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پیشگفتار
ــه بخــش کشــاورزی از  ــدگان نمون ــرداران و تولیدکنن شناســایی، انتخــاب و معرفــی بهــره ب
فعالیتهــای شــاخص و الگویــی نظام هــای ترویجــی اســت کــه بــا هــدف الگوســازی، شــناخت 
ظرفیــت هــای تولیــدی و ترویــج و توســعه الگوهــای موفــق اجــرا مــی شــود. ســابقه ســی ســاله 
ــه هــای مناســبی از شــناخت ظرفیــت هــای  ــن فعالیــت در بخــش کشــاورزی کشــور، زمین ای
بالقــوه و ایجــاد رقابــت ســالم درخصــوص بهبــود و ارتقــای شــیوه هــای تولیــد بخش کشــاورزی 
ــم شــیوه هــای  ــد، تســری و تعمی ــن فراین ــی ای را فراهــم آورده اســت. یکــی از اهــداف اصل
ــه  ــرداران اســت. نظــر ب ــه ســایر بهــره ب ــه ب ــرداری نمون ــورد عمــل در واحدهــای بهــره ب م
تجــارب چندیــن ســاله در ایــن امــر مهــم و بــر اســاس رویکــرد و سیاســتهای جدیــد بخــش 
کشــاورزی، بازنگــری و بازمهندســی در فرآینــد شناســایی، انتخــاب و معرفــی تولیدکننــدگان و 
برگزیــدگان هــای بخــش کشــاورزی، بــه عنــوان یــک ضــرورت مطــرح بــوده اســت. براســاس 
ــخص  ــور مش ــه ط ــاورزی و ب ــج کش ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق ــد س ــرد جدی رویک
معاونــت ترویــج، مــاک عمــل در فرآینــد شناســایی، انتخــاب و معرفــی نمونــه هــای ملــی 
ــا سیاســت ها و اهــداف  ــق ب ــار اساســی تناســب و تطبی ــر دو معی ــی ب بخــش کشــاورزی، مبتن
کان وزارت جهــاد کشــاورزی و هماهنگــی بــا کارکردهــای ترویجــی مطلــوب و تعریــف شــده 

در معاونــت ترویــج مــی باشــد.
تجـارب سـالهای گذشـته در حـوزه ای کـه همواره با قضـاوت و انتخـاب همراه اسـت، مدیران و 
دسـت انـدرکاران بخـش ترویـج را بـر آن داشـته تا به دلیل حساسـیت موضـوع و گسـتردگی دامنه 
فعالیـت بـه بازنگری، اصـاح و تکمیل چارچوب فرآیند انتخـاب نمونه های بخش کشـاورزی اقدام 
نماینـد تـا بـه این واسـطه، حداکثر دقت و اعتبار لحاظ شـود و منشـوری قابـل اتکاء بـرای اجرا در 
تمـام سـطوح ملی، اسـتانی و شهرسـتانی فراهم گـردد. در این راسـتا، دفتر ترویج کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی بـا توجـه به وظیفـه  مندی محـوری خـود در فرآیند شناسـایی، انتخـاب و معرفی 



نمونـه  هـای بخـش کشـاورزی، اقـدام بـه تهیـه و تدویـن " آییـن نامـه و دسـتورالعمل اجرایـی 
شناسـایی، انتخـاب و معرفـی نمونه های بخش کشـاورزی" نموده کـه از این پـس در کلیه مراحل 
برنامـه ریـزی و اجـرای عملیـات انتخاب نمونه  های بخش کشـاورزی در سراسـر کشـور، ماک 

عمل قـرار خواهـد گرفت.
                                                           کاظم خاوازی

                          معاون ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی



فصل اول- کلیات





1-1. مقدمه 
ــای  ــی از رویداده ــاورزی، یک ــش کش ــای بخ ــه ه ــی نمون ــاب و معرف ــایی، انتخ شناس
ــاش  ــه ت ــادن ب ــر ارج نه ــاوه ب ــه ع ــت ک ــاورزی اس ــش کش ــمند در بخ ــی ارزش فرهنگ
روســتاییان و بهــره بــرداران و ارتقــای جایــگاه آنــان مــی توانــد در چرخــه تحقیــق، ترویــج و 
زیربخشــهای اجرایــی و ســازمانهای تخصصــی، کارگاه نخبــه پــروری و بــروز الگوهــای عملــی 
ــدای  ــد از ابت ــن  فرآین ــی اســت ای ــد. بدیه ــرداران باش ــره ب ــایر به ــرای س ــاد ب ــل اعتم و قاب
ــل  ــول فص ــاز و در ط ــاخص آغ ــدگان ش ــایی تولیدکنن ــا شناس ــت ب ــی بایس ــی م ــال زراع س
ــب  ــات مربوطــه در قال ــده و اطاع ــش گردی ــده رصــد و پای ــت هــای تولیدکنن زراعــی، فعالی
فرمهــای ارزیابــی ثبــت و مســتند گــردد. بــرای تحقــق ایــن مهــم، تعامــل واحدهــای مختلــف 
ــی و مشــارکت بخــش خصوصــی ضــرورت داشــته و انتخــاب  ــی و تحقیقات ترویجــی، اجرای
منطقــی نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی را تســهیل مــی  نمایــد. معاونــت ترویــج بــا تکیــه بــر 
متخصصــان موضوعــی و محصولــی افتخــار دارد کــه بــا تکیــه بــر ۳۰ ســال تجربــه در زمینــه 
فرآینــد شناســایی، انتخــاب، معرفــی و تجلیــل از نمونــه  هــای برتــر بخــش کشــاورزی، همــگام 
و متناســب بــا رویکردهــای اصلــی و شــاخصه هــای فنــی معاونتهــای اجرایــی و ســازمانهای 
تخصصــی در ســطح ســتاد و اســتان وزارت جهــاد کشــاورزی، نســبت بــه رونمایــی از نخبــگان 

زیربخشــهای بخــش کشــاورزی اقــدام مــی نمایــد.
1-2.  تعاریف 

ــرداری کــه از نظــر کمیــت و کیفیــت محصــول  ــه بخــش کشــاورزی: بهــره  ب نمون
ــبت  ــاورزی، نس ــای کش ــش ه ــی از زیربخ ــته( در یک ــت )رش ــوع فعالی ــا موض ــدی و ی تولی
ــاز را از مجمــوع  ــرداران هــم  صنــف در یــک ســال زراعــی، باالتریــن امتی ــه ســایر بهــره  ب ب

ــد.   ــراز نمای ــی و تخصصــی اح ــای عموم شــاخص ه
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ــای  ــه  ه ــاب نمون ــد انتخ ــری در فرآین ــم  گی ــی و تصمی ــروه مدیریت ــن گ ــتاد: باالتری س
ــت. ــاورزی اس ــش کش بخ

کمیتـه سیاسـت گـذاری: گـروه مدیریتـی زیـر مجموعـه سـتاد کـه وظیفـه پیشـنهاد 
سیاسـتهای سـاالنه بـرای تصویـب در سـتاد و نظـارت بـر فعالیت های سـایر کمیته  هـا را دارد.

رشــته: نــوع فعالیــت بهــره بــرداران در زیــر بخــش هــای مختلــف کــه ممکــن اســت بــر 
اســاس محصــول و یــا موضــوع فعالیــت، مشــخص شــود. 

شــاخص: معیارهــا و ماک هــای ارزیابــی و انــدازه  گیــری فعالیــت یــک بهــره  بــردار یــا 
تولیدکننــده در خصــوص تولیــد و یــا اهتمــام بــه فعالیــت در رشــته تولیــدی را گوینــد. اغلــب 
ایــن شــاخص های انــدازه  گیــری، کمــی و قابــل رؤیــت بــوده کــه توســط کارشناســان ارزیــاب، 

قابلیــت بازدیــد و انــدازه گیــری را دارنــد.
کمیتــه  فنــی: گروهــی متشــکل از اعضــای متخصــص کــه در حــوزه  هــای تحقیقاتــی، 
اجرایــی، ترویجــی و تولیــدی زیربخــش مورد نظــر فعالیــت دارنــد و درخصــوص مباحــث فنــی 
و تخصصــی در فرآینــد شناســایی و انتخــاب نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی، نظــرات فنــی و 

کارشناســی ارائــه مــی  نماینــد.  
شناســایی: فرآینــدی کــه تولیدکننــدگان بخــش کشــاورزی براســاس ماک و شــاخص های 
ــه  عنــوان  ــی قــرار گرفتــه و برترین هــای هــر رشــته ب خــاص مــورد بررســی، بازدیــد و ارزیاب

کاندیــدای نمونــه مشــخص مــی  شــوند.
ــا  ــه هــای شناســایی شــده بخــش کشــاورزی ب ــدی کــه طــی آن، نمون انتخــاب: فرآین
توجــه بــه مســتندات و فــرم هــای ارزیابــی در کمیتــه هــای فنــی و تخصصــی مــورد بررســی 

قــرار گرفتــه و پــس از بازدیــد میدانــی، انتخــاب نهایــی صــورت مــی  گیــرد.  
ــه ملــی بخــش  ــا عنــوان نمون معرفــی: فرآینــدی کــه برگزیــدگان بخــش کشــاورزی ب
ــان  ــا حضــور باالتریــن مقــام اجرایــی کشــور معرفــی  شــده و از آن کشــاورزی در مراســمی ب
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تقدیــر بــه  عمــل مــی  آیــد.
1-3. اهداف

1-3-1. اهداف کلی 
1(  ایجــاد انگیــزه بــراي فعــاالن بخــش کشــاورزی و تشــویق آنــان بــراي تــاش و 

اســتمرار در تولیــد، ادامــه فعالیــت و توســعه پایــدار کشــاورزی 
2( الگوســازی و معرفــي الگــوی عملــی و قابــل اعتمــاد همــراه بــا بهــره  وری مطلــوب 

در تولیــد کشــاورزی بــه منظــور ترغیــب ســایر تولیدکننــدگان و بهــره  بــرداران 
   

1-3-2. اهداف اختصاصی
1( ارج  نهــادن بــه تــاش روســتائیان، تولیدکننــدگان و بهــره  بــرداران بخــش کشــاورزی و 

ارتقــای جایــگاه آنــان و اهمیــت بــه حرفــه کشــاورزی در جامعــه 
2( ایجــاد فرصــت و زمینــه بــه منظــور طــرح مســائل و مشــکات بخــش کشــاورزي در 

ســطوح ملــي، اســتاني و شهرســتان بــا مســئولین اجرایــي مرتبــط  
ــا  ــرداران ب ــی کشــاورزان و بهــره  ب ــش فن ــات و دان ــادل تجربی ــه تب ۳(  فراهــم  آوری زمین

یکدیگــر
4( معطـوف نمـودن توجـه مدیـران و برنامـه ریـزان بخـش اقتصـادی کشـور و همچنیـن 
اصحـاب رسـانه هـا بـه اهمیـت و ابعـاد مختلـف بخـش کشـاورزی و ظرفیتهای موجـود در آن

5( ترغیــب بــه ســرمایه  گــذاری در بخــش کشــاورزی بــه  دلیــل باال بــودن نــرخ بازگشــت 
ســرمایه در فعالیــت هــای بهــره بــرداران نمونــه

6( بهــره  گیــری از تجــارب نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی بــه منظــور ارتقــای میانگیــن 
تولیــد از طریــق فعالیتهــای مشــاوره  ای و ترویجــی

15
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1-4. سیاست های اجرایی معاونت ترویج 
1( جلــب مشــارکت تشــکل های غیردولتــی از قبیــل تعاونــی، اتحادیــه، صنــوف و خبــرگان 

بخــش کشــاورزی در فرآینــد شناســایی، انتخــاب و معرفــی نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی  
ــای محــوری و  ــرح ه ــروژه و ط ــاس پ ــاورزی براس ــای بخــش کش ــه  ه 2( انتخــاب نمون
ــام  ــه انج ــان ب ــویق آن ــت و تش ــور هدای ــه منظ ــاورزی ب ــاد کش ــای وزارت جه ــت ه سیاس

ــوع  ــوری وزارت متب ــای مح ــت ه فعالی
ــه  ــاورزی ب ــش کش ــن بخ ــه  و منتخبی ــل نمون ــرای تبدی ــای الزم ب ــه  ه ــاد زمین ۳(  ایج
ــی  ــج غیردولت ــعه نظــام تروی ــه منظــور توس ــت ب ــی در محــل فعالی ــی و اجتماع ــران فن رهب

ــی  ــج دولت ــا تروی ــگام ب ــاورز محــور هم کش
4( حمایــت و ارتبــاط مســتمر بــا منتخبیــن بخــش کشــاورزی از طریــق اجــرای مشــترک 
طــرح  هــا و پــروژه  هــای ترویجــی بــه منظــور توســعه و ارتقــای ســطح علمــی، فنــی، عملــی 

و صنفــی آنــان بــه عنــوان الگوهــای جوامــع روســتایی و واحدهــای تولیــدی
5( توجـه ویـژه بـه اصـل بهـره  وری و اسـتفاده بهینـه از منابـع پایـه در انتخـاب نمونه  های 

بخش کشـاورزی
6(  توجــه بــه تفــاوت هــای اقلیمــی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی مناطــق کشــور در 

انتخــاب و معرفــی نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی
7( برگـزاری مراسـم تجلیـل و معرفی نمونه  های بخش کشـاورزی در سـطح ملی، اسـتان و 

شهرسـتان از طریق جذب بودجه توسـط دسـتگاههای باالدسـتی سـطوح فوق  الذکر
8( تدویــن طــرح و پــروژه  هــای ســاماندهی و بــه  کارگیــری نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی 

در فعالیت هــای ترویــج و توســعه کشــاورزی  
9(  برگزاری گردهمایی توجیهی دست  اندرکاران انتخاب نمونه  های بخش کشاورزی

ــش  ــای بخ ــه  ه ــاب نمون ــه انتخ ــور در زمین ــای کش ــتان ه ــرد اس ــی عملک 1۰( ارزیاب
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ــالم  ــی س ــای رقابت ــاد فض ــازی و ایج ــدف الگوس ــا ه ــر ب ــتان برت ــی اس ــاورزی و معرف کش
11( استمرار فرآیند ارزیابی در طول فصول کشت و دوره  های زمانی تولید و فعالیت 

12( برگزاری مراسم معرفی برگزیدگان سال در سطوح ملی و استانی
ــتانی و  ــی، اس ــای بخــش کشــاورزی در ســطح مل ــه  ه ــات نمون ــک اطاع ــه بان 1۳( تهی

ــتانی شهرس





فصل دوم- ساختار و وظایف
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2-1.  فرآینــد اجرایــی شناســایی، انتخــاب و معرفــی نمونــه  هــای ملــی 
بخــش کشــاورزی

1( ثبــت نــام بهــره بــرداران بــه عنــوان نمونــه هــای بخــش کشــاورزی توســط کارشــناس 
مربوطــه در مراکــز جهــاد کشــاورزی دهســتان 

2( ویرایــش فرم هــاي ثبــت  شــده توســط کارشــناس مربوطــه در مراکــز جهــاد کشــاورزی 
ــر اســاس فرم هــای  ــا ب ــد نیســت ی )حــذف افــرادي کــه صحــت اطاعــات آنهــا مــورد تأیی

ارزیابــی عملکــرد،  شــرایط ثبــت  نــام در فرآینــد را ندارنــد( 
ــه هــای بخــش کشــاورزی در مراکــز  ــی انتخــاب نمون ۳( بررســی و داوری فرم هــای ارزیاب

جهــاد کشــاورزی و ارســال اطاعــات آنهــا بــه شهرســتان بــه انضمــام مــدارک پیوســت
4( بررســی و داوری فرم هــای ارزیابــی انتخــاب نمونــه هــای بخــش کشــاورزی در ســطح 

شهرســتان و ارســال اطاعــات آنهــا بــه اســتان بــه انضمــام مــدارک پیوســت
5( اعـام سیاسـت و رشـته  هـای مـورد پذیرش از سـوی دبیرخانه سـتاد انتخـاب نمونه  های 

بخش کشـاورزی به اسـتان های کشـور
6( بررســی و داوری فرم هــای ارزیابــی انتخــاب نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی اســتان و 
در نهایــت تأییــد و ارســال اطاعــات مربوطــه بــه ســتاد مرکــزی بــه انضمــام مســتندات ) بــر 

اســاس سیاســت و رشــته  هــای اعــام شــده توســط ســتاد و  تأییــد حراســت اســتان(
ــه،  ــی اولی ــزي، بررس ــتاد مرک ــه س ــط دبیرخان ــتان  توس ــالی اس ــای ارس ــت فرم ه 7( دریاف

ــه های فنــی  ــه کمیت ــل ب ــع نواقــص و تحوی رف
8( بررسی فنی در کمیته های داوری و انتخاب سه اولویت براساس امتیاز کل

9( بازدیــد میدانــی )برحســب زیربخــش( از ســه اولویــت انتخابــي توســط اعضــای دارای 
رأی کمیتــه فنــی

1۰( تشکیل جلسه کمیته های فنی و انتخاب نهایی نمونه ملی براساس رشته های موجود
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11( اعام منتخب نهایی به دبیرخانه به همراه مستندات انتخاب و تکمیل فرم  نهایی
ــل و  ــرای شــرکت در مراســم تجلی ــی بخــش کشــاورزی ب ــای مل ــه  ه ــوت از نمون 12( دع

ــان ــر از آن تقدی
1۳( مستندسازی )تهیه ویژه  نامه و....( توسط دبیرخانه

2-2. ســاختار و تشــکیالت ســازمانی انتخــاب نمونــه  هــای ملــی بخــش 
کشــاورزی

