
 

 وزارت جهادکشاورزی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 کمیته بهره وری

 بهره وری استقرار چرخه مدیریت اجراییساختار 

در  یمحور قرار دادن رشد بهره ور یبرا ییاجرا یدستگاه ها شدقانون برنامه ششم توسعه مقرر  5 به موجب بند الف ماده
 یابیهدف دست باچرخه  نینمودن ا یاتیعمل یالزم را برا داتیدر مجموعه خود، تمه یبهره ور تیریچرخه مد استقرارضمن  ،اقتصاد

 رانیا یبهره ور یمل زمانسا یکل کشور، با هماهنگ یاقتصاد افزودهخود از ارزش  تیتحت تول یواحدها یسهم بهره ور شیافزابه 
 ،یو استخدام یمعاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ادار یسو از 1/8/97به تاریخ  40603به شماره  یطبق دستورالعمل ابالغ و

تشکیل  ،شامل 5تشکیل ارکان اجرای بند الف ماده آن  اولینکه ه است شد یگام پیش بین 10. در دستور العمل مربوطه ندینمافراهم 
دیران موظف و تشکیل کارگروه کارگروه فرابخشی بهره وری ،تشکیل کمیته های بهره وری دردستگاه های اجرایی مسئول در سطح م

است. بدین وسیله و برای اجرایی نمودن برنامه ارتقای  کارشناسی بهره وری با عضویت افرادصاحبنظر دستگاهی و خارج از دستگاه
شرح وظایف و  ،وزیران محترم هیات 19/4/1400ه به تاریخ  58924  ت/41898 شماره بهمصوب  جهادکشاورزی وزارت بهره وری

 ساختار اجرایی بهره وری به شرح ذیل ابالغ می گردد:

 

 وزارت جهادکشاورزی وریهای کارشناسی ستادی بهرههستهساختار 

 

ده مربوطه نماین در هر یک از معاونت ها و سازمانهای تابعه، هسته کارشناسی بهره وری با مسئولیت نماینده ذیربط تشکیل خواهد شد.

   ربط را به کمیته ارائه نماید.صورت فصلی گزارشی از اقدامها و فعالیتهای هسته ذیموظف است به 

 معاونت/دستگاه/شرکت/دفتر ی هسته های بهره وریترکیب اعضا
 )رئیس هسته( معاون وزیر مربوط به هر حوزه/ رئیس دستگاه/ مدیرعامل شرکت* 
 )دبیر هسته( که دارای مسئولیت اجرایی باشند. معاونت/دستگاه/شرکت/دفترنماینده تام االختیار * 
 )عضو(و واحدهای تابعه دستگاه/شرکت/دفتر /معاونت و دفاتر واحدها مدیران* 
و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی به صالحدید رئیس  کارشناس متخصص از بخش غیر دولتی دو نفر* 

 )عضو(کمیته 
 )عضو( ذیربط بخش خصوصیتشکلهای اتحادیه ها و از  دونفر* 
 

 ربط به این سمت منصوب می شود.ذیدستگاه/شرکت/دفتر /معاونتبا حکم  دبیر هسته: (1تبصره ) 

 .شوند می منصوب سال 2 مدت برای هسته رئیس حکم با ربط،ذی واحد مسئول توسط معرفی از پس اعضا از یک هر (:2تبصره )

مطلع به  به تشخیص کمیته از افراد صاحبنظر و  توجه با و بحث مورد موضوع و مورد حسب تواندمی وریبهره هسته (:3تبصره )

 )های( کمیته دعوت نماید.جلسه

 
 
 
 

  



 

 استانی وریبهرهساختار کمیته های 

 
و هدایت، راهبری  تشکیل خواهد شد رئیس سازمان جهادکشاورزی استانبهره وری با مسئولیت  استان های کشور، کمیتهدر هر یک از 

   و نظارت حسن اجرای برنامه ارتقاء بهره وری با ایشان خواهد بود.

 ی کمیته استانیترکیب اعضا

 رئیس سازمان جهادکشاورزی استان )رئیس(*

 (دبیر* معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان )
  تام االختیار ایشان )عضو( یا نماینده استانمعاونین سازمان جهاد کشاورزی * 

 )عضو( * نمایندگان تام االختیار اداره های کل استانی
 کشاورزی و منابع طبیعی استان )عضو(و آموزش  *رئیس مرکز تحقیقات

 )عضو( * مدیران مستقل استانی
 نمایندگان اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی )عضو(* دو نفر 

 سال منصوب می شوند. 2از اعضا با حکم رئیس کمیته بهره وری استان برای مدت  هر یک(: 1تبصره )

صاحبنظر  وری استان می تواند حسب مورد و موضوع مورد بحث و با توجه به تشخیص کمیته از افرادرئیس کمیته بهره(:2تبصره )

 و مطلع برای حضور در جلسه )های( کمیته دعوت نماید.


