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  دستورالعمل اجرایی

انتخاب و معرفی تولید 

کنندگان برتر بخش 

 کشاورزي 
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  کالم نخست 

  : پروردگارا
  تو خود انسان را خلق نمودي 

  از روح  خود در او دمیدي 
  مالئک را به سجده اش خواندي 

  و بدین گونه انسان را اشرف مخلوقات نام نهادي 
  

بهرمنـد شـود در ایـران     بهـروزي دیشه خود در مسیر بهبودي و پس به او آموختی چگونه از اختیار و ان

و هدایت اندیشمندانه رهبر معظـم انقـالب اسـالمی و    ) عج(اسالمی، در سایه توجهات حضرت ولی عصر

به مدد تفکر و اندیشه خالق دست اندرکاران بخش کشاورزي، همواره سعی و  تالش بر  این بوده اسـت  

شور، با رسیدن به سطوح باالي تولید کمی و کیفی محصوالت، فـراهم  که موجبات سربلندي و افتخار ک

  . آید و تاثیر آن در عرصه هاي مختلف ملی و بین المللی هر چه بیشتر عیان گردد

اکنون به یاري خداوند منان در کشور عزیزمان در عرصه هاي مختلف تولیـد کشـاورزي، شـاهد تـالش     

مام همت خود را در جهت تولید کمی وکیفی انواع محصوالت مردان و زنان آزاده و بزرگی هستیم که ت

اینان تالشگران عرصـه تولیـد در   . به کار برده اند و سناریوي زیبایی را براي تولید کشاوزي رقم زده اند

  . جهت خودکفایی بخش کشاورزي و به واقع برترین تولید کنندگان این بخش شمرده می شوند

ریزي دقیق و منسجم می توانید تسهیل گر مسیر دستیابی به اهـداف افـق    و اما  امروز با اعمال برنامه

چشم انداز بیست ساله کشور در بخش کشاورزي باشیم و این مدعا را با فراهم آوردن شـرایط ترویجـی   

و آموزشی مناسب براي ارتقاي سطح دانش فنی عموم کشاورزان ایران به سطح دانش فنی نمونه هـاي  

زیرا گام نهادن در مسیر توسعه کشـاورزي و رسـیدن بـه خودکفـایی و     . اهیم زدکشاوزي کشور رقم خو

استقالل تولید، نیازمند عزم ملی و برنامه ریزي دقیق و هم سونگر می باشـد کـه ضـرورت آن، اهتمـام     

کامل مدیران، کارشناسان، برنامه ریزان، تولید کنندگان و بهره برداران بخـش کشـاورزي در زیربنـایی    

  . ت یعنی ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزي می باشدترین قسم
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برنامه ریزي در بخش کشاورزي، ضمن بررسی موانع و مشکالت و روش هاي بهبـود عملکـرد، نیازمنـد    

دهستان ، شهرستان و استان می باشد، زیـرا بـا    سطوح مختلف شناخت و ثبت الگوي کشت و تولید در

ي می توان دسـتورالعلمهاي تولیـد و اجـرا را بـراي تولیـد      تعیین مزیت نسبی و پتانسیل هاي منطقه ا

محصول سالم بر اساس نظام و ضوابط تولید محصوالت ارگانیک در عرصه تولیـدات کشـاورزي سـرعت    

بخشید تا عالوه بر عبور از مرحله تولید معیشتی، وارد پهنه تولیدات ارگانیک شده و با توجـه بـه تنـوع    

ي پاي محکمی براي محصوالت کشاورزي ایران اسالمی ایجاد نمـوده  محصوالت در بازارهاي جهانی جا

  . و این هدف چندان دور نیست، زیرا کشاورزان برتر و  نمونه، مصداق بارز این فعالیت هستند

اینان با خالقیت، تفکر و عزمی کامل، ایده هاي نو را به کـار گرفتـه و منطـق کارشناسـی را در تولیـد      

نستند به عنوان برترین هاي تولید در بخش کشاورزي، خود را به جامعـه معرفـی   نهادینه کرده اند و توا

  . کنند

کشاورزان نمونه می توانند با عرضه توانمندي ها و مهارتهاي خود در پهنه تولید، یکی از ارکان ترویج و 

حلقـه  آموزش کشاورزي کشور باشند و با ایجاد ارتباط صمیمانه و گسترده بـا سـایر تولیـد کننـدگان،     

