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 چشم انداز  ایجادمراکز خدمات خصوصی فنی و مهندسی کشاورزي

 
 مقدمه

توسعه کشاورزی يک فرآيند پيچيده در طول زمان است. توسعه اين بخش  از ايشن ت شت پيچيشده اسشت کشه        

مستلزم اعمال تحوالت و تغييرات مطلوب در ابعاد فنی و تکنولشوييکی  اتتاشادی  اتتمشاعی و فریناشی اسشت.      

ته به نابرابري ای فرینای و تغرافيايی  اتتاادی  اتتماعی و فنی یرگشز يشک فرمشول  شاا بشرای      بعالوه با تو

توسعه کشاورزی در تمام مناطق ت ان وتشود نشدارد. از ميشان عوامشع و عنااشر تشااير گشتار در تحهشق توسشعه          

رمايه گتاری و تخايص کشاورزی پايدار می توان به توسعه منابع انسانی  توليد و انتهال فناوری یای مناسب  س

اعتبارات  ب ره برداری از منابع زيربنايی بر اساس شا ا ای زيست محيطی  عرضه ن اده یا و  شدمات رسشانی   

مناسب  بازاريابی و رتابت پشتيری  ممايشت و سياسشتاتاری مناسشب   اواشی سشازی  توتشه بشه سشازمان ای          

ی  و وتود نظام فنی و م ندسی کشاورزی در بخش   غيردولتی و انفی  ايجاد و ااالح نظام ای مهوتی و تانون

 اشاره نمود. 

در اين ميان نه  منابع انسانی در رسيدن به ایداف مورد نظر محوری و اساسی است. زيرا بدون توسعه منابع   

انسانی امکان رسيدن به ب ره وری مطلوب وتود ندارد. بنابر اين برای نيشع بشه توسشعه متشوازن و پايشدار بخش        

رزی  موارترين  اتتاادی ترين و کارآمدترين استراتژی تامين نيروی انسشانی بر شوردار از دانش   ناشر       کشاو

م ارت و ا الق مرفه ای است. بدي ی است تا اين عوامع تامين نشود ساير عوامع توليد نمی تواند کارايی مشورد  

 نظر را داشته باشد. 

ه کشاورزی بيانار آن است که به موازات گراي  فزاينشده بشه   از سوی ديار تجارب موفق ساير کشوریا در زمين 

مرفه ای گرايی  وتود ديدگاه سيستميک و نظشام منشد  تشانون گرايشی و استانداردسشازی بشه یناشام مشديريت         

 کشاورزی و ارائه  دمات مختلف در بخش ای دولتی و غيردولتی  یمواره ضامن موفهيت بوده است.  

گراي  به مرفه ای گرايی در بخ  کشاورزی و نيز تهويت بخ  غيردولتی در نيع بشه   در کشورمان نيز          

توسعه کشاورزی پايدار در تامت سازمان نظام م ندسی کشاورزی و منابع طبيعشی ايشران تبلشور يافتشه اسشت. از      

رسشرمايه  آنجايی که بخ  کشاورزی کشور با چال  یای متعددی نظير تخريب منابع پايه و طبيعی  نارسايی د

گتاری و عدم رتابت با ساير بخش ای اتتاادی  نابسامانی بازار محاشوالت کششاورزی  نامناسشب بشودن ترکيشب      

نيروی انسانی از نظر سن و تحايالت  نارسايی در تحهيهات کاربردی و انتهال يافته فنشی  ناکارآمشدی سياسشت    

با نيازیای بازار  مواته است   انتظار مشی رود  یای ممايتی  پائين بودن دان  فنی  نایماینای آموزش ای عالی 

تا سازمان نظام م ندسی کشاورزی و منابع طبيعی بر اساس تانون  ا تيارات  منابع و امکانشات  شود بتوانشد تشا     

 مدودی در رفع تنانایای موتود تااير گتار باشد. 

کارکردیا و  دمات  شود را  بشر   بدي ی است برای تحهق انتظارات و رسالت سازمان  اعضای سازمان می بايست 

اساس معياریا و ضوابط فنی و استاندارد ارائه نمايند. سازماندیی   دمات م ندسی در رشته یای مختلف بخ  

کشاورزی می تواند در اعمال معياریای علمی و فنی در بخ  بسيار موار و موتب ارتهاء ب ره وری گردد. وتود 

دان  و گستر  فناوری یای نوين در بخ   س ولت در برنامشه ريشزی     اين مراکز  ميتواندموتب ارتهای سطح
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نظارت و کنترل پرويه یا و طرم ای بخ   راه اندازی کسب و کاریای تديد  مطابق بشا اسشتانداردیای فنشی و    

علمی  س ولت و شفافيت در ارائه اعتبارات و سشرمايه گشتاری یشا  تلشوگيری از ان ارنظریشای غيرکارشناسشی        

و يا مع آسان دعوای مهوتی  ارتهای کيفيت و سالمت توليدات  شام  و يشا فشرآوری ششده و ارتهشای       پيشايری

 منزلت م ندسان کشاورزی گردد. 

