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                                                      بسمه تعالی                                                                                             

 

ترویج فرهنگ تولید و مصرف  »طرحشیوه نامه اجرای  

        افزایی و استاندارد با تاکید بر توان گواهی شده محصول 

«جوامع محلی    

خانواده ریاست جمهوری موضوع تفاهم نامه وزارت جهادکشاورزی و معاونت امور زنان و      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشایری  وزارت جهاد کشاورزی های کشاورزی  زنان روستایی و الیتعفتر توسعه فد
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 :مقدمه 

حصول کشاورزی  استاندارد ترویج تولید ومصرف م آموزش و مهارت های شغلی زنان کشاورز  با رویکرد  ینظر به ارتقا

نمودن دستورالعمل  حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی در راستای موافقت نامه  معاونت  یوریت اجرایو با مح

 هیه واین شیوه نامه ت 1.72379مورخه  202131و وزارت جهاد کشاورزی به شماره  یجمهور یاستامور زنان وخانواده  ر

 .ها ابالغ می گردد  و به کلیه استان تدوین

 

 :مشخصات کلی طرح 

ه مزارع زنان الینده ها در محصوالت کشاورزی ویژآاستقرار استاندارد های ملی  حد بیشینه  » مشخصات کلی طرح

 «روستایی

 یدتول با عشایری و روستایی های خانوار برای وکار کسب توسعه و ایجاد زمینه نمودن  فراهم

 ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصوالت گواهی شده-شده گواهی محصوالت
 هدف

 مسئول ملی طرح موزش و ترویجآموسسه  -دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری
 همکار ملی طرح معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

 جامعه هدف عشایری زنان روستایی و

 محل اجرا ر و یک منطقهاستان کشو 13

 تعداد افراد تحت پوشش برنامه  
 تعداد محصول تحت پوشش 

 تعداد سایت اصلی 
 مدت زمان اجرای طرح 

ها، کارشناسان  کارشناسان مسئول امور زنان در استان، ها مدیریت هماهنگی ترویج استان

 شهرستان و مراکز جهادکشاورزی 
 مجری طرح

 

 :اهداف طرح

 و استانداردگواهی شده ازی  در راستای تولید و مصرف محصوالت کشاورزی فرهنگ س-2

 های آینده  مدیریت منابع آب و خاک و کمک به پایداری منابع و محافظت از آن برای نسل-1

 ترویج روشها و فنون جدید کشاورزی در راستای افزایش بهروری -0

 یشت خانوار روستایی و عشایری زمینه سازی در راستای بهبود کیفیت زندگی و سطح مع-4

فراهم  نمودن زمینه ایجاد و توسعه کسب وکار برای خانوار های روستایی وعشایری با تولید محصووالت   -9

 گواهی شده 
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 ساختار اجرایی طرح

می ( در صورت لزوم)استانی و شهرستان صورت کمیته  در سطوح ملی، ه طرح دارای اعضا  تخصصی و فنی ب

 .باشد

 :برنامه ریزی  ی  وله مکمیت

این کمیته شامل مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری ،کارشناسان و مشواور  

 .سیاستگزاری ، برنامه ریزی و نظارت بر روند اجرای طرح است شامل وظایف این کمیته. طرح می باشد

 : کمیته استانی

نمایندگان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، اداره استاندارد، : ها عبارتند از اعضای کمیته فنی استان

حفظ نباتات، زراعت، باغبانی، محیط زیست و سالمت غذا  با دبیوری مودیریت همواهنگی تورویج کشواورزی      

هوا و   وظایف این کمیته شامل برنامه ریزی، همواهنگی و نظوارت بور فراینود انجوام کوار در اسوتان        .استان 

 .های مجری طرح می باشد ها و شهرستان های تحت پوشش، در کلیه استان شهرستان

 

 :کمیته شهرستانی    

مروج مسئول پهنوه هوای تولیودی، کارشناسوان مو ووعی      : اعضای کمیته فنی طرح در شهرستان عبارتند از

 باغبانی، زراعت، ترویج و حفظ نباتات

 : طرح  یترویج - یآموزشبرنامه های 

خوانواده   ترویجی طرح بر اساس  موافقت نامه همکاری فی مابین معاونت امور زنان و –زشی برنامه های آمو

ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی، مقرر است  تا پایان برنامه اجرایی طرح  اقدام به برگزاری کارگواه  

نوووب و منطقووه  ج اسووتان 02آموزشووی توووجیهی  بوورای کارشناسووان مسووئول امووور زنووان جهوواد کشوواورزی 

تغذیه گیاهی  -1مدیریت مزرعه  -2  :، برگزاری  کارگاه  آموزشی  عمومی با مو وع(جیرفت و کهنوج)کرمان