انتقال دانش و مهارت از تحقیقات تا مزرعه را کامل نمایند و نقش خود را به عنوان الگوي عینی تولیـد  

  . کننده موف کامل نماید

در پایان امید است با اتکاء به ایزد یکتا همچنان شاهد حصول اهداف بلنـد وزارت جهـاد کشـاورزي در    

  . عرصه تولید و خود کفایی باشیم

  »همت مضاعف، کار مضاعف، توسعه پایداري کشاورزيهمه با هم، « 
  

  
  ستاد شناسایی، انتخاب و معرفی تولید کنندگان

  برتر بخش کشاورزي 
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  ضرورت و اهداف انتخاب نمونه  هاي کشاورزي 
  

به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه بخشهاي هر کشور بـویژه در بخـش   » نیروي انسانی« از آنجا که 

و تولیدکنندگان در این بخش به عنوان کسانی که مسئولیت تهیـه مـواد غـذایی آحـاد     کشاورزي بوده 

  جامعه را به عهده دارند، توجه کمی و کیفی به آنان از ابعـاد فنـی، محتـوایی و زمینـه هـاي انگیـزش       

در جهت ایجاد زمینه ترغیب فعاالن عرصـه تولیـد کشـاورزي    لذا . می تواند نقش اساسی را داشته باشد

طح کشور، توجه مسئولین، تصمیم سازان و تصمیم گیران کشـور بـه وضـعیت کشـاورزان، ایجـاد      در س

پیـروي  مشکالت کشاورزان، معرفی تولید کنندگان برتر بخش و ایجاد زمینه الگـویی بـراي   زمینه ارائه 

شـت تـا   سایر بهره برداران از موفقیت کشاورزان خبره و برتر، وزارت جهاد کشاورزي را به این مهم وادا

  . همه ساله نسبت به شناسایی ، انتخاب و معرفی تولید کنندگان اقدام نماید

بدون شک، انجام این امر مهم در راستاي دستیابی و تحقق اهدافی است که مهمترین آنها را می تـوان  

  : به ترتیب ذیل بیان کرد

در بخش کشـاورزي   ارج گذاردن به زحمات و تالش روستائیان، تولید کنندگان و بهره برداران -

  . و ارتقاي شان، جایگاه و اهمیت حرفه کشاورزي در جامعه 

 ایجاد انگیزه و رقابت سالم میان شاغلین بخش کشاورزي و تشویق آنان به ادامه فعالیت سازنده  -

 سایر افراد  پیروي معرفی الگوي عملی و قابل اعتماد در بین  تولید کنندگان روستائی و عشایر به منظور -

 ئه مسائل و مشکالت روستائیان در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و محلی با مسئولین صنفی ارا -

کمک به خروج تولید کنندگان ، روستائیان و عشایر از انزوا و آشنا شـدن بـا حقـوق خـود بـه       -

 وسیله ایجاد تشکلهاي صنفی 

 فراهم نمودن زمینه مساعد براي تبادل تجربیات  -

 لیتهاي تولیدي در مناطق روستایی تشویق و ترغیب انجام فعا -

 ایجاد زمینه مساعد به منظور برقراري ارتباط تولید کنندگان با مسئوالن عالی رتبه کشور  -
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  فرآیند شناسایی، انتخاب و معرفی تولید کنندگان برتر بخش کشاورزي
از شـده و  از شـروع فصـل زراعـی آغـ    ، فعالیت ستاد شناسایی، انتخاب و معرفی تولید کننـدگان برتـر   

ستادهاي شهرستانی، استانی و مرکزي، هر کدام بر حسب وظیفه منـدي خـاص خـود بـه شناسـایی و      

فعالیـت  . مـی نماینـد   ثبت نام از داوطلبان کاندیداهاي تولید برتر در سطح و رشته هاي مختلف اقـدام 

مـی  تیرمـاه آغـاز    و در سایر استانها به طور رسمی ازشناسایی در  استانهاي گرمسیري از فروردین ماه 

ــود ــانی در   . شــ ــویم زمــ ــاس تقــ ــر اســ ــایی    4بــ ــه نهــ ــک مرحلــ ــلی و یــ ــه اصــ   مرحلــ

، استانهاي کشور در خصوص شناسایی، انتخاب و معرفـی نفـرات برتـر بـه سـتاد      )مرحله  5جمعاً در ( 