 
 

م ارت  و بررسی وضعيت نيروی انسانی در تامعه روستائی ايران نشان دینده عدم تناسب ميزان سواد 

رابری درآمدی  بيکاری آشکار و پن ان تمعيت فعال فهر و نابفنی نيروی کار روستائی با نيازیای اين بخ  

روستائی  م اترت توانان تحايع کرده روستائی به ش ریا   ب ره وری اندك از منابع توليد  تخريب محيط 

زيست  سا تار نامناسب نيروی انسانی شاغع در بخ   نارسائی در نظام تأمين و نا داری و ارتهاء نيروی انسانی 

به طوری که يکی از موانع و تنانایای از مشکالت سا تاری اين بخ  به شمارمی رود. به م ارت و تخاص

 اساسی توسعه کشاورزی  عدم وتود نيروی انسانی دان  آمو ته فنی در عراه کشاورزی ذکر شده است. 

 بر اين اساس تج يز و توسعه منابع انسانی بخ  کشاورزی نيازمند برنامه ريزی و سرمايه گتاری ويژه 

نظر است و ب ره  ای است چرا که امروز نه  عامع انسانی در توليد و توسعه پايدار فراتر از يک عامع کار مد

 وری عوامع ديار توليد شديداً وابسته به نه  نيروی انسانی مناسب است.

با توته به نياز روزافزون بخ  کشاورزی به نيروی انسانی متخاص و کارآمد متأسفانه بخ  عمده ای  

دانشاای ا و دانشکده یای کشاورزی عليرغم سرمايه  دان  آمو تهاز دان  آمو تاان و م ندسين کشاورزی 

شده است بيکار می باشند. برای مع اين مشکالت و رفع چالش ای  ارفگتاري ای زيادی که برای تربيت آن ا 

ظام م ندسی کشاورزی نزمان  ره مندی از توان علمی و فنی دان  آمو تاان کشاورزی ساب بخ  کشاورزی در

و منابع طبيعی کشور در راستای تحهق ایداف سازمانی و بنا بر ضرورت پشتيبانی علمی و فنی از توليد 

 رفع کمبودیای نيروی انسانی  کنندگان بخ  کشاورزی به منظور ب بود کمی و کيفی توليدات کشاورزی

متخاص در عراه عمليات و مزرعه  گستر  سطح پوش   دمات فنی و م ندسی  م ندسی فرآيند توليد  

ايجاد مراکز  دمات کای  ضايعات و تسريع در انتهال دان  فنی به توليد کنندگان اتدام به طرامی و 

 .ه استنمود اوای 

غير دولتی با مشارکت   دمات فنی م ندسی نظامعبارت از ساماندیی يک مراکز  دمات  اوای  

تی ب ره برداران  ااالح مديريت مزارع ای است که با یدف تأمين نيازیای فنی و اطالعزکشاور دان  آمو تاان

 ين در عراه کشاورزی ايجاد می شود.وو کاربرد تکنولويی یای ن

ير فنی و م ندسی کشاورزی تدارك نظام غير دولتی و غايجادمراکز  دمات  اوای  چشم انداز  

پايدار و دان   متمرکز است که مأموريت یای ارائه  دمات فنی م ندسی به منظور تحهق ایداف کشاورزی 

و فرایم نمودن زمينه افزاي  دسترسی کشاورزان به اطالعات دان  و فنآوری و ن اده یای مورد نياز از محور

 ار است.دکارآمد و موار و پاي یطريق يک نظام  اوا

بر محدوديت ای  غلبهيک ریيافت تديدی است که یدف آن ی فنی و م ندسی مراکز  دمات  اوا 

ن ادی می باشد که دسترسی کشاورزان به دان  و افزاي  ب ره وری فنّآوری یا را محدود می نمايد. اين 
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 ن  عدم مضور کارشناسان فنی و تخاای در محيطات و کشاورزابا عراه عملي ضعيفمحدوديت ا شامع ارتباط 

اورزی   کمبود نيروی انسانی متخاص در سطح مزارع  کندی فرآيند گرد  اطالعات دان  فنی بين یای کش

توليدکنندگان و مراکز تحهيهاتی  محدوديت سطح پوش   دمات فنی مشاوره ای و آموزشی کشاورزان  

ینگ و غير ا ترويج کشاورزی    دمات نایمابتحهيهات  رتباط ضعيفا  ن اده یای کشاورزی رضهنابسامانی ع

به نيازیای کشاورزان و  مپاسخاوئی ک    سطح باالی بروکراسی در  الل ارائه  دماتمدارمشارکتی عرضه 

 فهدان مسئوليت پتيری مالی و عملکردی می باشد.

