
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولید کشاورزی ایرانتنش از داهم بری سطرح 



 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی

 جمهوری اسالمی ایران 

 

 

 نظام اجرایی

 ولید کشاورزی ایرانتنش از داهم بری سطرح 

 (سدات)
 

 افزایش عملکردبهره وری و  یارتقا
  از طریق

 به کشاورزی  دانشانتقال و ورود  

 تولیدیبا صاحبان واحد های  با عقد قرارداد
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 )سدات(نظام اجرایی طرح سهم بری دانش از تولید کشاورزی ایران 

 

 مبتنی برسهم بری دانش از تولید در کشاورزی ایران افزایش بهره وریچارچوب مدل 
 

 :مقدمــه

ا  دانشاا نهمد  یک عنوا  به ایرا  اسااین  جمهوی  ننمبع طبیع  ز کشاامزیا  نهندساا  نظمم ساامانم  

ش   نظمم هدف بمنردن   س   به بخ شمزیا   نهند سترش ز      طبیع ؛ ننمبع ز ک سملت گ شمعه دانش ز   ی ا

 .عهده دای ن  بمشد کشمزیا  بخش دییا جدید اطیعمت 

شاور  شتر یب ینفوذدهبه دنبمل   ت،یسمانم  دی دزیه  پنجم فعمل  نیا سما    زیدانش به  بخش ک ؛ نهمد 

سماز کمیهمی   ستر جریم  زیزد ز انتقمل دانش به     یا بم نمهیت نردن ز ایجمد  ص  به عنوا  ب صو    ز خ

شتغال دانش مزدمحوری     اتخمذ بطوییکه بم  ،اسااتیط هم  کشاامزیا  پمیه یی   نموده نح ست ا  سیا

سهم بری دانش ا  "طرح   ،افزایش بهره وریبرا   سدات(  نظام اجرایی  شاورزی ایران ) "  ز تولید در ک

ستم   ،سرنمیه هم  نردن   دانش زنتک  به یا  صمحبم           دی یا سبمت ز یزابط بین  سعه ننم تنظیم ز تو

. دی این طرح صاامحد دانش بم بکمی گیر  نعیمیهم ز  طراح  ز تدزین نموده اساات نش ز تولیدکنندگم  دا

ید       نوااین علم  دی زاحد تولید  نوجبمت اف ایش عملکرد ز    یا فراهم ن  آزید ز اا  یم کمهش ه ینه تول

صول نی سهم ن  برد. این     ا  اف ایش تولید نح صویت کمالی  ز یمنقد   سازی جدید ، ب ن  تواند به  نهاد

، بهره وری، اف ایش ورود مساات ر دانش؛  طرح انتفاع اقتصااادی فرفی   ز بم   رابطه پایدار   عنوا  یک  

ستاندارد ایتقم   شمزیا     درآمد اف ایش ز ها هزینه ، کمهشع لکرد،  اف ایش ا تولیدکنندگم  دی بخش ک

 داشته بمشد.یا به همراه 

ندی دانش و هم پیو موجب ،دادقرار ه سبب انتفاع عینی طرفین ب یبخش کشاورز رابطه  در نیکردن ا نهیو نهاد گسترش

 .می شود  یمشاوره در جامعه کشاورز تجربه و تقویت و توسعه فرهنگ 

و  یکم شیافزا یها نهیزم  و تحقق یدر بخش کشاورز یبهره ور شیتحقق هدف بهبود و افزا یاساس سازمان برا نیا بر

 بصورت محصولی و در مقیاس های استانی در دست اجرا دارد . یبخش کشاورز زیردرتولیدات را  یفیک
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 )سدات(نظام اجرایی طرح سهم بری دانش از تولید کشاورزی ایران 

 

 شرح کلی طرح 
 

در  ای و یقیعضو سازمان به صورت حق یعیو منابع طب یکشاورز یدانش آموخته ها د،یدانش از تول یدر طرح سهم بر

شته متناسب با ر یدیتول یدانش محور، با مراجعه به صاحبان واحدها یعیو منابع طب یچارچوب مراکز خدمات کشاورز

 .ندینما یو توافق م قدرا منع دیدانش از تول یقرارداد سهم برمرتبط؛  یتخصص یها

در واحد به  دیتول ندیرا در فرآ یو فن یعلم یارهایو مع نیمواز، اصول، خود یبه اتکاء دانش تخصصکه  یمعن نیبد