   .می دهندمرکزي، اقدامات عملیاتی را انجام دادند 

خود را در وضـعیت مناسـب و قابـل رقابـت بـا       بدین صورت، تولیدکنندگانی که سیستم و میزان تولید

و تکمیل فرم هاي ثبـت نـام،    جهاد کشاورزي، با کسب آگاهی و با مراجعه به مراکز  می دانندسایرین 

  . خواهند گرفت مورد ارزیابی

گندم آبی و دیم ، برنج، کلـزا، جـو آبـی، ذرت دانـه اي، چغنـدر قنـد،       : ند از المپیادي عبارترشته هاي 

ی ، پسته، خرما، زیتون، مرکبات، مرغدار واحد گوشتی ، زنبوردار، گاودار صنعتی، پرواربنـد  سیب درخت

  . گوساله ، مرغدار واحد مرغ مادر و پرورش دهندگان ماهیان گرمابی 

همچنین در ستاد مرکزي و بر اساس مصوبه ستاد، یک کمیته فنی و تخصصی جدید با عنـوان کمیتـه   

که عمده وظـایف ایـن کمیتـه، بررسـی      ،به کمیته هاي موجود افزوده شدبرنامه ریزي و سیاستگذاري 

رشته ها براي ایجاد، حذف و یا جـایگزینی و سیاسـتگذاري و برنامـه ریـزي بـراي ارتباطـات و انجـام        

سایر کمیته هاي فنی و تخصصی داوري با همان ترکیـب و وظـایف   . فعالیتهاي ستاد تعریف شده است

و بنابراین ، فرم هاي دریافتی از استان ها، پس از بررسی اولیـه   . می دهندامه قبلی ، فعالیت خود را اد

 .مـی گردنـد  اخذ کد ثبت در ستاد مرکزي تفکیک شده و در کمیته هاي فنی و تخصصی داوري توزیع 

در کمیته هاي فوق الذکر، مراتب بررسی که حائز بیشترین و دقیق ترین امتیاز دهی هستند، انتخاب و 

پـس از ارزیـابی نزدیـک و    . مـی گیرنـد  رسی میدانی توسط کارشناسان ارزیاب هر کمیته قـرار  مورد بر

تعیین حدود صحت فرم هاي دریافتی و انجـام جلسـات متعـدد داوري، کاندیـداي برتـر در هـر رشـته        
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که دراین خصوص، مراتـب و عملیـات کیـل گیـري در محصـوالت       می شوندانتخاب و به ستاد معرفی 

  . زراعی و باغی، کمک بسزایی در تعیین کاندیداهاي برتر تلقی می شود

ستاد شناسایی، انتخاب و معرفی تولید کنندگان برتر بر اساس برنامه ریزیهاي قبلی، قرمهاي ارزیابی را 

هـا بـه  اسـتانها و    ده در سـتاد انتخـاب نمونـه    در قالب رشته ها بـه روز رسـانی کـرده و بـراي اسـتفا     

همچنین در خصوص روشهاي کیل گیـري، دسـتورالعمل فنـی و    . شهرستانهاي کشور ابالغ نموده است

  . تخصصی مربوط به هر محصول را براي اجرا به کلیه استانها  ابالغ نمود

بی بدون تغییـر مـورد تاییـد    در رشته هاي بخش منابع طبیعی و صنایع و امور زیربنایی، فرم هاي ارزیا

  . خواهند گرفتکمیته تخصصی مربوطه قرار گرفته و به همان شکل قبلی مورد استفاده 
  

  ساختار  اجرایی ستاد انتخاب و معرفی تولید کنندگان برتر بخش کشاورزي
گان در راستاي شناسایی و انتخاب تولید کنندگان و پیشگامان برتر، ستاد انتخاب و معرفی تولید کننـد 

برتر بخش کشاورزي کشور با حضور نمایندگان کلیه بخشهاي مرتبط با فعالیتهاي نمونه ها با محوریت 

ترویج در سطوح شهرستان، استان و مرکز تشکیل می شود که بر اساس وظایف محولـه و برنامـه هـاي    

اهنگی بخـش  منظم و از پیش تعیین شده به شناسایی، گزینش و معرفی افراد برتر در هر رشته با همـ 

مربوطه به سطح سازمانی باالتر  اقدام می نماید و در نهایت از بین برترین هاي استانی، پس از ارزیابی، 

