




سند راهبردی  
یعی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طب

جمهوری اسالمی ایران  

ویرایش اول



اسالمی ایران  طبیعی جمهوری نظام مهندسی کشاورزی و منابع سازمان سند راهبردی 
ایراناسالمیجمهوریطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان:تدوینوتهیه
کشورطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانانتشارات:ناشر

978-600-5654-11-0:شابک
1399:انتشارسال

.کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است

www.agrieng.org

سازمان نظام مهندسی 
و منابع طبیعی کشورکشاورزی 

021-88952358: تلفن/ 14145-561: پستیصندوق / 1415633861: پستیکد / 2تهران، بلوار کشاورز، خیابان عبداله زاده، خیابان شهرستمی، پالک : آدرس
info@agrieng.org: ایمیل/ 88952146: دورنگار



فهرست
.................................................................................................................................مقدمه ←

( ...................................................................اهداف، قلمرو و دوره زمانی سند، تعاریف و اصطالحات)کلیات ←

.....................................................................................................................مستندات مبانی و ←

......................................................................................................کشاورزی موانع و مشکالت کالن ←

.....................................................................................................پیش ران های مؤثر در رفع موانع ←

( ............................................................................رسالت، ماموریت و چشم انداز)جهت گیری های کالن ←

......................................................................................................................اهداف و وظایف  ←

( ....................................................ناظر بر اعضاء، کشاورزی و کشاورزی)اختیارات، چالش ها و راه کارها وظایف و ←

..................................................................................................................راهبردی های برنامه ←

....................................................................................................................ارزش های کلیدی ←

..........................................................................................................................الزامات کلی ←

5

6

7

10

13

15

17

18

24

32

32



قانونموجببه۱۳۸۰سالدرتخصصیومردمیماهیتباکهاستملینهادفراگیرترینایراناسالمیجمهوریطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان
رازیستمحیطویطبیعمنابعکشاورزی،هایرشتهآموختگاندانشسازماندهیولیتؤمسنهاداین.یافتتأسیساجازهاسالمیشورایمجلسسویازتأسیس
عهدهدارهندسیموعلمیموازینواصولدانش،برمبتنیکشاورزیفعالیتهاینظاممندیهدفباکشاورزیهایمحیطدرایحرفهوثرؤمآفرینینقشبرای
.است
کاردستوریکدیگر،باارتباطوافزاییهموتجربهودانشبهکشاورزیامرشاغالنوفعاالنروستاییان،کشاورزان،پیوندکشاورزی،محیطدرگستریدانش
بامحصوالتولیدتواقتصادیعلمی،مهندسی،کشاورزیبهدستیابیجهتکشاورزانبهکمکمنظوربهکشاورزیدرتحولوتوسعهایجادازواستنهاداین

وطبیعینابعـمکشاورزیهایهـرشتآموختگاندانشازحقیقیعضونفرزارـه۲۶۰ازبیشعضویتباسازماناین.میکندحمایتدالتمحورـعبهرهوری
ذینفعانابوداشتهفعالحضوریکشاورزیدرغیردولتیتخصصیوفنیخدماتمراکزوسساتؤمقالبدرحقوقیعضوهزار۱۰ازبیشنیزوزیستمحیط
.نمایدمیهمکاریکشاورزیپیشرفتوتوسعهرویپیشهایچالشباارتباطدرکارهایشانراهزمینهدرکشاورزیحوزه
:استزیرهایزمینهدرراهکارهادرمشترکاقداموراهکارهایافتندرکشاورزیجامعهبهرساندنیاریوسازمانهایفعالیتاهم

پایدارتوسعهراستایدرکشاورزیهایفعالیتسازیمندنظام
کشاورزیمحیطدرمستمرگستریدانش
کشورکشاورزیبازاروتولیدهاینظامکردنمحورتکنولوژی
کشاورزیبخشدر(پذیریسرمایهشاخصارتقاء)مردمیهایسرمایهجذبافزایش
آننتایجازکشاورزاناقتصادیانتفاعوکشاورزیوریبهرهکردنمردمی
کشاورزیمحیطدردانشنفوذافزایشومهندسیدانشصاحبانآفرینینقشتقویت
کشاورزینهادمردمتشکیالتوساختارتوانمندسازی

سازمان جامعه کشاورزي را در دانش بنیان شدن یاري رسانده و در تمامی فعالیت هاي خود گسترش دانش و به کارگیري روش ها و فناوري هاي جدید و بهره ور 
و سازگار با محیط زیست را مد نظر قرار می دهد.