 ،دینقش صاحب دانش در تولمعلوم نمودن  یگردد. برا یعملکرد واحد تحت نظارت م شیکار بسته و موجب افزا

به عنوان  آمدهیبر آنچه قبل از توافق بدست م زادما دیتولو  نییتع نیعملکرد واحد در سنوات گذشته با توافق طرف

 ،دیتول شیافزا نیاز محل ا نیمابیباشد و بر اساس توافق ف یدانش آموخته م یدانش از سو یریماحصل به کارگ

 یم یکار و ... ( در کشاورز یروین و نیعوامل )آب، زم ریمانند سا یاز عوامل اصل یکیبه عنوان سهم دانش که  یدرصد

 .تعلق می گیرد ییکاال ایو  یدانش آموخته به صورت نقدبه باشد، 

 یو فکر یکیزیف یجامعه در حوزه ها یاهیفراوان و گسترده سرما یهاتیکردن و استفاده از ظرف یبر مردم یمدل مبتن نیا 

و فرهنگ  یزیربرنامه ،یاستگذاریس دینما یتالش م یعیو منابع طب یکشاورز یسازمان نظام مهندس کرد؛یرو نیاست. با ا

دانش  یهم برس قیاز طر یدانش مزد محوربه  یاز دستمزد محور را، یکشاورز نیاشتغال مهندس یحاکم برسامانده

صاحب واحد  یکیزیف هیسرماو استفاده از  یمردم تیبا ماه زیرا ن یوربهره شیافزادهد و برنامه  رییتغ دیاز تول

و  یریگیرک پو به صورت مشت نیطرف یو با هدف انتفاع اقتصاد صاحب دانش یو انسان یفکر هیسرماو  یدیتول

 .دیاجرا نما
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 )سدات(نظام اجرایی طرح سهم بری دانش از تولید کشاورزی ایران 

 

 مفاهیم و تعاریف

 

ان کشاورزان و تولید کنندگو  صاحبان دانش کشاورزیکشاورزی به عنوان دانش آموختگان : طرح جریم

  بطور مشترم مجری طرح می باشند . صاحبان واحد های تولیدیبه عنوان 

 

، منابع طبیعی و محیط زیست به صورت حقیقی و یا در دانش آموختگان کشاورزی: دانش انصاحب

دریافت  از سازمان حرفه ای پروانه اشتغالکه   کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی چارچوب مرکز خدمات 

 اند. نموده 

 

کشاورزان ، تولید کنند گان و بهره برداران که به صورت اشخاص   صاحبان واحدهای تولیدی:

 ی باشند . مدر یکی از زیر بخش های کشاورزی ومنابع طبیعی  ی ت تولیدفعالی حقیقی و حقوقی دارای 

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان حامی و پشتیبان فنی و دستگاه حامیان طرح:

 در رسمیت بخشی و تسهیل و اعطای مجوزهای الزم و حقوقی حامیان معنویهای دولتی به عنوان 

 

 تولید از دانش بری سهم اجرایی نظام کالن سیاست و رویکردها

 یدانش بنیان 

  بودنمردمی  
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 )سدات(نظام اجرایی طرح سهم بری دانش از تولید کشاورزی ایران 

 تولید از دانش بری سهم اجرایی اصلی نظاماهداف 

  افزایش بهره وری واحدهای تولیدی و نزدیک کردن متوسط تولیدها به رکوردهای تولید ملی و

 استانی

  در برنامه افزایش بهره وریمشارکت و همکاری در تحقق برنامه وزارت جهاد کشاورزی 

   برنامه تحولی وزارت جهاد کشاورزی در افزایش ضریب نفوذ دانشکمک به تحقق 

 افزایش درآمد کشاورزان و تولیدات 

 فراهم آوری زمینه های اشتغال دانش مزدمحوری 

 نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید محورهای

 :باشدمی ذیل شرح به تولید از دانش بری سهم اجرایی نظام هایپروژه اصلی محورهای

  :فعالیت های تولیدی شامل 

 )... زراعت )ذرت علوفه ای، ذرت دانه ای، گندم و 

 مرکبات، پسته و ...( باغبانی( 

 ).... گلخانه )سبزی و صیفی، گل های زینتی و 

 میگو و ... ( شیالت و آبزیان( 

 )... دامپروری )دام سبک، دام سنگین، شترمرغ و 

  فعالیت های تولید در بخش کشاورزیو سایر 

 :شامل و بازرگانی فعالیت های خدماتی

  نظام های تولید و بازرگانی 

  صنایع تبدیلی و تکمیلی 

  سایر خدمات مرتبط با بخش کشاورزیو 
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 )سدات(نظام اجرایی طرح سهم بری دانش از تولید کشاورزی ایران 