بازدید و بررسی هاي کارشناسی ، افراد برتر در هر رشـته در سـطح ملـی، انتخـاب گردیـده و در یـک       

  .مسئولین عالی رتبه کشور معرفی می شوندمراسم رسمی با حضور 

تخصصی به منظور بررسی و نظارت دقیق مبتنی بـر اصـول کارشناسـی و رعایـت نکـات       –ی بخش فن

فنی، وظیفه پیگیري جریان انتخاب نمونه ها از زمان تهیه فرم هاي ارزیابی ، ارسال آن به نکـات فنـی،   

 وظیفه پیگیري جریان انتخاب نمونه ها از زمان تهیه فرم هاي ارزیابی، ارسـال آن بـه اسـتانها، حسـن    

نظارت بر تکمیل فرم ها، شرکت در فرآیند  ارزیابی نهایی، کیل گیري، رکورد گیري و انتخـاب نهـایی   

در کمیته داوري را بر عهده دارد که به منظور تقویت و تخصصی نمودن این بخش ، کمیته هـاي فنـی   

  .می نمایند با عناوین ذیل و با مشارکت کارشناسان ترویج، بخش مربوطه و تحقیقات تشکیل و فعالیت
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 کمیته فنی امور دام و آبزیان  )1

 کمیته فنی امور زراعت  )2

 کمیته فنی امور باغبانی  )3

 کمیته فنی امور ترویج و تشکلهاي بخش کشاورزي  )4

 کمیته فنی امور منابع طبیعی و آبخیزداري  )5

 بنایی زیرکمیته فنی صنایع، مکانیزاسیون و امور  )6
  

  شاخص هاي اصلی براي تعیین رشته هاي ملی 

  وري استراتژیک بودن محصول از نظر امنیت غذایی، صادرات و ارز آ) 1

  اهمیت رشته در راستاي توسعه پایدار و حفظ امنیت زیست ) 2

  جایگاه رشته از نظر رعایت اصل بهره وري عوامل محدود کننده تولید) 3

  اهمیت رشته از نظر رعایت اصل بهره وري عوامل محدود کننده تولید ) 4

  د بهره بردار در رشته و گستره آن در کشور تعدا) 5

  تولید و بهـره بـرداري و  توجـه بـه نقـش ترویجـی       فراگیري بحث مشارکت در عرصه هاي مختلف) 6

  رشته هاي مورد نظر  

  ایجاد ارزش افزوده در محصوالت کشاورزي و کاهش ضایعات محصول تولیدي ) 7

  .خص هاي تعیین شده فوق در سطح استان خواهد نمودرقابت رشته هاي فاقد شرایط مندرج در شا: تبصره 
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  شاخصهاي انتخاب در زیر بخشهاي 

  ) یغزراعی و با(تولیدات گیاهی 
برداشـت و پـس از   رعایت اصول فنی و علمی در مراحل قبل از کاشت، زمان کاشـت، داشـت،    )1

  . برداشت

عادل و بهینه کود و بهره وري در مصرف و به کارگیري عوامل تولید پروژه آب، مصرف مت )2

 سموم شیمیایی 

 رعایت جنبه هاي زیست محیطی  )3

 عملکرد تولید در واحد سطح  )4

  کیفیت محصول  )5
  

  امور دام و طیور 
وضعیت مطلوب واحد تولیدي از لحاظ رعایت اصول علمی و فنی، تجهیزات اسـتاندارد، نکـات    )1

  بهداشتی و درمانی 

 بهره وري در مصرف  )2

 ر و خالقیت در کار مدیریت مناسب واحد، ابتکا )3

 عملکرد محصول تولیدي  )4

 کیفیت محصوالت تولیدي  )5

  شیالت و آبزیان 
  میزان تولید و یا صید در طول سال  )1

 میزان باردهی باالي تولیدي نسبت به ظرفیت اسمی مرکز )2

 ) در مراحل تخم، الرو ، بچه ماهی و پرواري اعم از ماهی و میگو(میزان پایین بودن تلفات  )3

 ن فنی و استانداردهاي عملی در ساخت تاسیسات رعایت موازی )4

 رعایت اصول فنی و علمی در روند پرورش  )5
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 استفاده از تجهیزات مناسب در روند پرورش یا صید  )6

میزان همکاري با شیالت و رعایت محدوده هاي زمانی و مکانی صید به منظور حفـظ محـیط    )7
 زیست و ذخایر آبزیان 

