت کـه مبنـای آن اسـتقرار مدیریـت دانـش بـه منظـور توانمندسـازی و 

ظرفیت سـازی در واحدهـای تولیـد کشـاورزی مسـتمر در هـر پهنه اسـت.
ایجـاد شـبکه دانـش فنـی و یافته هـای تحقیقاتـی، الزامـات اجرایی و اهـداف آن در صف و سـتاد، نویدبخـش ترکیب 
نوینـی از مدیریـت پژوهـش، یادگیـری و ترویـج براسـاس ارتباطـات مشـارکت محـور در تمامـی کالبد بخش کشـاورزی 
اسـت. حلقه هـای بـه هـم پیوسـته و هم افـزای بخش هـای اجرایـی و ترویـج می توانـد کانـون رشـد و پـرورش تولیـد 
کننـدگان و بهره بردارانـی باشـد کـه در پرتـو عملیـات تولیـد در مهار مخاطـرات موجود از جملـه منابع حیاتـی آب و نیز 
شـکوفایی آینـده بخـش  کشـاورزی به ویـژه از بعد اقتصـاد مقاومتی و کاهش شـیب واردات محصوالت کشـاورزی، سـهم 

فزاینده ای داشـته باشـند.
شناسـایی، انتخـاب و معرفـی تولیدکنـدگان برتـر بخش کشـاورزی، یکـی از رویدادهـای فرهنگی ارزشـمند در بخش 
کشـاورزی می باشـد کـه عـالوه بـر ارج نهـادن بـه تـالش روسـتاییان و بهره بـرداران و ارتقـای جایـگاه آنانـی می تواند در 
چرخـه تحقیـق، ترویـج و زیربخش هـای اجرایـی و سـازمان های تخصصـی، کارگاهی بـرای نخبه پـروری و بـروز الگوهای 
عملـی و قابـل اعتمـاد برای سـایر بهره بـرداران باشـد. معاونت ترویج بـا تکیه بر متخصصـان موضوعـی و محصولی افتخار 
دارد کـه بـا تکیـه بـر 30 سـال تجربـه در زمینـه فرآینـد شناسـایی، انتخـاب، معرفـی و تجلیـل از فعـاالن برتـر بخـش 
کشـاورزی، همـگام بـا رویکردهـای اصلی و شـاخصه های تخصصی معاونت های اجرایی و سـازمان های اسـتانی و سـتادی 

وزارت جهـاد کشـاورزی، نسـبت بـه رونمایـی از نخبـگان زیربخش هـای بخش کشـاورزی اقـدام می نماید.
با دانش، کشاورزی کنیم...
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

مددکار ترویجی مرد    
سال تولد: 1349

سطح تحصیالت: دیپلم
استان/ شهر: کرمان رفسنجان

شاخص اصلی: ارتباط قوی با سایر ادارات جهادکشاورزی و کشاورزان

ارتباط قوی با سایر نهادهای محلی )شورا، دهیار و...(( 1
ارتباط بسیار قوی با سایر نهادهای دولتی )ترویج، اجرا، تحقیقات(( 2
ارتباط قوی با ادارات و مراکز آموزشی خارج از سازمان جهاد کشاورزی )فرمانداری، استانداری، دانشگاه ها(( 3
تسلط کامل بر منطقه و شناخت مسائل، مشکالت و تنگناهای تولید و تالش در جهت رفع آن( 4
ارتبـاط قـوی بـا غیرتحقیقـات و بهره گیری از فنون مبـارزه بیولوژیکی بـا آفات و بیماری ها و تغذیه مناسـب   ( 5

درختان و تولید محصول سـالم
مدیریت قوی در حفظ منابع آبی و خاکی منطقه )بهره گیری از آبیاری تحت فشار(( 6
استفاده از کدهای آبی، دایمی و ریزمغذی ها براساس آزمون خاک و توصیه کارشناسان( 7
همکاری در اجرای برنامه های ترویجی و بازدید کشاورزان استان و خارج از استان ( 8
ارتبـاط قـوی بـا جامعـه محلی کشـاورزان شهرسـتان، اسـتان و حتی خـارج از اسـتان و انتقـال تجربیات به ( 9

سـایر کشاورزان 
مجری سایت های خارج الگویی و کانون های یادگیری( 10

بهروز زینعلی فتح آبادی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

تسهیلگر نمونه زن روستایی    
سال تولد: 1354

سطح تحصیالت: فوق دیپلم
استان/ شهر: بوشهر دشتستان

شاخص اصلی: تفکر کلی نگری و ایجاد زمینه اشتغالزایی و کار آفرینی

1(  توانایی در برقراری ارتباط با زنان روستا و رؤسای ادارات و سازمان های دولتی
2(  شناخت کامل به مسائل و مشکالت حوزة تحت پوشش و نیازهای منطقه

3(  توانایی برقراری ارتباط با زنان روستا به منظور آموزش در زمینه هایی کشاورزی و سایر...
4(  تفکر کلی نگری و توسعه ای و توجه به ابعاد توسعه ای و همه جانبه روستا

5(  شناسایی بیشتر فرصت ها و تسهیل استفاده از این فرصت ها
6(  سابقۀ همکاری 20 ساله با جهاد کشاورزی در قالب )مددکار ترویجی، آموزشگر، تسهیلگر و...(

7(  مهارت و توانایی در رشته های مشاغل خانگی در شغل های درآمدزای کشاورزی
8(  زمینه سازی و تسهیل در ایجاد صندوق های اعتبارات فروروستایی

9(  مسئولیت در طرح های مختلف )باشگاه دختران جوان روستایی، مسئول برگزیده شده و کارآفرینی و...(
10(  توانایی منزلت اجتماعی باال و قدرت نفوذ کالم در جهت انتقال پیام و گیرندگی

11(  توانمندسازی مخاطبان براساس تعامل دوجانبه با مردم روستا
12(  توجه به منافع عموم مردم و توسعه روستا بدون در نظر گرفتن منافع شخصی

13(  ایجـاد تحـول و اشـتغالزایی و کارآفرینـی در بیـن زنـان روسـتایی در زمینه هـای )سـبزی صیفـی خرمـا 
)تنقـالت(، رشـته بری تولیـد گل هـای زینتـی تولیـد محصـول سـالم و...(

زهرا دلشب
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

مجری نمونه کانون یادگیری کشاورزی و دامپروری    
استان/ شهر: البرز نظرآباد

شاخص های اصلی: افزایش عملکرد محصول اصالح نژاد دام سبک

1(  اجرای طرح های تحقیقی ترویجی در زمینه های گندم و ذرت دانه ای
2(  اسـتفاده بهینـه از نهاده هـای کشـاورزی و بـه کارگیـری توصیه هـای فنی، کارشـناس و تحقیقاتـی در زمینه 

دامپـروری و زراعت
3(  عملیـات اصـالح نـژاد در گوسـفند در قالـب قـرارداد با شـرکت خدمات فنی و مهندسـی با نظارت مسـتقیم 

مؤسسـه تحقیقات علـوم دامی
4(  رعایـت اصـول علمـی زراعـت ماننـد آزمـون خـاک، مبـارزه بـا آفـات و بیماری هـای گیاهـی بـه صـورت 

بیولوژیـک
5(  مدیریت منابع آبی در دسترس براساس توصیه های کارشناسان تحقیقاتی

6(  اجرای کامل مفاد سایت جامع الگویی در واحد اصلی و نظارت بر واحدهای تابعی

کمال پیشگاهی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

زن عشایری     
سال تولد: 1354

سطح تحصیالت: دیپلم
استان/ شهر: گلستان گنبد کاووس

1(  ارتباط با سایر ادارات مرتبط با امور عشایری )مدیریت امور عشایر، بخشداری، مدیریت جهاد کشاورزی و...(
2(  راه اندازی تشکل اقتصادی )صندوق اعتبارات خود زنان عشایری(