2-2-1. سطح ملی
1( ستاد شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه  های بخش کشاورزی  

2( کمیته سیاست گذاری و برنامه  ریزی 
۳( دبیرخانه ستاد 

4( کمیته های فنی مستقر در دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
5( کمیته اجرایی

6( کمیته اطاع  رسانی
7( کمیته پشتیبانی

2-2-1-1.ستاد شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه های کشاورزی
ــای  ــه  ه ــی نمون ــاب و معرف ــایی، انتخ ــتاد شناس ــای س 2-2-1-2. اعض

ــاورزی   کش
1( رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  )رئیس ستاد( 

2( معاون ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  )نایب رئیس (                                                          
۳( مدیرکل دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی )دبیر(                                                     
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4( مدیرکل حوزه وزارتی )عضو(                             
5( مدیرکل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی )عضو(                                                                                

6( معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )عضو( 
ــج  ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق ــانی س ــع انس ــعه مناب ــزی و توس ــه ری ــاون برنام 7( مع

ــو(                                                                                           ــاورزی )عض کش
ــتاد وزارت  ــی س ــازمان های تخصص ــی و س ــای اجرای ــار معاونت ه ــام  االختی ــده ت 8( نماین

ــو(                                                                          ــاورزی )عض ــاد کش جه
9( مدیرعامل یا نماینده تام  االختیار مجمع ملی خبر گان )عضو( 

ــاماندهی  ــارت و س ــل نظ ــه دلی ــاورزی )ب ــی کش ــام صنف ــار نظ ــام  االختی ــده ت 1۰( نماین
ــو( ــاورزی )عض ــرف کش ــاغل و ح مش

11( نماینده تام  االختیار نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی )عضو(
12( مدیر حراست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج )عضو(

1۳( مدیر روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج )عضو(                                                                                                          

ــای  ــه ه ــی نمون ــاب و معرف ــایی، انتخ ــتاد شناس ــف س 2-2-1-3. وظای
کشــاورزی

 1( بررســی و تصویــب سیاســت هــا، برنامــه هــا  و شــاخص هــای انتخــاب، معرفی و بــه  کارگیری 
نمونــه  هــای بخش کشــاورزی

2( بررسی و تصویب دستورالعمل های اجرایی، قوانین و مقررات مورد نیاز 
۳( تعیین سیاست های حمایتی 

4( تعیین رشته  های جدید، سطوح و تعداد نمونه  های بخش کشاورزی 
5( تصویب بودجه مورد نیاز انتخاب نمونه  های بخش کشاورزی
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6( تصویب و اعام برنامه زمانی انتخاب نمونه  های بخش کشاورزی
7( بررسی گزارشات، نظارت، ارزیابی و ارائه نقطه نظرات 

2-2-1-4. کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی
2-2-1-5. اعضای کمیته سیاستگذاری و برنامه  ریزی 

1( معاون ترویج سازمان )رئیس کمیته(
2( مدیرکل دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی )دبیر کمیته(

۳( مدیران کل دفاتر ستادی معاونت ترویج )عضو(
4( معاون دفتر ترویج )عضو(

5( رؤسای کمیته های فنی )عضو(
ــاورزی  ــای کش ــه ه ــی نمون ــاب و معرف ــایی، انتخ ــتاد شناس ــه س ــر خان ــئول دبی 6( مس

)عضو( 
7( کارشناس اجرایی ستاد انتخاب نمونه  های کشاورزی )عضو(  

 
2-2-1-6. وظایف کمیته سیاستگذاری و برنامه  ریزی 

1( نظارت بر فعالیت کمیته ها ی فنی و اجرایی، اطاع  رسانی و پشتیبانی
2( تنظیــم برنامــه  هــای اجرایــی مراســم معرفــی و تجلیــل از نمونه  هــای بخش کشــاورزی، 

پیگیــری و تصویب آن در ســتاد
۳( پیــش  بینــی و پیگیــری تأمیــن اعتبــار مــورد نیــاز اجــرای مراســم تجلیــل از نمونــه  هــای 

بخــش کشــاورزی
4( پیشــنهاد، تنظیــم و تصویــب سیاســت های ســاالنه ســتاد شناســایی، انتخــاب و معرفــی 

نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی  
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2-2-1-7. دبیرخانه ستاد مرکزی انتخاب نمونه  های بخش کشاورزی
ــای  ــه  ه ــاب نمون ــز ی انتخ ــتاد مرک ــه س ــف دبیرخان 2-2-1-8. وظای

ــاورزی  ــش کش بخ
1( پیگیــری اجــرای برنامــه  هــای کمیتــه سیاســتگذاری، برنامــه  ریــزی و اطــاع  رســانی از 

طریــق تشــکیل جلســه ماهانــه  
ــا کمیتههــا ی ســتاد شناســایی، انتخــاب و معرفــی  2( ایجــاد سیســتم ارتباطــی مناســب ب

ــه  هــای کشــاورزی   نمون
۳( انعکاس نظرات سایر کمیته ها ی ستاد به کمیته سیاستگذاری و برنامه  ریزی

4( تهیه و تدوین آیین  نامه شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه  های بخش کشاورزی 
ــا سیاســت های اعــام شــده از  ــده  هــای ارســالی اســتان های کشــور منطبــق ب 5( ثبــت پرون

ســوی ســتاد
ــه  هــای بخــش کشــاورزی در ســطوح ملــی، اســتان و  6( تشــکیل بانــک اطاعــات نمون

شهرســتان
7( هماهنگی تشکیل کمیته های فنی و اجرایی مراسم معرفی نمونه  های ملی 

8( تهیــه اطاعــات و منابــع خبــری جهــت انعــکاس اخبــار مربــوط بــه انتخــاب نمونــه هــای 
ملــی از طریــق روابــط عمومــی 

ــدرکاران  ــرای دســت  ان ــی ب ــزاری جلســات توجیه ــت برگ ــی الزم جه ــدات اجرای 9( تمهی
ــی و اســتانی ــه  هــای مل انتخــاب نمون

1۰( فعال ســازی گــروه  هــای موضوعــی دفتــر در زمینــه برنامــه  ریــزی بــه منظــور مشــارکت 
و بهــره  گیــری از نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی در برنامــه  هــای ترویجــی 
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2-2-1-9. کمیته های فنی 
2-2-1-10. اعضای کمیته ها ی فنی 

1( رئیس کمیته فنی و تخصصی مربوطه )رئیس کمیته( 
2( نماینده دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه  های بخش کشاورزی )دبیر(

۳( نماینده تام  االختیار معاونت و سازمان های تخصصی )عضو(
4( نماینده تام  االختیار مجمع ملی خبرگان کشاورزی )عضو(

5( نماینده تام  االختیار مؤسسه و مراکز ملی تحقیقاتی، برحسب موضوع )عضو(
6( کارشناس گروه تخصصی ترویجی )عضو(

7( نماینده بخش/ اداره/ مرکز/ گروه/ انجمن/ تعاونی.... ، برحسب موضوع )عضو(
تبصــره: احــکام اعضــاء توســط مدیــرکل دفتــر ترویــج کشــاورزی و منابــع طبیعــی 

امضــاء و صــادر مــی  شــود. 

2-2-1-11. وظایف کمیته ها ی فنی 
1( تنظیــم و ارســال نامــه مبنــی بــر معرفــی نماینــده تــام  االختیــار بــه معاونــت، ســازمان 

و مراکــز / مؤسســات تحقیقاتــی
2( بررسی و رفع نقص احتمالی پرونده  های ارسالی بهره برداران از استان های کشور

۳( تعیین اولویت های سه  گانه و تنظیم صورتجلسات مربوطه
ــه منظــور هماهنگــی  ــا ب ــه  ه ــه ســتاد انتخــاب نمون ــه دبیرخان ــل صورتجلســه ب 4( تحوی

ــی ــای میدان بازدیده
5( برنامه  ریزی بازدیدهای میدانی تولیدکنندگان دارای اولویت سه  گانه رشته

6( تشکیل جلسه بررسی نهایی و تعیین نمونه در رشته مربوطه
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2-2-1-12. کمیته اجرایی 
2-2-1-13.  اعضای کمیته اجرایی 

1( مدیرکل دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی )رئیس کمیته(
2( مسئول دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه  های بخش کشاورزی )دبیر(

۳( مدیر حراست سازمان تات )عضو(
4( معاون دفتر ترویج )عضو(

5( رؤسای کمیته های فنی )عضو(
6( مدیر حوزه ستاد معاونت ترویج )عضو(

7( کارشناس اجرایی ستاد انتخاب نمونه  های بخش کشاورزی )عضو(
تبصره: احکام توسط معاون ترویج، امضاء و صادر می  شود. 

2-2-1-14. وظایف کمیته اجرایی 
1( اجرای مراسم معرفی و تجلیل از نمونه  های بخش کشاورزی

2( تهیه و تنظیم دعوتنامه  های میهمانان و نمونه  های بخش کشاورزی 
۳( تهیه و تنظیم پوستر، بنر، استند و ...

4( تهیه و تنظیم لیست جوایز و هدایا برای نمونه  های بخش کشاورزی
5( برآورد هزینه تحلیلی مراسم تجلیل از نمونه  های بخش کشاورزی

6( هماهنگی جهت حضور مسئولین در مراسم تجلیل  
7( مستندسازی )تهیه ویژه  نامه(
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2-2-1-15. کمیته اطالع  رسانی
2-2-1-16. اعضای کمیته اطالع  رسانی

1( مدیر روابط عمومی سازمان تات )رئیس(
2( مسئول روابط عمومی معاونت ترویج )دبیر(

۳( مسئول دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه  های بخش کشاورزی )عضو(
4( مدیر حوزه ستاد معاونت ترویج )عضو(

5( نماینده تام االختیار دفتر شبکه تلویزیونی و رسانه  های ترویجی )عضو(
6( مسئول سایت ستاد انتخاب نمونه  های بخش کشاورزی )عضو(

تبصره: احکام اعضاء توسط معاون ترویج سازمان امضاء و صادر می  شود. 

2-2-1-17. وظایف کمیته اطالع  رسانی
1( اطــاع  رســانی بــه ســایر ادارات کل روابــط عمومــی معاونت هــای اجرایــی و ســازمان هــای 

تخصصــی تابعــه وزارت جهــاد کشــاورزی
ــت  ــری جه ــایت های خب ــیما و س ــدا و س ــانه  ای، ص ــای رس ــبکه  ه ــا ش ــی ب 2( هماهنگ

ــار ــکاس اخب ــش و انع پوش
۳( انعــکاس خبــری مرحلــه  ای از پیشــرفت فعالــت ســتاد انتخــاب و معرفــی نمونــه هــای 

بخــش کشــاورزی 
4( هماهنگــی انجــام مصاحبــه بــا تولیدکننــدگان ، مســئولین و مدیــران صاحــب نظــر وزارت 

جهــاد کشــاورزی
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2-2-1-18. کمیته پشتیبانی
2-2-1-19. اعضای کمیته پشتیبانی

1( رئیس حوزه ستاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )رئیس( 
2( مدیر حوزه معاونت ترویج )دبیر(

۳( مسئول دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه  های بخش کشاورزی )عضو(
4( کارشناس اجرایی ستاد انتخاب نمونه  های بخش کشاورزی )عضو(

5( نماینده تام  االختیار دفتر خدمات فنی و پشتیبانی سازمان تات )عضو( 
تبصره: احکام اعضاء توسط معاون ترویج امضاء و صادر می  شود. 

2-2-1-20. وظایف کمیته پشتیبانی
ــاز  ــد اقــام مــورد نی ــه  کــرد و خری ــاد قرارداد هــای مربوطــه، هزین ــری و انعق 1( پیگی

کمیتــه اجرایــی
2( برنامه  ریزی ایاب و ذهاب مدعوین، مهمانان و سایر امور مربوطه

۳( پیگیری چاپ و تکثیر بیوگرافی، بنر، پوستر، دعوتنامه و...
4( پیگیــری انعقــاد قــرارداد محــل اســکان، غــذا، پذیرایــی و ســالن های برگــزاری مراســم 

ــی  ــت های تخصص و نشس

2-2-2.  سطح استان
2-2-2-1. کمیته سیاستگذاری و برنامه  ریزی

2-2-2-2. اعضای کمیته سیاستگذاری و برنامه  ریزی  
1( رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان )رئیس کمیته(
2( مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان )دبیر کمیته(
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۳( معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان )عضو(
4( مدیران کل ادارات تابعه سازمان جهاد کشاورزی استان )عضو(

5( مدیر حراست استان )عضو(
6( مدیر روابط عمومی )عضو(

7( مدیرعامل کانون خبر گان استان )عضو(    
8( مدیر عامل اتحادیه تعاونی های روستایی و کشاورزی استان )عضو(

9( رئیس نظام صنفی کشاورزی استان )عضو(                                                                                                                         
تبصــره: احــکام اعضــاء توســط رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان امضــاء و 

صــادر مــی  شــود. 

2-2-2-3. وظایف کمیته سیاستگذاری و برنامه  ریزی 
1(  نظــارت بــر حســن اجــرای فعالیــت انتخــاب نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی بــر اســاس 

اهــداف و سیاســتهای کان تعییــن  شــده
2( تعیین اهداف و سیاستهای کان ستاد براساس دستورات ارسالی از ستاد مرکزی

۳( بررسی تخصصی بودجه و امکانات موردنیاز
4( تأیید نهایی نمونه  های منتخب استان 

5( بررســی میــزان مشــارکت مؤسســات بخش ــهای غیردولتــی در فرآینــد انتخــاب و تجلیــل 
از نمونــه  هــای بخش کشــاورزی اســتان

6( نحوه همکاری با نهادهای خارج سازمان و جذب امکانات از سوی آنان
7( بررسی و اقدام در انعکاس اخبار انتخاب و معرفی نمونه  های بخش کشاورزی استان 
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2-2-2-4. کمیته های  فنی 
2-2-2-5. اعضای کمیته های فنی استان

1(  مدیر یا نماینده تام  االختیار بخش تخصصی استان )رئیس کمیته( 
2(  رئیس اداره ترویج استان )دبیر(

۳(  نمایندگان بخشهای اجرایی و ادارات تخصصی، برحسب موضوع )عضو(
4(  نماینده اداره حراست استان )عضو(

5( مدیرعامل یا نماینده تام  االختیار کانون خبرگان کشاورزی استان )عضو(
6( رئیس یا نماینده نظام صنفی کشاورزی استان )عضو(

7( مدیرعامل یا نماینده تام  االختیار اتحادیه تخصصی استان )عضو(

2-2-2-6. وظایف کمیته فنی استانی
1( تعیین، اولویت بندی و انتخاب نمونه  های زیربخش تخصصی 

2( تعیین زمان  بندی روال انتخاب نمونه  های زیربخش های کشاورزی استان
۳( پیگیــری و اجــرای مصوبــات، مکاتبــات و دســتورالعمل هــای تنظیمــی و ارســالی ســتاد 

اســتانی 
4( بررســی مســائل و مشــکات موجــود در فرآینــد انتخــاب نمونــه  در زیــر بخــش تخصصی 

و بررســی نظرات و پیشــنهادات
5( بررســی گــزارش نماینــدگان مدیریت هــای تابعــه اســتان درخصــوص انتخــاب نمونــه هــای 

بخــش کشــاورزی اســتان
6( بررسی نمونه  های منتخب استانی معرفی  شده از سوی مدیریت های مربوطه    

7( بررسی مسائل و مشکات ستادهای شهرستانی و بررسی نظرات و پیشنهادات ارسالی
8( رفع اختاف بین بخش های اجرایی استان و شهرستان
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9( برنامـه  ریـزی تشـکیل کاسـهای توجیهـی و آموزشـی بـرای دسـت انـدرکاران انتخـاب 
نمونـه  هـای زیربخـش تخصصی

1۰( تعیین نحوه ارتباط و جذب مشارکت نمونه  های بخش کشاورزی استان
11( تعیین نحوه ارزیابی از نمونه های شهرستانی توسط معاونت و مدیریت های مربوطه

2-2-3.  سطح شهرستان
2-2-3-1. اعضای کمیته برنامه  ریزی و اجرایی

1( مدیر جهاد کشاورزی شهرستان )رئیس کمیته(
2( رئیس اداره ترویج )دبیر کمیته(

۳( رؤسای ادارات اجرایی و تخصصی )عضو(
4( رئیس اداره روابط عمومی )عضو(                                                             

5( نماینده اداره حراست )عضو( 
6( مدیرعامل یا نماینده انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان )عضو(

7( رئیس صنف کشاورزی شهرستان )عضو(
ــاد  ــر جه ــخیص مدی ــه تش ــی و...، ب ــش غیردولت ــه، بخ ــی، اتحادی ــدگان تعاون 8( نماین

ــو(  ــتان )عض ــاورزی شهرس کش
* احکام اعضاء توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان امضاء و صادر می  شود.

2-2-3-2. وظایف کمیته برنامه  ریزی و اجرایی 
1( تعیین میزان اختیارات و وظایف اتحادیه ها و تعاونی ها و ...