 ایمنی تجربه، سوابق کاري و رعایت نکات  )8

  منابع طبیعی و آبخیزداري 
  رعایت اصول در بهره برداري و انجام تعهدات از جمله توجه الزم به تعادل دام و مرتع  )1
 سطح اجرا و کیفیت عملیات مرتعداري، جنگلداري و آبخیزداري  )2

 اجراي منظم برنامه هاي پیش بینی شده بر اساس مندرجات طرح ها و کتابچه راهنما  )3

 شارکت مردمی در فعالیتهاي مرتعداري، جنگلداري و آبخیزداري توانایی جلب م )4

 آموزش و توانمندسازي نیروي انسانی، واحدهاي بهره برداري ، مجریان و بهره برداران  )5

  آب، خاك و صنایع 
  بهره کیري از دانش فنی نوین در روند تولید  )1

 کمیت و کیفیت محصوالت تولیدي  )2

 ي مناسب استفاده از ماشین آالت با تکنولوژ )3

 به کارگیري نیروهاي متخصص و فنی  )4

 قابلیت رقابت محصوالت تولیدي با سایر تولیدات مشابه  )5

 خالقیت، ابتکار و نوآوري در  تولید  )6

 استاندارد بودن  )7

 رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی  )8

 اجراي سیستم هاي آبیاري تحت فشار بر اساس موازین علمی و فنی  )9

 ي به موقع تجهیزات سرویس و نگهدار)10

 تجهیز، تنظیم ، نوسازي و یکپارچه سازي اراضی )11

 حفاظت از منابع آبی و سیستم هاي انتقال آب )12

 مدیریت فنی به منظور ارتقاي بهره وري انتقال و مصرف آباعمال )13



 10

  پرورش کرم ابریشم 

  نحوه پیشگیري و مبارزه با عوامل بیماري کرم ابریشم  )1

 راض باغات توت نحوه مبارزه با آفات و ام )2

 ) هرس، شخم و وجین( انجام عملیات زراعی  )3

 میزان محصول سالیانه و تولید پیله  )4

  عشایر 
  حفظ و احیاي منابع طبیعی، رعایت اصول اجرا، بذرپاشی در حین کوچ  )1

 تناسب تعداد دام با ظرفیت مراتع  )2

 مشارکت در برنامه طرح تعادل دام و مرتع  )3

 اسب با مراجع ذیصالح اجرایی برقراري ارتباط و  هماهنگی من )4

 رعایت اصول فنی در پرورش دام  )5

 نحوه مناسب نگهداري دام و کوچ به موقع  )6

  حضور در برنامه هاي آموزشی ترویجی و کسب اطالعات و مشاوره هاي فنی  )7

  تعاونی و تشکلهاي بخش کشاورزي  
  میزان توانمندي، خودکفایی و خودگرانی  )1
 گیري از طریق جلسات مجمع عمومی  مشارکت اعضاي تعاونی در تصمیم )2

 اعمال مدیریت و بهره وري در استفاده از کلیه عوامل تولید  )3

 رعایت مفاد اساسنامه  )4

ارائه اطالعات مشاوره هاي فنی به اعضـاي تعـاونی از طریـق برگـزاري کارگاههـاي آموزشـی،        )5
 بازدید آموزشی و فنی و دعوت به همکاري مشاوران تخصصی 

 سهیالت بانکی جذب اعتبارات و ت )6

 بازاریابی محصوالت تولیدي  )7

 کمیت و کیفیت محصوالت تولیدي  )8

 رعایت جنبه هاي زیست محیطی  )9
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  ترویج و آموزش 

  همکاري و ارتباط با مروجان و کارشناسان ترویج کشاورزي  )1

 ارتباط مستمر با روستاییان و تشکل ها به منظور جلب مشارکت آنان در اجراي برنامه هاي ترویجی  )2

 باط مستمر با محققان به منظور انعکاس مسائل و مشکالت فنی ارت )3

 حضور فعال در برنامه هاي آموزشی ضمن خدمت در راستاي ارتقاي دانش فنی  )4

 ارائه خدمات مشاوره اي، نظارتی و مشارکتی  )5

 رعایت معیارها و شاخصهاي شغلی  )6

برپایی مسابقات، نمایشگاه ارائه و برگزاري برنامه هاي اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاري و  )7

 و بازدیدهاي فنی 

  

   
  


