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  سخن آغازین
همزمان با آغاز تغییر رویکردهاي وزارت 
جهادکشاورزي و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

برداران کشاورزي کشاورزي به سوي توسعه آموزش بهره
افزاري و سخت هاي نرمو سوق یافتن بخشی از ظرفیت

کز تحقیقات و آموزش جهاد افزاري موجود در مرا
برداران، برگزاري تورهاي کشاورزي به آموزش بهره

آموزشی، ترویجی و پژوهشی به عنوان رویکردي نوین 
برداران مورد توجه مرکز آموزش عالی در آموزش بهره

در این راستا همه ساله با  .قرار گرفت )ره(امام خمینی
ار هاي همکمدیریت متخصصین مجرب مزرعه در شرکت

ریزي برنامه )ره(بخش خصوصی و با نظارت کارشناسان مزرعه مرکز آموزش عالی امام خمینی
اي صورت پذیرفته است که در فصل تابستان ارقام مختلف محصوالت، با وجود تولید به گونه

هاي فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی هم زمان به رشد مناسب رسیده و در معرض دید و تفاوت
برداران پیشرو که توسط همچنین کشاورزان و بهره. گیردندگان قرار میکنقضاوت شرکت

اند در چارچوب یک واحدهاي ترویجی و نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی معرفی شده
برنامه عملیاتی منسجم و تعریف شده و در مدت زمان مشخصی در مزارع آموزشی حضور پیدا 

مدیریت  ،ز جمله مقایسه ارقام اصالح شده سبزي و صیفیاین مزارع با اهداف معین ا. کنندمی
بازدید و آموزش کشاورزان و سایر  برايها وري نهادهصحیح مصرف آب و ارتقاي بهره

شوند و در هر بخش از مزرعه، کارشناسان مربوطه به سواالت میآماده یادگیرندگان 
  .دهندبازدیدکنندگان پاسخ می

شود عملیاتی می )ره(ع چهارگانه مرکز آموزش عالی امام خمینیدر حال حاضر این امر در مزار
ریزان توسعه کشاورزي قرار که امید است این برنامه بیش از پیش مورد توجه مدیران و برنامه

  . گذاري ملی براي توسعه و اجراي آنها در سایر نقاط کشور صورت پذیردگیرد و سرمایه
  .شاءاهللان
  

  عبداهللا مخبر
  رییس مرکز
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  چکیده

همزمان با تأکید مسئولین و مدیران  1392از سال تورهاي آموزشی، ترویجی و پژوهشی برگزاري    
با همکاري شرکت  ،برداران کشاورزيسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي بر آموزش بهره

 . آغاز شد) ره(شیمیایی گل سم گرگان در محل مرکز آموزش عالی امام خمینی 
هاي تور با همکاري شرکت 8و  5، 4، 4به ترتیب تعداد  1393-1396هاي ن در سالپس از آ

خصوصی در محل این مرکز با حضور مدیران و مسوالن بخش کشاورزي، کشاورزان پیشرو و بهره 
به هشت تور رسید که با همکاري و مشارکت  1397این تعداد در سال  .برداران اجرا شده است

شیمیایی گل سم گرگان، آرین خوشه پارس، دلتا پارس نهاده و مواد زراعی و  هاي فالت ایران،شرکت
نفر از بهره برداران و  200از بیش با  1397سال  بزرگترین تور. دامی ایران به مرحله اجرا درآمد

    .برگزار شد 3/5/1397کارشناسان و با حضور معاون محترم امور زراعت در تاریخ 
کنندگان در تمام موارد در دوره، رضایت باالي شرکت گانکنندشرکته از هاي انجام شدر نظرسنجید

دهنده تاثیر مثبت تورها در به روز کردن دانش کشاورزان نسبت به ارقام جدید و مورد بررسی نشان
   .باشدمناطق مختلف کشور و همچنین تمایل آنها براي حضور مجدد در این تورها میسازگار با 
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  در یک نگاه )ره(ی امام خمینیآموزش عالمرکز 
هاي وزارت جهاد وري برنامهبا هدف توانمندسازي منابع انسانی بخش کشاورزي و افزایش بهره

در سه سطح ملی استانی و ستادي با کادري مشتمل بر  )ره(مرکز آموزش عالی امام خمینی ،کشاورزي
ی داراي دو حوزه ستادي و پردیس نماید و از نظر جغرافیایمدرس و عضو هیات علمی فعالیت می 70