2( ارائه گزارش درخصوص روند فعالیتهای انجام یافته و ارسال آن به کمیته استان
ــش،  ــتان، بخ ــتقر در دهس ــان مس ــن و کارشناس ــا مروجی ــکاری ب ــوه هم ــن نح ۳( تعیی
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ــتان  ــه شهرس ــتاهای تابع روس
4( انتخاب داوران

5( انتخاب کارشناسان موضوعی ارزیاب  
6( هماهنگی با رؤسای ادارات اجرایی و تخصصی به منظور معرفی کارشناسان ارزیاب

2-2-3-3. کمیته های فنی )کارشناسان ارزیاب( در شهرستان 
1( رؤسای ادارات اجرایی و تخصصی )رئیس کمیته( 

2( نماینده اداره حراست )عضو(
۳( کارشناسان بخشهای اجرایی و ادارات تخصصی )عضو( 

4( نماینده اداره روابط عمومی )عضو(
5( مدیرعامل انجمن خبر گان کشاورزی شهرستان )عضو( 

6( رئیس صنف کشاورزی شهرستان )عضو(
7( مدیرعامل و نماینده تام االختیار تعاونی و اتحادیه تخصصی)عضو(

* احکام اعضاء توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان امضاء و صادر می شود.

2-2-3-4. وظایف کمیته فنی )کارشناسان ارزیاب( در شهرستان
1( تکمیـل فـرم هـای مربـوط بـه نمونه  هـای معرفی شـده توسـط هسـته شناسـایی مراکز 

جهاد کشـاورزی دهسـتان 
2( دریافت و تکمیل مدارک مورد نیاز افراد معرفی  شده 

۳( تهیه گزارشات فعالیتهای انجام  شده جهت ارائه به کمیته فنی و داوری شهرستان
4( بررسـی و ارزیابـی واحدهـای معرفـی  شـده و بررسـی مـدارک ارسـالی از  مراکـز جهـاد 

کشـاورزی دهسـتان 





فصل سوم- شاخص و معیارهای
 انتخاب نمونه  های بخش کشاورزی
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3-1. شاخص و معیارهای اصلی   
ــی  ــاب و معرف ــایی، انتخ ــرای شناس ــی ب ــای اصل ــاخص ه ــن ش ــی، مهمتری ــور کل ــه ط ب

ــد از: ــتان عبارت ن ــتان و شهرس ــی، اس ــطح مل ــاورزی در س ــش کش ــای بخ ــه  ه نمون
1( اســتراتژیک و راهبــردی بــودن محصــول تولیــدی از نظــر امنیــت غذایــی، صــادرات و 

ارز آوری، اقتصــاد کشــاورزی، تجــارت جهانــی و منطقــه  ای
2( تأکید و توجه ویژه به توسعه پایدار کشاورزی، پایدارای منابع و حفظ محیط زیست
۳( مشارکت در اجرای طرح های زیربنایی و پروژه  های محوری وزارت جهاد کشاورزی

ــع پایــه و محدودکننــده تولیــد  ــه رعایــت اصــل بهــره  وری مناب 4( اهتمــام همــه  جانبــه ب
ــرژی و نهــاده  هــای کشــاورزی( کشــاورزی )خــاک، آب، ان

5( گستردگی و پراکندگی محصول تولیدی، تعداد بهره  برداران و شاغلین آن
6( فعــال در حــوزه  هــای ترویجــی، تحقیــق و آموزشــی و مشــارکت  بــا مراکــز و  بخشــهای 

کارشناســی در عرصــه  هــای تولید 
7( کاهش ضایعات و هدررفت محصوالت کشاورزی و تأکید بر ارزش افزوده تولید کشاورزی

3-2.  شرایط عمومی نمونه  های بخش کشاورزی
1( داشتن تابعیت کشور جمهوری اسامی ایران

2( التزام به نظام جمهوری اسامی ایران  
۳( دارا بودن کارت پایان خدمت سربازی و یا معافیت دایم )ویژه آقایان( 

ــد  ــی )تایی ــل اســامی و اخاق ــق و فضای ــه حســن خل ــتهار ب ــینه و اش ــدم سوءپیش 4( ع
ــتان( ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه حراســت س

5( داشتن حداقل 22 سال سن براساس مدارک هویتی
6( دارای حــق مالکیــت واقعــی واحــد تولیــدی بخــش کشــاورزی )براســاس مجــوز و تأییدیــه  
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مراکــز ذیصــاح بخــش کشــاورزی(
7( میزان سابقه حداقل پنج سال اشتغال در زیربخش های تخصصی کشاورزی

8( دارای حداقل سواد خواندن و نوشتن 

3-3.  شاخص و معیارهای زیربخش تخصصی
3-3-1.  زراعت و باغبانی

ــت،  ــت، داش ــت، کاش ــل از کاش ــل قب ــد در مراح ــی تولی ــی و علم ــی فن ــت اصول 1( رعای
ــاورزی ــوالت کش ــد محص ــس از تولی ــت و پ برداش

2( رعایـت اصـل بهـره  وری در بهـره  گیـری از منابـع تولیـد بویـژه آب، خـاک و نهـاده هـای 
کشـاورزی، مصـرف متعـادل و اسـتاندارد کـود و سـموم شـیمیایی، کودهـای آلـی و ریزمغـذی

۳( مصرف بهینه انرژی در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی
4( رعایت کامل جنبه  های زیست محیطی و توجه به توسعه پایدار کشاورزی

5( میزان عملکرد و میانگین تولید محصوالت کشاورزی در واحد سطح
6( توجه به کیفیت محصول کشاورزی تولیدی براساس استانداردهای رسمی کشور

7( مشــارکت و همــکاری در حــوزه فعالیتهــای ترویجــی، تحقیقاتــی و آموزشــی بــا مراکــز 
و بخــش کارشناســی

8( توجه به کاهش ضایعات و هدررفت محصوالت تولیدی 
9( تاکید بر ایجاد ارزش افزوده محصوالت تولیدی 

1۰( تولید محصوالت سالم و فراسودمند براساس گواهی استانداردهای رسمی
3-3-2.  دام و طیور

ــزات  ــی، تجهی ــی و فن ــول علم ــت اص ــر رعای ــدی از نظ ــد تولی ــوب واح ــت مطل 1( وضعی
ــی ــتی و درمان ــکات بهداش ــارج، ن ــا خ ــل ی ــتاندارد داخ اس
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2( مصــرف بهینــه انــرژی در فرآینــد تولیــد و بازســازی و بهینــه ســازی تاسیســات از نظــر 
مصــرف انــرژی هــای تجدیــد ناپذیــر

۳( رعایت بهره  وری در مصرف نهاده و عوامل تولید به ویژه خوراک دام و جیره نویسی 
4( مدیریت مناسب و مطلوب در واحد تولیدی، ابتکار و خاقیت در فعالیتهای تولیدی

5( میزان عملکرد و میانگین کاالی تولیدی، تنوع و تعداد اقام تولیدشده در واحد
6( کیفیت کاالی تولیدی براساس استاندارد رسمی کشور 

7( توجه به صادرات و میزان کاالی صادراتی به کشورهای همسایه و منطقه
8( میزان مشارکت و همکاری در حوزه  های ترویج، تحقیق و آموزش

9( توجه به ارتقای علمی و فنی کارکنان شاغل در واحد تولیدی
1۰( تأکید بر ابعاد زیست  محیطی در حوزه جغرافیایی 

3-3-3.  شیالت و آبزیان
1( میزان ساالنه تولید و صید از آبهای درون مرزی و برون مرزی

2( میزان بازدهی تولید نسبت به ظرفیت اسمی
۳( رعایت مصرف بهینه انرژی در فرآیند تولید

ــرواری درخصــوص  ــات در مراحــل تخــم، الرو، بچــه  ماهــی و پ ــزان تلف ــر می ــد ب 4( تأکی
ماهــی و میگــو

5( رعایت قوانین فنی و استاندارد علمی در ساخت تاسیسات و تجهیزات فنی تولید
6( رعایت اصول فنی و استاندارد علمی در روند پرورش ماهیان صنعتی و سایر آبزیان

7( بهره  گیری از تجهیزات مناسب و استاندارد در روند پرورش و صید آبریان
ــه فعالیتهــای  ــج کشــاورزی در زمین ــا ســازمان شــیات و تروی 8( همــکاری و مشــارکت ب

آموزشــی و ترویجــی
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9( توجـه و رعایـت محـدوده   هـای زمانـی و مکانـی صیـد بـه منظـور حفظ محیط  زیسـت و 
ذخایـر آبزیان کشـور

1۰( رعایت نکات ایمنی در عملیات صید و صیادی برای کارکنان

3-3-4.   منابع طبیعی
1( رعایت اصول فنی در بهره  برداری و تعهد به موضوع تعادل دام و مرتع

2( سطح اجرا و کیفیت عملیات مرتعداری، جنگلداری و آبخیزداری
۳( اجرای برنامه  های پیش  بینی  شده براساس طرح و کتابهای راهنما

4( توانایی جلب مشارکت مردمی در کلیه فعالیتهای مرتعداری، جنگلداری و آبخیزداری
5( توجه به توانمندسازی نیروی انسانی، واحدهای بهره  برداری، مجریان و بهره برداری

3-3-5. آب و خاک و صنایع کشاورزی
1( بهره  گیری از دانش فنی و علمی نوین در روند تولید

2( توجه به کیفیت و کمیت محصوالت تولیدی 
۳( بهره  گیری از ماشین  آالت کشاورزی و تاسیسات مدرن و استاندارد با تکنولوژی باال

4( به  کارگیری منابع انسانی و نیروهای متخصص و فنی در واحد تولیدی
5( قابلیت رقابت محصوالت تولیدی با سایر تولیدات مشابه در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی

6(  توجه به استانداردهای فنی و بهداشتی محصوالت تولیدی
7( اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار قطره  ای و بارانی براساس موازین علمی و فنی 

8( سرویس و نگهداری به موقع از تجهیزات و تاسیسات واحد تولیدی
9( تجهیز و نوسازی و یکپارچه  سازی اراضی تابع سیستم آبیاری

1۰( حفاظت از منابع آبی و سیستمهای انتقال آب



41 آیین  نامه و دستورالعمل اجرایی شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه  های ملی بخش کشاورزی

11( مدیریت فنی و علمی در راستای ارتقای بهره  وری استحصال، انتقال و مصرف آب

3-3-6.  امور عشایر
1( حفظ و احیای منایع طبیعی، رعایت اصول اجرا و بذرپاشی در زمان کوچ

2( توجه به تطبیق و تناسب تعداد دام با ظرفیت مراتع
۳( مشارکت همه  جانبه در برنامه های تعادل دام و مرتع
4( میزان مشارکت و همکاری با مراجع ذیصاح اجرایی

5( حضور و توجه به برنامه  های ترویج و آموزش و دریافت مشاوره  های فنی و ترویجی
6( چگونگی نگهداری دام و رعایت زمان کوچ

3-3-7.  تشکلهای بخش کشاورزی
1( میزان توانمندی، خودکفایی و خودگرانی

2( مشـارکت اعضـای تعاونـی در تصمیم گیـری و تصمیم سـازی از طریـق جلسـات و مجامع 
عمومی عـادی و فـوق  العاده

ــع  ــل و مناب ــه از عوام ــره  وری بهین ــت به ــارکتی و رعای ــد مش ــت هدفمن ــال مدیری ۳( اعم
ــانی ــرمایه  ای و انس س

ــای  ــتورالعمل  ه ــرای دس ــر اج ــد ب ــوب و تأکی ــنامه مص ــدرج در اساس ــاد من ــت مف 4( رعای
ــاح  ــع ذیص ــالی از مراج ارس

5( توجه به آموزش کارکنان و اعضای تعاونی با برگزاری کاسهای آموزشی و ترویجی
6( جــذب اعتبــارات و منایــع پولــی کــم  بهــره بانکــی و توجــه ویــژه بــه بهــره  وری ســرمایه 

در تعاونــی
7( بازاریابی و بازار رسانی محصوالت خریداری  شده تضمینی و توافقی 
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8( رعایت مسائل و ابعاد زیست  محیطی
9( برگـزاری بازدیدهـای میدانـی و بهـره  گیـری از خبـرگان و متخصصان علمـی و فنی برای 

ارکان و اعضـای تعاونی

3-3-8 .  ترویج و آموزش
1( همکاری و ارتباط با مروجان و کارشناسان ترویج کشاورزی و سازمانهای مربوطه

ــه منظــور جلــب مشــارکت  ــرداران روســتایی و کشــاورزان ب ــا بهــره  ب 2( ارتبــاط مســتمر ب
ــان در اجــرای برنامــه  هــای ترویجــی آن

۳( همکاری و ارتباط مستمر با محققان و مؤسسات / مراکز تحقیقاتی 
4( حضور فعال در برنامه  های آموزشی ضمن  خدمت در راستای ارتقاء دانش فنی و علمی

5( توجه به خدمات مشاوره ای، مشارکتی و نظارتی
6( برگـزاری رویدادهـای نمایشـگاهی، جشـنواره هـا )محصولـی و موضوعـی( و برنامـه های 

بازدیـد فنـی به منظـور توانمندسـازی بهره بـرداران



فصل چهارم- ضوابط و مقررات
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4-1.  فرآیند شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه  های بخش کشاورزی
 1( پرونــده  هــای ارســالی بایــد بــا آییــن  نامــه، دســتورالعمل و رشــته  هــای اباغــی دبیرخانــه 

ســتاد انتخــاب نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی منطبق باشــد.
 2( کلیــه پروند هــای ارســالی بایــد دارای امضاهــای اصــل مدیــران و مســئولین شهرســتانی 

و اســتانی باشــد. 
  ۳( کلیــه پرونــده  هــای ارســالی بایــد دارای تأییدیــه و مهمــور بــه مهــر رســمی حراســت 

ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان باشــد.
ــای  ــه  ه ــابه نمون ــای مش ــا فرم ه ــل و ی ــال های قب ــرد س ــی عملک ــای ارزیاب 4( از فرم ه

ــردد. ــتفاده نگ ــاورزی اس ــش کش بخ
ــه  هــای بخــش کشــاورزی،  ــه هــای فنــی ســتاد انتخــاب نمون ــی در کمیت ــده  های 5( پرون
ــی و  ــهای حقیق ــه بخش  ــق ب ــه متعل ــد ک ــی گیرن ــرار م ــی ق ــد و بررس ــی، بازدی ــورد ارزیاب م
غیردولتــی بــوده و خــارج از بخــش دولتــی، بنیــاد، ارگان ، موسســات و شــرکتهای غیرحقیقــی 
باشــد بــه  طوری کــه وابســتگی مدیریتــی، پشــتیبانی و مالــی بــه دولــت و یــا مــوارد فــوق  الذکــر 

نداشــته باشــند.
6( افــرادی کــه در فرآینــد انتخــاب نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی، شــرایط الزم را احــراز 
کــرده و بــه عنــوان نمونــه ملــی معرفــی شــده و مــورد تجلیــل قــرار مــی  گیرنــد تــا ســه ســال 

تقویمــی نمــی  تواننــد در آن رشــته بــه عنــوان نمونــه ملــی انتخــاب شــوند.
ــده  هــای ارســالی از ســتادهای اســتانی در یــک رشــته بایســتی5۰ درصــد   7( تعــداد پرون
تعــداد اســتان های تحــت  پوشــش رشــته را شــامل شــود تــا قابلیــت بررســی در کمیتــه هــای 

فنــی را داشــته باشــند. 
8( تأییدکننــدگان پرونــده )ارزیابــان شهرســتان و اســتان، بازدیدکننــدگان میدانی، مســئولین 
و مدیــران شهرســتان و اســتان(، مســئولیت تأییــد صحــت مطالــب و مفــاد پرونــده  هــای ارســالی 
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را خواهنــد داشــت. در صــورت اثبــات غیرواقعــی بــودن اطاعــات، مفــاد و مندرجــات آمــاری 
پرونــده، اســتان مربوطــه تــا دوســال از مشــارکت در فرآینــد نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی بــاز 
خواهــد مانــد و در صــورت تکــرار بــه مــدت پنــج ســال از ارســال مــدارک، فــرم و پرونــده  هــای 
مربــوط بــه نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی اســتان بــه دبیرخانــه ســتاد محــروم خواهــد شــد. 
فرآینــد اجرائــی و تقویــم زمانــی فعالیــت هــای ســتاد انتخــاب، معرفــی و تجلیــل از نمونــه هــا 

در جــدول 1 نشــان داده شــده اســت.