3(  راه اندازی کارگاه خیاطی برای گروهی از زنان عشایر
4(  آموزش زنان عشایری از طریق همبستگی با اداره فنی و حرفه ای استان

5(  آموزش قالی بافی، راه اندازی کارگاه قالی بافی و بیمه شاغالن در کارگاه مزبور )بیش از 300 نفر(
6(  بازاریابی و بازاررسانی محصوالت تولیدی زنان عشایر منطقه

7(  تـالش در جهـت افزایـش درآمـد خانـوار عشـایر از طریـق ایجـاد کارگاه هـای تولیـدی بـه منظـور کاهـش 
منابـع طبیعی تخریـب 

9( معتمد محلی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
10(  توانمندی در انتقال تجربیات و مهارت به سایر زنان عشایر و ظرفیت سازی اقتصادی برای آنها

فریده آقی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

واحد مشاع کشاورزی    
جنوب کرمان عنبرآباد

سال تولد: 1319
سطح تحصیالت: ابتدایی

استان/ شهر: گلستان گنبد کاووس
شاخص اصلی: حفظ یکپارچگی اراضی

1(  حفظ یکپارچگی اراضی واگذاری
2(  استفاده از سیستم های آبیاری نوین )تحت فشار(

3(  تولید محصول سالم باغی و گلخانه ای
4(  ارتباط مستمر و مؤثر با بخش های تحقیقات، اجرا و ترویج و توجه به توصیه های کارشناسی

5(  رعایت الگوی کشت
6(  اشتغال زایی برای بیش از صد نفر

7(  احداث گلخانه به میزان 10 هکتار
8(  تولید محصول بیش از میزان میانگین در منطقه

9(  ایجاد و حفظ روحیه تعاون و همکاری بین اعضای واحد مشاع
10(  بهره گیری از مکانیزاسیون و ماشین آالت کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت در باغ ها و گلخانه ها

11(  پرداختن به تغذیه گیاهان براساس آزمون خاک و توصیه های کارشناسی
12(  استفاده از تجارب سایر کشورها در مدیریت واحدهای باغداری و گلخانه ای

حسین دادی پور
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

شرکت خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی    
سال تولد: 1358

سطح تحصیالت: لیسانس
استان/ شهر: سیستان و بلوچستان ایرانشهر

شـاخص اصلی: ارتباط قوی با سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان و شهرسـتان و تحت پوشـش قرار دادن محصوالت 
مختلف کشـاورزی استان

1(  تنوع فعالیت های اجرایی در زمینه خدمات ترویجی، آموزشـی، مشـاوره ای، فنی و مهندسـی، تولیدی محصوالت 
زراعی و گلخانه ای، صنایع تبدیلی و بازرگانی در منطقه جنوب اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان

2(  ایجـاد تعامل مسـتمر و مشـارکت سـازنده در اجـرای طرح ها و پروژه هـای فنی واحدهای مختلف سـازمان جهاد 
استان کشاورزی 

3(  برقـراری ارتبـاط مسـتمر و نقـش باالی شـرکت در افزایش بهـره وری عوامل تولیـد و میزان مهـارت بهره برداران 
کشاورزی

4(  جلب اعتماد مخاطبین و توسعه فعالیت های فنی و اجرایی خصوصی با مشارکت کشاورزان و بهره برداران
5(  مشـارکت در اجرای فعالیت های تحقیقاتی همچون مقایسـه ارقام ذرت در گروه های مختلف رسـیدگی )زودرس 

میـان رس و دیررس(، مصرف بهینـه آب در گندم و ذرت و...
6(  همکاری در طرح های آموزش کشاورزی، دامداری و شیالت ویژه مخاطبین سازمان بسیج سازندگی استان

مددجویـان  مهارتـی  آمـوزش  طرح هـای  قبیـل  از  بخشـی  بـرون  فعالیت هـای  اجـرای  و  توسـعه    )7 

حسام الدین میرجانی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

کمیته امداد امام خمینی)ره(، برنامه ریزی اجرای آموزش های فنی و حرفه ای کشاورزی و...
8(  بکارگیری فناوری های نوین در فعالیت های ترویجی و آموزشی و توانمندسازی بهره برداران کشاورزی

9(  ایجـاد نمایندگـی آزمایشـگاه آب و خـاک در شهرسـتان های ایرانشـهر و چابهـار و خدمات رسـانی مؤثـر بـه بهره بـرداران 
کشـاورزی در نزدیکتریـن مـکان بـه عرصه هـای تولیـدی جنوب اسـتان

10(  تأسـیس واحد مکانیزاسـیون و بکارگیری مؤثر ماشـین آالت و ادوات مورد نیاز در فعالیت های فنی و مهندسـی و تولیدی 
بخش کشـاورزی به ویژه خـاک ورزی حفاظتی

11(  توان تخصصی و کارشناسی باالی شرکت در بکارگیری نیروی انسانی و ایجاد انگیزه برای استمرار فعالیت آنها
12(  مدیریت کارآمد سرمایه ای و توانا باالی شرکت در استفاده از تسهیالت بانکی جهت پایداری و توسعه فعالیت در استان

13(  بکارگیری نظارت مؤثر بر فعالیت کارشناسان فنی شرکت در پهنه های عملیاتی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

شرکت تعاونی نمونه تولید روستایی هرمزآباد    
سال تولد: 1362

سطح تحصیالت: لیسانس کشاورزی 
استان/ شهر: اصفهان – سمیرم 

شاخصهای اصلی : رعایت اصل بهره وری منابع آبی و تولید، اجرای

بکارگیـری مدیریـت بهینـه اسـتفاده از منابـع آبـی تعاونـی براسـاس رعایت اصل بهـره وری از طریـق ذخیره . 1
آب 

اجـرای  آبیـاری  بارانـی در سـطح 3500 هکتـار )صد در صد اراضـی از اراضی  تحت  مدیریـت  تعاونی و اجرای . 2
 روشهای   آبخیزداری( 

تولید و توزیع سیب زمینی بذری با کالس S در سطح 25 هکتار.. 3
طراحی و اجرای کشت مستقیم کلزا، غالت و یونجه در سطح استانی و کشور.. 4
توجه ویژه به الگوی کشت و تناوب زراعی در تولید محصوالت استراتژیک.. 5
احداث سایت تولید سیب زمینی بذری با نظارت کارشناسان بین المللی.. 6
تولید و عرضه اسانس گیاهان دارویی و صنایع دستی از طریق اعضای تعاونی. . 7
مبارزه آفات و بیماری از طریق روش مکانیکی و بیولوژیک در سطح 3000 هکتار از کل اراضی . 8

احمدرضا هاشمی 
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

شرکت سهامی زراعی نمونه خضری    
سال تولد: 1349

سطح تحصیالت: فوق لیسانس
استان/ شهر: خراسان جنوبی – قائنات 

شاخصهای اصلی : خدمات فنی و حمایتی، اشتغال زایی، افزایش ضریب تولید 

مدیریت بهینه و بهره ور تولید در اراضی کشاورزی . 1
ایجاد چرخه کامل تولید، فرآوری و عرضه شیر و فرآورده های آن از ابتدا تا انتها.. 2
دارای ماشـین آالت کشـاورزی مـدرن بـه منظور انجـام فعالیتهای تولیدی در سـطح اراضی تحت پوشـش و . 3

ارائـه خدمات مکانیزاسـیون به اعضای شـرکت.
دارای کارخانـه خـوراک دام بـه منظـور تأمین نهاده هـای مصرفی گاوداری صنعتی شـرکت و سـایر دامداران . 4

. منطقه
دارای کارخانه لبنی با ده نوع فرآورده وابسته به شیر.. 5
مدیریـت بهـره وری نیـروی انسـانی و اجـرای اصـول اسـتاندارد تولیـدی، بازرگانـی، اجتماعی و .... در سـطح . 6

شرکت. 

