




 :زیر برنامه میباشد ۷این برنامه شامل 

 ابالغ سیاستها( ۱

 ترویج( ۲

 تبلیغات( ۳

 رتبه بندی شرکتهای تولید کننده( ۴

 ارتقای کیفیت تولید( ۵

 پایش( ۶

 نظارت و ارزیابی( ۷



 :سیاست هاابالغ ( ۱

 

کارگروه توسعه کاربرد کودهای آلی و زیستی با تشکیل  -

وزارت جهاد کشاورزی، معاونت معاونت های مشارکت 

ترویج، موسسه تحقیقات خاک و آب، شرکت خدمات حمایتی، 

 آلی و زیستیفرآورده های انجمن تولید کنندگان 

 

وظایف،چارت سازمانی و تفویض اختیارات الزم تدوین  -

تابع وزارت جهاد کشاورزی از دستگاههای بطوریکه کلیه 

و راهکارهای این کارگروه در حوزه کودهای آلی و سیاستها 

 .زیستی تبعیت نمایند

 و صدور حکم اعضاتعیین   

 حکم دبیر کارگروهصدور   

 هابه استاناعالم   

 



دستگاي ٌای لضَم سیاستگزاسی ٌماٌىگ تیه اتالؽ  -

تاتؼً َصاست جٍاد کطاَسصی َ اوجمه غىفی تُلیذ 

دستگاي ٌای آلی َ صیستی تً فشآَسدي ٌای کىىذگان 

 ریشتط تا پیطىٍاد دتیشخاوً

الضام تً ٌماٌىگی تا اوجمه دس خػُظ مسائل اتالؽ  -

 استان ٌامشتُط تً کُدٌای آلی َ صیستی دس 

دستگاي ٌای تً کلیً ضشکت ٌا ستثً تىذی اػالم  -

 ریشتط دس َصاستخاوً

َاسد ومُدن کُدٌای آلی َ صیستی دس سثذ اتالؽ  -

 مذػُالت دمایتی تا تؼییه وسثت مشتُطً

 



 ترویج( ۲

مذلی دس مؼاَوت تشَیج جٍت استمشاس دتیشخاوً اختػاظ  -

 تُسؼً کاستشد کُدٌای آلی َ صیستی

تشَیج دس دتیشخاوً تُسؼً کاستشد کُدٌای آلی تطکیل کمیتً  -

 َ صیستی

تذَیه َ اوتطاس وطشیات تشَیجی دس دُصي کُدٌای سفاسش  -

 (صمان/تؼذاد)آلی َ صیستی 

ٌمایص ملی تُسؼً کاستشد کُدٌای آلی َ صیستی تشگضاسی  -

 (صمان)دس کطاَسصی پایذاس 

 (صمان/تؼذاد)ٌا پایلُت اثش تخطی دس استاناجشای طشح ٌای  -

طشح ٌای مُضُع َ تامیه تُدجً الصم جٍت اجشای پیطىٍاد  -

تشَیجی دس مُسسات َ مشاکض تذمیمات کطاَسصی دس تذمیمی  

صمیىً کاستشد َ اثش تخطی کمی َ کیفی کُدٌای آلی َ 

 (صمان/تؼذاد)صیستی

 



 :تبلیغات( ۳

کمیتً تثلیغات دس کاسگشَي تشَیج دتیش خاوً تطکیل  -

 تُسؼً کاستشد کُدٌای آلی َ صیستی

تذَیه َ اوتطاس مماالت دس دُصي کُدٌای آلی َ سفاسش  -

 (صمان/تؼذاد)صیستی دس وطشیات مختلف 

دس لالة اسائً خثش َ تذلیل دس خثشگضاسی ٌا تا مػادثً  -

 دُصي کُدٌای آلی َ صیستی

تلُصیُوی دس دُصي کُدٌای آلی َ تُلیذ تشوامً ٌای  -

 (صمان/تؼذاد)صیستی 

آوٍا پُستش دس صمیىً کُدٌای آلی َ صیستی َ تُصیغ چاپ  -

 (صمان/تؼذاد)کطاَسصی ساصمان ٌای دس 

تىش دس صمیىً کُدٌای آلی َ صیستی َ وػة آن دس چاپ  -

 (صمان/تؼذاد)ضٍشستان ٌا ٌای کطاَسصی مذُطً ساصمان

 