جدول 1- تقویم زمانی فعالیت های ستاد انتخاب نمونه  های بخش کشاورزی

زمان اجرا *مجری/ مسئولعنوان فعاليترديف

مراکز جهاد کشاورزی دهستانثبت  نام بهره برداران به عنوان نمونه های بخش کشاورزی1

مراکز جهاد کشاورزی دهستانویرایش فرمهاي ثبت  شده2

مراکز جهاد کشاورزی دهستانبررسی و داوری فرم های ارزیابی3

مراکز جهاد کشاورزی دهستانتحویل فرم های عملكرد نمونه های بخش کشاورزی به شهرستان4

کمیته فنی تخصصی شهرستانبررسی، اصالح و داوری فرم های ارزیابی در شهرستان5

کمیته فنی تخصصی شهرستانتحویل فرم های عملكرد نمونه های بخش کشاورزی به استان6

کمیته فنی تخصصی استانبررسی و داوری فرم های ارزیابی در استان7

دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه هااعالم سیاست، برنامه و رشته  های قابل بررسی8

تحویل فرم های ارزیابی عملكرد نمونه های بخش کشاورزی به 9
مدیریت هماهنگی ترویج استاندبیرخانه ستاد

تنظیم نامه درخواست معرفی نمایندگان تام  االختیار معاونت و 10
رؤسای کمیته های فنی تخصصیسازمان ها

دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه هاثبت رایانه  ای و توزیع در کمیته های فنی تخصصی11

کمیته های فنی تخصصیتشكیل جلسات و بررسی پرونده ها12

ستاد انتخاب نمونه  های کشاورزیپیش  بینی و پیگیری تأمین اعتبار13
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زمان اجرا *مجری/ مسئولعنوان فعاليترديف

تعیین اولویتهای سه گانه و تنظیم صورت جلسات و تحویل به 14
کمیته های فنی تخصصیدبیرخانه

برنامه  ریزی، هماهنگی با استان ها به منظور  بازدید از فعالیت 15
کمیته های فنی تخصصیاولویت ها

دبیر خانه و ستاد معاونتپیگیری طراحی و چاپ پوستر16

دبیرخانه ستاد انتخاب تنظیم لیست مدعوین ستاد و استان ها17

18
جلسات تعیین کشاورز نمونه و تنظیم صورت جلسه و تحویل به 

کمیته های فنی تخصصیدبیرخانه

دبیر خانه، کمیته های فنی، ستاد معاونتاقدام تهیه ویژه  نامه و چاپ19

20
تشکیل کمیته های اجرایی، اطاع  رسانی و پشتیبانی و صدور احکام 

دبیرخانه و مدیر کل دفتر ترویجاعضاء 

دبیرخانه و  ستاد معاونتتهیه لیست اقام مورد نیاز برای تحویل به بهره برداران نمونه و خرید آن21

دبیرخانه و مدیر کل دفتر ترویجتشکیل جلسات هماهنگی و بررسی فعالیت های کمیته  ها22

دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه هاتنظیم و ارسال نامه اعام زمان، مکان و تاریخ دعوت از نمونه  ها23

دبیرخانــه ســتاد نمونــه  هــا، کمیتــه اطــاع ارسال دعوتنامه و نامه  های مربوطه24
رســانی

دبیر خانه نمونه هاتکمیل هدایای نمونه  ها25

کمیته استقبالاستقرار کمیته استقبال از نمونه ها و اسکان26

کمیته اجرایی و دبیرخانه ستادبرگزاری مراسم27

ادامه جدول 1

* زمان اجرای هر فعالیت  با توجه به شرایط و مقتضیات استان و نوع محصول تعیین می شود.
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4-2.  ضوابط تعیین و معرفی رشته  ها
بـه منظـور ایجاد وحدت رویه در سراسـر کشـور نسـبت بـه چگونگی تنظیم فرم هـای ارزیابی 
عملکـرد بهـره بـرداران و رشـته  های مربوطـه، هرسـاله دبیرخانه سـتاد انتخاب نمونه  هـای بخش 
کشـاورزی موظـف اسـت بـر اسـاس مفـاد برنامه  هـای پنج سـاله توسـعه، سیاسـت و اولویت های 
کلیـه سـطوح وزارت جهـاد کشـاورزی نسـبت بـه تشـکیل جلسـه ای در کمیتـه برنامـه  ریـزی و 
سیاسـتگذاری اقـدام نمایـد تا تعداد، عناوین رشـته  های جدید و سیاسـت های مربوطـه را در قالب 
صورتجلسـه تهیـه و تنظیـم  نمـوده و بـه صورت مکاتبات رسـمی در اوایل اسـفند ماه هرسـال 

بـه کلیه بخشـهای سـتادی و اسـتانی ابـاغ و ارسـال نماید.

4-3.   منابع مالی و اعتبارات
دفتــر ترویــج کشــاورزی و منابــع طبیعــی بــه عنــوان متولــی اصلــی موضــوع، منابــع تأمیــن 
اعتبــار پــروژه ملــی فرآینــد انتخــاب نمونــه  هــای ملــی بخــش کشــاورزی را در ســطوح مختلف 

بــه شــرح زیــر اعــام مــی  نماید:

4-3-1. مشارکت بخش دولتی
1( ستاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه استان

2( سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
۳( معاونت ترویج کشاورزی و مدیریت هماهنگی ترویج استان

4( معاونت هــای اجرایــی و ســازمان های تخصصــی ســتاد و ســازمان های تابعــه اســتان 
ــاورزی ــاد کش وزارت جه
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4-3-2. مشارکت بخش های غیردولتی) اسپانسر(
1( بانک کشاورزی

   2( شرکت های تولیدی محصوالت کشاورزی
   ۳( نمونه  های بخش کشاورزی ملی، استان و شهرستان 

4-4. حل اختالف
در صـورت بـروز اختـاف بیـن اعضـای کمیته های فنـی و یا آراء مسـاوی به منظـور تعیین 
نفـر نهایـی هـر یک از زیربخشـهای فرآیند انتخـاب نمونه  های بخـش کشـاورزی، ارائه دیدگاه 
 هـای فنـی و تخصصـی براسـاس فرم هـای ارزیابـی و بازدیدهـای میدانـی بـه صـورت مکتوب 
الزامـی بـوده و سـپس، نتیجـه نهایـی براسـاس رای  گیـری مجدد توسـط کلیه اعضـای کمیته 
فنـی صـادر مـی  شـود. الزم به یادآوری اسـت کـه در صورت عدم دسـتیابی به نتیجـه نهایی در 
جلسـه دوم، رئیـس کمیتـه فنـی زیربخش تخصصی با مشـورت افرادی متشـکل از ناظر سـتاد 
انتخـاب در کمیتـه فـوق  الذکر، مدیـرکل دفتر ترویج کشـاورزی و منابع طبیعـی و معاون ترویج 
در قالـب یک جلسـه و بررسـی کلیـه مسـتندات و دالیل فنی کارشناسـان عضو کمیته، نسـبت 

بـه انتخـاب فرد برتـر اقدام مـی  نمایند.
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5-1- کلیات
5-1-1.مقدمه

شناسـایی، انتخـاب و معرفـی تولیدکننـدگان برتـر بخـش کشـاورزی، یکـی از رویدادهـای 
فرهنگـی ارزشـمند در بخـش کشـاورزی اسـت. ایـن رویـداد، عـاوه بـر ارج نهادن بـه تاش 
روسـتاییان و بهـره بـرداران و ارتقـای جایـگاه آنـان، مـی توانـد الگویـی عملـی و قابـل اعتماد 
بـرای سـایر بهـره بـرداران باشـد. این فرآینـد از ابتدای سـال زراعی بـا شناسـایی تولیدکنندگان 
شـاخص آغـاز و فعالیتهـای آنـان در طـول فصـل زراعـی رصـد و پایـش گردیـده و اطاعـات 
مربوطـه در قالـب فـرم هـای ارزیابـی، ثبـت و مسـتند می شـود. برای تحقـق این مهـم، تعامل 
واحدهـای مختلـف ترویجـی، اجرایـی و تحقیقاتی و مشـارکت بخش خصوصی ضرورت داشـته 
و انتخـاب نمونـه هـای بخـش کشـاورزی را تسـهیل مـی  نمایـد. معاونـت ترویـج بـا تکیـه بـر 
متخصصـان موضوعـی و محصولـی افتخـار دارد که با تکیه بر ۳۰ سـال تجربـه در زمینه فرآیند 
شناسـایی، انتخـاب، معرفـی و تجلیـل از نمونه  هـای برتر بخش کشـاورزی، همگام و متناسـب 
بـا رویکردهـای اصلـی و شـاخصه هـای فنـی معاونتهـای اجرایـی و سـازمانهای تخصصـی در 
سـطح اسـتان و سـتاد وزارت جهادکشـاورزی، نسـبت به رونمایی از نخبگان بخش کشـاورزی 

اقـدام مـی نماید. 
 

5-1-2.فرآینـد گـردش کار سـتاد انتخـاب نمونـه  هـای بخش کشـاورزی 
)پـس از دریافـت پرونـده  ها(

1( بررسـی اولیـه ، ثبت و شناسـه  بندی فرم های ارسـالی در دبیرخانه سـتاد انتخـاب نمونه های 
کشـاورزی )به تفکیک کمیتـه های فنی(

2( توزیــع پرونــده  هــای ارســالی در کمیتــه هــای فنــی جهــت بررســی و تعییــن اولویت هــای 
ســه گانــه در هــر رشــته 
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۳( تکمیــل فــرم مربوطــه و اعــام اولویت هــای ســه  گانــه هــر رشــته بــه دبیرخانــه ســتاد 
انتخــاب نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی

4( برنامــه  ریــزی و هماهنگــی بــا دبیرخانــه ســتاد انتخــاب اســتان  جهــت بازدیــد و ارزیابــی 
میدانــی از عملکــرد  کاندیداهــای هــر رشــته

ــی از عملکــرد کاندیداهــای هــر رشــته توســط اعضــای دارای  ــی میدان ــد و ارزیاب 5( بازدی
رأی کمیتــه فنــی )ترجیحــًا بــه صــورت گروهــی( 

6( جلســه بررســی نتایــج بازدیــد و ارزیابــی میدانــی در دفتــر ترویــج کشــاورزی و منابــع 
طبیعــی بــا حضــور رؤســای کمیتــه های فنــی

7( تکمیــل فــرم و تعییــن نفــرات بــه عنــوان نمونــه  کشــاورزی و اعــام بــه دبیرخانــه ســتاد 
انتخــاب )تأییــد توســط اکثریــت اعضــای کمیته(

8( جمــع  بنــدی نهایــی و معرفــی بهــره بــرداران نمونــه بخــش کشــاورزی توســط دبیرخانــه 
ســتاد انتخــاب نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی

9( مشـــارکت در برنامـــه ریـــزی و اجـــرای مراســـم معرفـــی و تجلیـــل از نمونـــه  هـــای 
ـــاورزی  ـــش کش بخ

1۰( مستندسازی موضوعات و آمارهای مربوط به نمونه  های بخش کشاورزی 

5-1-3.معرفی کمیته های فنی
سـتاد انتخـاب نمونـه ها بـرای ایفـای نقش خـود دارای بازوهـای اجرایـی به نـام کمیته های 
فنی به شـرح ذیل اسـت. سـاختار کلی این کمیته ها به تفضیل در آئین نامه تشـریح گردیده اسـت:

 1( کمیته فنی تولیدات گیاهی )زراعت و باغبانی(
1- 1( کارگروه تخصصی کشاورزی ارگانیک و محصوالت گواهی  شده

2( کمیته فنی ترویج و تشکل های بخش کشاورزی
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۳( کمیته فنی دام، طیور و آبزیان
4( کمیته فنی منابع طبیعی و آبخیزداری

5( کمیته فنی آب، خاک و صنایع کشاورزی

5-1-4. رشته  های قابل برررسی در کمیته ها ی فنی
دبیرخانــه ســتاد انتخــاب نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی بــه اســتناد بنــد 4-2 آییــن  نامــه 
ــت های  ــزاری نشس ــس از برگ ــاورزی(، پ ــای بخــش کش ــته  ه ــی رش ــن و معرف ــط تعیی )ضواب
مشــترک بــا معاونت هــای اجرایــی و ســازمان های تخصصــی ســتادی و اســتانی در قالــب کمیتــه 
ــت در  ــل بررســی و رقاب ــی رشــته  هــای قاب ــه معرف ــدام ب ــزی و سیاســتگذاری، اق ــه  ری برنام
ســطح ملــی نمــوده و در اســفندماه بــه صــورت مکتــوب بــه ســتادهای اســتانی اباغ مــی نماید. 
بدیهــی اســت فرم هایــی کــه خــارج از لیســت معرفــی  شــده توســط دبیرخانــه انتخــاب نمونــه  هــای 
ــت  ــوده و در لیس ــی نب ــای فن ــه ه ــه و کمیت ــد دبیرخان ــورد تأیی ــد، م ــاورزی باش ــش کش بخ

پرونــده  هــای راکــد قــرار خواهنــد گرفــت.

5-2. کمیته فنی تولیدات گیاهی )زراعت و باغبانی(
5-2-1.شاخص های اصلی

شاخص های عمده انتخاب نمونه ها در این کمیته به شرح ذیل می  باشند:
1( مدیریــت و مصــرف بهینــه آب؛ ضــروری اســت از طریــق محققــان مرتبــط موضوعــی 
ــار مــورد  ــزان آب مصرفــی در هکت ــع طبیعــی اســتان، می مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و مناب
ــزان  ــی، می ــردد. )شــاخص اصل ــد گ ــی قی ــرم ارزیاب ــه و در ف ــرار گرفت بررســی کارشناســی ق

حداکثــری تولیــد بــه ازای هــر متــر مکعــب آب مصرفــی مــی  باشــد(.
2( تعیین نوع سیستم آبیاری تحت فشار و تعداد دفعات آبیاری و درج آنها در فرم ارزیابی.
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۳( بــا توجــه بــه وجــود اقلیــم  مختلــف در کشــور و حتــی یــک اســتان و اهمیــت آن در 
انتخــاب نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی ضــروری اســت کــه اطاعــات مربــوط بــه منطقــه 
ــوا،  ــت کشــاورزی از نظــر آب و ه ــرف وضعی ــات،  مع ــن اطاع ــردد. ای ــه گ ــورد نظــر ارائ م

ــود. میــزان بارندگــی، تبخیــر و... منطقــه خواهــد ب
4( چنانچــه واحــد تولیــدی عــاری از هرگونــه آفــات و یــا بیمــاری اســت، در فــرم ارزیابــی 

قیــد گــردد.
ــل  ــن عوام ــزء مهمتری ــه ج ــر چ ــار، اگ ــرد در هکت ــت و عملک ــطح زیرکش ــزان س 5( می
تأثیرگــذار در انتخــاب و معرفــی نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی اســت؛ ولــی شــاخص اصلــی 
نبــوده و دارای ســقف امتیــاز اســت و در کنــار ســایر عوامــل در نظــر گرفتــه مــی  شــوند. بــه 

ــوط مــی  باشــد.. ــن دو شــاخص مرب ــه ای ــازات ب ــن حــدود 2۰ درصــد کل امتی طــور میانگی
6( مشــخصات کامــل بهــره  بــردار و واحــد تولیــدی در فــرم ارزیابــی و صورتجلســه کیــل گیری 

ثبــت گــردد.
ــی پاســخ هــای الزم و  ــدرج در فرمهــای ارزیاب ــه تمــام ســؤاالت من 7( ضــروری اســت ب

کامــل داده شــود.
8( تکمیـل ماک هـای عمومـی و اطاعات منطقه از نظـر طول و عرض جغرافیایی، متوسـط 
بارندگـی سـالیانه، منابـع آبـی مـورد اسـتفاده و EC آب و خـاک  در تمامـی فرم هـای ارزیابی 

محصـوالت زراعـی و باغـی مربـوط به سـال زراعی مـورد نظر ضروری اسـت.    
9( انتخـاب و معرفـی نمونـه  هـای بخـش کشـاورزی در سـطوح شهرسـتان و اسـتان در 
محصـوالت غالـب، اساسـی بـوده و دارای مزیت نسـبی اسـت و تابـع سیاسـت های کان وزارت 

جهادکشـاورزی اسـت.
1۰( شناســایی، انتخــاب و معرفــی نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی در ســطوح شهرســتان و 
اســتان در محصــوالت غالــب و مزیــت  دار منطقــه، بــه صــورت منطقــه  ای و اســتانی بامانــع 
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مــی باشــد؛ ولــی در ســطح ملــی، انتخــاب و معرفــی در محصوالتــی صــورت مــی  گیــرد کــه 
فرم هــای ارزیابــی بــرای آنهــا تدویــن شــده و در قالــب دســتورالعمل توســط ســتاد انتخــاب 

نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی مســتقر در معاونــت ترویــج ابــاغ گردیــده باشــد.
ــاظ  ــه لح ــول ب ــوع محص ــی، ن ــی و باغ ــالم زراع ــده و س ــی  ش ــوالت گواه 11( در محص
ــه  ــای مربوط ــه  ه ــوع تأییدی ــادی و...، ن ــه اقتص ــوار، جنب ــبد خان ــگاه در س ــری، جای خطرپذی
ــای  ــگاه  ه ــوع آزمایش ــی ن ــویقی و...( و حت ــتاندارد تش ــک، GAP، اس ــای ارگانی ــی  ه )گواه

ــند. ــی  باش ــاب م ــای انتخ ــاخص  ه ــن ش ــده از مهمتری ــون  کنن آزم
12( کلیــه فرمهــای ارزیابــی پــس از تأییــد واحدهــای فنــی و اجرایــی در ســطوح مختلــف 
شهرســتان و اســتان مــی  بایســت بــه تأییــد واحــد حراســت رســیده و بــه مرجــع باالتــر ارســال 
گــردد. امضــاء مدیــر و مهــر حراســت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان در کلیــه فرمهــای 

ارســالی بــه ســتاد انتخــاب نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی الزامــی مــی  باشــد.   

