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 یکشاورز یفناور و دانش جیترو دفتر                     یجیترو یهااثربخش روش یاجرا برای یدیکلو نکات  هاهیتوص 

 مقدمه

های ی، بهبود سرمایهمدیریت وفنی  هایمهارتو  دانش ارتقای، «ترویج کشاورزی» اصلی تیمأمور

 و پایه منابع ازپایدار  استفادهبخش کشاورزی برای  بردارانبهرههای مطلوب در اجتماعی و ایجاد نگرش

عوامل و کنشگران نظام دانش و نوآوری  بینتعامل فعال  باو  زیستمحیط حفظ بر کیدأت با تولید هاینهاده

در راستای  .استبرداران بهره و مشارکت محوریت با اجرا بخش و آموزش ،ترویج تحقیق،کشاورزی از جمله 

انتخاب  ،نندعمل ک بدانترین نکاتی که مروجان باید بدانند و ترین و کلیدییکی از اساسی، مأموریتتحقق این 

 ییاتوان ج،ینظام ترو یو اثربخش ییاز عوامل مؤثر بر کارا یکی و است «های ترویجیروش»مناسب کاربرد و 

  است. یجیهای تروروش رییکارگنظام در انتخاب و به نیا

های ترویجی ای از روشاز دیرباز از طیف گسترده ما کشور دنیا و به تبع آن در ساختار ترویج کشاورزی

های ز روشاز نظر بُرو تغییراتیدستخوش نیازها و شرایط جدید،  فراخور شود که البته به تدریج و بهاستفاده می

و اند کارایی خود را تا حدی از دست دادهها که برخی از روشطوریشده است؛ به آنها جدید و اهمیت نسبی

ین ا «دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی». در اندگرفتهو مورد استفاده قرار نوین طراحی های برخی روش

های مربوطه تدوین نامههای جدید، شیوهروشمعرفی ها مورد پایش و ارزیابی مستمر قرار گرفته و ضمن روش

 ،هاکارگیری این روشدر بهدهد ها نشان میبررسیدر عین حال، . گیردمیو در اختیار همکاران ترویج قرار 

 دبرردر نتیجه کاهای ترویجی و ی با روشعدم آشنایی کاف وجود دارد که گاه ناشی از مسائل و مشکالتی

 .استها و مسائل نیازها، مشکل با متناسب، هاروش اینمناسب نا

ر ه بهبود اثربخشیمنظور به، های مختلف ترویجیروشبا توجه به تعدد و تنوع  همچنین ؛بر این اساس

الزم به ذکر است،  ها به خوبی رعایت شود.اصول مربوط به هر یک از این روش ، الزم استهااین روشیک از 

ها تدوین و ابالغ شده است و مبنای اجرای روش، پیش از این هاهای مربوط به هر یک از این روشنامهشیوه

 و نکات هاتوصیهبا هدف تأکید بر برخی از  نوشتار حاضردر عین حال، . های ابالغی استنامهشیوههمچنان 

از  پس با رعایت اصل ایجاز، بر این اساس،شده است. تدوین های ترویجی مرتبط با اجرای مؤثر روش کلیدی

 ها و نکات کلیدیتوصیهبه اهمیت و معیارهای انتخاب آنها؛  و یهای ترویجروشانواع  ارائه کلیاتی در خصوص

  اشاره شده است.  های ترویجی شودروشاثربخشی  بهبود سببتواند که میکاربردی و 

« های ترویجیها، الگوها و روشگروه ممیزی رهیافت»در  ترویج دانش و فناوری کشاورزی همکاران دفتر

ای آتی هو بهبود این نوشتار در نسخه ، تکمیلاصالح یآماده پذیرش هرگونه نظر، انتقاد و پیشنهاد در راستا

 هستند.
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 یکشاورز یفناور و دانش جیترو دفتر                     یجیترو یهااثربخش روش یاجرا برای یدیکلو نکات  هاهیتوص 

 كلياتبخش اول:  -1

 هاي ترويجیروش مفهوم و اهميت -1-1

بان از آنها ود که مروجان برای ارتباط با مخاطشها و فنونی اطالق میهای ترویجی به کلیه فعالیتروش

ها با منظور انتقال پیاممنابع ترویجی به ،هستند که در آنابزارهایی ها کنند. این روشاستفاده می

 برایمروجان  توسط که هستند ابزاری ترویجی هایروش واقع در .1اندکنندگان آن مرتبط شدهدریافت

 زیادی اهمیت که ترویجی هایشرو بنابراین. 2کنندمی استفاده از آنها خود شده تعیین هایهدف به دستیابی

 هاایدهها، دیدگاه سازیروشن در که هستند ابزارهایی و هاراه دارند، فاهدا در زمینه دستیابی به موفقیت در

بخش  متنوع و گسترده مخاطبان به هانوآوری انتقال همچنینمنابع طبیعی؛  و کشاورزی نوین هایفناوری و

تواند در تحقق این می و استفاده مناسب از آنها هاروش این سازیمتنوع؛ بنابراین شوندمی استفادهکشاورزی 

 .3کمک شایانی نماید ،اهداف

 

 هاي ترويجیانواع روش -2-1

 بندی هستند:قابل دسته گروههای ترویجی در سه روشطور کلی به

 

   :های انفرادیروشالف( 

 بتوانند کهنحوی به است برداربهره و مروج بین و دوسویه مستقیم ارتباط یک ها، برقراریروش این از منظور

، مالقات در خانه و مزرعهتوان به های انفرادی میاز جمله روش .نمایند تفاهم و تفهیم یکدیگر با منحصراً

البته با توجه به توسعه  ایمیل اشاره نمود. و ارتباط تلفنی، های غیررسمیتماس، مالقات در اداره ترویج

 ها افزوده شده است. این روش های مجازی نیز بههای اطالعات و ارتباطات، امروزه استفاده از شبکهفناوری

اعمال تحوالتی مطلوب در نگرش و رفتار  ،، در مواقعی که هدفانفرادی های ترویجیروشطور کلی، به

ی اگر چه از لحاظ کمّ، هاروش. این دسته از روندشمار میبه هاروشاز مؤثرترین و مفیدترین ، مخاطب باشد

 ار مطلوبی بسیآموزش بخشیاز لحاظ اثرا ، امهستند ترگیربر و وقتهزینه( در روزیا تعامل  )یعنی تعداد مالقات

 هستند.

