گزارش عملکرد فعالیت های اداره ترویج و آموزش شهرستان  -سال 1398
ردیف

عناوین شاخص

عناوین عملیات

واحد عملیات

حجم عملیات

برنامه ریزی ،هماهنگی و برگزاری تعداد  164دوره آموزش
ترویجی بهره برداران شامل کالسها ،کارگاه ها ،بازدید های

نفرروز

4535

ترویجی یک روزه و با همکاری مراکز تابعه و با حضور
برنامه ریزی ،هماهنگی و برگزاری تعداد  45دوره آموزشی
مهارتی بهره برداران شامل چند روزه و اقتصاد مقاومتی و با

نفرروز

4338

همکاری مراکز تابعه و با حضور
برنامه ریزی ،بازدید ،ارزیابی  ،و هماهنگیهای الزم در خصوص
سایت های جامع الگویی ترویجی و کانون های یادگیری
جانمایی ،هماهنگی و اجرای طرح های تحقیقی ،ترویجی با
همکاری مراکز
برنامه ریزی ،هماهنگی و برگزاری تعداد  63مورد کالس آموزش
مدیریت و اقتصاد خانواده و زنان روستایی با همکاری مراکز
برنامه ریزی ،هدایت و راه اندازی صندوق اعتبارات خرد زنان
روستایی با حضور  423نفر عضو و با همکاری مراکز تابعه
ساماندهی  ،تجهیز  ،توانمندسازی و بازمهندسی مددکاران
ترویجی مرد و زن

مورد

23

مورد

3

نفرروز

1578

باب

10

مورد

1537

پیگیری در حل اشکاالت سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت
داده های کشاورزی شهرستان  ،پایش سامانه و همکاری جهت

نفر/کارشناس

رفع اشکاالت با کارشناسان پهنه و نظارت ،جمع بندی

در مراکز

23

،پاسخگویی به مکاتبات مربوط به سامانه مزبور
اطالعیه های آموزشی

عنوان

نشریات ترویجی

عنوان

بروشور های آموزشی ،ترویجی

عنوان

تکثیر و توزیع لوح های فشرده الکترونیکی آموزشی ترویجی

حلقه

 6عنوان به تعداد
 5500برگ
 4عنوان به تعداد
 4000جلد
 3عنوان به تعداد
 3000برگ
 690حلقه
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3

4

نوسازی مراكز كشاورزی

شناسایی ،انتخاب و معرفی

تهیه و چاپ بنرهای آموزشی

عنوان

تجهیز و نوسازی مراکز

مرکز

 15عنوان به تعداد
 636بنر
 10مرکز و یک دفتر
ترویجی

شناسایی ،انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر با همکاری
واحدهای تخصصی و مراکز در قالب نمونه های شهرستانی-

تولیدكنندگان برتر

5

برنامه ریزی و راه اندازی جشنواره و نمایشگاه

مورد

3

مورد

18

استانی -کشوری

برنامه ریزی ،هدایت و راه

برنامه ریزی ،هدایت و راه اندازی شرکت های تعاونی با همکاری

اندازی شركت های تعاونی

واحدهای تخصصی شهرستان و مراکز

مورد

6

ساماندهی و نظارت بر مراكز

6

ساماندهی  ،نظارت و مکاتبات الزم جهت مراکز خدمات
خدمات كشاورزی غیر

کشاورزی غیر دولتی

مورد

18

دولتی

7

حضور در جلسات ادارات

نمانیده مدیریت در کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان و

،كارگروه های شهرستانی

کمیته بانوان فرمانداری شهرستان ،کمیه بهداشت یک و دو

....و پیگیری مصوبات بین

شهرستان ،نظام مهندسی استان  ،نهضت سوادآموزی ،کارگروه

بخشی مدیریتهای شهرستان

اقتصاد مقاومتی شهرستان ....،

جلسه

32

