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 99خرداد



 قدمه : م
 ترویجی  ـیآموزش ارائه خدماتها از جمله فعالیتبسیاری از  اجرای ،کشورونا دربیماری کربا توجه به شیوع        

توسط مقام معظم رهبری به عنوان  1399با توجه به نامگذاری سال از سوی دیگر است.  شده مواجهحضوری با تعطیلی 

بردار فعال به عنوان یکی از ارکان اثرگذار میلیون بهره 4جایگاه بخش کشاورزی با دارا بودن بیش از  و  "جهش تولید"سال 

 گردد.می         روشن بیش از پیش در این حوزه  ترویجی ـی آموزش خدماتبدیل ، نقش بیراستای تحقق این شعاردر 

، ضروری است تا در داردمهمی در توسعه بخش کشاورزی نیروی انسانی ماهر نقش  آموزش و توانمندسازیآنجا که  از

رو، در اجرای این وظیفه خطیر از هیچ کوششی دریغ ها و موانع پیشحاضر کشور با وجود تمامی محدودیت شرایط حال

 "ترویجیـ آموزشی های به منظور اجرای فعالیت گذاری هوشمندنامه فاصلهشیوه"نگردد. بر این اساس

  گردد.ابالغ می جهت اجرا تدوین و

 هدف : 
ها، سایت الگویی ها، هفته انتقال یافتهبرگزاری روز مزرعه، کارگاه و آموزشی از جمله ترویجی فعالیت هایاستمرار ـ 

آموزش سنجش مهارت، ای، انش و فنی حرفههای کاردآموزش ،بردارانبهره مهارتیهای آموزش و ...، همچنین

 استفاده از:با  شرایط خاص پیش آمده در و..... وزارت جهاد کشاورزی، مروجین پهنهکارکنان 

 و... فضاها، امکانات و تجهیزات موجودهای آموزشی و ترویجی مطابق با  برنامهمخاطبان تعداد سازی متناسبـ        

 مناسب در دوران کرونا ترویجی ـی الگوهای آموزش گیری از بهره ـ       

 در دسترسهای پیام رسان از سامانه بیشتر  روستایی و استفادهICT  بهره گیری از ـ                

 

  

 :  های ترویجی های آموزش مهارتی و  فعالیتبرگزاری برنامهضوابط ـ 1

و بهداشتی از قبیل استفاده  با رعایت اصول ایمنی صرفا   های آموزشی  وترویجیبرنامهدر  مربیان حضور فراگیران و ـ 1ـ1

 تا مجریان الزم استدر مواردی که فراگیران وسایل محافظتی به همراه ندارند، . از دستکش، ماسک و....  صورت پذیرد

  نمایند.اقدام کننده  نسبت به تهیه ماسک و محلول ضدعفونی

های الزم ، کنترلهای آموزشی ـ ترویجیبرنامهدر زمان ورود فراگیران به مراکز و اماکن برگزاری  ضروری است ـ 2ـ1

 38از ورود فراگیران با تب باالی  انجام شود وها ان درجه حرارت بدن و ضدعفونی دستگیری میزدر خصوص اندازه

 درجه خودداری به عمل آید.

از ورود آنان به محل کار یا آموزش یا همکارانی که دارای عالئم اولیه بیماری هستند،  درصورت مشاهده فراگیرانـ 3ـ1

 د. در اسرع وقت با اوژانس تماس حاصل شوخودداری و 

داشته و از وسایل یکدیگر به همراه باید لوازم فردی مورد نیاز را با خود  های آموزشی و ترویجیبرنامهفراگیران  تمامیـ 4ـ1

 و ...( .  ، ابزار کار، کاله، دستکش)وسایل شخصی نظیر دفترچه، خودکار ننماینداستفاده 

سطوح به طور دقیق و کامل کننده مواد ضدعفونی  ید بابا هبرنامتجهیزات و ابزار مورد نیاز قبل از شروع  تمامیـ 5ـ1

 ضدعفونی شوند. 