توسعه نظام ارائه  دمات م ندسی مراکز  دمات  اوای فنی و م ندسی بنابراين یدف اساسی ايجاد  

 وع محور  کشاورز محور  به ويژه در یدف گيری توسعه منطهه ای می باشد.تهاضا  محور   ارباب رت

عبارتند از: تأمين نيازیای فنی و اطالعاتی مراکز  دمات  اوای فنی و م ندسی عناار رایبردی  -

ب ره برداران  م ندسی فرآيند توليد و ارائه  دمات فنی  ن اده ای و مشاوره تخاای  تجاری سازی 

االح مديريت مزارع  یدفمند کردن يارانه یای کشاورزی در ت ت ارائه  دمات فنی توليد از طريق ا

م ندسی  ارتهای سطح مديريت مزرعه و افزاي  ب ره وری عوامع توليد  کای  تادی گری دولت در 

فعاليت ای اترايی بخ   توسعه و گستر   دمات فنی م ندسی کشاورزی توسط بخ   اوای  

رداران در ارائه  دمات فنی و م ندسی کشاورزی  نظارت بر فرآيند کمی و تلب مشارکت ملی ب ره ب

کيفی توليدات کشاورزی با یدف تأمين امنيت و سالمت غتائی تامعه  تضمين کيفيت ارائه  دمات 

 فنی و م ندسی به کشاورزان و ب ره برداران.

 

توانمندسازی  :يع  واید بودرزی موافق با ااول ذکشاومراکز  دمات  اوای فنی و م ندسی استهرار  

کشاورزان و نرفيت سازی در آن ا به منظور تهاضای فنّآوری یای مناسب و  دمات مشاوره ای کشاورزی  یدف 

گيری  دمات فنی و م ندسی کشاورزی برای ااالح و ب بود توليد کشاورزان  رد و کوچک  اترای تمرکز 

تملک  کنترل  دمات کشاورزی  افزاي  تجاری سازی ت ت زدائی به منظور توانمندسازی کشاورزان به منظور 

تضمين افزاي  ب ره وری و تخاص  استفاده از فرآيندیای مشارکتی با کشاورزان در تدوين برنامه یا و تنظيم 

نيازیای آنان  تضمين مديريت پايدار ب ره وری منابع طبيعی  افزاي  کارآيی ن ادی در فرایم کردن  دمات 

 ورزی با متف بروکراسی  ايجاد ارتباط ب تر بين تحهيق  مشاوران  کشاورزان دانشااه و بازارکار.مشاوره ای کشا

در تامعه روستائی و کشاورزی ايران به دليع مضور مراکز  دمات  اوای فنی و م ندسی  ايجاد 

 دمات  محدود کارشناسان دستاای ای اترائی در مناطق روستائی می تواند کارکردیای متنوعی در موزه

 فنی و م ندسی و مشاوره ای و اترائی کشاورزی را بر ع ده بايرد. از تمله م مترين آنان عبارتند از :

 دمات اطالعاتی  مشاوره ای به کشاورزان در زمينه زراعت  باغبانی  امور دام و شيالت  آب و  اك  

اد آموزشاای ای کشاورزی با یمکاری مکانيزاسيون  منابع طبيعی  بازاريابی و انايع تبديلی و تکميلی  ايج

وزارت آموز  و پرور  و سازمان فنی و مرفه ای  برگزاری دوره یای فنی و مرفه ای و کاردان   تبول 

مسئوليت و اداره مراکز آموزشی وزارت ت اد کشاورزی  سازمان تعاون روستائی و سازمان شيالت ايران  

 توسعه فنّآوری و ارتباط با بازاریا
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لفه ارتباط ناپايدار موتود بين کشاورز و بازاریای یدف را از طريق  دمات بازاريابی در ميان مدت اين مو

فنّآوری روز  تهويت و  ادیای کشاورزینااالح  واید نمود و ارتباط دوسويه بين توليد کنندگان و واردکنندگان 

 ری گراي   واید يافت.به عراه کشاورزی منتهع و محاوالت توليدی کشاورزان به سمت توليد تجا

 

 اسد ا... ابرایيمی

 معاون اموزشی فنی و پژویشی سازمان نظام م ندسی کشاورزی