 های تولید کنندهرتبه بندی شرکت( ۴

 

 دس اوجمهضشکت ٌا ستثً تىذی تطکیل کمیتً  -

 تؼشیف ستثً تىذی

مضایا تشای ٌش ستثً اص وظش َصاست تؼییه  -

 تاتؼًساصمان ٌای جٍاد کطاَسصی َ 

آَسی مذاسک اص تُلیذ کىىذگان َ جمغ  -

 اػتثاسسىجی

 ستثً تىذی

تً َصاست جٍاد ضشکت ٌا ستثً اػالم  -

 کطاَسصی

 

 

 



 ارتقای کیفیت( ۵

 

استمای کیفیت کُدٌای آلی َ صیستی دس تطکیل کمیتً -

 دتیشخاوً تُسؼً کاستشد کُدٌای آلی َ صیستی

سَوذ ثثت کُدٌای آلی َ صیستی َ آسیة ضىاسی پیگیشی  -

 مسائل مشتُط تً ومػان کیفیت مذػُالت مشتُطً

غُست دسخُاست تُلیذ کىىذگان اص اوجمه تً مىظُس دس  -

استما کیفیت تُلیذ َ ماضیه آالت مشتُطً، اسائً امُس 

َ اجشایی دس چاسچُب ػمذ لشاسداد تا مطاَسي ای 

تذت وظاست می ومایذ َ متخػػیىی کً اوجمه مؼشفی 

 اوجمه

تسٍیالت اسصان تً تُلیذ کىىذگان، جٍت استمای اسائً  -

کیفیت مذػُالت آلی َ صیستی تا پیطىٍاد کمیتً استمای 

 کیفیت

 کُدٌای آلی َ صیستی



 پایش( ۶

پایص کُدٌای آلی َ صیستی دس دتیشخاوً تُسؼً تطکیل کمیتً  -

 کاستشد کُدٌای آلی َ صیستی

آصمایطگاي تُسط مُسسً تذمیمات خاک َ آب دس  ۶اوتخاب  -

سطخ کطُس جٍت آوالیض کُدٌای آلی کً تػُست تػادفی دس 

 می ضُوذتاصاس اوتخاب 

کُدٌای صیستی کً تػُست تػادفی دس تاصاس امىخاب آوالیض  -

 اوذ تُسط مُسسً تذمیمات خاک َ آبضذي

 ٌای فُق الزکشتسٍیالت اسصان جٍت تجٍیض آصمایطگاياسائً  -

 ٌای مىتخةآمُصضی تشای آصمایطگايتشگضاسی کالط ٌای  -

تخػیع تُدجً مشتُط تً پایص کُدٌای آلی َ پیطىٍاد  -

 صیستی تً مُسسً تذمیمات خاک َ آب

َ پیطىٍاد تشوامً ػملیاتی پایص تً مُسسً تذمیمات تذَیه  -

 خاک َ آب

 



 نظارت و ارزیابی( ۷

وظاست َ اسصیاتی تشوامً تطکیل کمیتً  -

 اجشایی تُسؼً کاستشد کُدٌای آلی َ صیستی

 صیشتشوامً وظاست َ اسصیاتیتذَیه -

وظاست َ اسصیاتی َ دَسي ای گضاسضات اسائً -

اسئً پیطىٍادات اغالدی جٍت تػذیخ خطاٌا 

َ استما کاسایی تشوامً تً مؼاَوت صساػت اص 

طشیك دتیشخاوً تُسؼً کاستشد کُدٌای آلی َ 

 صیستی 

 