با تاکید بر ایجاد باغچه های سالمت  و  ها محصوالت کشاورزی مبارزه صحیح با آفات و بیماری -0مناسب 

 .خانگی در شهرستانها

 

 :(ترویج طرح  بخش آموزش و) _های عمومی  سرفصل

هوای   کارشناسان سر گروه طرح در سطح استان اقدام به برنامه ریزی و هماهنگی الزم برای برگزاری کارگاه

های  سرفصل های ذکر شده در جدول زیر می نمایند و در هر شهرستان یک دوره از کارگاه بر اساسعمومی 

از سرفصل های عموومی   .نمایند برگزار می ( تابع اصلی و تابعین فرعی )اصلی مذکور را برای اعضای سایت 

ترغیب و فرهنگ سوازی   کارگاههای آموزشی با هدف ترویج، بهره برداری درارائه شده در جدول ذیل جهت 

اجورا گوردد نیوز     که مقرر است در سطح تمام شهرستانهای استان  شده، تولید و استفاده از محصوالت گواهی
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قابل بهره ا در برنامه ایجاد باغچه های سالمت خانگی نیز این سرفصل هعناوین همچنین  ) .استفاده می شود

 (. برداری می باشد

 

  (:ترویج طرح  بخش آموزش و) -های اختصاصی   سرفصل

جامعه  ،ها توسط کارشناسان طرح طرح می باشند با برگزاری این کارگاه ات اجرایالزام ها جزء  این سرفصل

برنامه ریزی الزم برای تدریس اصوولی و   هر استان ، درمی کنندپیدا برای اجرای طرح را  هدف آمادگی الزم

 .، باید انجام شودکارشناسان خبره توسط  در سایت اصلی  تخصصی مورد نیازی ها صحیح سرفصل
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 :زمانبندی طرح 

 جاریزمان اجرا در سال  قبلزمان اجرا در سال  شرح عملیات ردیف

تشکیل کمیته فنی استان وشهرستان وانتخاب  1

 محصول و جامعه هدف 

 7 6 5 4 3 2 1 اسفند بهمن دی

* * *        

        * *  تحلیل وضعیت موجود  وتقویم زمانی 2

      * * *   آزمایش خاک  وآب مزارع هدف 3

برگزاری کارگاههای آموزشی توجیهی جامعه  4

 هدف

  * *       

      * *    ری کارگاههای آموزشی در مزرعه پایلوتبرگزا 5

 در طول زمان اجرای طرح    بازدید اعضای ستاد 6

تغذیه گیاهی   آموزشی کارگاههای برگزاری 7

 مناسب

   * * *     

مبارزه با آفات و   آموزشی کارگاههای برگزاری 8

 بیماریها

   * * *     

محصول  توزیع نهاده بیولوژیک جهت  تغذیه 9

 هدف

 بر اساس شرایط رشد محصول   

توزیع نهاده بیولوژیک جهت مبارزه با افات و  11

 بیماریها

 بر اساس شرایط رشد محصول   

نالیز وارسال به آنمونه گیری برگ جهت  11

 آزمایشگاه معتبر

     * * *   

 * * *        نمونه گیری برای آزمایش محصول نهایی 12

دی و جمع آوری اسنادبرای اخذ نظارت فراین 13

 استاندارد تشویقی

 در طول زمان اجرای طرح

 * * * * * *     ارائه گزارش نهایی به ستاد مرکزی  14

 

 

 

 اجرای طرح قابلل تیییلر   زمانبندی با توجه به شرایط اقلیمی استانها مراحل   با توجه به تاخیر ارسال اعتبار و

 .است
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 ح در مزارع کوچکنحوه عملیاتی نمودن طر

 

و روش  توجیهی طرح  و آشنایی بوا  مفواد    –در کارگاه ملی آموزشی  شرکتپس از  کارشناسان مسئول طرح

 .برگزاری جلسه می نمایندتشکیل کمیته استانی و  اقدام به در سال جاری،  اجرایی آن

 :دستور کار کمیته  و (قبال معرفی شده اند)اعضاء کمیته استانی  

 تعیین روستای هدف –تعیین جامعه هدف  –تعیین نوع محصول  :ر کمیته استانیدستور کا 

 (کلیات طرح و  تفاهم نامه ها رو در کمیته استانی مطرح  می نماید –نماینده امور زنان استان )

کارشوناس مسوئول   اسناد اخذ استاندارد الوزام موی باشود لوذا      یکی از صورتجلسه  کمیته استانی به عنوان**