  . است
  

  
  )ره(مرکز آموزش عالی امام خمینی المللیسایت بینتصویري از 

  
جاده محمدشهر انتهاي خیابان شهید همت واقع شده  5مساحت بخش مرکزي که در کیلومتر 

هشتگرد روبروي  -جاده قدیم کرج 10هکتار و مساحت بخش پردیس نیز که در کیلومتر  103است 
هکتار مزارع باغات و گلخانه  54از این میزان در مجموع . باشدهکتار می 47خیابان مرغک واقع شده 

الزم به ذکر . هکتار واحد زراعی باغی و دام و طیور در بخش پردیس قرار دارد 30در بخش مرکزي و 
د همت به شهیبا پیوستن مجدد اراضی در اختیار پادگان آموزشی  97است که از شهریور ماه سال 

هاي هاي نوآورانه، زمینه توسعه برنامهو با اتخاذ سیاست )ره(اراضی مرکز آموزش عالی امام خمینی
  . برداران بیش از پیش فراهم شده استآموزشی بهره

  
  :هامأموریت

  عبارتند از )ره(هاي اصلی و بنیادي مرکز آموزش عالی امام خمینیمأموریت
برداران پیشرو در هاي کارآفرینانه بهرهکشاورزي و توانمنديهاي ارتقاي سطح دانش و مهارت -

 المللیسطوح ملی و بین
 توانمندسازي منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزي -
 بر ظرفیت بالقوه جوانان روستایی تأکیدتربیت کشاورزان آینده ایران با  -
با ) ايو مکاتبه مجازي ،حضوري(هاي آموزشی تخصصی و مهارتی متنوع تدوین و اجراي برنامه -

 هاي نوینگیري از فناوريبهره
 ،با تاسیس پارك علم و فناوري "مرکز کارآفرین"در یک دهه گذشته حرکت در مسیر تبدیل شدن به 

هاي مزرعه تولید محصول سالم و مجهز به سیستم ،هاي پیشرفتهگلخانه ،کارآفرینی -مزرعه آموزشی
 ،تورهاي آموزشی"و  "کارآفرینی"و  "کار حین تحصیل"اي هآبیاري تحت فشار همراه با اجراي طرح
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هاي مرکز قرار هاي بخش خصوصی در سرلوحه برنامهمندي از ظرفیتبا بهره "ترویجی و پژوهشی
  . گرفته است

 به انتخاب استانداري البرز 1396غرفه برتر هفته پژوهش و فناوري استان البرز در سال  -
به انتخاب یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره  1396سازمان کارافرین برتر سال  -

فرهنگ و مدیریت جهادي و دریافت لوح تقدیر از وزیر جهاد کشاورزي و نماینده محترم ولی 
 فقیه در وزارت جهاد کشاورزي

 کاربردي -به انتخاب دانشگاه جامع علمی 1396دفتر کارافرین برتر در سال  -
یر جهاد کشاورزي در امور باغبانی به پاس برگزاري و دریافت تقدیرنامه از معاون محترم وز -

 هاي آموزش مدیریت گلخانهارزشیابی دوره
هاي مهارتی به انتخاب معاون وزیر و رییس سازمان مرکز آموزش تالشگر در حوزه آموزش -

کاربردي جهاد -تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي و رییس موسسه آموزش عالی علمی
 کشاورزي

کاربردي -کاربردي کشور به انتخاب رییس دانشگاه جامع علمی - شایسته علمی مرکز آموزش -
 کشور

 ایده برتر به انتخاب استاندار البرز -
کتابخانه برتر در بین مراکز آموزش و تحقیقات کشاورزي به انتخاب معاون وزیر و رییس  -

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي
 اکبر مهرفرد، معاون بازرگانی و صنایع کشاورزيعلیتقدیر از مرکز آموزش توسط مهندس  -
کاربردي  -غرفه برتر در نمایشگاه پژوهش و فناوري به انتخاب رییس دانشگاه جامع علمی -

 کشور
 کاربردي استان البرز- اه جامع علمیگدفتر کارافرینی برتر استان البرز به انتخاب رییس دانش -
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي دریافت تقدیرنامه از معاون محترم وزیر و  -

   1397سال  به پاس برگزاري موفق تورهاي آموزشی، ترویجی و پژوهشی
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تصویري از تقدیرنامه معاون محترم وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي به پاس برگزاري موفق 

  تورهاي آموزشی، ترویجی و پژوهشی
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  شی، ترویجی و پژوهشیتورهاي آموز

ترین فرایند موجود براي انتقال دانش و مهارت به نیروي انسانی و کاراترین ابزار و قوي ،آموزش
امروزه اغلب کشورهاي توسعه یافته براي بقا، رشد و . باشدآماده نمودن آنان براي انجام وظایف می