محمدرضا رمضانی



117ویژه نامه سی امین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی

معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

اتحادیه نمونه تعاونی روستایی و کشاورزی     
سال تولد: 1352

سطح تحصیالت: فوق لیسانس 
استان/ شهر: لرستان – خرم آباد

شاخصهای اصلی : تعامل با مرکز تحقیقات، تولید و توزیع بذر 
اصالح شده گندم، ذخیره سازی و تنظیم بازار 

 انعقـاد قـرارداد بـا مرکـز تحقیقـات اسـتان جهـت توزیع 5 رقـم بذر اصالح شـده گنـدم بین بهره بـرداران و . 1
پوشش. تحت  کشـاورزان 

 توسعه طرحهای مربوط به ذخیره سازی محصوالت کشاورزی به منظور تنظیم قیمت و بازار.. 2
 همـکاری بـا ترویـج در راسـتای اجـرای طرحهای ترویجـی محصول محور و پـروژه محور از قبیل سـایتهای . 3

الگویـی و کانونهـای یادگیری مدرسـه در مزرعه و ....
 مشارکت اعضای اتحادیه در فعالیتهای خرید توافقی و تضمینی . 4
 پیگیری ایجاد یک بازارچه پیگیری به منظور عرضه تولیدات کشاورزان تحت پوشش . 5
 عضویت در صندوق سرمایه گذاری بخش کشاورزی در استان . 6

منوچهر بابابیگ مراد علیوند
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

اتحادیه نمونه تعاونی های کشاورزی     
سال تولد: 1351

سطح تحصیالت: لیسانس دامپروری
استان/ شهر: قزوین

شاخصهای اصلی : ارائه خدمات فنی تأمین نهاده های اصلی، مدیریت بهینه، 
بهبود و ارتقای روشهای مشارکت تعاونی 

تأمین و توزیع کلیه نهاده های اعضای تحت پوشش در سطح استان و رعایت اصولی استاندارد بازرگانی کالن.. 1
بهره گیری از کارشناسان طیور در آزمایشگاه تخصصی اتحادیه. . 2
مدیریـت بهینـه در بخشـهای بازرگانـی، اعتباری، آزمایشـگاه و انضباط سیسـتم مالی و حسـابداری بـه طور کامال . 3

مکانیـزه و نظام مند.
ارائه خدمات حمایتی و هدایتی به اعضای اتحادیه درخصوص چگونگی و نوع نهاده های مصرفی. . 4
مشارکت همه جانبه کلیه اعضای اتحادیه در عملیات اصلی شبکه  ای.. 5
عضویت در صندوق سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان .. 6
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران کشور. . 7

حسین نعمتی 



119ویژه نامه سی امین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی

معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

شرکت تعاونی نمونه زنان روستایی شهیون    
سال تولد: 1359

سطح تحصیالت: لیسانس 
استان/ شهر: خوزستان - دزفول

شاخصهای اصلی : ساماندهی فعالیتهای تولیدی و صنایع دستی زنان روستایی
ارتقای سطح درآمدی زنان روستایی و توانمندسازی آنان 

خرید توافقی و تضمینی محصوالت کشاورزی از بهره برداران عضو و غیر عضو منطقه . 1
تسهیل در فروش و عرضه محصوالت و صنایع دستی تولیدی اعضای شرکت . 2
اخـذ کارگـزاری بیمـه روسـتاییان و عشـایر منطقـه و ارائه خدمات بازنشسـتگی، مسـتمری بگیـری و از کار . 3

افتادگی بـرای افـراد منطقه 
راه اندازی دفتر ICT شامل پست بانک، پست، خدمات پیشخوان دولت . 4
تأسیس صندوق توسعه حمایت از بانوان روستایی شمال استان . 5
مشارکت در کشت گیاهان دارویی )گاو زبان( با اعضای تعاونی . 6

پروانه پورنگ
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

شرکت تعاونی نمونه روستایی گتوند     
سال تولد: 1347

سطح تحصیالت: لیسانس 
استان/شهرخوزستان - گتوند

شاخصهای اصلی : تأکید بر آموزش، بهبود فرآیند خریدهای تضمینی 
و توافقی اجرای طرحهای بلندمدت و کوتاه مدت 

اخذ مجوز خرید گندم بذری و بوجاری.. 1
تأسیس و تجهیز کلینیک گیاهپزشکی. . 2
ایجاد سردخانه جهت ذخیره سازی محصوالت تولیدی.. 3
نصب و راه اندازی ایستگاه خشک کن ذرت و فرآوری آن جهت عرضه به بازارچه نهاده های کشاورزی. . 4
انشعاب و اخذ مجوز اشتراک گاز جهت سوخت رسانی به ایستگاه ذرت خشک کن. . 5
انضباط مالی و حسابداری و تأکید بر بهره وری منابع انسانی تعاونی.. 6
ارتقای بنیه مالی واحد اعتباری به منظور ارائه تسهیالت به اعضای تعاونی.. 7

محمدعلی منجزی 



121ویژه نامه سی امین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی

معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

شرکت تعاونی کشاورزی دامداران مالیر     
سال تولد: 1355

سطح تحصیالت: فوق لیسانس 
استان / شهر: همدان – مالیر 

شاخصهای اصلی : ارتقای خدمات به اعضای تعاونی، جذب مشارکت اعضاء در 
فعالیتهای تعاونی، اثربخشی و بهره وری نیروی انسانی، تأمین نهاده های اصلی برای تعاونی

ایجـاد ظرفیتهـای اقتصـادی و تسـهیل رونـد تأمیـن و توزیـع نهاده هـای کشـاورزی بـه دامـداران عضـو و . 1
. عضو غیر

بکارگیـری کارشناسـان فنـی تعاونـی جهـت ارائـه خدمـات تخصصـی در واحـد دامـداری اعضـای تعاونی و . 2
ارتقـای میانگیـن تولید شـیر.

تأکید بر تأمین نهاده های اصلی تعاونی در کمترین قیمت برای اعضای تعاونی.. 3
راه اندازی ایستگاه جمع آوری شیر برای جذب شیر تولیدی اعضای تعاونی. . 4
کمک به کاهش تلفات دام اعضای تعاونی از طریق آموزش و مشاوره های فنی.. 5
پیشرو در ظرفیت سازی تعاونی و افزایش عضو. . 6

لقمان خدابخشی 
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

نظام صنفی نمونه کشاورزی     
سال تولد: 1340

استان / شهر: اصفهان – فالورجان 
شاخصهای اصلی : افزایش پوشش بهره برداران در نظام صنفی، افزایش 

ضریب تمدید پروانه های صنفی کشاورزی 

طراحـی و اجـرای یـک نـرم افزار جامع بـه منظور گزارش گیـری پروانه هـای صنفی اعضای نظـام به منظور . 1
دریافـت آمارهای توصیفی. 

افزایش درصد عضوگیری نسبت به سالهای گذشته و تمدید پروانه های آنان. . 2
همکاری و پیگیری مسائل و مشکالت حقوقی. . 3
ارائه توصیه های ترویجی و آموزش به اعضای نظام صنفی در قالب بروشور و نشریه. . 4
انعقـاد قـرارداد بـا مراکـز و سـازمانهای ذیربـط درخصوص بررسـی مطالبـات و تسـهیل مسـائل بهره برداران . 5

عضـو صنفـی بویـژه سـاماندهی قیمـت نهاده ها و خدمـات ماشـین آالت کشـاورزی و ....

