عملکرد مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی در سال 59
ترویج و آموزش زیربنای رشد و توسعه کشاورزی می باشد و از مهم ترین عوامل دستیاابی بته توستعه
پایدار کشاورزی ناروی انسانی دانا و توانا و تاثار گذار در بخش کشاورزی است .بنابراین در جهت ارتقاء
سطح دانش آگاهی  ،بانش و م هارت مخاطبان بخش  ،باید بر مبنای علم ترویج کشاورزی که مهم ترین
اصل آن انجام فرآیندی فعالات های ترویجی و آموزشی است اقدامات الزم را بعمل آورد.
ترویج فرآیندی آموزشی در جهت عرضه اطالعات و فن آوری های مناسب به روسیائاان و بهتر بترداران
کشاورزی به منظور اعیالی معلومات و مهارتهای فنی و در نیاجه رشد ارزش ها و اید های نو در جریان
زندگی و فعالات های تولادی آنان می باشد.
نااز به ترویج از آنجایی مورد توجته استت ته متا بتر ایتن بتاور هستیام زنتدگی روستیایاان بطتور اعتم و
شتاورزان بطتتور اخت

بایتتد بهبتتود یابتد .در حتتاح حاضتر احستتام میشتتود ته در جامعتته روستتیایی و

شاورزی شكاف عماقی بان وضع موجود و مطلوب وجود دارد .این شكاف عمدتا بوساله اربرد علوم و
فناوری در فعالات های اقیصادی و اجیماعی و از طریت

ایجتاد تغااترات مناستب در رفیتار روستیایاان پتر

میشود ه در این رابطه ترویج نقش حااتی ایفا می ند.

اهم وظایف ترویج کشاورزی
 بهبود روش های موجود و انیقاح یافیه های جدید تحقاقی و آموزش روش ها و تکنولتویی هتای جدیتدشاورزی
 اجرای سایت جامع الگویی تولادی ترویجی در زمانه های زراعت -باغبانی -تولاد محصوح سالم -دامو طاور و شاالت
 ساماندهی و تقویت پرتاح ترو یج کشاورزی و درج مجموعه دسیورالعمل هتای ترویجتی و برنامته هتایرادیویی و تلویزیونی و نشریات و...........
 توانمندسازی شرکت های خدمات مشاور ای  ،فنی و مهندسی کشاورزی با اعزام اکاپی میشکل ازکارشنام ترویج و نظام مهندسی به شهرسیان ها و برگزاری جلسه مشیرک با حضور مدیر و مستووح
ترویج و مسوولان مراکز جهاد کشاورزی
 در راسیای حمایت و آمتوزش متددکاران ترویجتی و کشتاورزان پاشترو برنامته ریتزی جهتت حضتور درنمایشگا های تخصصی کشاورزی در اسیان

 برنامه ریزی و اجرای کارگتا منطقته ای بتا حضتور از بهتر بترداران بختش کشتاورزی و کارشناستان بتاموضوعات بهر

وری در بخش کشاورزی  ،خشکسالی  ،محصوح سالم و....

 در راسیای اقیصاد مقتاومیی تشتکال جلسته کتارگرو کشتاورزی اقیصتاد مقتاومیی استیانی و تتدویندسیورالعمل کارگرو کشاورزی اقیصاد مقاومیی در شهرسیان ها و برگزاری دور های آموزشی مهارتی
به بهر برداران
 برنامه ريزی و اجرای طرح های ترويجی در زمانه تولاد محصوالت سالم و ارگاناك نظارت و حمايت از عاملان ترويجی با تا اد بر شاورزان خبر  -تستهال گتران روستیايی  -متدد ارانترويجی  -شر ت های خدمات مشاور ای  -مرا ز جهاد شاورزی
 برنامه ريزی ترويج و انیقاح يافیه های تحقاقاتی به بهر برداران بخش شاورزی انیختتاب  ،معرف تی و حمايتتت از بهتتر بتترداران  ،تولاد ننتتدگان نمونتته بختتش شتتاورزی  ،روستتیايی وعشايری
 برنامه ريزی و مديريت جشنوار ها ،نمايشگا ها و کارگا های آموزشی  ،علمی و تخصصی نظارت و ارزيابی عملكرد فعالات های ترویجی در سطح اسیان برنامه ريزی پشیابانی  ،توسعه و تجهاز شبكه ترويجی میناسب با ناتاز بختش شتاورزی در ستطحاسیان
 ناازسنجی  ،جذب و بكارگاری سربازان سازندگی  ،آموزشگران  ،ارشناسان و ساير عاملان ترويج ساماندهی  ،حمايت و پشیابانی فضاها و امكانات آموزشی ترويجی اجرای و طراحی ساسیم ارتباطی مناسب با اسیفاد از تكنولویی های نوين برای تقويت در راسیایتعامل عناصر شبكه ترويج و تشكل های شاورزی
 برنامه ريزی و مديريت تولاد رسانه های آموزشی و ترويجی پاگاری تهاه و پخش برنامه های راديويی و تلويريونی مرتبط با بخش شاورزی و توسعه روسیايی برنامه ريزی و زمانه سازی براي ايجاد و حمايت صندوق های اعیباری خرد ويژ زنان روسیايی -ايجاد و را اندازی تشكل های تولادی ويژ زنان روسیايی

-

عوامل دست اندرکار شبکه ترویج کشاورزی استان
 ناروهای دولیی ترویج در سطح اسیان و شهرسیان و مراکز جهاد کشاورزی 142 :نفر سرباز سازندگی 12 :نفر -شرکیهای خدمات مشاور ای 12 :شرکت با  333نفر عضو

 مددکاران ترویج کشاورزی 2432 :نفر نظام صنفی کارهای کشاورزی 01333 :نفر -سایر تشکل ها و اتحادیه های کشاورزی و ...