را ثبت می نمایند و همراه با گزارش  دقیق اعضای کمیته مصوبات و اظهار نظر  ،صورتجلسه  نان استانامورز

 .عملکرد به کمیته ستادی در تهران ارسال می کنند

 : تحلیل وضعیت موجود و تقویم زمانی محصول  **

به صورت کلوی  تقویم زمانی محصول که  ، تحلیلی از و عیت موجود محصول هدفکارشناس مسئول طرح  

هودف از تهیوه مسوتندات فوو  بوه      .  تهیه می کندبرداشت محصول می باشد  داشت و شامل زمان کاشت و

حساس که باعث ایجاد خطر یا تولید محصول مسموم می شوود را   کارشناس کمک می کند تا نقاط بحرانی و

تحلیل و عیت موجود  در پیش برای آن راهکار مناسب به جامعه هدف ارائه نماید همچنین تهیه  شناسایی و

 .نمایدمراقبت های الزم کمک شایانی به ارائه توصیه های فنی مناسب می انجام  آگاهی و 

فوت یوا بیمواری در زموان     آتهیه تقویم زمانی محصول به کارشناس و کشاورز کمک می کند قبل از طغیوان  

 .یی و مناسب استفاده نمایدو از نهاده های غیر شیمیا مناسب عکس العمل الزم را انجام دهند 

 که باید در تحلیل وضعیت موجود مد نظر قرار گیرد  نکاتی **

 آورده شودسابقه تاریخی کشت محصول در منطقه مورد نظر  -2

 شرایط کشت محصول  دقیقا شرح داده شود  -1

 د زمان مبارزه شرح داده شو بیماریها و همچنین مبارزه شیمیایی  و نحوه مبارزه سنتی با آفات و -0

 اثر بخشی کارشناسان در تغییر و عیت محصول از سنتی به مکانیزه بودن شرح داده شود  -4

 علف های هرز غالب در مزارع که محصول هدف در آنها کشت شده مشخص شوند  -9

 نگهداری آن شرح داده شود  همچنین نحوه برداشت محصول و ،بیاریآنحوه آبیاری یا سیستم  -6

  مشخص شودقبل  مقدار عملکرد محصول در سالهای -.
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 :تعیین سایت اصلی **

 انتخواب   ا هسوتند، دار باشود  تابع اصلی اینکهکه شرایط مناسب را برای  کشاورز زنان روستاییاز یک نفر 

 .طرح در مزرعه ایشان اجرا و به عنوان مزرعه  اصلی انتخاب می گردد مراحل اجراییو کلیه می شود 

 :تابعین فرعی

زشوی و مراحول   کشاورز روستایی عالقه مند که با حضوور در تموام دوره هوای آمو   شامل تعدادی از زنان 

 .،  با فرایند اجرایی طرح آشنا می شونداجرایی در سایت اصلی

 

 :خاک مزرعه به منظور آزمایش  نحوه نمونه گیری آب و** 

سومیت هوا    در جهوت تعیوین  ، آب به منظور ارسال به آزمایشوگاه مرجوع   نمونه  برای تهیه نمونه خاک و

 .وکمبود ها  به شرح ذیل عمل می کنیم 

 

 :تیم نمونه گیری محصول  **

زمان فرارسیدن نمونه گیری محصول یک هفته قبل از برداشت محصول هدف می باشد در این راستا از 

سالمت غذای سازمان،  نمایندگان ادارات سازمان استاندارد، حفظ نباتات، واحد تخصصی، محیط زیست و

زنان سازمان  دعوت به عمل آمده  کارشناس مسئول امورو ( تابع اصلی) م پزشکی، کشاورزو علوارد غذا و

تهیه دو نمونه از محصول اقدام می گردد در نهایت مراحل اخوذ   پلمپ محصول و و جهت نمونه گیری و

 .جلسه خواهد شد شماره پلمپ صورت نمونه و
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 :موارد قابل توجه 

اهشمند است همکاران محترم نسبت به مستند سازی  و ارسال به موقع گزارش ها دقت و خو *

تدوین گزارشهای مرحله ای با عکس های مناسب ، تصویر و  .ای داشته باشند توجه ویژه

درصورت امکان فیلم از مراحل اجرایی فعالیت ، جهت مستند سازی و ارایه گزارش نهایی مورد 

 .نظر می باشد

ق ایمیل  از طریارسال فایل ها و  به دفتر مرکزی  نامه از طریقفایل عکس یا گزارش تنها ارسال *

به کارشناس ملی طرح،  قابل قبول است و ارسال عکس ها و گزارش در سایر کانالها صرفا جهت 

 .رسانی است و  قابل دستیابی نخواهد بود اطالع

 

 