به طرق مختلف صرف آموزش و تربیت تداوم توسعه، بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی خود را 
وري کار را افزایش هاي ضروري به مخاطبان، میزان بهرهرتنمایند و با تعلیم مهانیروي انسانی می

استفاده از تورهاي آموزشی، ترویجی یکی از موثرترین ابزارهاي آموزشی مدیران براي مقابله . دهندمی
هاي خدماتی و دولتی خدمات، بخصوص در سازمانبا تغییرات محیطی بوده و ضامن ارایه مناسب 

دست اول و قرار  روشی آموزشی براي کسب تجربیاتور آموزشی، ترویجی و پژوهشی، ت. باشدمی
مسئولین و  تأکیدو همزمان با  1392از سال  .است هاي جدیدگرفتن عملی افراد در برابر پدیده

برداران کشاورزي و سوق یافتن ر آموزش بهرهمدیران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي ب
-هاي نرم افزاري و سخت افزاري مراکز آموزش جهاد کشاورزي به آموزش بهرهبخشی از ظرفیت

برداران برداران، برگزاري تورهاي آموزشی، ترویجی و پژوهشی به عنوان رویکردي نوین در آموزش بهره
مناسبی است که الگوي  تورهااین برگزاري  .رار گرفتق )ره(مورد توجه مرکز آموزش عالی امام خمینی

ترین وجوه تمایز این برنامه از مهم. همزمان آموزش، ترویج و پژوهش را در خود گنجانده است
هاي توان به حضور طیفهاي متعارف آموزشی در مراکز آموزش کشاورزي، میآموزشی نسبت به روش

  .اسان بخش کشاورزي در این تورها اشاره نمودمختلف کشاورزان، مدیران، مروجین و کارشن
همزمانی اجراي ، ي آموزش در مزرعهاجراتوان به هاي این تورها میترین ویژگیاز جمله مهم

آموزش با تولید محصول و بهره گیري از کارشناسان، مدرسین و محققین مجرب براي آموزش اشاره 
  . نمود

  
  :فاهدا
ي دسترسی به منابع لیدکنندگان بخش کشاورزي، در نتیجههاي فنی توافزایش دانش و مهارت -

 کاربردي  -دست اول اطالعات علمی
 در اقصی نقاط کشور با ارقام مناسب سبزي و صیفی متناسب با وضعیت برداران آشنایی بهره

  آب و هوایی و اقلیم هر منطقه
  رآبی با توجه به شرایط خشکسالی کشومعرفی ارقام مقاوم به کم  
 هارقام مقاوم به آفات و بیماريمعرفی ا 

 ایجاد انگیزه و تقویت هر چه بیشتر روحیه فعالیت در فراگیران -
 هاي آموزشی، ترویجی، اجرایی و کشاورزانتقویت ارتباطات علمی شبکه -
 هاي مورد نیازآشنایی کشاورزان با نیازهاي آموزشی واقعی خود و استقالل عمل آنها در تهیه نهاده -
 هاي نوین کشاورزياي ارتباطی کشاورزان در فرایند انتقال دانش و مهارتهتوسعه مهارت -
 هاي انتقال دانش و مهارتوري در روشو ایجاد تنوع و افزایش بهره مفرح بودن برنامه آموزشی -
  



7 
 

  :مخاطبان
کارافرینان فعال ، کشاورزان نمونه و پیشرومخاطبان تورهاي آموزشی، ترویجی و پژوهشی را عمدتاً 

، مدرسین و مربیان کشاورزي، حققین کشاورزي، ممروجین و کارشناسان ترویجی ،رصه کشاورزيدر ع
 هاي ذیربطها و ادارات جهاد کشاورزي و سایر ارگانکارکنان سازمان، ریزان کشاورزيدیران و برنامهم
 .دهندتشکیل می آموزشگران موسسات و مراکز آموزش کشاورزيو 
  

  :نحوه اجرا
کمتر از  و استبه صورت حضوري و عملی  ي ارایه کلیه مطالب و محتواي آموزشی،شیوه اجرا برا

باشند که هاي خصوصی میمدرسان آموزشی، کارشناسان شرکت. شودروش سخنرانی استفاده می
امکانات رفاهی در اختیار  همچنین .ها قرار دادندتجربیات خود را در اختیار مخاطبین در کالس

  .گیردمیقرار  کزدر داخل مر مخاطبین
  
  