 

  :های گروهیشروب( 

طور هتواند بمی و گیردقرار می بردارانبهرهگروهی از است که در آن مروج در ارتباط با  هاییروش شامل

ز ا باشند، محدود مروجان تعداد که زمانی موضوع این. دسترسی پیدا کند آنهازمان به تعداد بیشتری از هم

های نمایشتوان به های گروهی میاز جمله روش. است های انفرادی برخورداربیشتری نسبت به روش اهمیت

                                                 
 1391شعبانعلی فمی،  -1

2- Okunade, 2007 

3- Al-Mashhadani et al., 2017 
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 های، جشنوارهبرگزاری مسابقاتسایت ترویجی، ، بازدید ترویجی، روز مزرعهای(، ای و نتیجه)طریقه عملی

  .اشاره نمود گروهی بحث و ترویجی -ترویجی، سخنرانی، کارگاه آموزشی 

 تعامل بیشتر ضمن ایجاد که ندبرخوردار مزیتهای انبوهی نیز از این روش با مقایسه در گروهی هایروش

هزینه . در عین حال، سازندفراهم می آنها بهتری در ارتباط بین بازخوردامکان  برداران،مروجان و بهرهبین 

 .است های انبوهیروشسرانه روش گروهی بیشتر از 

 

  :انبوهیهای روشج( 

است که در آنها یک وسیله ارتباط جمعی مانند ی هایهای انبوهی )جمعی( در برگیرنده تمامی ابزارروش

 پیام شود و منبعکار گرفته میهها بو مانند این نمایشگاه نشریه، پوستر، ،تلویزیون، فیلم، روزنامه، مجله رادیو،

حالتی مورد استفاده قرار  دربیشتر های انبوهی روش. سازد سازد تا با جمعیتی زیاد ارتباط برقرارمی قادررا 

 . باشد مطرح ترویجی - های آموزشیگیرد که مسائل عمومی در برنامهمی

 

 معيارهاي انتخاب روش ترويجی مناسب -3-1

ب موجود تناسکارگیری آنها با بودجه های بهههزین در شرایط برابر هایی انتخاب شوند کهروش :نهیهز -

 اثربخش باشند. -داشته باشد و هزینه 

تحت  برداران راتعداد بیشتری از بهره در شرایط برابر ای انتخاب شوند کهگونهها به: روشپوشش سطح -

 پوشش قرار دهند.

 ساده بوده و نیاز به صرف زمان باال در شرایط برابر هایی استفاده شود که: بهتر است از روشیدگیچیپ -

 و امکانات پیچیده نداشته باشد.

مروجان بتوانند با حداقل آموزش آنها را  در شرایط برابر هایی مورد توجه قرار گیرد که: روشمهارت -

 کار گیرند.هب

 ،یرییند یادگبرداران را قادر سازد تا در فرآبهره در شرایط برابر هایی استفاده شود که: از روشمشارکت -

 مشارکت کنند.

 های انتخاب شده با پیام ترویجی که قرار است انتقال یابد متناسب باشند.: روشامیپ -

 همخوانی داشته باشد. ،: روش ترویجی باید با شرایط گروه هدفگروه هدف ای مخاطبان -

هیه تا مروج برای تباشد متناسب با منابع موجود  تا حد امکان : روش ترویجی انتخابی بایدموجود منابع -

 این امکانات با مشکالتی مواجه نشود.

 ها در گذشته باشند.ای انتخاب شوند که مکمل روشگونههای ترویجی باید به: روشاصل مکمل بودن -

با توجه به این که هر روش نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد، باید تا حد امکان از دو یا چند روش 
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تکمیل کننده هم دیگر باشند. به این معنا که یک روش بتواند نقاط ضعف  صورتی استفاده شود کهبه

ی از وسایل دیدارگیری روش دیگر را بپوشاند یا باعث تقویت نقاط قوت آن شود. در این زمینه بهره

 . ای دارندجایگاه ویژه شنیداری با توجه به نقش کلیدی حواس بینایی و شنوایی در یادگیری،و 

بهتر  یترویج هیچ روشباید به این نکته توجه شود که ترویجی  مناسبهای در انتخاب روشعالوه بر این، 

 امکانات و غیرهمخاطبان، از نظر موضوع، زمان، مکان،  بلکه هر روش در شرایط خاصی ؛از روش دیگر نیست

 .1بهترین است.

 

 در ايرانهاي ترويجی مورد استفاده روش ترينمهم -4-1

 اند از:کشور عبارتنظام ترویج کشاورزی های ترویجی مورد استفاده در ترین روشمهم

  ؛یکشاورز یجیتروتولیدی الگویی جامع  تیسا -

 ؛(IPCMی جامع تولید )مشارکت تیریمد جامع تیسا -

 ؛(IPM.FFS)جامع توسعه مدیریت مشارکتی حفاظت از محصول  تیسا -

 ؛یریادگی کانون -

  ؛ترویجی -طرح تحقیقی -

   ؛های تحقیقاتیافتهیروز انتقال  -

 ؛ی تحقیقاتیهاافتهیهفته انتقال  -

 ؛روز مزرعه -

 ؛ییالگو ای یشیواحد نما -

  ؛یجتروی جشنواره -

 ؛یجیترو -یتخصص شگاهینما -

 ؛یجیکارگاه ترو -

 ؛یجیترو دوره -

 ؛یجیترو دیبازد -

 ؛یانفرادی هاروش -

 .بخش کشاورزی های()نمونه انتخاب برگزیدگان -
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  كليديها و نکات توصيهبخش دوم:  -2

هایی که در ماهیت، نحوه های انتخاب روش ترویجی مناسب، همچنین، تفاوتبا توجه به معیارها و شاخص

 در اجرای ها و نکات کلیدیبه توصیه ای مختلف ترویجی وجود دارد، بایدهاجرا و نوع و تعداد مخاطبان روش

های ترویجی عمومیت روشیا بیشتر خی از این موارد در استفاده از همه آنها توجه شود. البته بر هر یک از

ها است که باید به آنها توجه شود. و باید مبنای کار قرار گیرد؛ اما برخی دیگر مختص هر یک از این روشدارد 

 شود.ها و نکات کلیدی اشاره میتوصیه دو دسته این ترتیب به در ادامه به

 

 عمومیها و نکات توصيه -1-2

 ابالغی  نامهشیوهآخرین نسخه های ترویجی، کارگیری هر یک از روشپیش از تصمیم به انتخاب و به

 .شودرعایت نکات مندرج در آن به دقت مطالعه و مربوطه 

  های ترویجی در سطوح پهنه، مرکز جهاد کشاورزی، استان به تفکیک روش هربرنامه عملیاتی ترویج

مندی عموم منظور رعایت عدالت در بهرهبهها پیش از اجرای برنامه شهرستان و استان تهیه و

 .عمومی شودرسانی اطالعبه شکل مناسب برداران از این خدمات بهره

 بهبود افزایی، ایجاد هم گر هستند، لذا برایهای ترویجی مکمل یکدیروشعنوان یک اصل مهم، به

ای از از مجموعه ،بینی شدههای ترویجی و اطمینان از دستیابی به اهداف پیشاثربخشی برنامه

 .شودصورت مکمل استفاده های ترویجی بهروش

  ،و ذینفعان درگیر در حل یک مسئله و جلب مشارکت و همکاری آنها ها مؤلفهشناخت تمامی عناصر

 است. های ترویجیریزی فعالیتبرنامه ارکانترین از مهم رای حل آن مسئلهب

 های تحقیقی های ترویجی گروهی نظیر روز مزرعه، بازدید ترویجی، طرحاجرای روش االمکانحتی- 

 های یادگیریو کانون الگویی جامع هایترویجی و نظایر آنها در سایت –های آموزشی ترویجی، کارگاه

 متمرکز شوند.