کریم صفاری قهدریجانی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

کمیته 
 فنی تخصصی 
منابع طبیعی، جنگل، مرتع و 
آبخیزداری

مسئول کمیته: علی اصغر پالوج
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

اعضای کمیته    

حمیدرضـا گیلـوری، امیرحسـین محبوبـی، طیبـه حسـینی، تـورج شـعبانی عمـران، جالل باقـری، اعالء احسـن پور، 
امیرکیـوان درویـش ،داود قربانپور

سیمای منابع طبیعی و آبخیزداری ایران    

 هـدف منابـع طبیعـی و آبخیـزداری حفـظ و حمایـت، احیـاء... توسـعه و بهره بـرداری اصولـی از جنگل ها، مراتـع، اراضی 
جنگلـی، بیشـه های طبیعـی، اراضی مسـتحدثه سـاحلی، حفاظت و حمایت از آب و خاک کشـور از طریـق مدیریت علمی 

بـر حـوزه هـای آبخیز و رعایـت اصول توسـعه پایدار می باشـد و وظایف زیـر را دارد؛
1 تدویـن سیاسـت ها و راهبردهـای بخـش منابـع طبیعـی و آبخیـزداری و تنظیـم و اجـرای برنامه های توسـعه منابع 

طبیعـی و آبخیـزداری در چهارچـوب سیاسـت های توسـعه پایدار
2 حفظ، حمایت، حراست و بهره برداری اصولی از جنگل ها، مراتع و بیابان ها و حوزه های آبخیز

3 تشـخیص و تفکیـک حریـم قانونـی اراضی ملی از مسـتثنیات اشـخاص حقیقـی و حقوقی و تثبیـت حاکمیت دولت 
بـر منابع ملی کشـور

4 بررسـی و مطالعـه حـوزه هـای آبخیزکشـور بـه منظـور برنامه ریـزی و تهیه طرح هـای جامع و اجـرای فعالیت های 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری در حوزه های آبخیز کشـور

5 توسـعه جنگل هـا و مراتـع دسـت کاشـت، پارک هـای جنگلی، اصـالح و احیـاء، جنگل هـا و مراتع مخروبـه و ترویج 
زراعـت چـوب بـا تاکید بـر حفظ ذخایـر ژنتیکـی و تنوع زیسـتی گیاهی

6 مطالعه و برنامه ریزی مناسب جهت افزایش بهره وری در فعالیت های اجرایی
7 مطالعـه، طراحـی و بهینـه سـازی الگوهـا و نظام هـای تولید و بهره بـرداری در زمینـه منابع طبیعـی و آبخیزداری با 

اسـتفاده از دانـش بومـی و تجربیات جهانی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

8 جلب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای فعالیت های منابع طبیعی و آبخیزداری
9 تدویـن، اجـرا و بـه هنـگام سـازی نظـام اطـالع رسـانی منابـع طبیعـی و آبخیـزداری کشـور جهـت ارتقـاء، دانش 

عمومـی و ترویـج فرهنـگ منابـع طبیعی
10ـ مطالعه و برنامه ریزی جهت توسعه سرمایه انسانی سازمان به منظور ارتقاء بهره وری و اثربخشی

مناطـق اکولوژیـک ایـران نیـز در 5 منطقـه؛ اکولوژیکـی هیرکانـی یـا خـزری، اکولوژیکی ارسـباران، اکولوژیکـی زاگرس، 
اکولوژیکـی خلیـج فـارس عمانی و اکولوژیکی ایران تورانی دسـته بندی شـده اند. مشـخصات سـایر بخش هـای مرتبط نیز 

در جـداول زیر آمده اسـت. 

تقسیمات حوزه های آبخیز )از دیدگاه آبخیزداری(
مساحت)میلیون هکتار(تفکیک حوزه ها
19/44سدهای موجود

16/1سدهای در دست ساخت
11/4رودخانه های مرز

15شهری
63داخلی
125جمع

تقسیمات جنگل های ایران
درصدمساحت)هکتار(نوع جنگل
178029012/4جنگل انبوه

346831224/2جنگل نیمه انبوه
810084256/6جنگل تنک

257600/2جنگل ماندابی
9498586/6جنگل دست کاشت

14319063100جمع
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

سطح مراتع ایران
درصدمساحت)هکتار(پراکنش مراتع
71812508/5مراتع متراکم

2141915125/3مراتع نیمه متراکم
5621459066/2مراتع کم تراکم

84814991100جمع

سطح اراضی بیابانی ایران
درصدمساحت)هکتار(اراضی بیابانی

583837517/9کویر
17621365/4تپه های ماسه ای
6150429/1پهنه های ماسه ای

4358031/4دق های رسی
655828120/1اراضی شور و نمک زار

1736685553/3اراضی بدون پوشش و بیرون زدگی سنگی
32576492100جمع
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

مجری خصوصی طرح جنگلداری    
سال تولد: 1326

سطح تحصیالت: لیسانس
استان / شهر: مازندران نور

1(  اجـرای عملیـات پرورشـی در سـطح 16 هکتـار، جنـگل کاری 63 هکتـار، زراعـی 12 هکتـار در سـال 93 با 
گونه هـای افـرا، توسـکا، بلوط، نمـدار و...

2(  جاده سازی به طول 17 کیلومتر با احداث 17 دهنه پل
3(  مدیریت در سطح 12000هکتار از جنگل های منطقه

4(  سیم کشی، مرمت آن به طول 48 کیلومتر در سال 93 و کل طرح 200 کیلومتر
5(  خرید امکانات الزم جهت جلوگیری از اطفاء حریق برای قرقبانان

6(  ساماندهی اسکان دام به طور کامل در منطقه
7(  اجرای دوره های مختلف آموزشی برای افراد شاغل در طرح

8(  پرداخت به موقع بهره مالکانه به دولت
9(  ایجاد کارخانه صنایع چوب

10(  خروج استحصاالت در زمان مناسب به صورت تنه های صنعتی
11(  استخدام 7 قرقبان، 5 سیم بان، 35 نگهبان در طرح

12(  کمک در موارد عام المنفعه در منطقه 

رجبعلی فریدونی
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دی ماه 1394

مجری تثبیت شن و بیابان زدایی    
سال تولد: 1337

سطح تحصیالت: یپلم
خراسان رضوی بجستان

1(  اجرای طرح در مساحتی بالغ بر 1000 هکتار
2(  احیاء 900 هکتار با کاشت گونه های تاغ وآتریپلکس

3(  احیاء 100 هکتار با کاشت پسته و جو و اجرای طرح آبیاری تحت فشار )بابلر(
4(  ایجاد اشتغال دائم 13 نفر و موقت 60 نفر

5( همکاری مؤثر با اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی شهرستان
6(  ترغیب روستائیان به منظور رعایت و کاهش دام منطقه

7(  حضور مستمر در عرصه و همچنین استخدام کارشناس ناظر
8(  تشکیل شرکت تعاونی در منطقه

9(  تشویق روستائیان برای بازگشت که باعث مهاجرت معکوس در منطقه گردیده
10(  انتقال خطوط نیرو جهت استفاده در طرح به طول 24 کیلومتر

11(  جلوگیری از حرکت شن های روان با اجرای طرح در منطقه تحت تأثیر بادهای 120 روز سیستان 

سیدهادی رفیعی
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دی ماه 1394

مجری مدیریت منابع جنگلی    
سال تولد: 1344

سطح تحصیالت: راهنمایی
استان/شهر: آذربایجان غربی سردشت

1(  اجرای طرح در 500 هکتار
2(  ایجاد کمربند حفاظتی، حصارکشی و استخدام قرقبان

3(  نهالکاری در سطح 100 هکتار با گونه های بلوط، داغداغان، بنه، بادام و...
4(  کودپاشی در سطح 60 هکتار با کودهای فسفات و حیوانی پوسیده