5-2-2. شیوه ارزیابی و کیل  گیری مزارع و باغات شاخص
بــر اســاس شــاخص هــای اشــاره شــده در بــاال، ارزیابــی و کیــل گیــری از مــزارع و باغــات 

بــه صــورت زیــر انجــام مــی پذیــرد: 
ــی  ــر اســاس دســتورالعمل اجرای ــات شــاخص ب ــزارع و باغ ــری و برداشــت م ــل  گی 1( کی

ــرد. ــوع محصــول صــورت مــی  گی ــا ن ــق ب مربوطــه و مطاب
ــره از  ــان خب ــدگان و کارشناس ــری از نماین ــل  گی ــات کی ــر عملی ــر ب ــی ناظ ــم ارزیاب 2( تی
ــج،  ــت تروی ــی(، مدیری ــا باغبان ــت ی ــت زراع ــی )مدیری ــر بخــش اجرای ــات، زی ــز تحقیق مرک
ــرگان بخــش کشــاورزی، تشــکلهای موضوعــی، ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و  خب
منابــع طبیعــی اســتان، حراســت، نظــام صنفــی کشــاورزی و بهــره  بــردار اســت کــه در هنــگام 
عملیــات بایســتی در محــل حضــور داشــته و ضمــن نظــارت، صورتجلســه مربوطــه را پــس از 
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درج میــزان و مقــدار برداشــت محصــول تولیــدی تأییــد نماینــد.
ــده را  ــل  ش ــه تکمی ــد صورتجلس ــی  توانن ــری م ــل  گی ــات کی ــن در عملی ــا حاضری ۳( تنه

ــد. ــاء نماین امض
ــتان  ــج اس ــی تروی ــر هماهنگ ــد مدی ــه تأیی ــی  بایســت ب ــده م ــل  ش ــه تکمی 4( صورتجلس

ــد. ــتانی( برس ــتاد اس ــر س )دبی
5( در عملیــات کیــل  گیــری از کادرانــدازی خــودداری  شــده و بــا توجــه بــه وســعت مزرعــه 
تولیــدی براســاس دســتورالعمل، چندیــن قطعــه از مزرعــه انتخــاب شــده و بــه صــورت کامــل 

برداشــت گــردد.
ــودن  ــت ب ــت و یکنواخ ــورت یکدس ــاخص، در ص ــات ش ــری باغ ــل  گی ــات کی 6( در عملی
درختــان بایــد یــک درصــد از کل درختــان بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــده و بــه طــور 

کامــل برداشــت شــود.
ــردار، مشــخصات واحــد  ــر مشــخصات بهــره  ب ــری، عــاوه ب ــل  گی 7( در صورتجلســه کی
تولیــدی، ســطح زیرکشــت، نــوع رقــم، تراکــم در واحــد ســطح، نــوع سیســتم آبیــاری تحــت 
فشــار، وضعیــت علفهــای هــرز، آفــات و بیماریهــای موجــود در واحــد تولیــدی ذکــر شــود.

8( میــزان رطوبــت محصــول برداشــتی در زمــان کیــل  گیــری و درصــد آفــت و ضایعــات 
در صورتجلســه قیــد شــود.

ــرم  ــی در ف ــر و عملیات ــفاف، مختص ــورت ش ــه  ص ــری و روش کار ب ــل  گی ــوه کی 9( نح
ــود. ــح داده ش ــه توضی مربوط

1۰( درخصــوص مــزارع و باغــات شــاخص در محصــوالت غالــب منطقــه کــه قابلیــت رقابــت 
در ســطح ملــی وجــود دارد مــی  بایســت مراتــب حداقــل 1۰ روز قبــل از کیــل  گیــری توســط 
ــگار بــه کمیتــه فنــی مربوطــه در دفتــر ترویــج کشــاورزی ومنابــع طبیعــی اطــاع داده  دورن
شــود تــا بــا دفاتــر تخصصــی معاونت هــای زراعــت و باغبانــی و یــا اســتان هــای همجــوار )اســتان 
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ــات، نســبت  معیــن( هماهنگــی الزم صــورت گرفتــه و در صــورت صاحدیــد و وجــود امکان
بــه حضــور کارشناســان و نماینــدگان ســتادی اقــدام شــود. 

ــزه  ــا پایی ــاره ی ــت )به ــوع کش ــه ن ــه ب ــاخص باتوج ــدی ش ــای تولی ــایی واحده 11( شناس
بــودن( مــی  بایســت از ابتــدای ســال زراعــی در تعامــل بــا واحدهــای اجرایــی صــورت گیــرد تــا 

ایــن واحدهــای تولیــدی تحــت نظــارت مســئولین و کارشناســان مربوطــه قــرار گیرنــد.
12( در محصـوالت گلخانـه  ای )سـبزی و صیفـی و گل وگیاهان زینتی( می  بایسـت کیل  گیری 
بـر اسـاس دسـتوالعمل مربوطـه و در زمـان چین یا برداشـت های مختلـف انجام گیـرد و میانگین 

آن در نظر گرفته شـود.
1۳( در خصــوص محصــوالت باغــی مــی  بایســت درصــد محصــوالت ممتــاز، درجــه یــک، 

دو و ســه توســط تیــم نظــارت بــر کیــل  گیــری تعییــن و در فرمــت ثبــت شــود.
ــزان  ــت می ــی  بایس ــه  ای( م ــه و ذرت دان ــه  ای )یونج ــوالت علوف ــوص محص 14( درخص
عملکــرد در هکتــار بــه صــورت علوفــه تــر و علوفــه خشــک محاســبه و اعــام شــود. بدیهــی 
اســت کــه میــزان عملکــرد ، میانگیــن برداشــت یــا چیــن  هــای مختلــف در هکتــار خواهــد بــود.

15( در واحدهـای تولیـدی بـزرگ مـی  بایسـت سـطح  دقیـق مـورد عمل کشـت کیـل گیری 
مشـخص و در فـرم صورتجلسـه قید شـود.

16( اعــام و درج اطاعــات دقیــق مربــوط بــه نــوع بــذر مصرفــی، تراکــم بوتــه در واحــد 
ســطح، درصــد رطوبــت محصــول برداشــت  شــده، میزان ســطح برداشــت  شــده در صورتجلســه 

کیــل  گیــری محصــوالت زراعــی الزامــی اســت.
17( اعــام و درج اطاعــات درخواســتی مربــوط بــه نــوع رقــم، تراکــم اصلــه در هکتــار، 
درصــد بــاروری و غیــر بــاروری، تعــداد اصلــه درخــت برداشــت  شــده، کیفیــت محصــول 
برداشــت شــده )درصــد ممتــاز، درجــه 1، 2 و ۳( در صورتجلســه محصــوالت باغــی 

الزامــی اســت.



آیین  نامه و دستورالعمل اجرایی شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه  های ملی بخش کشاورزی 60

ــی،  ــام صنف ــدی، نظ ــاورزی، تولی ــکلهای کش ــش خصوصی)تش ــارکت بخ ــب مش 18( جل
ــی،  ــایی، ارزیاب ــد شناس ــایر( در فرآین ــی و س ــام مهندس ــاورزی و نظ ــرگان کش ــی، خب تعاون

ــت. ــار اس ــد و انتظ ــورد تأکی ــه م ــدگان نمون ــی تولیدکنن ــاب و معرف انتخ

5-2-3. مستندات و مدارک مورد نیاز   
ــر،  ــر آزمایشــگاه معتب ــه مه ــور ب ــا، ممه ــی  بایســت خوان ــون آب م ــاک و آزم ــون خ 1( آزم

ــی شــود. ــرم ارزیاب ــه ف ــوده، و ضمیم ــه ســال زراعــی موردنظــر ب ــوط ب مرب
ــام  ــور، انج ــات کش ــه  ای در باغ ــکات تغذی ــه مش ــه ب ــا توج ــاخص ب ــات ش ــرای باغ 2( ب

ــردد. ــی گ ــرم ارزیاب ــه ف ــت ضمیم ــی  بایس ــوده و م ــروری ب ــرگ ض ــون ب آزم
۳( در محصــول چغندرقنــد، ارســال مســتندات مربــوط بــه تأییدیــه کارخانــه قنــد با مشــخص 
ــه  ــار 2( میــزان چغندرقنــد تحویلــی ب ــه هکت ــودن ســه مولفــه 1( میــزان ســطح قــرارداد ب ب

کارخانــه بــه کیلوگــرم  در هکتــار و ۳( درصــد عیــار قنــد محصــول تولیــدی الزامــی اســت.
4( درخصــوص محصــوالت گواهــی  شــده و ســالم زراعــی و باغــی، ارائــه کلیــه مســتندات 
از قبیــل نتایــج انــواع آزمــون هــا )خــاک، آب، بــرگ و محصــول( و گواهینامــه و تأییدیــه هــای 

ســامت محصــول الزامــی مــی  باشــد. 
ــه نهــال باغــی مــی  بایســت مجــوز مؤسســه ثبــت و  ــه تولیدکننــده نمون ــوط ب 5( درفــرم مرب
گواهــی بــذر و نهــال )معتبــر و تمدید شــده( و نمونــه شناســه نهــال واحــد تولیــدی ضمیمــه گــردد.

6( فــرم مربــوط بــه تولیدکننــده نمونــه نهــال باغــی بایــد بــه تأییــد محقــق ذیربــط و مرتبــط 
در اســتان )نماینــده مؤسســه تحقیقــات ثبــت و گواهــی بــذر و نهــال( در لیســت تأییدکننــدگان 

ــیده باشد. رس
7( در محصــول زیتــون مــی  بایســت مســتندات الزم بــرای نــوع روغــن زیتــون اســتحصال 

شــده )طبیعــی، کامــاً طبیعــی، ممتــاز( توســط کارخانــه روغــن  کشــی ارائــه گــردد.
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ــون  ــج آزم ــد نتای ــگاهی مانن ــتندات آزمایش ــه مس ــه ارائ ــاز ب ــه نی ــی ک 8( در محصوالت
ــزی،  ــی و جالی ــبزی و صیف ــنگین در محصــوالت س ــزات س ــرات و فل ــموم، نیت ــده س باقیمان
تســت آفاتوکســین در محصــوالت خشــک )پســته و گــردو( و... دارد، مــی  بایســت اصــل برگه 
نتیجــه آزمــون ممهــور بــه مهــر آزمایشــگاه معتبــر ضمیمــه گــردد. بدیهــی اســت کــه تاریــخ 

انجــام آزمــون نیــز مــد نظــر مــی  باشــد.
9( ارســال یــک حلقــه لــوح فشــرده از واحــد تولیــدی زراعــی یــا باغــی )در کلیــه رشــته هــای 
ــه  ــت ک ــت و برداش ــت، داش ــازی، کاش ــاده س ــف، آم ــل مختل ــی( در مراح ــت و باغبان زراع
معــرف نحــوه کشــت، تراکــم، نــوع سیســتم آبیــاری، اصــول تغذیــه گیاهــی، مدیریــت آفــات 

و بیماریهــای گیاهــی و علفهــای هــرز، اصــول بهداشــتی و... باشــد، الزامــی اســت.
1۰( در تمامــی ســؤاالت منــدرج در فــرم ارزیابــی کــه نیــاز بــه ارائــه مســتندات مــی  باشــد، 

مــی  بایســت مســتندات مربوطــه بــا مشــخص بــودن تاریــخ و تأییدکننــده آن ضمیمــه گــردد.

5-2-4. کارگروه تخصصی کشاورزی ارگانیک و محصوالت گواهی  شده
5-2-4-1. اعضای کارگروه تخصصی ارگانیک  و محصوالت گواهی  شده  

- مدیرکل دفتر ترویج کشاورز ی و منابع طبیعی؛ مسئول کارگروه
- مجــری ملــی برنامــه ترویــج کشــاورزی ارگانیــک یــا عنــوان مشــابه در دفتــر ترویــج؛  

مســئول فنــی و دبیــر کارگــروه
- نماینــدگان تــام  االختیــار ســازمان  حفــظ نباتــات، معاونــت امــور زراعــت، معاونــت امــور 
باغباتــی، مؤسســه تحقیقــات گیــاه پزشــکی، مؤسســه تحقیقــات آب و خــاک، نماینــده مجمــع 
ملــی خبــرگان کشــاورزی، ســازمان اســتاندارد، وزارت بهداشــت، مســئول آزمایشــگاه موسســه 

تحقیقــات گیــاه پزشــکی؛ عضــو کمیتــه
- رئیس کمیته تولیدات گیاهی؛ عضو کمیته
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5-2-4-2. ویژگی های عمده محصوالت برای انتخاب  
هــر ســال یــک نمونــه ملــی از محصــوالت باغــی و یــک نمونــه از محصــوالت زراعــی در 

ایــن بخــش بــا اولویــت محصولــی ذیــل انتخــاب و معرفــی مــی  شــود:
ــوری،  ــازه  خ ــی، ت ــبد غذای ــرف در س ــتقیم مص ــی مس ــوالت دارای ویژگ ــی: محص زراع

ــی ــیمیایی و صنعت ــواد ش ــرد م ــه کارب ــاظ دامن ــر از لح ــرف، پرخط پرمص
ــی، تجــاری،  ــبد غذای ــدی اقتصــادی و تجــاری، پرمصــرف در س ــی: محصــوالت کلی باغ

ــی ــواد شــیمیایی صنعت ــرد م ــه کارب پرخطــر از لحــاظ دامن
2( رعایت حدود جغرافیایی مزرعه براساس استاندارد های ارگانیک 

ــم براســاس شــاخص فــوق تحــت بررســی و شــمول  ۳( محصــوالت زراعــی و باغــی دی
قــرار مــی  گیرنــد. 

4( محصــوالت و مزارعــی کــه بــه صــورن تلفیقــی و منطقــه  ا ی تحــت پوشــش اســتاندارد 
قــرار مــی گیرنــد دارای اولویــت هســتند. 

 5-2-4-3. شاخصهای  انتخاب   
1( استقرار استاندارد ارگانیک ملی و بین  المللی در مزرعه 

2( استقرار استاندارد ملی و بین  المللی عملیات صحیح کشاورزی در مزرعه 
۳( استقرار برنامه مدیریت تلفیقی حفاظت از محصول در مزرعه 

4( استقرار برنامه مدیریت مشارکتی حفاظت از محصول در مزرعه 
5( استقرار نظام استاندارد تشویقی در مزرعه  

ــه  ــی در زمین ــی و گواه ــط بازرس ــی مرتب ــع حقوق ــر از مراج ــی معتب ــودن گواه 6( دارا ب
ــی و ...(  ــن  الملل ــا، بی ــه اروپ ــک )11۰۰۰،  اتحادی ارگانی
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7( دارا بودن گواهی معتبر سامت محصول )گواهی GAP، استاندارد تشویقی و ...(
8( دارا بودن کد شناسه ملی IPM حفظ نباتات یا IPM.FFS ترویج کشاورزی

5-2-4-4. مستندات و مدارک مورد نیاز
1( تکمیــل و ارســال فــرم اختصاصــی مربــوط بــه نمونــه ارگانیــک و محصــوالت گواهــی 

شــده، بــا تأییــد همــه عوامــل حقوقــی مرتبــط در اســتان، درج شــده در فــرم )بــه پیوســت(
2( ارسال گواهی رسمی تأییدیه محصول ارگانیک یا سالم 

۳( ارســال تمــام مســتندات مربــوط بــه پایــش آب، خــاک، گیــاه و محصــول از 
آزمایشــگاه هــای معتبــر 

ــاس  ــه براس ــش در منطق ــت  پوش ــه تح ــی مزرع ــت جغرافیای ــه و موقعی ــال نقش 4( ارس
ــوگل ارث ــر  گ تصاوی
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5-3. کمیته فنی ترویج و تشکلهای بخش کشاورزی
5-3-1.شاخص های اصلی 

5-3-1-1.  ترویج کشاورزی 
 1( همکاری و ارتباط با مروجان و کارشناسان ترویج کشاورزی 

ــب  ــور جل ــه منظ ــاورزی ب ــش کش ــکلهای بخ ــتاییان و تش ــا روس ــتمر ب ــاط مس  2( ارتب
ــی  ــای ترویج ــه  ه ــرای برنام ــان در اج ــارکت آن مش

ــور  ــه منظ ــی ب ــات تحقیقات ــز و مؤسس ــتقر در مراک ــان مس ــا محقق ــتمر ب ــاط مس  ۳( ارتب
ــی  ــکات فن ــائل و مش ــکاس مس انع

 4( حضور فعال در برنامه  های آموزشی ضمن  خدمت در راستای ارتقای دانش فنی 
 5( ارائه خدمات مشاوره  ای، نظارتی و مشارکتی 

 6( رعایت معیار و شاخصه  های شغلی 
ــی  ــزاری و برپای ــق برگ ــی از طری ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــه  ه ــزاری برنام ــه و برگ  7( ارائ

ــی  ــای فن ــگاه و بازدیده ــابقات، نمایش مس

5-3-1-2. تشکل ها ی بخش کشاورزی 
 1( میزان توانمندی، خودکفایی و خودگردانی

  2( تأکیـد بـر رعایـت قوانین، مقررات و دسـتورالعمل های ارسـالی از سـوی مراکـز و ادارات 
ذیربـط و ذیصاح

  ۳( توانمندسـازی، فعالیتهـای آموزشـی، ترویجـی بـه منظور ایجـاد خاقیت و نـوآوری فنی 
و عملـی در اعضـای تعاونی  

  4( مشـارکت اعضـای تعاونـی در تصمیـم  گیـری و تصمیم سـازی از طریق جلسـات مجمع 
عمومـی عـادی، فـوق  العاده و گـروه های فنی کشـاورزی 
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ــانی،  ــل انس ــه عوام ــتفاده از کلی ــره  وری در اس ــل به ــت اص ــت و رعای ــال مدیری   5( اعم
ــد  ــع تولی ــرمایه  ای و مناب س

  6( رعایت مفاد مندرج در اساسنامه تشکل مربوطه 
  7( فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی تعاونی به منظور بهبود و ارتقای توان اعضاء 

  8( ارائــه مشــاوره  هــای فنــی تولیــد کشــاورزی بــه اعضــای تعاونــی از طریــق کارگاه هــای 
آموزشــی، بازدیدهــای فنــی و دعــوت از اســاتید علمــی و مشــاوران تخصصــی 