 های ترویجی و استفاده بهینه از اثربخشی، جلب مشارکت فعال حاضران در برنامهافزایش منظور به

های تخصصی ترویجی(، الزاماً تنها هترویجی و نمایشگاجز جشنواره های ترویجی )بهروش تمامزمان، 

برگزار و از حضور  و ... برداران/ کارشناس و بهرهمدرس  محقق، مروج،ربط شامل افراد ذیبا حضور 

 خودداری شود.های غیرضروری و غیرمرتبط و فعالیتسایرین )تحت هر عنوان( 

 های ترویجی های کشاورزی وابسته به زمان هستند؛ باید برنامهبا توجه به این که اغلب فعالیت

االمکان مخاطبان هماهنگ با زمان اجرای عملیات کشاورزی و یا مراحل رشدی گیاه یا دام باشد تا حتی

 های خود را در فصل کشت یا دوره پرورش جاری عملیاتی کنند. بتوانند آموخته

 ن ابردارامکان فراهم آوردن حضور تمامی بهره ،های مالی و انسانیسبب محدودیتبهکه  ییااز آنج

مندی طیف منظور بهرههای ترویجی وجود ندارد و بهصورت حضوری در برنامههدف در یک موضوع به
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، ضبط و پخش و امکان استفاده مجدد از آن های ترویجیتری از مخاطبان از محتوای برنامهوسیع

های کانال های آموزشی،فیلم های رادیویی، تلویزیونی،در قالب برنامه های دارای اهمیت بیشتربرنامه

 . در دستور کار قرار گیردمجازی )استانی و ملی( 

 هایمناسب و انجام هماهنگیقبلی ریزی ضمن برنامه های مختلف،برداران به برنامههنگام اعزام بهره 

 ایو هنجاره توجه قرار گیرد مورد پذیراییو  نقلیه مناسب، بیمه، اسکان ر وسیلهنکاتی نظی الزم،

 فرهنگی رعایت گردد. -اجتماعی 

 های ترویجی های غیردولتی برای اجرای برنامهبسترهای الزم برای جلب مشارکت و همکاری بخش

 فراهم شود.

 صورت جدی در بههای ترویجی در طول فرآیند اجرای برنامهها مستندسازی کلیه اقدامات و فعالیت

 دستور کار قرار گیرد.

 برداران بهره قبلی تجاربو مکمل دانش، مهارت و  متناسب باید ترویجی هایبرنامه در شده ارائه مطالب

 باشد.

 هاگزارش ایندر ارائه و گیرد دستور کار قرار  در صورت جدیبه های اقدامات انجام شدهتهیه گزارش 

مواردی نظیر اهداف کاربردی، مهمترین مسائل شناسایی شده، راهکارهای توصیه شده و اثرات و نتایج 

 .لحاظ شودحاصله از اجرای برنامه 

 ها از این ظرفیتممکن  تا حدهای مجازی، های اطالعات و ارتباطات و شبکهبا توجه به توسعه فناوری

 بهره گرفته شود. ترویجی - آموزشیات و ارائه خدم های ترویجیدر فعالیت

 ها تحت های ترویجی مناسب هر منطقه، از دیدگاه مخاطبان برنامه که سالبندی روشبرای اولویت

 اند، حتما استفاده شود.گرفتههای ترویجی قرار پوشش انواع روش

 ه بدون کاستی برنام پیش از اجرای برنامه وارسی همه امکانات و شرایط مورد نیاز برای پیشبرد روان و

 است.ضروری 

 ی های ترویجسازی است و یادگیری فراگیران از یکدیگر در آموزششبکه ،یکی از کارکردهای ترویج

توان زمینه ویژه از طریق فضای مجازی میهای ترویجی است. بنابراین بهاز پیامدهای برنامه ییک

 د. کنندگان در برنامه را افزایش داسازی بین شرکتشبکه
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 هاي ترويجیتفکيک هر يک از روش به ها و نکات كليديتوصيه -2-2

رای اج ها و نکات کلیدی مربوط بهتوصیه، به های ترویجیتعریف هر یک از روش ضمن ارائهدر این بخش، 

 شود:.می اشارههر یک  اثربخش

 

  يكشاورز یجيتروالگويی توليدي  جامع تيسا -1-2-2

 :فیتعرالف( 

 یعدادو ت ییروستا لگریتسه ای یجیمددکار ترو کیمتعلق به  حاًیترج یدیواحد تولیک از  است عبارت

 یهاهیتوص یو اجرا یجمع یهاتفعالی با مرتبط مباحث ها، که در آنروستا کی بردارانبهره ریواحد متعلق به سا

 میمنابع و امکانات، اجرا، تعم عیتجم با ،یموردنظر وزارت جهاد کشاورز هایو طرح یقاتیتحق هایافتهیو  یفن

تعداد  .شوندیم دهینام یتابع یواحدها، واحدها ریو سا ی. واحد متعلق به مددکار، واحد اصلابدییو توسعه م

و در بخش منابع طبیعی مورد  35تا  20 نیب بسته به موضوع و محصول در بخش کشاورزی یتابع یواحدها

 یندهایاز فرا یامجموعه نکهیا برعالوه ها،تیسا نیخواهد بود. در ابرداران سامانه عرفی بسته به تعداد بهره

و  یاز حضور فعال محققان و کارشناسان فن ؛شودیبرداران اجرا مبهره یازهایتناسب و فراخور ن هب یجیترو

 ج،یترو یاز هماهنگ یکه به نوبه خود چرخه کامل شودیاستفاده م زین یبخش اجرا و بخش خصوص یتخصص

 .1زندیرقم م دیرا در عرصه تول قیآموزش، اجرا و تحق

 