و ضروری است  با رعایت فاصله و اصول بهداشتی قابل انجام بوده عملی به روش گروهی توسط فراگیرانانجام کار ـ 6ـ1

و  مربیدر استفاده از تجهیزاتی که بصورت مشترک توسط  .ارتباط نزدیک و تنگاتنگ بین فراگیران اجتناب شوداز 

و فراگیران به صورت  ریزی شود که تجمع در محل صورت نگیردشود، الزم است به نحوی برنامهفراگیران به کار برده می

 شود. ضدعفونی تجهیزات مورد استفاده، به طور مرتب انجام . ضمنا نفره از ابزار استفاده نمایند 5تا  4های گروه

بین یک و نیم تا  مربیـ تجهیزات و وسایل آموزشی و کمک آموزشی به نحوی چیدمان گردد که فاصله فراگیران با 7ـ1

-شوند، صندلیدر محیط کالسی برگزار میهای آموزشی یا کارگاههای آموزش مهارتی دو متر باشد. در مواردی که دوره

ها، فاصله ا برچسب قابل استفاده نباشند و یا با افزایش فاصله بین صندلیها بصورت یک در میان با نصب نوار زرد رنگ ی

 بین افراد رعایت شود.

های برداران و برنامهای مهارتی بهرههدوره برگزاری الزم است که اطالع رسانی و توجیه تمامی عوامل اجرایی ـ8ـ1

دهستان توسط مجریان محترم استانی )مراکز در سطح استان، شهرستان و مراکز جهاد کشاورزی ترویجی  ـآموزشی 

 تحقیقات و آموزش کشاورزی و مدیریت هماهنگی ترویج استان( انجام شود.

ـ با توجه به شرایط مخاطبان نظیر سطح سواد، عالقه شخصی و ...  و همچنین سطح دسترسی آنان به فضای مجازی و 9ـ1

به صورت غیر حضوری  تئوریتواند در بخش آموزشی مهارتی میهای های اطالعاتی و ارتباطی، اجرای دورهتکنولوژی

امکانات  موسسه آموزش و ترویج شایان ذکر است نفرانس، وبینار و ... انجام شود.ویدئوک، و از طریق آموزش الکترونیکی

از طریق ارتباط  تواننداستفاده از کانال آموزشی را برای تمامی بخش ها فراهم نموده است که همکاران محترم استانی می

 مند شوند.با دفاتر متناظر خود در موسسه از این امکانات بهره

، فیلم، انیمیشن به صورت پاورپوینت، متن مهارتی  های آموزشدوره ئوریت ـ الزم است محتوای آموزشی بخش10ـ1 

 داده شود.با توجه به امکانات موجود و در دسترس مجریان استانی، در اختیار فراگیران قرار و... 

نفر تقلیل یابد و حداکثر آن بنا به وسعت  10دوره برای ایام شیوع کرونا به برگزاری حداقل ظرفیت  ـ الزم است تا11ـ1

 مجری دوره تعیین گردد. کارگاه و تعداد تجهیزات و امکانات  توسط مربی و 

و ...  بازدید ترویجی ، روز مزرعه،های تحقیقاتییافتهایی در برنامه هفته انتقال سایر عوامل اجربرداران و حضور بهره ـ12ـ1

متری بین افراد حاضر  تا دو اسک و رعایت فاصله یک و نیم متریایمنی و بهداشتی از قبیل دستکش و م با رعایت اصول

 در برنامه های مذکور صورت پذیرد.  

باشد، ا به جایی فراگیران و عوامل اجرایی میهای آموزشی و ترویجی نیاز به جـ در مواردی که برای اجرای برنامه13ـ1

 الزم است تا ترتیبی اتخاذ گردد تا از نصف ظرفیت وسیله نقلیه مورد نظر استفاده شود. 

 .باشدضروری میگیری در مزارع و باغات رزیابان و ناظرین جهت  انجام کیلستفاده از دستکش و ماسک برای ااـ 14ـ1

 بطور مداوم انجام پذیرد.  یزات مورد استفادهضدعفونی تجه الزم است همچنین

در برگزاری آموزش مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح که توسط مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی پیگیری ـ 15ـ1

های ستاد و پروتکلشود، در صورت اعالم آمادگی از سوی نیروهای مسلح استانی، با رعایت تمامی نکات بهداشتی می

 ها بالمانع است.اجرای دورها کرونا مبارزه ب

های بسته بندی شده و با رعایت موازین بهداشتی های آموزشی حضوری درپکدر شرایط فعلی پذیرایی در دوره ـ16ـ1

 انجام شود.