  9( جذب اعتبارات و تسهیات مشارکتی و بانکی 
1۰( بازاریابی و بازاررسانی محصوالت تولیدی کشاورزی 

11( کمیت و کیفیت محصوالت تولیدی کشاورزی
12( توجه به محرومیت و دوری از امکانات و امتیازات ویژه منطقه  ای  

1۳( رعایت جنبه  های زیست  محیطی 

5-3-2. شیوه ارزیابی
ــش  ــکلهای بخ ــج و تش ــای تروی ــته ه ــی در رش ــیوه ارزیاب ــتراک ش ــه اش ــه ب ــا توج ب
کشــاورزی، مــوارد بــه شــرح ذیــل بیــان مــی گــردد و ضــروری اســت در هــر مــورد مطابــق 

ــود: ــل ش ــتانی عم ــر اس ــف متناظ وظای
1- طراحـی فرمهـای ارزیابـی رشـته هـا و بروزرسـانی آنهـا بـه عنـوان پایـه ای برای 

ارزیابـی نامزدهـای انتخـاب نمونـه ملی

ــا توجــه  ــرد. ب ــط صــورت مــی گی ــا مشــارکت تمــام مراجــع تخصصــی و ذیرب ــن کار ب ای
ــه ویــژه دیــدگاه  بــه ضــرورت بهــره گیــری از خــرد جمعــی در طراحــی فرمهــای ارزیابــی ب
کارشناســی کارشناســان عرصــه، الزم اســت فرمهــای ارزیابــی متناســب بــا شــرایط رشــته در 
ــن، پیشــنهادهای  ــن بی ــرد و در ای ــرار گی ــی ق ــورد بررســی و اصاحــات احتمال هــر ســال، م
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ــای فصــل کاری  ــن رو الزم اســت در انته ــزود؛ از ای ــد اف ــی خواه ــای ارزیاب ــر غن ــتانی ب اس
ــه شــود. ــرای تقویــت فرمهــا ارائ ــه هــا، جمــع بنــدی دیدگاههــای اســتانی ب نمون

2- حضور ارزیاب تخصصی هر رشته در عرصه و پایش شاخصهای مربوطه

 بــا توجــه بــه اشــتباهات مکــرر در برخــی ارزیابیهــا کــه منجــر بــه تمــاس مســتقیم ســتاد 
بــرای بررســی علــل نقائــص مــی شــود الزم اســت:

- تمامـی فرمهـا بـا لحـاظ نمـودن صداقت و انصـاف کامـل تکمیل شـود. هر گونـه مبالغه، 
کتمـان حقیقـت، افـزودن غیرواقـع و ... در خـارج شـدن اسـتان از اولویـت بررسـیها تأثیرگـذار 

بود. خواهـد 
- بـا توجـه بـه اینکـه پیـش از این، قصـور در دریافـت مسـتندات و مـدارک الزم در پاره ای 
مـوارد، بـه صـرف وقـت، هزینه و تعـدد مکاتبـات منجر شـده، الزم اسـت نهایت دقـت در اخذ 

تمامـی ضمائـم بـه عمـل آیـد و مـوردی از قلم نیفتـد تا حقی از کسـی ضایع نشـود.
 - از تمامــی ســوژه هــای ارزیابــی کــه قابلیــت فیلــم یــا عکســبرداری دارنــد حتــی المقــدور 
تصاویــر واضــح و بــا کیفیــت، تهیــه و بــه همــراه فرمهــای ارزیابــی و ســایر مــدارک، بــه ســتاد 

انتخــاب نمونــه هــا ارســال شــود.
ــا  ــه در فرمه ــئول ک ــراد مس ــه اف ــای کلی ــه امض ــی ب ــای ارزیاب ــه ه ــت برگ - الزم اس
ــد  ــاختن رون ــد س ــر کن ــاوه ب ــاره ع ــورد اش ــراد م ــود امضــای اف ــد. نب ــده برس مشــخص ش

ــت. ــد کاس ــه خواه ــزد مربوط ــاب نام ــانس انتخ ــی، از ش بررس
- الزم اســت تمامــی فرمهــا بــه صــورت خوانــا و واضــح تکمیــل شــوند و در صــورت نیــاز 

بــه توضیــح اضافــی بــا امضــاء ارزیــاب، د رج گــردد.
3- بازدید از عرصه

- بــرای بهــره گیــری بیشــتر و بهتــر از بازدیدهــا، الزم اســت تمهیــدات کافــی بــه منظــور 
توجیــه و آمــاده ســازی نامزدهــای اســتان  و ارائــه پاســخهای کامــل و شــفاف از ســوی آنــان، 
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پیــش بینــی شــود.
- در هــر بازدیــد، حضــور حداقــل یــک نفــر مرتبــط بــا موضــوع، از مدیریــت ترویــج اســتان 

ــت. ضروری اس
4- برگزاری جلسات کارشناسی برای تقریب آرا و انتخاب اصلح

در ایــن جلســات، تمامــی نماینــدگان ذیربــط حضــور خواهنــد یافــت و بــه بحــث و بررســی 
یافتــه هــای ارزیابــی کارشناســان خواهنــد پرداخــت. 

ــرای ادای  ــی الزم را ب ــه آمادگ ــن مرحل ــد در ای ــدگان اســتان بای ــاز نماین - در صــورت نی
توضیحــات داشــته باشــند.

5-3-3.مستندات و مدارک موردنیاز

5-3-3-1.تشکلهای بخش کشاورزی

 1( فرم ارزیابی تأییدشده توسط کمیته تخصصی و تأیید اعضای دارای رأی موثر
 2( مدارک شخصی مدیرعامل/ رئیس هیئت مدیره/ دبیر اجرایی/ ......

 ۳( فعالیت و عملیات ترویجی مربوط به سال ارزیابی
 4( دفترچه ارزشیابی ساالنه تشکل مربوطه در سازمان تعاون روستایی شهرستان و استان

 5( کلیــه اســناد مربــوط بــه مشــارکت مســتقیم و غیرمســتقیم در برگــزاری مجامــع عــادی 
ــه،  ــه، صورتجلس ــوان، دعوتنام ــاورزی )فراخ ــی کش ــای تخصص ــاده و گروه ه ــوق الع و ف

برگــه  هــای تعییــن ســمت، تغییــرات اساســنامه  ای و ...( 
6( گزارشات حسابرسی اولیه و اصلی و تاش برای رفع آن در بازه زمانی قانونی
 7( پیمان و قراردادهای خرید و فروش، توسعه  ای، تکمیلی، تبدیلی، عملیاتی و ...
 8( مدارک مربوط به خریدهای تضمینی و توافقی )تمرکز بر روی خریدهای توافقی(

 9( گواهینامه  های مربوط به استاندارد، ISO ، HACCP و ...
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1۰( گواهینامـه  هـای مربـوط به دوره  های آموزشـی مربوط به سـال آموزشـی )برگزار شـده یا 
گذرانده شـده توسـط اعضاء و ارکان تشکل(

11( اســناد مالکیــت تشــکل مربوطــه درخصــوص انبــار، ســیلوهای ذخیــره  ســازی، ســردخانه، 
گلخانــه، کارخانــه و ...

12( برنامـه و طرحهـای )کوتـاه  مـدت، میان  مـدت و بلندمدت( اعام شـده به سـازمان تعاون 
روسـتایی شهرستان، اسـتان و مرکزی

1۳( کلیه اسناد و صورتهای مالی، اداری و پرسنلی
ــاری و  14( درآمــد و فــروش فروشــگاه مصــرف و نهــاده  هــای کشــاورزی، واحدهــای اعتب

ســایر اقــام درآمــدی
15( اقام و تنوع خدمات قابل ارائه به اعضای تعاونی

16( توجه به بهره  وری منابع مالی، سرمایه  ای، انسانی و پرسنلی

5-3-3-2.ترویج کشاورزی
بــرای کلیــه رشــته  هــای مربــوط بــه زیربخــش ترویــج الزم اســت کــه تمامــی مســتندات 

مربــوط بــه فــرم تکمیــل  شــده ضمیمــه شــود.
1( گواهینامه دوره  های آموزشی، گواهی تدریس و غیره پیوست گردد.

 2( الزم اســت تقدیرنامــه هــای دریافتــی در تمامــی رشــته هــای حــوزه ترویــج )نوغانــدار، 
کارآفریــن، تســهیلگر، مــددکار، مــروج پهنــه، شــرکت خدمــات مشــاوره ای، صنــدوق اعتبــارات 

خــرد( ضمیمــه فــرم ارزیابــی شــود.
 ۳( در مــورد رشــته "شــرکتهای خدمــات مشــاوره  ای، فنــی و مهندســی کشــاورزی" الزم 

اســت کــه بــه مــوارد زیــر توجــه شــود:
ــاغ دســتورالعمل اســتقرار شــبکه خدمــات  ــخ اب ــف( شــرکت معرفــي  شــده بعــد از تاری ال



69 آیین  نامه و دستورالعمل اجرایی شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه  های ملی بخش کشاورزی

ــه  ــماره ۰2۰/6828 مورخ ــه ش ــی نام ــور )ط ــاورزی کش ــی کش ــی و مهندس ــاوره اي، فن مش
ــد. ــده باش ــگان کشــاورزي تأســیس ش ــش  آموخت ــي از دان ــا ترکیب ــد ب 86/2/۳1 ( بای

ــاي  ــه فعالیته ــبت ب ــد و نس ــکاري نباش ــرکت پیمان ــًا ش ــده صرف ــي  ش ــرکت معرف ب( ش
ــد.  ــته باش ــژه داش ــام وی ــاورزي اهتم ــش کش ــي در بخ خصوص

ــد  ــاورزي مانن ــش کش ــکلهاي بخ ــي تش ــاختار حقوق ــده داراي س ــي  ش ــرکت معرف ج( ش
ــد. ــت، نباش ــی اس ــاورزان حقیق ــرداران و کش ــره  ب ــژه به ــه وی ــتایي و ... ک ــي  روس تعاون

د( تمامی مستندات مربوط به فرم تکمیل  شده پیوست شود.
ه( یک نسخه از اساسنامه و تراز مالي شرکت پیوست شود.

4( در تکمیــل فــرم دقــت الزم بــه عمــل آیــد و فــرم نهایــي نمونــه اســتاني )نــه نمونــه 
شهرســتان مربوطــه( ارســال گــردد؛ زیــرا:

- به سواالت خالي، امتیازي تعلق نمي  گیرد.
- به سواالت بدون مستندات، امتیازي تعلق نمي  گیرد.

- هیچ گونه تجدیدنظر، اصاح و یا ارسال فرم جدید ارزیابي شرکت پذیرفته نمي  شود.
ــری،  ــت ایثارگ ــی و وضعی ــای ترویج ــامل فعالیته ــی ش ــای عموم ــوص ماکه 5( در خص

ــی اســت. ارســال مســتندات الزام
ــد از  6( در هــر مــوردی کــه افزایــش عملکــردی حاصــل شــده، الزم اســت گواهــی تأیی

ــا تأییــد مســئوالن ذیربــط را بــه همــراه داشــته باشــد. مرجــع رســمی ی
7( در خصــوص ابــداع، ابتــکار یــا نــوآوری کــه منجــر بــه بــروز نتایــج مثبتــی در منطقــه 

فعالیــت شــده اســت، ارائــه مســتندات و مــدارک، الزامــی اســت.
8( در صــورت غیرممکــن بــودن اخــذ تأییدیــه در مــوارد خــاص، ارســال تصاویــر اعــم از 

فیلــم و عکــس مســتند بــه همــراه فرمهــای ارزیابــی، ضــروری اســت.
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5-4- کمیته فنی دام، طیور وآبزیان
ــرای بررســی کارشناســی،  ــه و ب ــن کمیت ــف در ای ــوع رشــته هــای مختل ــه تن ــا توجــه ب ب
کارگــروه هــای مختلــف ذیــل ایــن کمیتــه تشــکیل مــی گــردد. کارگــروه هــای کارشناســی 
ــا ترکیبــی از نماینــدگان و اعضــای دائــم و  ایــن بخــش بــا توجــه بــه موضــوع مربوطــه و ب
ــم از معاونــت ترویــج )دفتــر ترویــج کشــاورزی و منابــع طبیعــی(، معاونــت امــور دام،  غیردائ
ســازمان دامپزشــکی کشــور، ســازمان امــور عشــایری، ســازمان شــیات ایــران، مجمــع ملــی 
خبــرگان کشــاورزی، اتحادیــه  و تشــکل های ذیربــط و مؤسســه تحقیقاتــی مرتبــط بــا موضــوع 

جلســه بــه شــرح ذیــل تشــکیل خواهنــد شــد.

5-4-1.شاخصهای اصلی
شاخصهای عمده انتخاب نمونه ها در این کمیته به شرح ذیل عبارتند از:

ــرم  ــد کیلوگ ــک واح ــد ی ــرای تولی ــن( ب ــوب )پایی ــی مطل ــل غذای ــب تبدی ــود ضری 1( وج
گوشــت ســفید )مــرغ ( یــا گوشــت قرمــز )گوســفند یــا گوســاله( یــا یــک کیلوگــرم تخــم مــرغ 

یــا گوشــت ســفید)ماهی و میگــو(
ــتی  ــداری گوش ــای مرغ ــد ه ــه در واح ــرژی خاص ــرف ان ــی مص ــودن کارای ــاال ب 2( ب
ــرف  ــش مص ــرای کاه ــن ب ــای نوی ــتم ه ــتفاده از سیس ــت اس ــاش در جه ــذار و ت و تخمگ

ــرژی ــت ان ــری از هدررف ــوخت و جلوگی س
۳( پاییــن بــودن میــزان تلفــات در واحــد هــای مرغــدای اعــم از گوشــتی یــا تخمگــذار و 

نیــز واحدهــای پرواربنــدی گوســاله و گوســفند و اســتخر هــای پــرورش ماهــی ومیگــو
4( باال بودن عامل شاخص تولید در واحد های مرغداری گوشتی

5( پاییــن بــودن بــار میکروبــی از طریــق رعایــت مســائل بهداشــتی و جلوگیــری از بــروز 
بیماریهــا در گاوداریهــا و نیــز رعایــت مســائل بهداشــت در جمــع آوری ، حمــل و انتقــال شــیر 
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تولیــدی گاوداری هــا از طریــق مراکــز جمــع آوری شــیر
6( کاهــش مصــرف دارو هــا، واکســن هــا و آنتــی بیوتیکهــا در واحــد هــای پــرورش طیــور، 
دامهــای پــرواری و گاوداری هــای شــیری و نیــز رعایــت فاصلــه زمــان مصــرف ایــن مــواد تــا 

انتقــال تولیــدات آنهــا بــه بــازار مصــرف
7( رعایــت مســائل بهداشــتی و اســتاندارد هــای ملــی و بیــن المللــی در تولیــد خــوراک دام، 

طیــور و آبزیــان در کارخانــه هــای تولیــد خــوراک دام ، طیــور و آبزیــان
8( توجــه بــه ارتقــاء دانــش فنــی و حرفــه ای کارکنــان واحدهــای تولیــدی در حــوزه دام ، 

طیــور و آبزیــان از طریــق آمــوزش مســتمر مدیــران و کارکنــان آنهــا
ــرورش  ــوده در واحــد هــای پ ــن و آل ــت پایی ــا کیفی ــواد خوراکــی ب 9( عــدم اســتفاده از م
ــت  ــزان ســامت و کیفی ــردن می ــاال ب ــرای ب ــرورش ماهــی ب ــور و اســتخر هــای پ دام و طی

ــدی محصــول تولی
1۰( رعایـت اسـتانداردهای ملـی و زیسـت محیطی در دفـع فاضاب و پـس آب در واحد های 

جوجـه کشـی ، مراکز جمع آوری شـیر و اسـتخر های پـرورش ماهی
11( رعایـت اسـتاندارد هـای فنـی و رعایـت فصـل و زمان مناسـب صیـد برای صیـد ماهیان 

صنعتـی و میگو
12( توجـه بـه اسـتانداردهای زیسـت محیطـی در دفـع فضوالت و الشـه تلفـات در واحدهای 

پـرورش طیور و دامداریهای شـیری و گوشـتی
1۳( توجـه ویـژه به امر بهداشـت و پیشـگیری از بیماری هـا در واحد های تولیـدی دام ، طیور 

و آبزیـان و عـدم وجـود بیماری های مهم و اساسـی در ایـن واحد ها.