 :یدیو نکات کل هاهیتوصب( 

 یمحصول موردوری در اباید محل کاربرد و اشاعه و گسترش دانش و فن بر اساس سطح اجرا سایت -

 از محصوالت غالب و اقتصادیهای وزارت متبوع ها و سیاستباشد که ضمن منطبق بودن با اولویت

  باشد.منطقه، شهرستان و استان 

شود باید از نظر شرایط و امکانات، مشابه اکثر واحدهای واحد تولیدی که برای سایت انتخاب می -

 برداران افزایش یابدتا قابلیت الگو شدن آن برای سایر بهره برداری منطقه باشدبهره

، همکاریمند به هعالقداوطلب و ، منطقه( خوشنام و مورد پذیرش اهالی بردار اصلیبهرهمالک سایت ) -

 اشد.ب برداران و دیگر عوامل سایتتوانایی برقراری ارتباط مطلوب با بهره دارای پذیر و خالق وانعطاف

 .برای دیگران باشد آسان ید در معرض دید و یا قابل دسترسیمحل سایت با -

باید در حد عرف منطقه و اکثریت ، ولی ، متغیر استه به نوع محصولاندازه واحد سایت با توج -

ای کوچک باشد که جنبه تحقیقاتی و یا نمایشی به خود بگیرد و نه نه به اندازه. تولیدکنندگان باشد

 قابل مقایسه با شرایط اکثریت تولیدکنندگان منطقه نباشد.  ای بزرگ باشد کهبه اندازه

                                                 
 ب1397؛ شاهپسند، 1391ترویجی،  –های الگویی جامع تولیدی نامه اجرایی سایتشیوه -1
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دارای حداقل زیرساختارهای ارتباطی و تعاملی از جمله دسترسی به تلفن، تاحدّامکان  محل سایت -

 ای و فعالیت متنوع ترویجی باشد.های مزرعهای، پژوهشاینترنت، فضای کارگاهی مزرعه

های جدید و انتقال با یافته تابعی سایت و برداران اصلیبهره ایی، آشناز ایجاد سایتاز آنجایی که هدف  -

ه کلیضروری است تا مالک سایت )مددکار ترویجی( در توصیه جدید به سایر کشاورزان است، لذا 

از ابتدا در جریان کامل اجرای باید برداران تابعی نیز ضمن، بهرهدر حضور داشته باشد. مراحل اجرایی 

 ند.ها قرار گیرطرح

های های ترویجی مانند بازدیدهای ترویجی، طرحسایر روشبهتر است های جامع ترویجی در سایت -

 ترویجی و ... را نیز اجرا نمود.  - تحقیقی

های شهرستانی و استانی، وجود مرکز جهاد کشاورزی فعال، وجود شبکه ترویج و در انتخاب سایت -

های ترویجی و مهارت برخوردار ازپهنه  انکارشناس ،دانش فعال و با انگیزه از جمله مددکاران

ای فعال هتسهیلگری، دسترسی به محقق و کارشناسان موضوعی، تسهیلگران فعال )زن و مرد(، تشکل

 توجه قرار گیرد. موردفنی مهندسی کشاورزی  ایمشاوره خدماتهای و شرکت

 -ی های آموزشران نیازمند استمرار فعالیتبردابا توجه به اینکه ایجاد تغییرات پایدار در رفتار بهره -

 سال در نظر گرفته شود. 5های ترویجی حداقل ترویجی است، دوره زمانی برای سایت

با فرهنگ و سنن اجتماعی  زیستی باشد ودارای توجیه اقتصادی و محیطباید  هاهای اجرایی طرحروش -

 منطقه منافات نداشته باشد.

نامه تهیه و در محل و به شکلی که شیوه درتابلوی مشخصات سایت بر اساس استانداردهای مندرج  -

 دارای دید مناسبی باشد نصب گردد.

 

 يريادگيكانون  -2-2-2

 الف( تعریف: 

است که  و منابع طبیعی یمختلف بخش کشاورز یهانهیزم یکی از در یدیتول یاز واحدها ایمجموعه

انتقال  لینمونه است که توان و تما بردارو بهره دکنندهیتول یک متعلق به یاز آنها تحت عنوان واحد اصل یکی

متعلق  ،یتابع یتحت عنوان واحدها زیواحدها ن ریدارد. سا بردارانبهره ریخود را به سا یادانش و تجربه حرفه

از  ،یفن یهاهیتوصهستند و  و تجربه دانش تبادل و تعامل در نمونه واحد کشاورز با است که یبردارانبه بهره

 .  1ابدییآنان، انتقال م یدیتول ینمونه به واحدها دکنندهیواحد تول

 

 

                                                 
 1399، رییادگیهای کانون لیتشکیی نامه اجرانییآ -1
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 ی:دیو نکات کل هاهیتوصب( 

های تها و سیاسکه ضمن منطبق بودن با اولویتطوریکانون باید در زمینه مهمترین محصوالت باشد به -

   غالب و اقتصادی منطقه، شهرستان و استان باشد.وزارت متبوع، از محصوالت 

انتخاب  هانداوطلب صورتبه کانون از بین برگزیدگان شهرستانی، استانی و ملی بخش کشاورزی انیمجر -

 شوند.می

 توانایی برقراری ،دارای حسن شهرت؛ مقبولیت اجتماعیطور کلی و از نظر اخالقی بهباید  کانون یمجر -

رجیحاً و ت های فردی و اجتماعیروحیه مشارکت و قبول مسئولیتو  برداراندیگر بهرهارتباط مطلوب با 

جری های یادگیری، مبر بودن فرآیند تشکیل کانون. با توجه به زمانباشد واجد تحصیالت دانشگاهی

ها، با برنامه و تعامل و همکاری با سازمان و بلندمدت تعهد به همکاری مستمرمعالقمند و  کانون باید

 موسسات و ادارات دولتی و غیردولتی اعم از ترویج، بخش اجرایی و تحقیقات باشد.

 کانون باید توانایی و امکان تهیه ملزومات و امکانات فنّی موردنیاز را داشته باشد. یمجر -

آنان قابل دسترس برای به آسانی  و یابرداران سایر بهرهموقعیت مکانی کانون باید در معرض دید  -

 باشد.