5(  کاهش 80٪ جمعیت دام بخصوص بز در طرح
6(  شرکت در کالس های آموزشی و ارتباط مستمر با کارشناسان اداره منابع طبیعی شهرستان

7(  کاشت گونه های دومنظوره از جمله سماق، بنه
8(  ارتباط با مراکز تحقیقاتی استان و همکاری با دانشگاه ارومیه جهت بازدید دانشجویان

9(  تشکیل تعاونی با 80 عضور
10(  تغیر الگوی مصرف سوخت خانوار حاشیه و داخل طرح

11(  اجرای عملیات آبخیزداری در طرح
12(  آموزش افراد در ارتباط با اطفاء حریق و حفظ صیانت از عرصه

محمود رزیان
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دی ماه 1394

صنوبرکاری    
سال تولد: 1351

سطح تحصیالت: سیکل
استان/شهر: آذربایجان نقده

1(  اجرای طرح در سطح 9 هکتار با گونه های توصیه شده توسط تحقیقات و بخش اجراء
2(  رعایت فاصله کشت متناسب با نوع گونه، شرایط منطقه و هدف از تولید

3(  مشاوره با مرکز تحقیقات و استفاده از نظرات کارشناس مربوطه در مرکز تحقیقات استان
4(  ایجاد اشتغال 2 نفر دائم و 10 نفر موقت

5(  شرکت در کالس های آموزشی ترویجی قبل از شروع به فعالیت و در حال تولید
6(  ترغیب سایرین به تولید صنوبر و ارائه خدمات فنی

7(  استفاده از گونه های برتر
8(  فروش چوب با قیمت باالتر به خارج از استان

9(  همکاری مؤثر و مفید با اداره منابع طبیعی شهرستان و اداره کل منابع طبیعی استان
10(  رعایت اصول فنی، مراقبتی و پرورشی که سبب عدم وجود آفات و بیماری در مزرع شده

اسماعیل نادری
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مرتعداری    
سال تولد: 1338

سطح تحصیالت: سیکل
استان/شهر: لرستان الیگودرز

1(  دارای طرح به مساحت 326 هکتار
2(  رعایت کامل ورود و خروج دام براساس ظرفیت طرح و شرایط آب و هوایی

3(  بازرس انجمن صنفی مرتعداران شهرستان الیگودرز
4(  کاشت گیاهان داروئی در قسمت هایی از طرح به منظور ایجاد درآمد جانبی پایدار

5(  مدیریت بهره برداری در عرصه و اطالح رسانی مقررات و قوانین مرتعداران به سایر مرتعداران
6(  استفاده از سوخت )نفت، گاز( در منطقه به منظور جلوگیری از تخریب

7(  ارتباط مستمر با کارشناس اداره منابع طبیعی شهرستان
8(  قرق به منظور احیاء و تولید علوفه

9(  پرداخت به موقع عوارض مربوط به دولت
10(  بیمه نمودن مرتع

11(  ایجاد اشتغال پایدار

عبداهلل عبداللهی
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محافظ افتخاری جنگل و مرتع    
سال تولد: 1367

سطح تحصیالت: دیپلم
استان/شهر: آذربایجان شرقی خداآفرین

1(  همکاری مستمر با اداره منابع طبیعی
2(  شرکت در کالس های آموزشی ترویجی

3(  شناخت و اطالعات کافی نسبت به منطقه و دادن اطالع به موقع به مأمورین
4(  همکاری در بسیج نیروهای مردمی در مواقع بحرانی و الزم

5(  حضور مستمر در منطقه
6(  آموزش سایر افراد روستا به منظور حفظ و صیانت از جنگل ها و مراتع منطقه

7(  جلب مشارکت مردم در رفع مشکالت

پیمان حمیدیان
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آبخیزداری    
سال تولد: 1338

 سطح تحصیالت: لیسانس 
استان/شهر: آذربایجان شرقی میانه

1(  همکاری مؤثر و مفید با مدیریت آبخیزداری
2(  شرکت مؤثر در دوره های آموزشی ترویجی آبخیزداری

3(  اجرای پروژه در منطقه بحرانی از نظر سیالب و رسوب ناشی از آن
4(  ایجاد کانال و دیواره خاکی در حاشیه رودخانه

5(  ایجاد سیل بندهای متعدد
6(  کاشت درختان مثمر در طرح از گونه های آلبالو، سیب، زردآلو، گردو، انگور

7(  کشت یونجه و گندم بصورت آبیاری بارانی در طرح
8(  کاشـت درختـان از قبیـل: صنوبـر، بیـد، سـنجد، گل محمـدی در حاشـیه رودخانـه بـه منظـور جلوگیری از 

سـیالب و فرسـایش خاک
9(  تشویق سایرین به منظور اجرای طرح های آبخیزداری

سیدعزیز موسوی
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آبخیزدار بیومکانیک    
سال تولد: 1345

سطح تحصیالت: سیکل
استان/شهر: کرمانشاه کرمانشاه

1(  احداث ابنیه فنی و کاشت گونه های سازگار و مثمر مانند: گردو، انگور، بادام، هلو، سیب
2(  همکاری مؤثر و مفید با مدیریت آبخیزداری

3(  جلوگیری از سیل و سیالب در منطقه با توجه به مشکالت گذشته
4(  استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار برای آبیاری درختان

5(  ایجاد انگیزه در سایر افراد منطقه به منظور اجرای پروژه های آبخیزداری
6(  اصالح روش شخم در منطقه بصورت شخم عمود بر شیب 

7(  شرکت در دوره های آموزشی مربوط به آبخیزداری و کاشت نهال مثمر
8(  ایجاد سد خاکی و استخر جهت ذخیره آب

جالل سیفی
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دی ماه 1394

مدیر حفظ و احیا از عرصه های منابع طبیعی    
سال تولد: 1313

سطح تحصیالت: ابتدایی
استان/شهر: مرکزی شهرستان ساوه

1(  اجرای طرح در مساحتی بالغ بر 1216 هکتار
2(  احیاء با کاشت گونه آتریپلکس به منظور حفظ عرصه

3(  همکاری مؤثر با اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی شهرستان
4(  ترغیب روستائیان به منظور رعایت و کاهش دام منطقه

5(  حضور مستمر در عرصه
6(  حضور مستمر در کالس های آموزشی

عباسعلی اسکندری
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 کمیته 
فنی تخصصی آب، خاک، 
امور زیربنایی و 
صنایع کشاورزی

مسئول کمیته: مسعود سیدی نیاسر
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اعضای کمیته    

محمـد یونسـی الموتـی - محسـن خلـج- محمـد رضـا رجایـی - فریدوفایـی- الدن بینـا- ژیال مشـفق مهدی پارسـا 
مقـدم حسـن مقدسـی محسـن بوسـتانی - پریـوش نجفـی- رغیـه سـکوتی - مهـدی تاجیک

سیمای آب و خاک، امور زیربنایی، صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون    

منابـع آب وخـاک بـه عنـوان مهم تریـن عوامـل تولیـد در بخـش کشـاورزی محسـوب می شـوند. در کشـوری مثـل 
ایـران کـه بـا کمبـود منابـع آب مواجه اسـت امـور زیـر بنایی آب وخـاک و صنایـع یکـی از زیربخش هـای حیاتی بخش 
کشـاورزی محسـوب مـی شـوند. بطـور کلـی فعالیت هـای آب وخـاک زیـر سـاخت های الزم را جهـت ایجاد زمینـه اولیه 
تولیـد و ارتقـای بهـره وری آب وخـاک فراهـم می کننـد. توسـعه صنایـع کشـاورزی نیـز در تکمیـل فرآیند تولیـد، ارزش 
افزایی،مانـدگاری محصـوالت و کاهـش ضایعـات تـا رسـیدن بـه بـازار داخلـی و صـادرات نقـش تعییـن کننـده ای دارد؛ 
فعالیت هـای معاونـت آب وخـاک و نیـز بخـش صنایـع کشـاورزی در حوزه هـای مختلفـی چون؛ حـوزه فنـی- اقتصادی، 
حـوزه اجتماعـی، حـوزه فرهنگـی و سیاسـی مطـرح می باشـد. فعالیت هـای اصلـی در زیـر بخـش شـامل دو فعالیـت آب 

وخـاک و صنایـع تبدیلی کشـاورزی می باشـد.