بر این اساس، توجه ویژه مسؤولین سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی کشور نسبت به این امر مهم موجب گردید که تدوین سند راهبردي سازمان نظام 
مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی در دستور کار این سازمان قرار گیرد.

مقدمه
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کلیات

راهبردیهدفازتدوینسند
سازماننظاممهندسیکشاورزی

یجمهوریاسالمطبیعیومنابع
النایران،تعیینجهتگیریک

مأموریت،چشمانداز،)سازمان
،(ارزشهایمحوریواصول
ها،اهدافووظایف،سیاست

هراهبردهاواولویتبندیآنهاب
ایهمنظورپیادهسازیزیرساخت

الزمبرایارائهخدماتبهتمامی
ذینفعانومخاطباندرسراسر

.کشورمیباشد

اهداف و منظور 
رقلمرواینسند،سراسرکشو

امباشدکهتوسطسازماننظمی
یعیمهندسیکشاورزیومنابعطب
زیاستانهاوکارشناسانکشاور
فتهموردتجزیهوتحلیلقرارگر

صهلذااینسندبااینمشخ.است
یمیتواندبهعنوانسندراهبرد
موضوعفعالیتسازماننظام
مهندسیکشاورزیومنابع

هایطبیعی،درتدوینبرنامه
کالنوجامعاینحوزهمورد

.استفادهقرارگیرد

قلمرو و محدوده

ظامباتوجهبهساختارسازمانین
ایکهمهندسیکشاورزی،دوره

ورمتصراهبردیبرایاینسند
بودهاست،بهمدتچهارسال

بااین.میباشد(۱۳9۸-۱4۰۱)
وجود،باتوجهبهموضوعات
کالندیدهشدهدرسندحاضر،

تواندچندینسالتوسطمی
مدیرانادواریسازماننظام

ایهابرمهندسیدرستادواستان
رسیدنبهاهدافموردنظر،مورد

.بهرهبرداریقرارگیرد

دوره زمانی
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قانونیمستنداتومبانی

مهندسینظامسازمانرویکرد

:جدیدمبنی بر تغییر سیاست های  قبلی و با رویکرددر دوره پنجم فعالیت، با مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سازمان نظام 

مردمیوردمیمهایظرفیتازاستفادهکشاورزی،بخشدرنوینهایتکنولوژیودانشگسترش،امورکردنمردمی

هایظرفیتازدهاستفاکشاورزی،مهندسیناجتماعیمنزلتارتقایوجایگاهتحکیموتقویتاقتصاد،کردن

توسعه،تولیدمجوزهایصدورسازیروانوتسهیلباکشاورزیدرگذاریسرمایهسازیآسانبهکمکقانونی،

واشاعه قال،انتکشاورزی،درمحوریمردمرویکردباکشاورزانباکشاورزیمهندسیعلومصاحبانجدیدمناسبات

کشاورزیانکارشناسایحرفهوفنیتوانارتقایوبخشدرسازیظرفیتونهـادسازیکشاورزی،دردانـشمصرف

.به دنبال انجام رسالت های قانونی خود می باشد
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قانونیمستنداتومبانی

رهبریمعظممقامتدابیروفرامین

انقالب دوم گام بیانیه 

به اوج رسانیدن  
مشارکت مردمی

و مردمی کردن امور 
یمسابقه ی خدمت رسان

هایفناوریاستفاده از 
و در کشاورزی روز 

ن  مهندسان جواظرفیت 
کشاورزی

دانـش
ه ی  وسیلآشـکارترین 

قـدرت  و عـزّت 
یک کشور
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رهبریمعظممقامسویازابالغیمقاومتیاقتصادوکشاورزیکلیهایسیاست

طبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانتأسیسقانون

44اصلکلیهایسیاستقانون

کشوریخدماتمدیریتقانون

طبیعیمنابعوکشاورزیبخشوریبهرهافزایشقانون

دامپروریجامعنظامقانون

دفسابامقابلهواداریمنظاسالمتیتقاارنقانو

قانونیمستنداتومبانی

قانونیمستندات
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رونقکارباارتباطدرانقالبدومگامبیانیهازالهامباطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان

شاورزی،کبخشدراقتصادیواجتماعیفرهنگی،مسایلهماهنگحلهدفباوکشوردرتولید

دریقانونموانعوساختاریوفنیموانعفرهنگی،وذهنیموانعقالبدرموانعاحصاءضمن

رفعهتجدرراخودپیشنهادیمؤثرراهکارهایوهارانپیشکشاورزی،کالناهدافبهدستیابی

.استنمودهارائهموانعاین

اورزیدر دستیابی به اهداف کالن کشفرهنگی و اجتماعی موانع 
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اورزیدر دستیابی به اهداف کالن کشفرهنگی و اجتماعی موانع 

ولیدیتهایقابلیتوهابومزیستتوانازبرداریبهرهدرمدیریتیوکارشناسینظرهایاختالفوناهماهنگی

ورکشدرهافعالیتازعرصهاینمعنویومادیهایسرمایهجلبومردمیهایمشارکتبرایپایدارهایانگیزهنبود

سازگاربومیدانشکناردرنوینهایروشازگیریبهرهبرایهاگیریتصمیمدریکپارچگیوجودعدم

سازگاربومیدانشکناردرنوینهایروشازگیریبهرهبرایهاگیریتصمیمدریکپارچگیوجودعدم

آسمانینزوالتازاستفادهتوانبخشیوعالمانهجامع،مدیریتبرایاجراییاقداماتناهمپوشانی

جامعهنیازهایبهپاسخگوییدرموجودهایظرفیتواقتصاسبزمورددراختصاصیوعمومیهایآگاهیضعف

مشکالتوموانع

1

2

3

4

5

6

11



اورزیدر دستیابی به اهداف کالن کشفرهنگی و اجتماعی موانع 

غذا،  عدم تفاهم و توافق در مفاهیم و موضوعات اساسی از جمله امنیت غذایی، خودکفایی، استاندارد سالمت
الگوهای مناسب تولید، صادرات غذایی و روش های درست استفاده از آن

ف زیر ناکافی دانش های بومی و ضعجـایگاه نظام های بهره برداری مبتنی بر حمایت های مقطعی و ناپـایداری 
ساخت های متکی بر مشارکت های مستقیم و موثر بر نظام بازار کشاورزی کشور

بخش ناکارآمدی و ناپایداری قوانین و سیاست های ناظر بر قیمت تمام شده محصول و عدم ایفای نقش مؤثر
خصوصی در برنامه ریزی های بلند مدت، مبنی بر تولیدات صادرات محور و حفظ بازارهای هدف

رژی، کم توجهی به نقش امنیت غذایی از جمله ناهماهنگی مربوط به سیاست های کشور در بخش های آب، ان
صنعت، شبکه حمل و نقل، گمرک، مدیریت بحران و تحوالت داخلی

مشکالتوموانع

7

8

9

10
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پیش ران های مؤثر در رفع موانع

عزم جدی برای وجود 

راهبردی جامع، در تدوین 

و زمــینه مــدیریت 

بهره برداری بهینه از  

قابلیت های سرزمینی، 

...  و آب، منابع طبیعی

با توجه به همراه 

اقلیمی و های محــدودیت

و ارزش های معــیارها 

محیط زیست

نسبی جامعه به اذعان 

ضرورت استقرار 

نظام اجرایی کارآمد  

برای کاهش ضایعات

و مدیریت علمی و 

اقتصادی پسماندها

تکنولوژی هایطریق از 

نوین مرتبط

بهویژه توجه 

غذایی آحاد امنیت 

جامعه از طریق 

تأمین غذایی سالم

از مزرعه تا سفره 

غذایی مردم

کاهش عمومی در اجماع 

مداخالت دولتی و 

واسپاری امور به  

بخش خصوصی

حمایت از راهبرد با 

اجرایی کردن شبکه های

غیردولتی

1234

هارانپیش
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تأکید عمومی بر لزوم 