االمکان دارای حداقل زیرساختارهای ارتباطی و تعاملی از جمله دسترسی به تلفن، محل کانون حتی -

 ای و فعالیت متنوع ترویجی باشد.های مزرعهای، پژوهشاینترنت، فضای کارگاهی مزرعه

 و« ریزی مشارکتیهسته برنامه»ها در سطح دهستان با همکاری منظور ایجاد کانونریزی بهبرنامه -

 شوند.های خبرگان شهرستان ایجاد میانجمن

محصول، امکانات واحد اصلی، موضوع، ثر از عوامل متعددی چون أمتهر کانون تعداد واحدهای تابعی  -

فواصل واحدها و غیره است؛ لذا تعداد دقیق واحدهای تابعی در هر کانون، بر اساس نظر مرکز جهاد 

 شود. کشاورزی دهستان تعیین می

د؛ به واحد اصلی دسترسی داشته نباید داوطلب و عالقمند به همکاری باش واحدهای تابعی ارانبردبهره -

 .دنها را داشته باشد و توان و شرایط اجرای توصیهنباش

المقدور های فنّی از سوی مجریان کانون را حتیواحدهای تابعی منتخب در طول فصل کاری، توصیه -

 کنند. یبرداری خود عملیاتی مدر واحد بهره

در این برنامه، منبع کسب اطالعات برای اعضای کانون، تنها مجری کانون نیست و در صورت نیاز  -

های ترویجی، مروجان، افراد متخصص، پژوهشگران، دانشگاهیان و سایر توان از مواد و رسانهمی

بادل زمینه ت تواندشود میای که بین اعضای کانون ایجاد میکارشناسان کمک گرفت. همچنین شبکه

دانش بین اعضا را نیز فراهم آورد. آنچه مهم است برقراری ارتباط بین معلومات قبلی اعضای کانون با 

 ای از مدیریت واحد کشاورزی است.دانش و تجارب جدید در راستای رسیدن به سطح پیشرفته
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  - های آموزشیتمرار فعالیتبرداران نیازمند اسبا توجه به اینکه ایجاد تغییرات پایدار در رفتار بهره -

 سال در نظر گرفته شود. 5های یادگیری حداقل ترویجی است، دوره زمانی برای کانون

نامه تهیه و در محل و به شکلی که شیوه درتابلوی مشخصات کانون بر اساس استانداردهای مندرج  -

 دارای دید مناسبی باشد نصب گردد.

 

 (IPCM) ديجامع تول یمشاركت تيريجامع مد تيسا -3-2-2

 تعریف:الف( 

وری و مشارکتی برای مشارکت کشاورزان در ارتقای بهره ی(، مدلIPCM) دیجامع تول یمشارکت تیریمد

ها و اقدامات اجرایی استقرار کشاورزی پایدار در ساختار کشاورزی خرده مالکی و روستایی کشور است. برنامه

 ها و اطالعاتبندی مناطق هدف برای تعیین محدوده سایت، تهیه نقشهزون :اند ازاصلی در این برنامه عبارت

اعتمادسازی در  موجود، شناسایی و تحلیل ذینفعان، استقرار سازمان کار مشارکتی، ورود به جامعه محلی و

 و رکتیریزی و برنامه اقدام مشا، طرحمسئلههای کاری، ارزیابی و تحلیل برداران، سازماندهی گروهمیان بهره

ان یافته ذینفعمشارکت سازمان در راستایها در زنجیره تولید محصوالت کشاورزی استقرار راهکارها و فناوری

انجام « مدیریت مشارکتی چرخه پروژه». این اقدامات در قالب روش ایشانتوانمندسازی منظور محلی به

 اصلی این موضوعدات منطقه است و . حداقل سطح اجرای این برنامه، یک روستای قطب اصلی تولیشودمی

، تعیین راهکارها و فناوری اصالحی محدوده مورد عملها، تجزیه و تحلیل مسایل و نقاط بحرانی در سایت

ق های تحقیقاتی، تجربیات بومی و خدمات تحقیصورت مشارکتی )تلفیق دانش رسمی، یافتهبرای حل مسائل به

 صورتریزی محلی و اجرای آن بهدر قالب هسته برنامه اصالحی و انجام مدیریت (یتوسعه بخش خصوص

 . 1است اقتصادی محصوالت بر تأکید با سایت در یکپارچه

 

 ی:دیو نکات کل هاهیتوصب( 

ها یک محدوده مکانی منتخب از اراضی کشاورزی )یک روستا، آبادی، زون( با ساختار این سایت -

مالکی در حوزه عمل مرکز جهادکشاورزی دهستان است که در قطب تولید دهستان تعیین خرده

 شود. می

های بهره برداری خرده مالکی کشاورزی، مهمترین وری و توسعه کشاورزی پایدار در نظامارتقای بهره -

 ها است.اجرای این سایتمأموریت 

 های تابعی )حداقل سه روستای تابعیمحل سایت باید به سهولت قابل دسترسی برای ذینفعان و شبکه -

                                                 
، (IPCM) داریپا یاصول توسعه کشاورز درچارچوبی جامع مشارکت تیریمد کردیبا رو یجیجامع ترو یهاتیسا یسازادهیپیی اجرا نامهوهیراهنما و ش -1

1398 
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 برای هر روستای اصلی( باشد.

برای انجام  الزم دارای حداقل زیرساختارهای ارتباطی و تعاملیاالمکان حتیمحل سایت باید  -

 ای و فعالیت متنوع ترویجی باشد.های مزرعهپژوهش

کارشناس پهنه  ،در انتخاب محل سایت، وجود شبکه ترویج و دانش فعال و با انگیزه از جمله مددکاران -

به محقق و کارشناسان موضوعی، تسهیلگران های ترویجی و تسهیلگری، دسترسی مهارتبرخوردار از 

فنی مهندسی کشاورزی موردتوجه  ایمشاره های خدماتو شرکت های فعالفعال )زن و مرد(، تشکل

 قرار گیرد.

یر شود و ساعنوان محصول اصلی سایت تعیین میمحصول استراتژیک و اقتصادی و غالب دهستان به -

های مدیریتی برنامها محصول اصلی نیز تحت پوشش محصوالت مهم در تناوب و یا ترکیب کشت ب

 گیرند. قرار می

های اصلی در هر سایت بر اساس نتایج ارزیابی مشارکتی مسایل زنجیره ارزش محصوالت و با موضوع -

های ارزیابی سریع روستایی، ارزیابی فنی تجریه و تحلیل نقاط ریسک در زنجیره تولید بر روشتأکید 

 شود.تعیین می

بر حضور نمایندگان کشاورزان صورت تأکید با  «ریزیهسته برنامه»ین موضوع هر سایت توسط تعی -

 گیرد.می

 در هر مرکز جهاد کشاورزی دهستان،ها مشارکتی برای اجرای این سایت شده نییتع یاستراتژ به توجه با -

 مسئولیت رئیس با« ریزی مشارکتیهسته برنامه»با عنوان  ایمشارکتی ویژه تیریمد سازمان کار