هاي در این مجموعه ضمن مروري بر تورهاي آموزشی، ترویجی و پژوهشی برگزار شده طی سال
  .پرداخته شده است 1397به تشریح تورهاي سال  1396-1392
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  )ره(تاریخچه برگزاري تورهاي آموزشی،ترویجی و پژوهشی مرکز آموزش امام خمینی

محل  در 1392تور آموزشی، ترویجی و پژوهشی در مرداد ماه  آمیز اولینپس از برگزاري موفقیت
آتی  تورهايو دریافت بازخوردهاي مناسب از برگزاري آن، برگزاري  )ره(مرکز آموزش عالی امام خمینی

 1392لذا از تابستان سال . با جدیت بیشتري وجهه همت مدیران و کارشناسان مرکز قرار گرفت
ایم که ان شاهد برگزاري تورهاي آموزشی، ترویجی و پژوهشی بودهتاکنون، هر ساله در فصل تابست
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تاریخ   موضوع آموزشی
  برگزاري

  مدرسین  کنندگانشرکت

هاي کاربردي و پیوند روش
ات و تشریح عملیاتی و سبزیج

اي آن و صنعت تولید بذور مزرعه
  اصالح شده

30/5/1392 
و 

31/5/1392  

آقایان دکتر صالحی، دکتر   روساي مراکز آموزش جهاد کشاورزي کشور
دکتر کوهپایگانی،  مطهر،صادقیان

، دکتر مصطفوي، مهندس زند
ر، مهندس میرجلیلی و مهندس هژب
  مهندس شافعی خانم

مقایسه ارقام مقاوم به شوري و 
خشکی با در نظر گرفتن اقلیم 

  کشور

  آقایان مهندس زند، مهندس نوشین  کشاورزان پیشرو سراسر کشور  14/5/1393

پیوند سبزیجات و تشریح "
روند "، "اي آنعملیاتی و مزرعه

هاي تولید و تکثیر نهال از پایه
، ذخایر ژنتیکی و "رویشی
مقایسه ارقام "و  "نهااهمیت آ

  "بذور در فرایند تولید

20/5/1393 
و 

21/5/1393  

 9نفر از کشاورزان پیشرو استان البرز و  15
نفر از مدرسین و کارشناسان مرکز و سازمان 

  جهاد کشاورزي البرز

دکتر  آقایان دکتر صالحی،
 ،دکتر کوهپایگانی ،مصطفوي

مهندس میرجلیلی و خانمها 
  س خانیمهندس خالقی و مهند

آقایان دکتر صالحی، مهندس لواف   تولیدکنندگان نشاء صنعتی از سراسر کشور  27/6/1393  صنعتی ءنشاتولید 
  و مهندس نامداري

ماشین آالت کاشت و داشت در 
  سبزي و صیفی

آقایان مهندس قهرمانی و مهندس   تولیدکنندگان سبزي و صیفی سراسر کشور  28/6/1393
  میرجلیلی

یسه ارقام اصالح ارزیابی و مقا
  شده سبزي و صیفی

برداران و تولیدکنندگان نفر از بهره 120  12/5/1394
  بخش سبزي و صیفی کشور

  کارشناسان شرکت گل سم گرگان

مقایسه معرفی ارقام اصالح شده 
  سبزي و صیفی

نفر از کشاورزان پیشرو و کارشناسان  70  29/5/1394
  بخش خصوصی

  نکارشناسان شرکت بذر فالت ایرا

معرفی و ارزیابی ارقام اصالح 
  شده سبزي و صیفی

برداران بخش کشاورزي و نفر از بهره 50  15/5/1394
کارشناسان بخش دولتی و خصوصی 

  موسسات تحقیقاتی

  کارشناسان شرکت بذر فالت ایران

سبزي  اصالح شده ارقامارزیابی 
  و صیفی

نفر از تولیدکنندگان بزرگ و پیشرو  150  5/5/1394
نفر  45بزي و صیفی کشور و حدود بخش س

از مدیران و کارشناسان وزارت جهاد 
  کشاورزي و بخش خصوصی

  کارشناسان شرکت گل سم گرگان

کارشناسان شرکت آرین خوشه و نفر از کشاورزان پیشرو بخش کشاورزي،  50  9/4/1395آشنایی با ارقام سبزي و صیفی و 
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تاریخ   موضوع آموزشی
  برگزاري

  مدرسین  کنندگانشرکت

محققین موسسات تحقیقاتی کشور،   ذرت
 کارشناسان جهاد کشاورزي استان البرز،

عاملین فروش بذر و کود شرکت دلتا پارس 
  نهاده در سراسر کشور

  شرکت دلتا پارس نهاده

آشنایی با ارقام سبزي و صیفی و 
  ذرت

نفر از تولیدکنندگان پیشرو  200قریب به   6/5/1395
بخش کشاورزي از سراسر کشور و همچنین 