مهم ترین فعالیت های آب وخاک در پروژه های زیرمطرح می باشد:    

اجرای روش های نوین آبیاری و احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی( 1
طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی( 2
طرح اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکلهای کشاورزی( 3
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طرح انتقال آب با لوله و احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی و پوشش انهار سنتی( 4
طرح مرمت و احیای قنوات و طرح های کوچک و زودبازده تامین آب( 5

صنایع تبدیلی کشاورزی
در ایـن حـوزه از یـک جهـت ارزش افزایـی فعالیت هـای بخش کشـاورزی بـا ایجاد و گسـترش چنیـن صنایعی محقق 
می گـردد. بـه عبـارت دیگر ایـن صنایع موجب تکمیل زنجیـره ارزش و ارتقای بهـره وری و ارزش افزوده بخش کشـاورزی 
هسـتند. از جهـت دیگـر توسـعه صـادرات، افزایـش اشـتغال و کاهـش ضایعات بخش کشـاورزی با گسـترش ایـن صنایع 
بهبـود می یابـد. ضمـن اینکـه توسـعه چنین صنایعـی آنهم در اقصـی نقاط تولیـدی کشـور از جمله در مناطق روسـتایی 
بـا فعـال نمـودن قسـمت های مختلـف کشـور،در گسـترش عدالـت اجتماعی،کاهـش مهاجـرت روسـتایی و ایجـاد زمینه 

توسـعه پایـدار روسـتایی نیـز مؤثر واقع می شـوند.

ضرورت ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی در توسعه پایدار بخش کشاورزی
1(  کمک به افزایش ارزش افزوده محصوالت خام کشاورزی و باال بردن بهره وری در بخش کشاورزی

2(  دستیابی به امنیت غذایی و کمک به توسعه پایدار بخش کشاورزی
3(  استفاده مناسب از منابع، پتانسیل و امکانات موجود در بخش کشاورزی

4(  تأثیر مثبت در کاهش ضایعات محصوالت خام کشاورزی
5(  ایجاد اشتغال مولد پایدار و تثبیت اشتغال موجود در بخش کشاورزی

6(  کمک به افزایش صادرات غیرنفتی
7(  تسهیل در دسترسی به توسعه پایدار روستاها و کمک به روند کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها

تا پایان سال 1393 
با بهره برداری از 393 واحد صنایع لبنی زمینه جذب 5/2 میلیون تن شیرخام دامداران کشور فراهم شده است.- 
بـا بهره بـرداری از 265 واحـد کشـتارگاه طیـور زمینـه جذب حـدود 6/3 میلیـون تن تولیـدات مرغداران کشـور فراهم - 
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شـده است.
بـا بهره بـرداری از 367 واحـد فـرآوری کننـده آبزیـان پرورشـی و دریایـی زمینـه جذب حـدود 1/3 میلیون تـن آبزیان - 

کشـور فراهم شـده است.
واحدهای به تولید رسیده صنایع تبدیلی و تکمیلی تا پایان سال 1393

سرمایه گذاری تعداد)فقره(شرح
ظرفیت تولید اشتغال )نفر()میلیارد ریال(

)هزار تن(
میزان جذب مواد 

خام )هزار تن(
1907147242535262347525صنایع تبدیلی باغی
28171343732554996613233صنایع تبدیلی زارعی
140718987282561950613621صنایع تبدیلی دامی

17818324384770786صنایع تبدیلی شیالتی
1952961259934853986خوراک دام و طیور

650451940931453996139151جمع کل

وضعیت صادرات و تجهیز واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
میزان در سال 93عنوانردیف

587 میلیون دالرصادرات محصوالت فرآوری شده 1
7557هزار یوروبهره مندی از معافیت های گمرکی ورود ماشین آالت 2

اهداف کمی صنایع کشاورزی در برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
ـ  افزایش جذب مواد خام کشاورزی به میزان 24 میلیون تن 

ـ  انجام سرمایه گذاری برای ایجاد واحدهای جدید به میزان 40447 میلیارد ریال
ـ  ایجاد اشتغال جدید به میزان 88600 نفر

ـ  افزایش صادرات محصوالت فرآوری شده خام کشاورزی به میزان 441/5 میلیون دالر
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

ـ  انجام سرمایه گذاری برای بازسازی و اصالح ساختار به میزان 4451 میلیارد ریال
ـ  اصالح ساختار و بازسازی و نوسازی 1290 نفره واحد موجود صنایع کشاورزی

ضرورت ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی در توسعه پایدار بخش کشاورزی
1(  کمک به افزایش ارزش افزوده محصوالت خام کشاورزی و باال بردن بهره وری در بخش کشاورزی

2(  دستیابی به امنیت غذایی و کمک به توسعه پایدار بخش کشاورزی
3(  استفاده مناسب از منابع، پتانسیل و امکانات موجود در بخش کشاورزی

4(  تأثیر مثبت در کاهش ضایعات محصوالت خام کشاورزی
5(  ایجاد اشتغال مولد پایدار و تثبیت اشتغال موجود در بخش کشاورزی

6( کمک به افزایش صادرات غیرنفتی
7(  تسهیل در دسترسی به توسعه پایدار روستاها و کمک به روند کاهش مهاجر از روستا به شهرها
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

مجری نمونه سیستم آبیاری تحت فشار ) آبیاری قطره ای(     
سال تولد: 1335

سطح تحصیالت: دکترا
استان/شهر: خراسان رضوی تربت حیدریه

عملکرد: اجرای آبیاری نواری )Tape( و بهره برداری بهینه از آب

1(  مدیریت بهینه در مصرف آب از طریق اجرای سیستم آبیاری تحت فشار
2(  مدیریت بهینه و صحیح سیستم های آبیاری اجرا شده

3(  ایجاد شبکه برای استفاده بهینه و مدیریت بهینه آب منابع زیرزمینی در اختیار
4(  تولید انواع بذر سیب زمینی در کالس های مختلف

5(  بهسازی و غنی سازی خاک از طریق استفاده از خاک های آبرفتی و اختالط آن در مزرعه
6(مدیریت مناسب و بهینه تغذیه گیاه از طریق آزمون خاک و روش های علمی

7(  مشارکت فعال در برنامه های ترویجی و مشارکتی
8(ارتباط مستمر با سایر کشاورزان در جهت ارتقای مصرف بهینه آب

8(  به کارگیری کودهای آلی و زیستی
9(  استفاده بهینه از کودهای شیمیایی و سموم در راستای تولید محصول سالم

غالمحسین هادی زاده رئیسی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

مجری نمونه سیستم آبیاری تحت فشار ) آبیاری بارانی (     
سال تولد: 1335

سطح تحصیالت: دیپلم
استان/شهر: اصفهان اردستان

عملکرد: بهره وری و استفاده بهینه آب در آبیاری بارانی

1(  استفاده از روش های نوین آبیاری در استان کاهش مصرف آب
2(  افزایش بهره وری آب از طریق کاهش مصرف آب و افزایش تولید در واحد سطح