برداران مرجع و کشاورزان خبره، شود. در این هسته نمایندگان منتخب از بهرهمرکز تشکیل می

فنی مهندسی کشاورزی  ایمشاوره خدماتهای مانند شرکتنمایندگان شبکه غیردولتی و خصوصی 

رایند فد. همه های تحقیقاتی، ترویجی و اجرایی دولتی مرتبط با موضوع عضو هستنو نمایندگان بخش

 گیرد. ریزی، اجرا، نظارت و مدیریت سایت توسط این هسته صورت میارزیابی، برنامه

 

 (IPM.FFS)حفاظت از محصول  یقيتلفجامع مديريت  تيسا -4-2-2

 تعریف: الف( 

(، راهبرد FFS) ( به شیوه مدرسه در مزرعهIPM) جامع ترویجی مدیریت تلفیقی حفاظت از محصول برنامه

های محصوالت کشاورزی، تضمین ایمنی و کیفیت ترویج در موضوع ارتقای سالمت و کاهش آالیندهاصلی 

 ،برنامهاین اصلی مأموریت . زیست و ترویج تولید محصوالت گواهی شده و استاندارد استمحصول و محیط

مدیریت آفات، مهارت کشاورزان برای مشارکت گروهی در دانش و مندسازی و ارتقای نسازماندهی، توا

زیست و تولید اقتصادی کردن تولید همراه با حفظ محیط منظورهای بخش کشاورزی بهو آالینده هاخسارت
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ت حفاظ یقیتلف تیریمد یجیجامع ترو یهاتیسادر قالب این مأموریت  .محصوالت سالم و گواهی شده است

 شود.سازماندهی و اجرا می (IPM.FFSاز محصول )

یک محدوده کشاورزی منتخب از اراضی کشاورزی تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزی ، هااین سایت

یک روستا، یک  منابع مشترک است )مثالً محصول باو  برداری همسان از نظر کاربریدهستان با ساختار بهره

رفی معشرکت تعاونی تولید، یک واحد مشاع و غیره( که از منظر کاربری، ساختار اجتماعی و اقتصادی نمونه 

 . 1برداری کل منطقه استاز نظام بهره

 

 ی:دیو نکات کل هاهیتوصب( 

عنوان قطب اصلی به محل اجرای سایت، یک منطقه همسان کشاورزی )یک روستا، زون، آبادی و ...( -

 برنامه است.  تأکید محصول مورد 

پیاز، شامل مصوب طرح ارتقای سالمت  «گانه15محصوالت »محصول تحت پوشش برنامه با اولویت  -

دار باغی، و محصوالت اولویتو غیره زمینی، خیار، گوجه فرنگی، سیب درختی، پرتقال، برنج سیب

 .رمصرف در منطقه باشدسبزی و صیفی با شرایط اقتصادی، در معرض ریسک و پُ

 عبارتند از:  ارکان اصلی سایت -

 سایت اصلی محصول در مرجع گروه عنوانبه نفر 35 تا 25 شامل کشاورزان از یافته سازمان گروه یک -

 ؛روستا در

 و سایت تسهیلگر عنوانبه فرن یک -

 .موضوعی کارشناسان و فنی نمشاورا چندتخصصی تیم -

 شود.می تعیین محل یادگیری و برگزاری جلسات هفتگی کشاورزان و عنوان مزرعه مرجعیک مزرعه به -

صورت کلی مزرعه متفاوت است ولی به لمحل این مزرعه در هر منطقه بر اساس موضوع و محصو

با شاخص مهم سهولت دسترسی برای اعضا، توسط  «یادگیری تجربی»مرجع برای مالقات مستمر و 

، طقهمن مزارع برابر با میانگین در محصوالت زراعی و باغیمساحت آن شود. میگروه کشاورزان تعیین 

بخش در ر بخش دام یک واحد دامپروری و است. دیک هکتار  حدر واحد مرتع و منابع طبیعی در سط

 شود. عنوان مزرعه مرجع انتخاب میبهبرداری بهرهشیالت یک واحد 

همه جلسات برنامه باید در مزرعه مرجع و با حضور کشاورزان، تسهیلگر و کارشناسان موضوعی و در  -

جلسه در  16تا  12) تا بذر به اصطالح از بذرهای منظم در طول تقویم زراعی محصول قالب مالقات

 کل دوره تقویم زراعی محصول( انجام شود.

، تجزیه و تحلیل ت، شناخعمل یادگیری حاصل ازکشاورزان شرکت کننده در مدرسه در مزرعه از طریق  -

                                                 
 1396، حفاظت از محصول همگام با کشاورز یقیتلف تیریاستقرار مد یمدرسه در مزرعه کشاورزان برا یهاتیاقدام در سا یراهنما -1
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سب ک توان ابشوند که این گروه زراعی، به مددکاران و تسهیلگران محلی تبدیل میبوم کشتو بررسی 

از طریق منطقه  در نتایج ها و توسعهدرباره انتخاب فعالیتگیری سازی و تصمیمقادر به تصمیم شده،

 خواهند بود. محلی  های تابعیگروه یسازمانده

تسهیلگری بوده و مهارت الزم برای  کافی در زمینه سایت باید دارای مهارت و تخصص )تسهیلگر( مربی -

 باشد. را داشته  یاجرای کامل یک دوره مدرسه در مزرعه با شیوه تسهیلگر

التحریر و ابزار مستندسازی، ابزار و تجهیزات خاص تجزیه و تحلیل کشت بوم، لوازمهر سایت نیازمند  -

 تورینگ، ابزار و امکانات برگزارییهای جایگزین، تابلوها، ابزار و وسایل اسکن و مونها و نهادهتکنولوژی

تدارک الزم در این خصوص باید ر و غیره است که سازی گروه کاری، برنامه و تقویم کامالقات و فعال

 صورت پذیرد.