رعایت اصول و قواعد 

مرتبط با زنجیره 

،و تأمینتولید 

در تمام فعالیت های بخش

کشاورزی همراه با کاهش 

ر مقررات و تشریفات ناظر ب

دی، تولید و شبکه های تولی

امبتنی بر اصل سالمت غذ

6 عمومی در خواست 

ا بازنگری در سیاست ه

و مقررات محرومیت زا

و روستاها نظیر تبدیل 

ه مناطق تولیدی کشاورزی ب

شهرها و شهرک های بدون 

هویت پایدار اقتصادی و 

متزلزل شدن ارزش و 

اهمیت جایگاه فعالیت های

کشاورزی  و سکونت در 

مناطق روستایی

5

به وقوف 

ت  تولید محصوالتوسعه 

، صادرات محور

بخشیدن بازارهای رونق 

کشاورزی، بهبود 

ای ، بهبود فضگذاریسرمایه

کسب و کار

7

پیش ران های مؤثر در رفع موانع

14

هارانپیش



(و چشم اندازمأموریت رسالت، )کالن های گیریجهت 

رسالت

 (ایه صنفی  و حرفخدمات )زیست حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط با متخصصان انجام وظایف مرتبط

 (تخصصیفنی  و  خدمات )کشور انجام وظایف مرتبط با کشاورزی و کشاورزان

 (خدمات عمومی)حاکمیتی انجام وظایف مرتبط با امور اجرایی و

آسان سازی سرمایه گذاری
 تولیدسهم بری دانش از گسترش
 کشاورزیعمومیت بخشی دانش و فن آوری در

مأموریت

15



مقامتدابیروینفرامبرتکیهباایراناسالمیحمهوریطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان
سازمانحقوقیوحقیقیاعضایباوروعزمپایهبرمربوطهمقرراتوقوانینپشتوانهبهورهبریمعظم
:نمودخواهدذیلموضوعاتتحققجهتدرراخویشمجدانهتالش

 بهره وری و ضریب نفوذ دانش در کشاورزیارتقای
ارتقای منزلت اجتماعی مهندسین کشاورزی
ارتقای اخالق حرفه ای

(رسالت، ماموریت و چشم انداز)جهت گیری های کالن 

16

چشم انداز



راستای توسعه پایدارکشاورزی در های فعالیتکردن مند نظام

 رزیکشاودر محیط افزایش نفوذ دانش و های نوین گسترش فناوریمستمر، دانش گستری

آموختگان بخش کشاورزیدانشای و مهارتی های حرفهارتقای توانمندی

 نظام های تولید و بازار کشاورزی کشورتکنولوژی محور کردن

 در بخش کشاورزیپذیریسرمایهشاخص ارتقای و مردمی های سرمایهافزایش جذب

 اقتصادی نمودن تولید در واحد سطحوکشاورزی وری بهرهتوسعه

 تخصصیپذیری مسؤولیتو ای حرفهارتقای اخالق

وب مجلس مص)نظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیقانونتأسیسسازماندرتعیینشدهووظایفاهدافمهمترین

:ازعبارتند(مصوب هیأت وزیران)وآییننامهاجراییآن(۱۳۸۰-شورای اسالمی 

قانونیاهداف و وظایف

17



اختیاراتوظایف و 

کشاورزیایهمحیطدرآفرینینقشمنظوربهآموختگاندانشسازماندهی:ایحرفهبخشیهویت

ایحرفهاخالقارتقایوتقویتتوسعه؛:تخصصیپذیریمسؤولیت

اشتغالپروانهصدوروبندیرتبهوصالحیتتشخیص:ایحرفهبخشیاعتبار

ایحرفهافزاییتوانوآموزیمهارتتوسعه:فنوعلمپیوندیهم

هایفعالیتدرءاعضااشتغالگسترشوتوسعه:تولیدازپسوحینپیش،بامرتبطکارهایوکسب

غیردولتیوخصوصی

18

اعضای سازمانبا مرتبط وظایف



بخشدرایحرفهمشاغلپاییناجتماعیمنزلتومقبولیت:دولتیاشتغالارجحیت

اورزیکشجامعهسویازمهندسینپذیرشعدم:کشاورزیمحیطنبودنپذیرمشاوره

بخشدریانساننیرویتوانمندیومهارتبودنپایین:عالیآموزشنظامنبودنمحورفن

مهندسیخدماتبامرتبطمشاغلفرهنگتوسعهوگیریشکلعدم:هاواگذاریدرمقاومت

دولتیگریتصدیهایفعالیتناحیهاز

رین چالش  تکشور، اساسی بزرگ کارجویان جامعه عوامل فوق، مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی را به 