3( اعمال مدیریت بهینه آبیاری با انجام آبیاری شبانه در جهت کاهش تبخیر و کاهش اثرات
نامطلوب کیفیت آب بر روی محصول در روش بارانی

4(  مدیریت بهینه تغذیه گیاه از طریق استفاده بهینه از کودهای شیمیایی در سیستم
5(  استفاده گسترده از کودهای دامی و آلی در زراعت

6(  بهسازی خاک و اصالح بافت خاک )اضافه کردن ماسه بادی به پروفیل خاک(
7(  اسـتفاده از ماشـین آالت مناسـب و مـدرن در عملیـات آماده سـازی زمیـن و کاشـت از جملـه اسـتفاده از 

کمبینـات بـرای کشـت گندم
8(  افزایـش تولیـد بـه میـزان حداقـل 70درصـد در محصـوالت مختلـف بـه ازای واحـد سـطح پـس از اجـرای 

سیسـتم آبیـاری و اسـتفاده صحیـح از آن 

ناصر فروغی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

بهره بردار نمونه آب و خاک     
سال تولد: 1354

سطح تحصیالت: یسانس
استان/شهر: همدان نهاوند

عملکرد: یکپارچه سازی اراضی در سطح 330 هکتار مشارکت محلی

1(  مشارکت فعال برای اجرای یکپارچه سازی اراضی
2(  کاهش قطعات مالکیت از 550 قطعه به 12 قطعه

3(  ایجاد تشکل آب بران برای 53 هکتار از اراضی بلوک
4(  نصب کنتور حجمی و برنامه ریزی آبیاری با متناسب

5(  اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در اراضی بلوک مشترک
6(  شرکت در کالس ها و برنامه های ترویجی

7(  تعامل با کارشناسان بخش و سایر بهره برداران در جهت اجرای صحیح طرح
8( احداث کانالهای آبیاری و جاده بین مزارع 

علی کاویانی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

واحد نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی زراعی    
شرکت پردیس )فرآوری و بسته بندی برنج(    

سال تولد: 1357
MBA سطح تحصیالت: فوق لیسانس

استان/شهر: مازندران ساری
عملکرد: 30000تن در سال

1(  ذخیره سازی، فرآوری و بسته بندی برنج با بکارگیری خط تولید کاماًل مدرن و به روز با تکنولوژی باال
2(  استفاده از مواد اولیه )شلتوک( داخلی و بهینه سازی فرآیند خشک کردن و ذخیره سازی

اولیه، افزایش کیفیت فرآوری و کاهش ضایعات طی مراحل ذخیره سازی و فرآوری
3(  بهبود و شبکه سازی تأمین مواد اولیه، آموزش و تحقیقات در جهت تأمین مواد اولیه

با کیفیت باال، اخذ و استقرار گواهینامه های تضمین کیفیت و مدیریتی 
4(استقرارواحد تحقیق و توسعه

5( بکارگیری نیروهای متخصص و ماهر بومی و محلی
6(  فعالیت مؤثر در بازار فروش و ایجاد دو برند معتبر

7(  چیدمـان خـوب و ایجـاد شـرایط بهینه تولید )GMP( اسـتفاه از ظرفیت دسـتگاه ها باالی 50 درصد و رشـد 
سـالیانه کمـی و کیفی تولیدات

8(  پیشـگام بـودن در ارائـه محصـوالت جدیـد و بسـته بندی متنـوع از نقـاط قـوت و برجسـته  ایـن شـرکت 
می باشـد کـه بـا توجـه بـه مدیریـت قـوی شـرکت انتظـار مـی رود ایـن رونـد ادامـه داشـته باشـد.

سیدعلی گرامی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

واحد نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی    
شرکت لوبه )فرآوری زیتون(    

سال تولد: 1334
 سطح تحصیالت: لیسانس مدیریت و بازرگانی

استان/شهر: گیالن رودبار
عملکرد: 500 تن در سال

1(  ذخیره سازی، روغنکشی و فرآوری زیتون و محصوالت جانبی )ترشی و شوریجات(
2(  مجاورت واحد با باغ های تولید زیتون، استفاده از خط تولید مدرن و کارآمد

3(  روغن کشی، درجه بندی و سورتینگ زیتون، استفاده از روش مناسب
4(  ذخیره سـازی مـواد اولیـه، بکارگیـری نیـروی متخصـص و ماهـر بومـی، استقراراسـتانداردهای مدیریتـی و 

)GMP( بهداشـتی و داشـتن شـرایط بسـیار خـوب تولیـد
5(  چیدمان مناسب، تنوع، کیفیت باالی محصول، بسته بندی خوب

6(  توجه به برندسازی و تبلیغات محصول، داشتن طرح و برنامه جهت توسعه و تحقیقات
7(  داشتن آزمایشگاه بسیار مجهز و همکاری با استاندارد و بهداشت

8(  استفاده از مشاوران و متخصصین و آخرین یافته های تحقیقاتی در خصوص روغن زیتون
9(  اسـتفاده حداکثـری از ظرفیـت دسـتگاه از طریـق همـکاری بـا شـرکت های همـکار جهـت برون سـپاری 

محصـوالت 

عبدالغفار غفارزاده
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

واحد نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی دامی    
سال تولد: 1349

سطح تحصیالت: دکترا مدیریت صنعتی
استان/شهر: آذربایجان شرقی تبریز

عملکرد: 8260 تن انواع فرآورده های گوشتی بسته بندی انواع گوشت سفید، قرمز و آبزیان

1(  استفاده از ماشین آالت و تجهیزات تولید روز دنیا در تولید و بسته بندی
2(  تولید محصوالت با کیفیت و قابل رقابت در بازار داخلی

GMP  )3 مناسب در خیط تولید محصوالت
4(  جذب ماده خام کشاورزی

5(  تنوع تولیدات مناسب و بسته بندی محصوالت در حد صادرات
6(  اشتغال پایدار به صورت مستقیم و غیرمستقیم

7(  صادرات محصوالت بصورت غیرمستقیم و مستقیم
8(  نوآوری در تولید محصوالت با کیفیت مناسب

9(  رعایت موازین بهداشتی و استاندارد
10(  دارای استانداردهای الزم داخلی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

... ،HACCp، ISO 11(  دارای گواهینامه های
12(  سیستم توزیع مویرگی مناسب

13(  پاسخگویی به مشتریان در جهت جذب و جلب رضایت مشتریان

نادر نادری
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

    واحدنمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی شیالتی
شرکت فرآورده های دریایی مرجان    

سال تولد: 1343
سطح تحصیالت: فوق لیسانس
استان/شهر: خوزستان آبادان

عملکرد: تولید فرآورده های آبزیان، 4500 تن در سال

1(  استفاده از ماشین آالت و تجهیزات مناسب داخلی و خارجی روز جهت تولید محصوالت با کیفیت
2(  تنوع تولیدات و بسته بندی مناسب جهت عرضه در بازار داخل و خارج از کشور

3(  جذب ماده خام کشاورزی مناسب و جلوگیری از ضایعات محصوالت کشاورزی در فصل تولید
4(  اشتغال پایدار بصورت مستقیم و غیرمستقیم در فصل تولید و در کل سال

5(  تولیـد و بسـته بندی دیگـر محصـوالت کشـاورزی در فصـول غیرتولیـد محصـول خـام کشـاورزی جهـت 
جلوگیـری از تعطیلـی واحـد و اشـتغال دائـم کارکنـان

6(  صادرات محصوالت تولیدی به خارج از کشور و ارزآوری
)ISO HACCP( دارای استانداردهای الزم داخلی و خارجی  )7