 

 نظام اجرایی سهم بری دانش از تولیدو پیشران های  ویژگی

 مردمی بودن 

  دولتی(بودن )بدون نیاز به اعبتارات خود اعتبار 

 یدانش بنیان 

 تقاضا محوری 

 متکی به پشتیبانی معنوی و حقوقی دولت 

 

 نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید نتایج و آثار

 ات کشاورزی تولید کیفی و کمی افزایش 

  توسعه خود اشتغالی حرفه ای در بخش کشاورزی 

  افزایش ضریب نفوذ دانش در کشاورزی 

   انتفاع اقتصادی همزمان کشاورزان و دانش آموختگان 

 

 نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید تحقق الزامات

 در زمینه محصوالت کشاورزی مختلف به عنوان شاخص  شناسایی واحدهای تولید بهره ور و پیشرو

 تولید

 شناسایی واحدهای با عملکرد متوسط و کم بهره ور به عنوان واحدهای هدف 

 شناسایی و تهیه طرح سدات برای محصول خاص در مقیاس استانی یا ملی 

  شناسایی مهندسین و صاحبان دانش 

  ارائه خدمات تسهیلگری سازمان برای تنظیم قراردادهای سدات بین واحدهای تولیدی کم بهره

 ور با صاحب دانش

  معه و ... در ترویج و دستگاههای اجرایی، فرمانداری ها، ائمه جو حقوقی پشتیبانی های معنوی

 معرفی طرح سدات
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 )سدات(نظام اجرایی طرح سهم بری دانش از تولید کشاورزی ایران 

 

 وظایف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

 ور( شناسایی وضع موجود )رکوردها، متوسط ها، واحدهای کم بهره 

  صاحبان دانششناسایی، ساماندهی و توانمندسازی 

 های فنی و آموزشیتهیه و تدوین دستورالعمل 

  های آموزشی مهارت محور )حضوری، نیمه حضوری، غیر حضوری، وب طراحی و اجرای برنامه

 کنفرانس، ویدیو کنفرانس، آزمون الکترونیکی( مورد نیاز 

  دستگاههای اجرایی و بهره بردارانبرگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی با 

  ارزیابی اثربخشی انجام طرح توسط مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی 

 طرح جینتا یمستند ساز 

 

 های دولتی وظایف دستگاه

 حمایت و پشتیبانی معنوی از طرح 

  اطالع رسانی مناسب و رسمیت بخشی به طرح 

  و منابع طبیعی معرفی شده از سوی مراکز خدمات کشاورزی ان دانش و صاحباعتبار بخشی به

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 

 صاحب واحد تولیدی وظایف

 دانش صاحب توصیه مورد فنی و علمی معیارهای و موازین بکارگیری 

  قرارداد به منتهی قبل سال در محصول تولید پایه شاخص/  عملکرد قبول و اعالم 

 بازدهی افزایش جهت در همکاری حسن 

 از نقد وجه یا محصول صورت به تولید افزایش از ناشی دانش صاحب سهم پرداخت یا تحویل 

 روز قیمت به محصول قیمت ارزیابی طریق
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 )سدات(نظام اجرایی طرح سهم بری دانش از تولید کشاورزی ایران 

 صاحبان دانش  وظایف

 متداول استانداردهای و اصول اساس بر قرارداد موضوع مطلوب و موقع به واجرای ریزی برنامه 

 کشاورزی تخصصی و فنی

 تولیدی واحد/  مزرعه مدیریت در اجرایی شیوه و ها روش مناسبترین ارائه و مدیریت اعمال 

 مستندسازی عملکرد واحد تحت مدیریت در سامانه سانکا 

 ارائه گزارشات دوره ای به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

 