 های آموزشی خودداری نمایند.ها و کارگاهبرداران زن روستایی از آوردن کودکان در کالسدر شرایط فعلی بهره ـ17ـ1

 .ها صورت گیردن آموزشی برای ضدعفونی مداوم دستاکاز نصب وسایل ضدعفونی کننده در ورودی مراکز و ام ـ18ـ1

ایت اصول بهداشتی سازی فراگیران در خصوص بیماری کرونا و رعاز عالئم هشداردهنده جهت آگاهالزم است تا  ـ19ـ1

 د.ن آموزش استفاده گردکادر مراکز و ام

های محیط، ها و دستگیرههای پرتردد اداری و آموزشی، نردهنسبت به ضدعفونی نمودن مکان ،انـ در صورت امک20ـ1

 های بهداشتی و...  بصورت مستمر اقدام گردد. سرویس

 های بهداشتی در مراکز آموزشی به حداقل رسانده شود.در شرایط فعلی شیوع کرونا استفاده از سرویس ـ21ـ1

استانی نسبت به روند تغییرات بیماری در استان حساس بوده و به طور مرتب ضمن مکاتبه با  الزم است تا مجریانـ 22ـ1

ا به های آموزشی  ترویجی  ربرنامهها و موانع موجود در اجرای فعالیت الح قانونی در سطح استان، گزارشمراجع ذی ص

 مربوطه اعالم نمایند. متناظر ستادی ترادف

قیقات و آموزش کشاورزی و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان مسئولیت نظارت معاون آموزشی مرکز تحـ 23ـ1

ها )در بر اجرای شیوه نامه را برعهده دارند. ضرورت دارد به صورت هفتگی با رصد وضعیت بیماری در سطح شهرستان

له با بیماری کرونای استانی، از طریق ستاد مقابهای وتصمیمات مصوب و بخشنامههای سفید، زرد و قرمز( قالب شهرستان

 اقدام نمایند. و ترویجی  های آموزشیریزی جهت اجرای دورهنسبت به برنامه

های ستاد استانی مبارزه با کرونا در خصوص برگزاری تجمعات بایستی مورد دستورالعملهمچنین الزم به توضیح است که 

از برگزاری برنامه های آموزشی باشد چنانچه تصمیمات ستاد کرونا مبنی بر لغو برگزاری هر گونه فعالیت .توجه قرار گیرد

 ترویجی بصورت حضوری خودداری گردد .  -آموزشی

 

 :  آزمون ارزشیابی استانداردهای مهارتی کشاورزی خاص بزرگساالن -2
با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی  های سنجش عملی صرفا هضور فراگیران و سایر عوامل اجرایی آزمون در کارگاـ ح1ـ2

 صورت پذیرد.ها از قبیل استفاده از دستکش، ماسک و استفاده از مواد ضدعفونی کننده و شستشوی دست

، ترتیبی اتخاذ شود که همواره فاصله های آموزشیداوطلبان سنجش مهارت به داخل کارگاهجهت ورود و خروج ـ 2ـ2 

 رعایت شود.بین آنان یک و نیم متری تا دو متری 

از یکدیگر و مربی یک و نیم متر   داوطلبانکه حداقل فاصله  ،به نحوی چیدمان شود ارزشیابیتجهیزات و وسایل ـ 3ـ2

 باشد.

ا استفاده از دستکش، ماسک و... نسبت به ، موظفند بهای آزمون عملینگران جهت بررسی و ارزیابی پروژهآزموـ 4ـ2

 .ارزیابی اقدام نمایند

ـ در برگزاری آزمون نظری، الزم است تا رایانه هر یک از داوطلبان پیش از آزمون ضدعفونی گردیده و حداقل فاصله 5ـ2

 متر در نظر گرفته شود. 1.5بین آنان در زمان آزمون نظری، 

  شوند. گندزادییتجهیزات و وسایل مورد استفاده برای سنجش مهارت بطور مستمر ـ الزم است 6ـ2 



  آموزش کارکنان  -3
به صورت پاورپوینت، متن، فیلم، انیمیشن و... ، در کارکنان های آموزش محتوای آموزشی دورهضروری است  -3-1

 قرار داده شود. شرکت کنندگان در دوره آموزشی اختیار 

. ارائه گردد در قالب وبینار، ویدئو کنفرانس و... بصورت مجازیحضوری بصورت غیر آموزش کارکنانهای دوره -3-2

 . شودهای آموزشی بصورت حضوری خودداری حتی االمکان از برگزاری دوره

، داشتی شخصی نظیر ماسکاستفاده از وسایل بهکارکنان بصورت حضوری درصورت برگزاری دوره آموزش  -3-3

 باشد. الزامی می و رعایت فاصله یک و نیم متری تا دو متر برای فراگیران و مربی دوره و... دستکش

  

 

 