GMP  )8 مناسب در خط تولید محصوالت شیالتی
9(  رعایت بهداشت و ایمنی مواد غذایی

10(  رضایت مندی مشتریان داخلی و خارجی از محصوالت تولیدی
11(  استقرار واحد در منطقه محروم و مشکالت ناشی از آن برای تولید محصوالت

داود احمدزاده
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

واحد نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی لبنی    
سال تولد: 1340

سطح تحصیالت: لیسانس مهندسی شیمی
استان/شهر: شهرکرد محل فعالیت اصفهان

عملکرد: سه برابر ظرفیت اسمی 150000 تن در سال

)continues( تولید کننده شیر خشک بدون چربی و پرچب، تولید کره به روش مداوم  )1
2(  نوآوری و فن آوری در جهت بهینه سازی سوخت و مصرف در خط تولید

HACCP /CMP/ CHP 3(  رعایت کامل الزامات بهداشتی منطبق با استاندارد
5(  دارا بودن واحد R&D در جهت ارتقاء کیفیت و تنوع تولید

6(  دارا بودن ظرفیت عملی بیش از سه برابر ظرفیت اسمی در سه شیفت )جذب شیر 500تن(
7(  صادرات مستمر و تنوع تولید

8(  ارزیابی مستمر رضایت مشتریان
9(  از فعاالن انجمن تولید کنندگان شیرخشک 

10(  بهره برداری از آخرین تکنولوژی تولید در جهت بهبود کیفیت
11(  ایجاد همگرایی در واحدهای تولید شیرخشک

سیاوش سلیمی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

تولید کننده ادوات و ماشین آالت کشاورزی    
سال تولد: 1338

سطح تحصیالت: لیسانس
استان/شهر: مازندران جویبار

عملکرد: تولید انواع ادوات خاکورزی و کشاورزی 

1(  تولید و ساخت ادوات کشاورزی منطق با دانش ورز و نیاز بخش کشاورزی
2(  حفظ کیفیت تولید و ارائه آموزش و خدمات پس از فروش مناسب و منطقی

3(  ارتباط مستمر با بخش های تحقیقاتی و ترویجی در جهت به روز بودن و مناسب بودن تولیدات
4(  فعال بودن بخش تحقیق و توسعه

5(  بهره وری در تولید و حفظ کیفیت محصوالت تولید، متناسب با شرایط خاک کشور
6(  شرکت فعال در نمایشگاههای داخلی و خارجی

7(  ساخت ادوات با محوریت روش های خاکورزی حفاظتی و حرکت و جهت گیری به این سمت
8(  سـاخت انـواع روتوچیـزل، گاو آهـن دواردیسـکی، چیزل مرکت و سـایر دسـتگاههای خاکورزی متناسـب با 

نیـاز روز و بـا کیفیت مناسـب برای شـرایط خاکی کشـور

محمد چلنگری جویباری



151ویژه نامه سی امین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی

معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

واحد نمونه خدمات مکانیزاسیون کشاورزی    
سال تولد: 1363

سطح تحصیالت: فوق دیپلم مکانیزاسیون
استان/شهر: آذربایجان غربی پیرانشهر

عملکرد: ارائه خدمات مکانیزاسیون بیش از 8000 هکتار با کیفیت مناسب

1(  پوشش مناسب خدمات مکانیزاسیون به بیش از 8000 هکتار حوزه شرکت
2(  آموزش مستمر فنی رانندگان و راهبران ماشین آالت ادوات

3(  اولویت دادن استفاده از ادوات و دستگاههای خاکورزی حفاظتی
4(  مدیریت مناسب واحد در جهت خدمات رسانی مناسب به بهره برداران

5(  مکان مناسب شرکت به لحاظ فضای فیزیکی و موقعیت قرارگیری برای دسترسی بهره برداران
6(  حضور مستمر مدیرعامل و خدمات دهندگان در عرصه و محل شرکت

7(  هماهنگی و همکاری مستمر با مرکز خدمات دهستان و مدیریت شهرستان
8(  شرکت مستمر اعضاء در دوره های آموزشی مرتبط

9( رعایت تعرفه های ابالغی از سوی بخش اجرایی و تخصصی
10(  سـرویس، نگهـداری و تنظیمـات دسـتگاهی مطابـق اسـتانداردها و یافته های تحقیقاتی ارائه شـده توسـط 

بخشـهای اجرایی ، ترویجـی و تحقیقاتی

محسن عبداللهی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

شرکت نمونه بازرگانی کشاورزی    
سال تولد: 1340

سطح تحصیالت: لیسانس 
استان/شهر: بوشهر

عملکرد: فعالیت موثر در بازرگانی کشاورزی

1(  دارا بودن سهم اصلی در صادرات میگوی پرورشی به صورت مستمر
2(  صـادرات و سـرمایه گـذاری تولیـد و نیـز تامیـن نهـاده هـای تکثیـر و پـرورش ماهیـان دریایـی و میگـوی 

پرورشی 
3(  حضور همیشگی در نمایشگاههای بین المللی اصلی نظیر بروکسل ِ، ارمنستان ، مسکو و چین
4(  ایفای نقش محوری در انجام مذاکرات و ایجاد مقدمات حضور صادرات آبزیان در بازار روسیه

5(  احداث اولین مرکز تولید فوق متراکم پرورش مایهان دریایی خاور میانه
6(  مرکز در حال احداث تکثیر مدرن پرورش مولد ماهیان دریایی ونیز تکثیر بچه میگوی پرورشی

7(  تولید بچه ماهی سی باس برای اولین بار در کشور در استخرهای خاکی و ترویج تولید این ماهی
8(  سـرمایه گـذاری و پشـتیبانی تولیـد در 1500 هکتـار اسـتخر های مزارع پرورش میگو در اسـتانهای بوشـهر 

، هرمزگان و سیسـتان و بلوچسـتان . 
9( تولید و عرضه ماهی سی باس به صورت تازه و منجمد 

جواد شاهرخی
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

کالم آخر    

در سـال زراعـی94ـ1393 مراتـب شناسـایی، انتخـاب و معرفـی نمونه هـای ملی بخش کشـاورزی با رعایـت مواردی 
ماننـد بهـره وری حداکثـری ازمنابـع تولیـد و اسـتفاده بهینـه از امکانـات، حفـظ مسـائل زیسـت محیطی، اصـالح الگوی 
مصـرف کـود و سـم، اسـتقبال از برنامه هـای ترویجـی و آموزشـی، کاهـش هزینه هـای تولیـد کشـاورزی مبتنـی براصول 
اقتصـاد تولیـد، فعالیـت در قالـب طرح هـای محـوری در بخـش کشـاورزی و ضمـن رعایت اسـتانداردهای موجـود در هر 

رشـته انجـام پذیرفت.
تحقـق ایـن مهـم تنها بـا همت واالی مدیریت، مسـئولین و کارشناسـان فنی و تخصصی و پرسـنل جهادکشـاورزی و 
مجموعه هـای وابسـته بـه وزارتخانـه و تشـکل های غیردولتی مرتبط در کلیه سـطوح سـازمانی در دهسـتان، شهرسـتان، 
اسـتان و سـتاد مرکـزی، مقـدور و میسـر گردیـد. لـذا در ایـن مختصـر از تمـام عزیزانـی کـه در ایـن فرآینـد مـا را یاری 

نمودنـد، صمیمانـه تقدیـر و تشـکر به عمـل می آید. 

دبیرخانه ستاد شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی کشور

         دیماه 1394
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معاونت ترویج 
نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه 1394

یادداشت
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دی ماه 1394

یادداشت
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معاونت ترویج 
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دی ماه 1394

یادداشت