.  استکرده و سازمان، تبدیل پیش روی دولت 

ذینفعانچالش های اساسی مرتبط با 
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اعضای سازمانبا چالش های مرتبط 



ذینفعانراهکارهای مواجهه با چالش های 

محورادبیاتجایبهمحورمهارتآموزشیسیاستاتخاذ

محوریدستمزدجایبهمحوریمزددانشاشتغالسیاستپیگیری

اییروستوکشاورزیخدماتمراکزطریقازنوینکارهایوکسبهایفرصتتوسعه

کشاورزیبازاربامرتبطکاروکسبخدماتتوسعه

نویندانشمبنایبرکشاورزیمحصوالتتولیدنمودنمتنوع

جامعهنیازموردمحصوالتتولیدهایعرصهدرکشاورزیپسماندهایازاستفاده

راهکارهای مرتبط با اعضای سازمان

20



اختیاراتوظایف و 

گسترش فناوری های جدید در کشاورزی و منابع طبیعی:  مهندسی سازی کشاورزی

کشاورزیانسجام بخشی، تحکیم و تقویت همکاری و هماهنگی فعالین:مهندسی اجتماعی

کمک به افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی  :بهره وری عدالت محور

یعی تدوین و توسعه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طب: ملی کشاورزیتدوین مقررات 

کمک به بهبود درآمد و رفاه کشاورزان : اقتصادی کردن تولید

توسعه و گسترش فرهنگ تولید دگرمصرفی :تولید صادرات محور

دید شوندهکمک به حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تج:  پایدارکمک به  توسعه 

بومی نمودن دانش نوین تولید محصوالت کشاورزی:بومی سازی دانش کشاورزی

کشاورزانبا کشاورزی و مرتبط وظایف
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ذینفعانمرتبطچالش های اساسی 

کشاورزیبخشدرسرمایهکندجریان:کشاورزیمحیطنبودنپذیرسرمایه

شاورزیکدرجدیدهایآوریفنودانشکندجریان:کشاورزیدردانشپاییننفوذضریب

هواییوآبشرایطواقلیم:سطحتوسعهامکانعدموپایهمنابعمحدودیت

بازاروتولیدهاینظامتوازنعدم:تولیدازکشاورزیبازارنظامجاماندگی

مقتدرنهادخصوصی:مطالباتوپیگیریطرحدرناتوانی

داراییوثروت:پاییننقدشوندگیقابلیت

کشاورزانبا کشاورزی و چالش های مرتبط 
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ذینفعانراهکارهای مواجهه با چالش های 

سرمایهوروددروازهعنوانبههامجوزصدورسهولتطریقازگذاریسرمایهسازیآسان

کشاورزیدرجدیدهایفناوریودانشکاربردبهبخشیعمومیت

تولیدازدانشبریسهمگسترشطریقازوریبهرهافزایشسازیمردمی

یمهندسودیجیتالیبازاربهدستیابیبرای(هااستارتاپ)هانوآفرینوگسترشتوسعه

اموالوندگینقدشقابلیتتقویتبرایکشاورزانهایداراییواموالانتقاالتونقلومعامالتسهولت

نگلیزیهایشرکتنظیرمردمیهایسرمایهجذببرایایسرمایهمالیهایابزاربخشیتنوع

شورکمختلفمناطقپتانسیلواستعدادمبنایبرکشاورزیمحصوالتکشتبرنامهارائه
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رزان.راهکارهای مرتبط با کشاورزی و کشا



برنامه های راهبردهای
بیعی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع ط

جمهوری اسالمی ایران  



راهبردیبرنامه های 

تکیهوونیقانهایظرفیتازگیریبهرهواحصاءباخود،فعالیتپنجمدورهدرمهندسینظامسازمان
دربارلیناوبرایجدیدالگوهایطراحیباخصوصی،بخشمشارکتومردمیهایظرفیتبر