5-4-2. شیوه ارزیابی
ــی،  ــه  کش ــای جوج ــوراک دام، واحده ــای خ ــه  ه ــر کارخان ــه اکث ــه اینک ــه ب ــا توج 1( ب
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واحدهــای مــرغ گوشــتی و تخمگــذار، مراکــز جمــع  آوری شــیر و صنایــع وابســته بــه بخــش 
ــهامی  ــرکت س ــا ش ــی ی ــاس تعاون ــود را براس ــی خ ــای حقوق ــه و مجوزه ــور، پروان دام و طی
ــا مالکیــت  ــد، بدیهــی اســت کــه کاندیداهــای معرفــی  شــده از اســتان  ی دریافــت مــی  نماین
کامــل  داشــته و تولیدکننــده حقیقــی بــوده و یــا از جنبــه حقوقــی )شــرکت ســهامی خــاص 
و عــام بــا 51 درصــد ســهام در اختیــار رئیــس یــا مدیرعامــل واحــد تولیــدی براســاس اســناد 
رســمی و صــورت ریــز ســهامداران و تأییدیــه اداره مربوطــه و الــزام بــه ارســال آن( مــورد 
ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت. همچنیــن الزم بــه یــادآوری اســت کــه واحدهــای غیرحقیقــی 
نبایــد ماهیــت و کارکــرد دولتــی داشــته باشــد و یــا بــه بخــش، ارگان و یــا بنیادهــای دولتــی 
ــکل،  ــه، تش ــل اتحادی ــران عام ــد. مدی ــته باش ــتیبانی داش ــی و پش ــی، مدیریت ــتگی مال وابس
تعاونیهــای تولیــدی، شــرکتهای ســهامی )عــام یــا خــاص( و مدیــران شــرکتهای دولتــی ماننــد 
بنیــاد و مؤسســات تابعــه مؤسســات دولتــی، نیمــه دولتــی و غیرانتفاعــی بــرای شــرکت در فرآینــد 

انتخــاب نمونــه  هــای کمیتــه دام، طیــور، زنبــورداری و شــیات، مطلقــاً ممنــوع مــی  باشــد.
ــل 51 درصــد ســهام آن  ــا حداق ــران شــرکتهای ســهامی خــاص ب ــی مدی ــره: معرف تبص

متعلــق بــه شــخص معرفــی  شــده درخصــوص دو رشــته کارخانــه خــوراک دام، طیــور و آبزیــان 
و  کشــتارگاه دام و طیــور  بامانــع مــی  باشــد. طبیعــی اســت کــه ارســال مســتندات حقوقــی 
ــدی  ــای تولی ــن واحده ــام ای ــن مق ــورت، باالتری ــر ص ــت. در ه ــی اس ــی الزام ــمی و ثبت رس
)مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره( فقــط بــه عنــوان  مدیــر نمونــه واحــد مربوطــه معرفــی  

شــده و از ایشــان قدردانــی بــه عمــل خواهــد آمــد.
ــد  ــر اســاس بن ــه ب ــازمان های تخصصــی ک ــا س ــی ی ــت اجرای ــن معاون ــا ناظری ــر ی 2( ناظ
2-4 ایــن دســتورالعمل از فعالیت هــای منتخبیــن بازدیــد میدانــی بــه عمــل مــی  آورنــد، موظــف 
هســتند کــه نقــاط قــوت و شــاخص کاندیــدای برتــر رشــته مــورد بازدیــد را بــه صــورت کتبــی 
و رســمی و بــا تأییــد امضــای مدیــرکل بخــش تخصصــی بــه مســئول کمیتــه تحویــل دهنــد.
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۳( ضمــن احتــرام، اهمیــت و حفــظ ماهیــت کلــی نظــرات و مــوارد اعــام  شــده از ســوی 
ــاب  ــتاد انتخ ــی، س ــای میدان ــل از بازدیده ــی حاص ــی و اجرای ــهای تخصص ــان بخش  بازرس
نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی مســتقر در معاونــت ترویــج کشــاورزی در تغییــر و ویرایــش 

نظــرات دریافتــی مختــار مــی  باشــد.
ــذ  ــا اخ ــده و ب ــف  ش ــردش کار تعری ــق گ ــد از طری ــاً بای ــد حتم ــته جدی ــنهاد رش 4( پیش
ــرم  ــس ف ــه پیــش  نوی ــم و تهی ــت، تنظی ــن حال ــی همــراه باشــد. در ای ــه فن ــه از کمیت تأییدی
ــه آن توســط کارشناســانی مرکــب از  ارزیابــی رشــته جدیــد و ســئواالت کاربــردی مربــوط ب
ترویــج، معاونــت اجرایــی و ســازمان تخصصــی طراحــی خواهــد شــد. ســپس، فــرم ارزیابــی 
براســاس بــارم  بنــدی و ســئواالت اســتاندارد بایســتی بــرای تأییــد نهایــی در کمیتــه تخصصــی 
بــا حضــور نماینــده ســتاد انتخــاب نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی و مدیــرکل دفتــر ترویــج 

ــه عنــوان نماینــده معــاون ترویــج، مجــوز الزم را اخــذ کنــد. کشــاورزی و منابــع طبیعــی ب
ــته، 7۰  ــر رش ــرای ه ــه ب ــاب اولی ــد انتخ ــرکت در فرآین ــرای ش ــاز الزم ب ــل امتی 5( حداق
درصــد امتیــاز از ســئواالت تخصصــی موجــود در فــرم  ارزیابــی خواهــد بــود. بــه عنــوان مثــال، 
ــاز  ــی 9۳ باشــد، حداقــل امتی ــرم ارزیاب ــازات ســئواالت تخصصــی یــک ف اگــر مجمــوع امتی
ــتی در  ــتان( بایس ــوی اس ــالی از س ــی ارس ــرم ارزیاب ــی ف ــس از بررس ــب )پ ــابی داوطل اکتس
حــدود 65 باشــد تــا صاحیــت و قابلیــت طــرح در جلســات بررســی نهایــی کمیتــه فنــی را 
داشــته باشــد. در غیــر اینصــورت، فــرم ارســالی قابــل طــرح در کمیتــه مربوطــه نبــوده و حــذف 

خواهــد شــد.
ــه"،  ــفنددار نمون ــه صنعتی"،"گوس ــای "گاودار نمون ــته  ه ــرای رش ــه ب ــدازه گل ــل ان 6( حداق
ــه   ــه واحــد تخمگــذار"، "مرغــدار نمون ــه"، "مرغدارنمون ــه گوســاله"، "زنبوردارنمون "پرواربندنمون
واحــد گوشــتی و یــا ســایر رشــته  هایــی کــه انــدازه گلــه بــرای آنهــا تأثیرگــذار مــی  باشــد؛ 
توســط کمیتــه فنــی از معاونــت امــور دام اســتعام شــده و بــه اســتانهای کشــور اباغ خواهد شــد.
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7( تعـداد رشـته  هـای پیشـنهادی بـرای شـرکت در فرآینـد انتخاب نمونـه  هـای کمیته فنی 
دام، طیـور، زنبـورداری و شـیات، هـر سـاله بایسـتی توسـط رئیـس کمیتـه به  طور رسـمی به 

سـتاد انتخـاب نمونـه  هـای بخـش کشـاورزی مسـتقر در معاونـت ترویج  اعـام گردد.
8( بنــا بــه اســتناد مــواد قانونــی آییــن  نامــه ســتاد انتخــاب نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی، 
کمیتــه فنــی در صــورت مشــاهده تغییــرات در تعــداد ســئواالت، نــوع ســئواالت، جــا بــه جایــی 
ســئواالت و عــدم دریافــت مــدارک درخواســتی و مســتندات الزم و تأثیرگــذار از بررســی اولیــه 

و ارزیابــی فرم هــای ارســالی معــذور مــی  باشــد.

5-4-3. مستندات الزم
بــرای بررســی اولیــه پرونــده هــای ارســالی از اســتانها بــه ایــن کمیتــه مســتنداتی بــه شــرح 

ذیــل الزم و ضــروری هســتند:
 1( کپی کارت ملی و شناسنامه

 2( پروانه بهداشتی معتبر 
۳( پروانه بهره برداری معتبر

4( پروانه صید معتبر)برای رشته های صیاد ماهیان صنعتی و صیاد میگو(
5( امضــاء ارزیابــان اســتانی )کارشناســان ارزیــاب از ترویــج شهرســتان، امور دام شهرســتان 

و دامپزشــکی شهرســتان( بــرای رشــته هــای دام و طیور
6( امضــاء ارزیابــان اســتانی )کارشناســان ارزیــاب از ترویج شهرســتان، شــیات شهرســتان 

و دامپزشــکی شهرســتان( بــرای رشــته هــای مربــوط بــه شــیات وآبزیــان
7( تکمیل جدول امضاء مدیرا ن استانی

 A4 8( ارسال بیوگرافی از کاندیدای مورد نظر در حد یک صفحه
9( برگــه رســمی تقســیم ســهام در صورتــی کــه واحــد تولیــدی معرفــی شــده بــه صــورت 

ســهامی خــاص باشــد



75 آیین  نامه و دستورالعمل اجرایی شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه  های ملی بخش کشاورزی

1۰( مســتندات تخصصــی و مــوردی بــرای برخــی ســئواالت فــرم هــا کــه در متــن فــرم هــای 
مربوطــه و در مقابــل هــر یــک از آنهــا قیــد شــده و اشــاره گردیــده اســت

5-4-4. کارگروه امور دام  

الف(  اعضای دائم یا ثابت

 1( رئیس کمیته فنی )دفترترویج کشاورزی و منابع طبیعی معاونت ترویج(
ــج کشــاورزی و  ــر تروی ــای بخــش کشــاورزی )دفت ــه  ه ــده ســتاد انتخــاب نمون  2( نماین

ــع طبیعــی( مناب
 ۳( نماینده تام  االختیار سازمان دامپزشکی کشور

 4( نماینده تام  االختیار دفاتر تخصصی از سازمان دامپزشکی کشور )برحسب نوع رشته(
5( نماینده تام  االختیار معاونت امور دام

6( نماینده تام  االختیار دفاتر تخصصی از معاونت امور دام )برحسب نوع رشته(
7( نماینده تخصصی و فنی مجمع ملی خبرگان کشاورزی

ب( اعضای غیردائم

1( کارشناسان تخصصی دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی  )برحسب نوع رشته(
2(  نماینده تام  االختیار اتحادیه، تحقیقات یا تشکل مربوطه )برحسب نوع رشته(

5-4-5.کارگروه شیالت وآبزیان
الف( اعضای دائم یا ثابت

1( رئیس کمیته فنی )دفترترویج کشاورزی و منابع طبیعی معاونت ترویج(
ــاورزی و  ــج کش ــر تروی ــاورزی )دفت ــش کش ــای بخ ــه  ه ــاب نمون ــتاد انتخ ــده س 2( نماین

ــی( ــع طبیع مناب
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۳( نماینده تام  االختیار سازمان دامپزشکی کشور
4( نماینده تام  االختیار سازمان شیات ایران

5( نماینده تام  االختیار دفاتر تخصصی از سازمان دامپزشکی کشور)برحسب نوع رشته(
6( نماینده تام  االختیار معاونت آبزی پروری و ادارات کل تخصصی )سازمان شیات(

ــری و ادارات کل  ــادر ماهیگی ــادی و بن ــد و صی ــت صی ــار معاون ــام  االختی ــده ت 7( نماین
ــیات( ــازمان ش ــی )س تخصص

8( نماینده تخصصی و فنی مجمع ملی خبرگان کشاورزی

ب( اعضای غیردائم

1( کارشناسان تخصصی دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی )برحسب نوع رشته(
2(  نماینده تام  االختیار اتحادیه، تحقیقات یا تشکل مربوطه )برحسب نوع رشته(

5-4-6.کارگروه عشایری) دامدار عشایری(
الف( اعضای دائم یا ثابت

1( رئیس کمیته فنی )دفترترویج کشاورزی و منابع طبیعی معاونت ترویج(
ــاورزی و  ــج کش ــر تروی ــاورزی )دفت ــش کش ــای بخ ــه  ه ــاب نمون ــتاد انتخ ــده س 2( نماین

ــی( ــع طبیع مناب
۳( نماینده تام االختیار دفتر فن آوری اطاعات و ارتباطات )سازمان دامپزشکی(

4( نماینده تام  االختیار سازمان امور عشایری

ب( اعضای غیردائم

1( کارشناسان تخصصی دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی )برحسب نوع رشته(
2( نماینده تام  االختیار اتحادیه، تحقیقات یا تشکل مربوطه )برحسب نوع رشته(
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تبصــره1(: نماینــدگان معاونــت امــوردام، ســازمان دامپزشــکی، ســازمان شــیات و ســازمان 

امــور عشــایری بایــد پــس از اســتعام دفتــر ترویــج کشــاورزی و منابــع طبیعــی از بخش ــهای 
فــوق  الذکــر بــه طــور رســمی و کتبــی معرفــی شــوند. طبیعــی اســت کــه دعــوت از نماینــدگان 
بــرای شــرکت در جلســات و بازدیدهــای میدانــی بــر اســاس معرفــی نامــه از بخــش تخصصــی 

و تابــع فرآینــد مذکــور مــی  باشــد. 
ــه  و  ــات، اتحادی ــرگان کشــاورزی، تحقیق ــی خب ــع مل ــدگان مجم ــی نماین ــره2(: معرف تبص

تشــکلهای مربوطــه، نیازمنــد و تابــع فرآینــد مذکــور نبــوده و فقــط حضــور نماینــده منتخــب 
و تــام  االختیــار بــه طــور مــوردی و بــه تشــخیص مجمــع ملــی خبــرگان، مؤسســه تحقیقاتــی 

مرتبــط و یــا اتحادیــه مربوطــه در جلســات کفایــت مــی  کنــد.

5-5- کمیته فنی منابع طبیعی و آبخیزداری
5-5-1. شاخص های اصلی

شاخص های عمده انتخاب نمونه ها در این کمیته به شرح ذیل می باشند:
1- رعایــت اصــول وشــاخص هــای زیســت محیطــی و اجــرای طــرح هــا در کانــون هــای 

بحــران بــه منظــور حفــظ اکوسیســتم وجلوگیــری از شــکنندگی بــوم   
2- داشتن طرح مصوب 

۳- کپی تاییدیه متوسط بارندگی منطقه توسط هواشناسی استان )رشته مرتعداری(
4- داشتن بیمه  

5- استفاده از ارقام ،کلنی های اصاح شده و بذور با قوه نامیه باال و سالم
6- احیاء حفاظت و توسعه پایدار عرصه

7- بهره برداری اصولی و فنی از عرصه بر اساس طرحهای مصوب
8- اجرای عملیات زراعی وپرورشی وجلوگیری از عوامل تخریب
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9- تعادل دام باعرصه 
1۰- سوابق فعالیت در موضوع فعالیت

11- حفظ ذخایر ژنتیکی، تنوع زیستی و پایه های مادری مرغوب
12- بهره وری از منابع تولید وحفظ صیانت از آن 

1۳- افزایش میزان ذخائر آبی در منطقه و جلوگیری از سیاب و رانش زمین
14- جلوگیری ازافزایش سطح بیابان و تغییر اقلیم در منطقه

15- تولید در جهت سیاست های کان زیر بخش
16- به کارگیری نیروی متخصص و ایجاد اشتغال پایدار وجلوگیری از مهاجرت  

5-5-2. شیوه ارزیابی
ــه  ــس از جلس ــتانها و پ ــاورزی اس ــاد کش ــای جه ــازمان ه ــا از س ــرم ه ــال ف ــس از ارس پ
ــن ســه و گاهــی   ــزداری و تعیی ــی و آبخی ــع طبیع ــی مناب ــه فن ــه کمیت ــوط ب کارشناســی مرب
چهــار اولویــت اول رشــته هــای مصــوب ، بــه منظــور راســتی آزمایــی نســبت بــه بازدیــد از 
عرصــه هــا و واحدهــای برتــر اقــدام میشــو د.  بــا توجــه بــه ماهیــت رشــته هــای موجــود در 
ایــن زیربخــش، بازدیــد هــا عمدتــا در فصــل تابســتان صــورت مــی گیــرد. عــاوه بــر بازدیــد 
از عرصــه هــا نســبت بــه مصاحبــه بــا بهــره بــردار نیــز اقــدام مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت 
کــه کلیــه مــوارد بــا مســتندات و تعهــدات منــدرج در طــرح هــا و دســتورالعمل هــای موجــود 
در زیــر بخــش ســنجیده مــی گــردد. اطاعــات جمــع آوری شــده مجــددا در کمیتــه بررســی و 
بــا رأی گیــری اعضــاء کمیتــه، نســبت بــه انتخــاب نفــر اول اقــدام مــی شــو د.  بنابــر این شــیوه 
ــا تیــم متشــکل از معاونــت  ارزیابــی بــر اســاس چــک لیســت و بازدیــد میدانــی از عرصــه ب
ــع طبیعــی و بخشــهای تخصصــی ســازمان جنگلهــا،  ــج کشــاورزی ومناب ــر تروی ــج، دفت تروی

مراتــع وآبخیــزداری کشــور و نیروهــای اســتانی و شهرســتانی مــی باشــد. 
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5-5-3. مستندات و مدارک مورد نیاز   
1- کپی کارت ملی و شناسنامه

2- کپی بیمه نامه عرصه
۳- کپی طرح مصوب

4- کپی دوره های آموزشی متناسب با فعالیت
5- کپی مدرک تحصیلی باالتر از دیپلم

6- کپی مدرک تشویق نامه متناسب با فعالیت
7- کپی کارت شناسایی برای محافظ افتخاری جنگل ومرتع

8- کپی عضویت در تعاونی 
9- کپی پرداخت عوارض بهره مالکانه به دولت

1۰- ارسال کپی بیمه  نامه، الزامی است.
ــوده و  ــی ب ــر الزام ــر معتب ــا مه ــاء ی ــوزش دارای امض ــی دوره آم ــی گواه ــال کپ 11- ارس

ــه باشــد. ــر و موضــوع مربوط ــال اخی ــه ســه س ــوط ب بایســتی مرب
12- ارســال کپــی تشــویق نامــه  هــای افــراد یــا شــرکت الزامــی بــوده و بایســتی مربــوط 

بــه موضــوع و حداکثــر ســه ســال اخیــر باشــد.
1۳- در مــورد رشــته »محافــظ افتخــاری جنــگل و مرتــع«، داشــتن کارت همیــار طبیعــت 

الزامــی اســت.
14- الصاق کپی طرح مصوب، الزامی است.