 

 ترويجی  -طرح تحقيقی -5-2-2

 تعریف: الف( 

 ای یقاتیمراکز تحق ایمؤسسات های تحقیقاتی پایان یافته حاصل از طرح هاییافتهاست که در آن  طرحی

محققان، کارشناسان ترویج و کشاورزان و با مشارکت فعّال های مختلف کشاورزی زمینهیکی از در ها دانشگاه

 یهاسازمان ای یاجرا، بخش خصوص شکارشناسان بخمانند  کنشگران مهم  گرید یدر صورت لزوم با همکار

 ترویجی - های تحقیقیطرح از اجرای . هدفگیرندمورد بررسی قرار می یبرداربهره یدر واحدهای ردولتیغ

برای آشنایی  سازی، زمینه«بردارشرایط بهره»در  هایافتهو کاربرد این  «یسازگار»اطمینان از  کسب

لید تو واقعی محقق با مسائل شناییهمچنین آو  های جدیدکارشناسان، مروّجان و مددکاران ترویجی با یافته

ز استفاده ادر صورت موفقیت یافته در این مرحله، تعمیم و توسعه آن با  .است یبرداربهره یدر سطح واحدها

 . 1های ترویجی ادامه خواهد یافتسایر روش

 

 ی:دیو نکات کل هاهیتوصب( 

یرد؛ گبرداری ایشان انجام میکه طرح در مزرعه یا واحد بهرهبردارانی یا بهره بردارحداکثری بهرهمشارکت  -

 ترویجی است و باید -یکی از سه رکن یک طرح تحقیقی «کشاورز» که شود. باید توجه داشت جلب

 مشارکت داشته باشد. طرح گیری، اجرا، نظارت و ارزشیابی در تصمیمطرح از ابتدای طراحی و اجرای 

ترویجی فرصت مناسبی برای آشنا کردن کارشناسان و مروجان و سایر  - اجرای یک طرح تحقیقی -

ریزی الزم برای بازدید منطقه اجرای طرح است. بنابراین باید برنامهبرداران ویژه بهرههبرداران ببهره

 از مزرعه اجرای طرح فراهم شود.  های مناسبدر زمان ایشان

                                                 
 1399، یترویج یهای تحقیقپروژه نامهشیوه -1
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ها را نداشته گونه طرحترویجی تاکنون سابقه اجرای این -در صورتی که محقق مجری طرح تحقیقی -

 ترویجی توسط مدیریت - های تحقیقیطرح نامهاست؛ باید زمینه الزم برای آشنایی ایشان با شیوه

 هماهنگی ترویج استان و یا واحدهای تابعه فراهم شود. 

های مرتبط با آن و در مورد محصوالت و باید در زمینه مسائل مربوط به کشاورزی و فعالیتطرح  -

طرح موضوعات دارای اولویت منطقه بوده و از سودآوری آن اطمینان حاصل شده باشد. همچنین 

 نباید با الگوی کلی کشاورزی منطقه مغایرت داشته باشد. 

باید دارای توجیه اقتصادی باشند. در این زمینه از جمله محاسبات پایه  ترویجی-تحقیقیهای طرحکلیه  -

دی های فنی و تولیهای مناسب برای کشاورزان در کنار تبیین مزیتفایده و بیان آن به شیوه -هزینه

یت اقتصادی کاربرد یافته منوط به وجود شرایط اقتصادی یا زراعی خاصی از ضروری است. اگر موفق

 است باید این مسایل برای کشاورزان تبیین شود.  و یا وسعت مزرعه ر تجهیزات و امکاناتینظ

 زیستی داشته باشند. باید توجیه محیط ترویجی-تحقیقیهای طرحکلیه  -

منطقه منافات نداشته باشد و پیامدهای اجتماعی  با فرهنگ و سنن اجتماعیطرح های اجرایی روش -

 نامناسب ایجاد نکند. 

توانند در حد الزم به فناوری ، باید اطمینان حاصل شود کشاورزان میطرحدر صورت مثبت بودن نتیجه  -

 مورد نظر در مؤسسات یا بازار، دسترسی داشته باشند. 

زراعی، تنها در مناطق عمده کشت آنها منظور از آنجا که انجام تحقیقات در مورد بعضی از محصوالت  -

در مناطق مشابه، الزم است با نظر مؤسسه یا مراکز تحقیقات ذیطرح شده است، لذا برای اجرای 

 ای اقدام گردد. های منطقهربط و بر اساس نتایج تحقیقاتی حاصله از توصیه

ناپذیر . در مواردی که بنا به دالیل اجتناباستبهترین حالت تیمارها، مقایسه یک تیمار با تیمار شاهد  -

 قاتیتحقیهای طرحماهیت  ترویجی  - تحقیقیطرح تعداد تیمارها باید افزایش یابد، به شرط اینکه 

برداری باشد، این تیمارها حداکثر به سه و برای کشاورزان قابل استفاده و بهره را به خود نگیرد رایج

 . استافزایش  قابل ر خواهد بودتیمار که همراه شاهد چهار تیما

عنوان مثال روش شخم در مواردی که تیمار مورد نظر، ترکیبی از دو فاکتور است که اثر متقابل دارند )به -

 شود. عنوان یک تیمار مرکب تلقی و با روش زارع مقایسه میهو نوع آبیاری( تلفیق دو فاکتور ب

و یا تیمار مورد طرح و شاهد( بسته به نوع محصول و ماهیت طرح محل و اندازه واحدهای مورد مقایسه ) -

پذیر های الزم در آن امکانکه هم مراقبتطوریبهباشد مقایسه طوری انتخاب شود که در حد متعارف 

رح طباشد و هم از نظر آموزشی و ترویجی قابل قبول باشد. مثالً برای محصوالت زراعی مختلف، قطعه 

مترمربع در نظر گرفته شود. همچنین اندازه قطعات برای تیمار مورد  2000و شاهد هر کدام حداقل 

متر( نیز بین قطعه موردتوصیه و شاهد رعایت  5تا  2توصیه و شاهد یکسان باشد. فاصله مناسب )
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ور، شود. با توجه به تنوع موضوعات پژوهشی، در مورد دیگر موضوعات در واحدهای باغی، دام، طی

یم تحقیقات مرتبط تنظمؤسسات ای با توان پیوست جداگانهشیالت، منابع طبیعی و آبخیزداری می

 نمود. 

 تحقیقاتی ترجیحاً محققان یا کارشناسانی انتخاب شوند که مجری طرح ترویجی-تحقیقیهای طرحدر  -

 اند. بوده (اولیهاصلی )

مجری یا همکار دارد که یکی از آنان،  ، حداقل یک مجری مسئول و یکترویجی-تحقیقیهای طرح -

شود. عنوان همکار محسوب میبردار بهمحقق و دیگری کارشناس ترویج است. همچنین کشاورز یا بهره

عالوه بر محقق و کارشناس ترویج، کارشناس واحد اجرایی  طرحبر حسب مورد و بر اساس ماهیت 

 باشد. طرحهمکاران تواند جزء ذیربط یا بخش خصوصی و غیردولتی نیز می

برداری معرفی شده از طرف مراکز علمی و های بهرهبعضی ارقام جدید بذر و نهال، نژادهای دام یا شیوه -

های ذاتی خود دارای نیازهای خاصی )مثالً کود، آب، تراکم بوته تحقیقاتی، برای بُروز حداکثر ظرفیت

 . و غیره( هستند که باید در مزرعه تأمین و رعایت شوند

فردی )انفرادی و های متنوع ترویجی میانها و روشاز طریق رهیافت ترویجی-تحقیقیهای طرحنتایج  -

ها، بازدیدها و غیره(، ها، دورهگروهی مانند واحدهای نمایشی، روز مزرعه، سایت الگویی، کارگاه

ی( در سطح گسترده چاپ هایشنیداری و رسانه -های دیداری الکترونیکی و انبوهی )از جمله رسانه

 کند.نشر پیدا 

های کشاورزی در سطح کشور و با در نظر گرفتن های قابل توجه در دانشکدهبا توجه به انجام پژوهش -

ویژه در مواردی که کمبود و یا خالء مندی از این ظرفیت بهنامه جدید، بهرهاین ظرفیت در شیوه

کشاورزی و افزایش ضریب نفوذ دانش ضروری تواند برای توسعه بخش شود؛ میبیشتری احساس می

 باشد. 