مردمیهایسرمایهبرتکیهباوغیردولتیتخصصیگانهششمراکزاندازیراهبهاقدامکشور،
:استنموده

گسترش دانش و فن آوری های جدید

غیردولتیطبیعیمنابعوکشاورزیافزاییتوانوآموزیمهارتخدماتمرکز

ولتیغیردطبیعیمنابعوکشاورزینوینهایتکنولوژیانتقالخدماتمرکز

غیردولتیکشاورزیفنونوعلومتخصصیمرکز

غیردولتیکشاورزینوینکارهایوکسبمرکز

غیردولتیکشاورزیکاربردیهایپژوهشمرکز

غیردولتیطبیعیمنابعوکشاورزیصادراتمدیریتخدماتمرکز

25



ارتقای توانمندی های حرفه ای اعضاء

آموزیمهارتدستورالعملاساسبرومحوریادبیاتجایبهمحوریمهارتآموزشسیاستتحققراستایدر
قراراستواندازیراهطریقازسازماناعضایایحرفههایتوانمندیارتقای،(مرکزیشورایمصوب)تخصصی

محصوالتتولیدمحلدرایحرفههایمهارتارائهوتولیدهایعرصهدرآموزیمهارتوافزاییتوانمراکز
:باشدمیزیراساسیاصلسهداراینظرموردآموزیمهارتبرنامه.باشدمیکاردستوردرکشاورزی

محوریتقاضاوداوطلبانه

خصوصیبخشظرفیتبهمتکی

محوریمزددانشاشتغالبهمنتجوبخشاثر
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راهبردیبرنامه های 



دولتیتوسعه مراکزخدمات کشاورزی و منابع طبیعی  غیر 

ایمشاورهوفنیخدماتبهکشاورزانراحتدسترسیآوریفراهم
کشاورزیمحیطدراطالعاتودانشاشاعهوانتقالکانون
کشاورزیجدیدهایآوریفنکاربردبخشیعمومیت
دولتروستاییتوسعهوکشاورزیبخشهایبرنامهوهاسیاستگریتسهیل

درشاورزیکاطالعاتودانشاشاعههایکانونعنوانبهغیردولتیطبیعیمنابعوکشاورزیخدماتمراکزتوسعهواندازیراه
شدخواهندکشاورزیهایمحیطدردانششدنجاریموجبتولید،هایمحیط

فعالیتوکاردفترتوانندمیکشورعمومیضوابطسایررعایتبافعالیتاشتغالپروانهحقوقیوحقیقیاعضایتمامیاساس،اینبر
استفادههبمجازونماینددایرمهندسیخدماتوایحرفهفعالیتانجامبرایروستاییوشهریمناطقدرکشورسراسردرراخودایحرفه

برایردولتیغیطبیعیمنابعوکشاورزیخدماتمرکزعنوانتحتمصوباطالعاتیمحتویباالشكلمتحدتابلویاز
:باشندمیزیرکارکردهایبامصوب،ایحرفهرسانیاطالعومعرفیدستورالعملچارچوبدرخودفعالیتمحل
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راهبردیبرنامه های 
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راهبردیبرنامه های 

(تاپیران)ایجاد نهاد تسهیل گری کشاورزی و روستایی 

برایایتوسعهوحمایتیتوانمندیوظرفیتآناعضایکهآفرینارزشوپذیرتعالییادگیرندهاستنهادی،تاپیران
،UNDPلمللیابیناستانداردهایالگویخصوصادنیا،روزالگوهایباراایرانروستاییپایدارتوسعهگریتسهیل

UNIDOوFAOکاروسازپیشبرددرBDSحداقلسازماندهیبااستشدهمقرربرنامهایندر.داشتخواهدها
:ازارتندعببرنامهاینمهمکارکردهای.گرددمستقردهستانهردرتاپیراننهادیکوروستاهردرتسهیلگریک

پایدارثروتتولید

روستاهابهناظردولتیخدماتتمامنمایندگی

روستاهادرموجودمنابعسازیظرفیتوشناسایی



کارفضای کسب و مجوزها وبهبود تسهیل صدور 
دورصتسهیلوزداییمقرراتهیأتمؤثرهمكاریباطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان

دربازنگریوغیرضروراستعالماتحذفطریقازذیربط،اجراییهایدستگاهسایروکاروکسبمجوزهای
مجوزها،رصدوسازیروانکار،وکسبفضایبهبودمجوزها،صدورتسهیلدنبالبهمربوطهضوابطوقوانین
باطمرتبدستاوردهایمهمترینذیلموارد.باشدمیمردمیهایسرمایهجلبوگذاریسرمایهجریانتسریع