ده هاي خارجی تولیدکننتعدادي از شرکت
بذور سبزي و صیفی و ذرت و مدیران، 
کارشناسان، محققین و مدرسین بخش 

  کشاورزي

  کارشناسان شرکت گل سم گرگان

ارزیابی ارقام اصالح شده سبزي 
  و صیفی و ذرت

نفر از تولیدکنندگان پیشرو بخش  70حدود   7/5/1395
هاي کشاورزي و تعدادي از مدیران سازمان

قاتی، دولتی و محققین موسسات تحقی
کارشناسان جهاد کشاورزي استان البرز و 

  بخش خصوصی

  کارشناسان شرکت فالت ایران

ارزیابی ارقام اصالح شده سبزي 
  و صیفی و ذرت

بردار پیشرو استان البرز نفر بهره 30بیش از   3/6/1395
  هاي دولتیو مدیران و کارشناسان دستگاه

  کارشناسان شرکت فالت ایران

رعه، آشنایی وري آب در مزبهره
  هاي نوین آبیاريبا سیستم

-شرکت برداران پیشرو کشور،نفر از بهره 40  8/6/1395
هاي آبیاري و مدیران و ها و مجریان سیستم

-ها و دستگاهکارشناسان تعدادي از سازمان
  هاي دولتی

کارشناسان شرکت آرین خوشه 
  پارس و شرکت اصفهان پالست

آشنایی با دستگاه پنوماتیک 
  ذرت

نفر از دانشجویان و کارشناسان مرکز  20  27/2/1396
  )ره(آموزش عالی امام خمینی

کارشناسان شرکت آرین خوشه 
  پارس

مقایسه عملکرد ارقام مختلف 
  کاهو

برداران کشاورزي، رییس نفر از بهره 50  28/2/1396
سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع 
طبیعی استان البرز، مدیران و کارشناسان 

هاد کشاورزي استان البرز وکارشناسان ج
  فعال بخش خصوصی

  کارشناسان شرکت سپاهان رویش

مقایسه عملکرد ارقام مختلف 
  سبزي و صیفی) جدید(

برداران کشاورزي، مدیران نفر از بهره 250  26/4/1396
سازمان تحقیات، مدیران و کارشناسان جهاد 

کشاورزي استان البرز و بخش خصوصی 
  عرصهفعال در این 

  کارشناسان شرکت گل سم گرگان

مقایسه عملکرد ارقام مختلف 
  و صیفی سبزي) جدید(

برداران کشاورزي، مدیران نفر از بهره 50  27/4/1396
سازمان تحقیات، مدیران و کارشناسان جهاد 

کشاورزي استان البرز و بخش خصوصی 
  فعال در این عرصه

  کارشناسان شرکت گل سم گرگان

اراقام مختلف  مقایسه عملکرد
سبزي و صیفی در ) جدید(

  فضاي گلخانه و مزرعه

برداران کشاورزي، مدیران و نفر از بهره 70  27/4/1396
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان 
البرز، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و 
منابع طبیعی استان البرز، موسسه علوم 

سان شرکت آرین خوشه کارشنا
  پارس
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تاریخ   موضوع آموزشی
  برگزاري

  مدرسین  کنندگانشرکت

  باغبانی و کارشناسان فعال بخش خصوصی
مقایسه عملکرد ارقام مختلف 

  سبزي و صیفی
برداران بخش کشاورزي، نفر از بهره 80  12/5/1396

مدیران و کارشناسان معاونت توسعه 
بازرگانی و صنایع کشاورزي، سازمان 

تحقیقات، اعضاي هیات علمی و مدرسین و 
  کارشناسان بخش خصوصی

  کارشناسان شرکت فالت ایران

معرفی ارقام اصالح شده سبزي و 
اي صیفی و ذرت و ارزیابی مزرعه

  عملکرد بذور

نفر از مدیران و اعضاي هیات علمی  30  16/5/1396
موسسات تحقیقات اصالح و تهیه نهال و 

بذر، علوم باغبانی و مرکز آموزش عالی امام 
برداران و تعدادي از بهره )ره(خمینی

  کشاورزي

  ایرانکارشناسان شرکت فالت 

معرفی ارقام مختلف سبزي و 
  صیفی

برداران کشاورزي، مدیران و نفر از بهره 80  25/5/1396
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي البرز و 

  )ره(مرکز آموزش عالی امام خمینی

  کارشناسان شرکت فالت ایران

 


