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ویژه مسئولین آموزش بهره برداران کلیه مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استانها با  آموزشیو گردهمایی کارگاه 

مرداد ماه  02و 91در تاریخ های   «نحوه تعیین اولویت ها و اجرای شیوه نامه ها و دستورالعمل آموزش بهره برداران »  عنوان

این گردهمایی در روز نخست با سخنان آقای مهندس سلطانیان آغاز و با بیانات آقای دکتر بصام ریاست . در استان قزوین برگزار شد

  .محترم مؤسسه و سرپرست معاونت آموزش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در روز دوم پایان یافت

تخصصی موضوعات اساسی آموزش بهره برداران به ویژه طراحی نظام نوین آموزش بهره برداران، طراحی و راه اندازی  در این نشست

.  سامانه جامع آموزش بهره برداران، رویکردهای جدید به این آموزش ها و ردیف های اعتباری آن مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفتند

 :بهره برداران در سخنان خود موضوعات کلیدی ذیل را مطرح کردند  آقای سلطانیان مدیر کل دفتر آموزش

 بعنوان منابع پایه اهمیت پایداری تولید محصوالت کشاورزی با استفاده بهینه از آب وخاک 

  و ضرورت  ستیابی به علوم روز و ارتقاء سطح دانش فنی بهره برداراننمودن امکان دآموزش هدفمند بهره برداران و فراهم

 .ه شیوه های آموزشی ضروری می باشدع بخشی بتنو

  بایستی انجام شود، و در رویکرد آموزش بهره برداران، برمبنای اهداف برنامه اقتصاد مقاومتی و محصوالت غالب و استراتژیک

 .این خصوص استفاده از همه ظرفیت های دولتی و غیردولتی ضروری می باشد

 حضور بخش خصوصی در  استفاده از زشی نیست بلکه مدیریت آموزش کشاورزی ورسالت مراکز صرفاً اجرای دوره های آمو

 .این زمینه است

 کشاورزی، اتحادیه ها و تعاونی ها از برنامه های آتی این برداران با اولویت اعضای تشکلهای  هماهنگی و اجرای آموزش بهره

 .دفتر می باشد

  تهیه سامانه جامع آموزش بهره برداران برای نیل به اهداف ملی 

علم به خداشناسی  نزدیکتریننماینده محترم ولی فقیه در مرکز، ضمن تأکید بر نقش و اهمیت آموزش در اسالم، ؛ حجه االسالم آغاسی

اجرای مطلوب برنامه  از عوامل عمده تأثیرگذار برایشان اهمیت برقراری ارتباط با روستائیان در دل روستاها را  ،را کشاورزی عنوان کرد

 .ها دانستند 

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین ضمن خوشامدگویی به معرفی  ؛ جناب آقای دکتر مستشاریهمچنین 

 .مرکز پرداختانسانی  و نیرویتوانمندیها و رتبه های محصوالت زراعی، باغی و دامی استان و بخشهای و گروههای تحقیقاتی 

کارشناس مسئول مدیریت نظارت و ارزشیابی موسسه، به هدف از ارزیابی و تاثیرات آن در تصمیم ؛ دکتر خداوردیانآقای در ادامه 

 گیریهای سازمانی، داشتن اطالعات از توانمندیهای موجود، شناخت و انتخاب مدرسان توانمند، شناخت محصوالت استراتژیک منطقه و

 .اشاره فرمودند اری آنها بر بهبود آموزشهااثرگذ

 آنها ابالغ اعتبارات و نحوه هزینه کردبودجه برنامه ششم، که به  ندمدیرگروه بودجه مؤسسه بود ؛ مهندس احسانیآقای  دیگر سخنران

 .اشاره کردندن در برنامه ششم توسعه همچنین به ایجاد ردیف های اعتباری ویژه بهره برداراایشان . نداشاره نمود



را از برنامه ها و اهداف اساسی موسسه  بهره برداران رییس موسسه،  اثربخشی و مدیریت آموزش ؛ آقای دکتر بصام در ادامه جناب

و اولویت بخشی به کیفیت همچنین به سیاست وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توجه خاص به آموزش بهره برداران . کردندعنوان 

 .مدیریت شوند بصورت جامع متذکر شدند که آموزشها بایستی واره دوره های آموزشی اش

« بهسازی و ارزشیابی آموزشی »  و«  آموزش بهره برداران» کارگاه تخصصی با عناوین ت در این گردهمایی دو الزم به توضیح اس

به تفکیک مراکز و معاونت های تخصصی، شیو ه نامه ها و  19درخصوص موضوعات امکان سنجی آموزش بهره برداران در سال 

های آموزش بهره برداران و گواهینامه های آموزشی مورد بررسی و تصمیم گیری واقع  شناسنامه های آموزشی، فرم ها و دستورالعمل

 .گردید

     رؤسایدر حاشیه گردهمایی کارگروه مشورتی آموزش بهره برداران با عضویت معاون آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کرمان و 

 .فارس، اصفهان و گیالن تشکیل جلسه داده و اقدام به تهیه قطعنامه پایانی نشست نمود گروه های آموزش بهره برداران 

و اهداء لوح تقدیر به مسئولین آموزش از مرکز آموزش فارس قطعنامه پایانی توسط آقای مهندس آل خورشید  این نشست با قرائت

 .خاتمه یافتبهره بردار استانهای فارس، کرمانشاه و چهار محال بختیاری 

 

 