:باشدمیشدهیادموضوع

مجوزهاصدوردرموازیوغیرضرورمراحلوهااستعالمحذف
خدماتیوتولیدیواحدهایمجوزصدوربریزمانکاهش
کشاورزیبخشتولیدکنندگانمطالباتوهاخواستهپیگیری
هاطرحبرنظارتوتوجیهیهایطرحدرانحصاررفع
دماتیخوتولیدیواحدهایمجوزصدوردررویهوحدتویکپارچگیپیگیری
لیدتوجهشورونقتحققمسیردرموجودتضادهایوتعارضاتموانع،پیگیری
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راهبردیبرنامه های 



توسعه کشاورزی هوشمند و دقیق 
بكارگیریزمینهآوردنفراهممنظوربهوکشاورزیدرجدیدهایفناوریگسترشبرمبنیسازمانقانونیهایرسالتراستایدر

بهره ورییشافزاهدفبافضاپایهکسب وکارهایتوسعهودقیقکشاورزیاجرایوهوشمندسازیبرایفضاپایههایتكنولوژی
.باشدمیسازماناینکاردستوردرهوشمندکشاورزیمراکزتوسعهواندازیراه،کشاورزیمحصوالت

دسیمهنوفنیتوانارتقایومردمیهایظرفیتازاستفادهوخصوصیبخشمحوریمشارکترویكردباکهمراکزایندر
وولیدیتواحدهایبهدقیقوهوشمندکشاورزیبامرتبطمهندسیوفنیخدمات،شوندمیاندازیراهکشاورزیکارشناسان

:کنندمیدنبالراذیلاهدافمراکزاین.شودمیارائهمقیاسبزرگواحدهایویژهبهخدماتی

دقیقوهوشمندکشاورزیتوسعه

کشاورزیمحصوالتتولیدفرآیندسازیمهندسی

خدماتیوتولیدیواحدهایدروریبهرهافزایش
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راهبردیبرنامه های 



(نابکا)اندازی نظام آموزشی بازرگانی و کسب و کار کشاورزی ایران راه 

بخشدرسازیظرفیتونهادسازیهدفبا(نابكا)ایرانکشاورزیکاروکسبوبازرگانیآموزشینظاماجرایوتوسعه
.شودمیاندازیراهکشاورزی

وکسبسعهتووسازیتجاریبرایایتوسعهوحمایتیظرفیتتواندمیایرانکشاورزیکاروکسببابازرگانیآموزشنظام
ودگانتولیدکننبینتعاملوپیوندطریقازتواندمینابكا.نمایدفراهمروزالگوهایباراپایدارکشاورزیکارهای

:کندمیدنبالراذیلاهدافنابكا.کندکمکالمللیبینبازارهایدرایرانیمحصوالتپررنگحضوربهصادرکنندگان

کشاورزیمحصوالتبازارنظاموتولیدنظامبینتعادلوتوازنایجاد

المللیبینبازارهایدرایرانیمحصوالتپررنگحضور

کشاورزیتجاریوبازرگانیهایآموزشارائه
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راهبردیبرنامه های 
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راهبردیبرنامه های 

انسانیکرامتحفظواخالقیاصولرعایت
هامأموریتبهینهاجرایراستایدرذینفعهایسازمانباسازندهتعامل
سازمانیاموردرانضباطونظموکاریوجدانصمیمیت،همكاری،روحیهگسترش
،تخصصیوایحرفههایمهارتارتقایومستمربهبودخالقیت،نوآوری
مداریقانونوخواهیعدالت
قانونیوظایفانجامدرمردمیمشارکت

استانیوملیسطوحدرراهبردیهایبرنامهاجرایبرایسازمانیارادهوعزموجود
کشورنمجریاومدیرانسیاستگذاران،بیندربخشوسازمانبهمربوطتهدیداتوهاضرورتمفاهیم،ازمشترکدرکایجاد
استانیوستادیمدیراندرراهبردیهایبرنامهوسازمانیهایظرفیتبهنسبتاعتقادوباورایجاد
تولیدهایعرصهواستانیستادی،هایحوزهدرمؤثروکارآمدانسانیمنابعوجود
ثابتوبستهجزیی،نگاهازپرهیزومبتكرومنعطفعلمی،پویا،تفكرداشتن
بردارانبهرهوکارشناسانفیمابینشدهاعالمجدیدمناسباتبهنسبتسازمانیمدیراناعتقادوپذیرش

ارزش های کلیدی 

الزامات کلی