5-5-4. تاییدکنندگان سطح شهرستان فرم های ارزیابی
ــاد کشــاورزی در دهســتان  ــز جه ــل  شــده توســط کارشناســان مراک ــای تکمی ــام فرم ه تم
ــش  ــای بخ ــه  ه ــاب نمون ــتاد انتخ ــه س ــد و ب ــر تأیی ــدگان زی ــط امضاکنن ــت توس ــی بایس م

ــردد. ــال گ ــتان ارس کشــاورزی اس
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 1( رئیس اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
 2( کارشناس ترویج اداره منابع طبیعی شهرستان

 ۳( کارشناس فنی اداره منابع طبیعی شهرستان
 4( رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان

 5( مسئول حراست منابع طبیعی شهرستان 
 6( مسئول حراست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

 7( مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تبصـره  : تأییـد کلیه افراد فـوق  الذکر الزامی بـوده و فقدان امضاء هر یـک از تأییدکنندگان 

موجـب حذف فـرم ارزیابی از رقابت می  شـود.

   5-5-5. ترکیب و وظایف ارزیابان استانی
5-5-5-1. ترکیب 

1( رئیس اداره ترویج مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان
    2(کارشناس پیگیر نمونه  های مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان

۳( رئیس اداره ترویج اداره کل منابع طبیعی استان
4( کارشناس مسئول فنی اداره کل منابع طبیعی استان

5( نماینده تام  االختیار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
6( نماینده تام  االختیار کانون خبرگان کشاورزی استان

7( نماینده تام  االختیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

5-5-5-2. وظایف 
1( بررسی و کنترل فرم های ارسالی از سطح شهرستان براساس رشته 
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2( پایش و اولویت بندی اولیه فرم های ارزیابی
ــای  ــه ه ــه کمیت ــال ب ــرای ارس ــه صورتجلســه ب ــی از عرصــه و تهی ــای میدان ۳( بازدیده

ــی اســتانی و مل

5-5-6. تأییدکنندگان فرم ها در سطح استان 
1( رئیس اداره ترویج مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان

2( رئیس اداره ترویج اداره کل منابع طبیعی استان
۳( رئیس اداره فنی اداره کل منابع طبیعی استان

4( معاون فنی مدیرکل منابع طبیعی استان
5( مدیرکل منابع طبیعی استان

6( مسئول حراست اداره کل منابع طبیعی استان
7( مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان

ــود  ــورت وج ــی )در ص ــع طبیع ــاورزی ومناب ــات کش ــز تحقیق ــی مرک ــق موضوع 8( محق
ــه( ــق مربوط محق

9( مسئول حراست سازمان  جهاد کشاورزی استان
1۰( رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

تبصــره: درصــورت نبــود محقــق موضوعــی، امضــای فــرم توســط رئیــس مرکــز تحقیقات 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان الزامی نیســت. 

5-5-6-1.  ترکیب ارزیابان ملی
1( رئیس کمیته فنی انتخاب و معرفی نمونه  های منابع طبیعی و آبخیزداری

ــج  ــر تروی ــت دفت ــط زیس ــی و محی ــع طبیع ــج مناب ــروه تروی ــی گ ــناس موضوع 2( کارش
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ــی ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
۳( کارشــناس رابــط دفتــر ترویــج و آمــوزش ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور 

)رئیــس اداره ترویــج(
4( کارشناس موضوعی دفاتر تخصصی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

5( نماینده تام  االختیار مجمع ملی خبرگان کشاورزی
6( نماینده تام  االختیار سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی

7( نماینده تام  االختیار مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
8( نماینده تام  االختیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

5-5-6-2.نکات مهم در ارزیابی ملی
1( در بازدیدهــای میدانــی در ســطح ملــی، حضــور نماینــدگان تــام  االختیــار مجمــع ملــی 
خبــرگان کشــاورزی، ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی، مؤسســه تحقیقــات 
جنگلهــا و مراتــع و پژوهشــکده حفاظــت خــاک و آبخیــزداری الزامــی نیســت و بــدون حضــور 

نماینــده بخشــهای نامبــرده، بازدیــد صــورت خواهــد گرفــت و ارزیابــی صحیــح مــی  باشــد.
2( رئیــس کمیتــه فنــی مــی  توانــد نســبت بــه حــذف و یــا افزایــش اعضــای تیــم ارزیــاب 
بــا مشــورت مســئول دبیرخانــه ســتاد انتخــاب نمونــه  هــای بخــش کشــاورزی و تأییــد مدیرکل 

دفتــر ترویــج کشــاورزی و منابــع طبیعــی، اقــدام نمایــد.

5-6- کمیته فنی آب، خاک و صنایع کشاورزی
5-6-1. شاخص های اصلی

شــاخص هــای اصلــی ایــن کمیتــه بــرای ارزیابــی و انتخــاب نمونــه ملــی بــه شــرح ذیــل 
عبارتنــد از:
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 1( بهره  وری آب از نظر تولید و عملکرد
 2( شناخت دستگاه های آبیاری و مدیریت صحیح آن

 ۳( مدیریت صحیح آبیاری طبق توصیه  های فنی و کارشناسی
 4( رعایت شرایط و موازین محیط زیست و جلوگیری از فرسایش خاک

 5( توجه به توسعه و تولید پایدار
 6( صرفــه  جویــی بــه ازای هــر هکتــار اجــرای سیســتم مــدرن آبیــاری )کاهــش مصــرف 

آب نســبت بــه قبــل(
 7( سهم سرمایه  گذاری بهره  بردار در اجرای پروژه  های مربوط به آب و خاک

 8( مشارکت و پیشرو بودن در انجام عملیات عمرانی کشاورزی
 9( استانداردهای ساخت و عرضه ادوات کشاورزی

1۰( کیفیت تولید ادوات کشاورزی
11( توجه به تولیدات صنعتی بر اساس نیاز روز

12( کیفیت ارائه خدمات مکانیزاسیون کشاورزی
1۳( میزان مواد خام اولیه در صنایع تبدیلی کشاورزی

14( کیفیت تولید و تبدیل مواد اولیه در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی
15( رعایت استانداردهای الزم در صنایع کشاورزی 

16( رعایت موازین بهداشتی در صنایع کشاورزی
17( اثربخشی صنایع تبدیلی در زنجیره تولید کشاورزی

18( ایجاد اشتغال پایدار 
19( آموزش و به روز نمودن توان فنی و حرفه  ای کارکنان

2۰( گواهی، مجوز، استانداردها و مشارکت در نمایشگاه های داخل و خارج 
21( جلوگیری از ضایعات و تبدیل به فرآورده 

22( برنامه  ریزی برای بهبود کیفیت محصول تولیدی
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2۳( میزان تحصیات و تجارت کاری
24( ارزش افزوده مواد اولیه

25( مدیریت کیفیت 
1GMP 26( رعایت شرایط خوب ساخت

27( رعایت بهداشت و اصول کار
28( رعایت قانون کار

29( ایجاد درآمد ارزی و ارز آوری واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
۳۰( حفظ و توسعه بازارهای هدف  

 
5-6-2. زیر بخش های اصلی برای انتخاب 

1( آبیاری تحت فشار )بارانی و قطره  ای(
2( آب و خاک

۳( مکانیزاسیون کشاورزی )تولیدکننده و خدماتی(
4( صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی )زراعی، باغی، شیاتی، دامی و لبنی(

5-6-3. شیوه ارزیابی
5-6-3-1.تکمیل فرم های ارزیابی

فــرم هــای مربوطــه مطابــق بــا واقعیــت و شــرایط احصــاء شــده از فــارم، بــرای رشــته  هــای 
ــردد.  ــل و مســتندات خواســته شــده، ضمیمــه گ ــع تکمی ــف بخــش آب، خــاک و صنای مختل

رزومــه و بیوگرافــی مــی بایســت شــخصا توســط کاندیــدا تکمیــل شــده و امضــا گــردد. 

           1-Good Manufacturing Practices
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5-6-3-2. صحت مندرجات فرم ارزیابی انتخاب نمونه های ملی
ــردار  ــره ب ــده به ــر عه ــف ب ــای مختل ــته ه ــی رش ــرم ارزیاب ــات ف ــت مندرج ــد صح تأیی
)کاندیــدا( رشــته مربوطــه مــی باشــد و مــی بایســت پــس از تنظیــم فــرم نســبت بــه مطالعــه 
دقیــق آن اقــدام نمــوده و صحــت آن را تأییــد نمایــد. بررســی چگونگــی و کیفیــت انــدازه گیریها و 
ارزیابــی مندرجــات فــرم بــر عهــده بخــش ترویــج شهرســتان و اســتان و بخــش هــای متناظــر 

اجرایــی مــی باشــد.
تبصــره : در صــورت درج اطاعــات نادرســت در فــرم مربوطــه و تشــخیص عــدم صحــت 
بخــش تأثیرگــذار اطاعــات در فــرم هــای ارزیابــی، کمیتــه فنــی مــی توانــد نســبت بــه حــذف 
کاندیــد ای مربوطــه از رونــد بررســی و انتخــاب اقــدام نمایــد. همچنیــن بــا تصویــب کمیتــه 
فنــی تــا ســه ســال واحــد مربوطــه از شــرکت در رونــد انتخــاب نمونــه هــای کشــوری محــروم 

خواهــد شــد.

5-6-3-3. روند بررسی و داوری
بررســی و امتیــاز دهــی تمامــی فــرم هــای واصــل شــده بــه کمیتــه آب و خــاک و صنایــع 
توســط کارشناســان دفتــر ترویــج و منابــع طبیعــی انجــام مــی شــود و اولویــت هــای چهــار گانه در 
هــر رشــته بــر اســاس امتیــاز اکتســابی تعییــن و بــه کمیتــه فنــی انتخــاب ایــن بخــش ارائــه 
خواهــد شــد. امتیــاز و مشــخصات تمامــی کاندیداهــای هــر رشــته بــه همــراه پرونــده مربوطــه 
ــازات و مســتندات را  ــن اعضــا، صحــت امتی ــرد. ای ــی گی ــرار م ــه ق ــار اعضــای کمیت در اختی
بررســی کــرده و اصاحــات و تغییــرات احتمالــی )در صــورت تغییــر امتیــاز( را اعمــال مــی نماینــد 
و اولویــت هــای چهارگانــه نهایــی شــده و صورتجلســه مربوطــه تنظیــم مــی گــردد. پــس از 
اتمــام ایــن مرحلــه، بازدیــد میدانــی از ســه اولویــت اول هــر رشــته توســط اعضــای کمیتــه و 

یــا کارشناســان تعییــن شــده بخــش متبــوع انجــام مــی شــود.



آیین  نامه و دستورالعمل اجرایی شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه  های ملی بخش کشاورزی 86

ــا در  ــت و تنه ــد گرف ــرار خواهن ــد ق ــورد بازدی ــه م ــه گان ــای س ــت ه ــره 1(: اولوی تبص
ــودن،  ــال ب ــر فع ــا غی ــات و ی ــرت اطاع ــل مغای ــه دلی ــا ب ــت ه ــه یکــی از اولوی ــی ک صورت

ــرد. ــرار گی ــد ق ــورد بازدی ــد م ــی توان ــارم م ــت چه ــردد، اولوی حــذف گ
توضیــح: هــدف از بازدیــد کارشناســی، ارزیابــی و مطابقــت مفــاد و نمــرات فــرم هــا بــا 
وضعیــت موجــود مــی باشــد و کارشناس/کارشناســان بازدیــد کننــده ضمــن تطبیــق آیتــم هــا 
ــر تکمیــل چــک لیســت مربوطــه،  ــا شــرایط موجــود، عــاوه ب و شــاخص هــای فــرم هــا ب
گــزارش تصویــری و مبســوطی را بــه کمیتــه ارائــه مــی نماینــد. بــه عبارتــی دیگــر وظیفــه 
کارشناســان بازدیــد کننــده از واحدهــای کاندیــدای نمونــه کشــوری، بررســی و ارزیابــی روایــی 
بندهــای فــرم هــای ارســالی از اســتان بــا شــرایط موجــود و ارائــه گــزارش ارزیابــی مــی باشــد.

نتیجــه بازدیدهــای کارشناســی بــه صــورت مکتــوب بــه مســئول کمیتــه در موعــد مقــرر 
تســلیم مــی شــود. ســپس بــا تشــکیل جلســه کمیتــه، نتایــج بــه همــراه پاورپوینــت و فیلــم و 
عکــس بــه اعضــای کمیتــه ارائــه مــی گــردد. چنانچــه نتایــج ارزیابــی میدانــی منجــر بــه تغییر 
امتیــازات و جابجایــی اولویــت هــای چهارگانــه شــود، در صــورت پذیــرش کمیتــه، صورتجلســه 
تنظیــم شــده و طبــق اولویــت هــای جدیــد و بــا درج امتیــازات اصــاح شــده، اولویــت اول بــه 

عنــوان نمونــه کشــوری معرفــی خواهــد شــد. 
تبصــره 2(: در صــورت قانــع نشــدن کمیته از گــزارش کارشناســان ارزیابــی میدانی،کمیته 
مــی توانــد نســبت بــه تعییــن گــروه کارشناســی بــرای ارزیابــی مجــدد واحــد مربوطــه اقــدام 
نمایــد. نتیجــه نهایــی طبــق روال فــوق االشــاره و در جلســه بعــدی کمیتــه تعییــن خواهد شــد.      
ــد  ــره تولی ــد در زنجی ــی توانن ــه م ــن کمیت ــای ای ــته ه ــه برخــی از رش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــرای در  ــی کشــاورزی( ب ــی و تکمیل ــع تبدیل ــژه رشــته هــای صنای نقــش داشــته باشــند )بوی
نظــر گرفتــن مســائل فرآینــدی و تاثیــر مثبــت در زنجیــره تولیــد تــا مصــرف و تاثیــر در حــل 
مســائل روز بخــش کشــاورزی، پــس از امتیازدهــی فــرم هــای ارزیابــی و بازدیدهــای میدانــی 
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ــد  ــی توان ــز م ــدی نی ــه، داوری فرآین ــس کمیت ــنهاد رئی ــه پیش ــازات، ب ــی امتی ــن نهای و تعیی
انجــام گیــرد. بدیــن صــورت کــه هــر یــک از اعضــای کمیتــه، بــدون در نظــر گرفتــن امتیــاز 
اکتســابی  و بــا توجــه بــه مســائل فرآینــدی، امتیــاز مــورد نظــر خــود مربــوط بــه هــر ســه 
کاندیــدای منتخــب و راه یافتــه بــه جلســه پایانــی را اعــام خواهنــد نمــود. ایــن امتیــاز معــادل 
2۰ درصــد از امتیــاز کل فــرم مربوطــه )در صورتــی کــه ســقف امتیــاز فــرم 1۰۰ امتیــاز باشــد 
ــود. امتیــاز نهایــی هــر کاندیــد جمــع جبــری امتیــاز نهایــی  ــا ســقف 2۰ امتیــاز( خواهــد ب ت

قبلــی و معــدل امتیــاز داوری فرآینــدی خواهــد بــود. 
ــط   ــه نمایندگــی بخــش ذیرب ــک رأی ب ــا دارای ی ــه ، تنه ــره 3(: هــر عضــو کمیت تبص

ــود.  خواهــد ب
تبصــره 4(: رونــد امتیازدهــی داوری فرآینــدی تنهــا بــا پیشــنهاد رئیــس کمیتــه فنــی و 
بــا تصویــت اعضــای کمیتــه در جلســه پایانــی امــکان پذیــر مــی باشــد. در غیــر ایــن صــورت، 

امتیــازات حاصــل از فرمهــا و بازدیــد میدانــی ، نهایــی خواهــد بــود. 
   

5-6-3-4. اعالم نهایی نتایج: 
ــدا هــا،  ــاز نهایــی کاندی ــاد شــده فــوق الذکــر و امتی ــه مــوارد ی ــا توجــه ب نتایــج نهایــی ب

ــر نخواهــد داشــت.  ــت تغیی ــی اعــام و قابلی ــه فن توســط رئیــس کمیت

5-6-4. مستندات و مدارک مورد نیاز  
بــرای تمامــی فــرم هــای ارســالی کــه نیازمنــد مــدارک و مســتدات پیوســت مــی باشــد، 
مــی بایســت مســتندات و مــدارک برابــر اصــل شــده بــه همــراه پرونــده هــا ارســال شــوند. بــه 
عنــوان مثــال بــرای مــدرک تحصیلــی بهــره بــردار مــی بایســت تصویــر تأییــد شــده مــدرک 
تحصیلــی ضمیمــه گــردد و یــا در مــورد گواهــی ایــزو بــرای کارخانجــات صنایــع تبدیلــی و 
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ــر اصــل  ــزو مربوطــه ضمیمــه گــردد ، تأییــد و براب ــر تأییــد شــده ای تکمیلــی بایســتی تصوی
شــدن مــدارک بایســتی توســط مدیریــت ترویــج و نیــز بخــش تخصصــی اســتان و تأییــد و 
ممهــور نمــودن بــه مهــر ســازمان جهــاد کشــاوری اســتان صــورت پذیــرد و در صــورت ارســال 
ــر  ــای مدی ــد و امض ــه تأیی ــه و ب ــتی تهی ــدارک پیوس ــت م ــتان لیس ــط اس ــی توس الکترونیک
بخــش تخصصــی ذیربــط و مدیــر ترویــج اســتان برســد. بدیهــی اســت بخشــهایی کــه نیــاز 
بــه مــدارک پیوســت و مســتندات مــی باشــد در صــورت نبــودن مــدارک الزم امتیــاز مربوطــه 
لحــاظ نخواهــد شــد و اســتان و یــا کاندیــد رشــته مربوطــه حــق اعتــراض نخواهــد داشــت .      