تامین به موقع نهاده مورد نیاز برای اجرای  مجریان طرح قبل از تنظیم پروپوزال و ارائه طرح از میزان و -

( اطمینان استبه مقدار کم موجود  های جدید که هنوز نامگذاری نشده وخصوص بذور الینبه) آن

 حاصل نمایند.

نامه تهیه و در محل و به شکلی که دارای طرح بر اساس استانداردهای مندرج در شیوهتابلوی مشخصات  -

 دید مناسبی باشد نصب گردد.
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 یکشاورز یفناور و دانش جیترو دفتر                     یجیترو یهااثربخش روش یاجرا برای یدیکلو نکات  هاهیتوص 

 هاي تحقيقاتی  افتهيروز انتقال  -6-2-2

 تعریف: الف( 

سسه ؤم کیچند فعالیت یا یافته نوین علمی، توسط پژوهشگر)ان( در  ایموقعیتی است که نمود عینی یک 

ان یا برداران، مروجدر معرض دید بهره یدییا واحد تول یدانشگاه، ایستگاه پژوهش قات،یمرکز تحق ،یقاتیتحق

 .1و مدت آن یک روز است گیردسایر افراد و واحدهای ذینفع قرار می

 

 ی:دیو نکات کل هاهیتوصب( 

 ای وزارت متبوع باشد. های توسعهموضوع برنامه باید در راستای سیاست -

 های اجرایی محصول/موضوع مانند مراحل کشت هماهنگ باشد. زمان اجرا باید با مراحل فعالیت -

باید از عوامل درگیر در  مخاطبانبرداران هستند. در این زمینه، ها بهرهمخاطب اصلی روز انتقال یافته -

ته کاری داش که با موضوع برنامه ارتباط افرادی وفرآیند تولید کشاورزی یا حفاظت منابع طبیعی 

 شوند.باشند، انتخاب 

  .کنندگان باشدهای آموزش فعّال، مشارکت و مشاهده مستقیم شرکتارایه مطالب با استفاده از روش -

های عمومی و شود، لذا از سخنرانیگردد که ارائه مطالب با محوریت محقق مربوطه انجام میمیتأکید  -

 اجتناب شود.والن از جمله مدیران و مسئ غیرمرتبط توسط سایرین

های تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی مانند موسسات تحقیقاتی، یکی از مکان تواندمی مکان اجرا -

 باغبانی و هایهای تحقیقاتی، نهالستانمراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، ایستگاه

 های جهاد کشاورزی یا مراکز دانشگاهی باشد. منابع طبیعی و سازمان

ها و موانع ریزی و اجرای آن و چگونگی برخورد با محدودیتموضوعات ارائه شده در برنامه، نحوة برنامه -

های مختلف توسط مدعوین بررسی و در نهایت به یک برنامه اجرایی اجرایی در نهایت در کارگروه

 شود. مدون ختم می

شود و مدعوین نظرات گذاشته می موضوع ارائه شده در برنامه در یک پانل تخصصی به بحث و بررسی -

 کنند. های خود را بیان میو ایده

هنظر بای باشد که تعامالت کافی و مناسب برای بحث و تبادلگونهکنندگان بهبهتر است تعداد شرکت -

 وجود آید. 

 لوح فشرده خالصه اطالعات ارائه شده در قالب یک بسته آموزشی به مخاطبان ارائه شود. -

الل ایجاد تاخهای عملی دیگر برنامهای و تعداد مدعوین به حدی باشد که در روند بازدیدهای مزرعه -

 فراهم گردد. کنندگانبین شرکتو پاسخ  شنشود و امکان تعامل، پرس
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 یکشاورز یفناور و دانش جیترو دفتر                     یجیترو یهااثربخش روش یاجرا برای یدیکلو نکات  هاهیتوص 

 ي تحقيقاتیهاافتهيهفته انتقال  -7-2-2

 تعریف: الف( 

 :منظوربهاز هفته که در آن  ایامی

 ؛آنها یکاربرد جیو نتا یقاتیتحق یهاافتهی نیاز آخر جیو ترو ییاجرا یهاکارشناسان بخش یآگاه 

 یالزم برا یهانهیزم جادیاو در نتیجه  منطقه در دیتول یمحققان از مسائل و مشکالت واقع یآگاه 

 و یکاربرد یقاتیتحق یهاطرح شیافزا

 یبخش کشاورز نیبه مولد نینو یهاافتهی ترعیانتقال سر، 

های تحقیقاتی، ترویجی، آموزشی و اجرا در دو های علمی و فنی با همکاری بخشای از یافتهمجموعه 

سطح ملی و استانی در قالب کارگاه، سخنرانی، بازدید علمی و عملی و با بکارگیری کلیه وسایل آموزشی و 

 . 1شودکمک آموزشی ارایه می

 

 ی:دیو نکات کل هاهیتوصب( 

است یا به عبارتی در هر ی /موضوعیمحصول ایو  یگروه محصولصورت اجرای برنامه در هر زیربخش به -

وطه آن توسط محققان مرب ها یا ابعاد مرتبط باهمه دیسیپلینبرنامه مرتبط با یک محصول یا موضوع، 

 تدوین و ارائه خواهد شد. 

بردار را داشته باشد؛ همچنین، متناسب با پتانسیل محتوای برنامه قابلیت اجرا )کاربرد( در شرایط بهره -

 های مدعو باشد. تولید در استان

های اجرایی وزارت جهاد در راستای سیاستای کشور منطبق باشد و های توسعهبا برنامهمحتوای برنامه  -

 کشاورزی باشد. 

بهبود تولید و یا حفظ محیطجر به من آوری و یافته بوده وکارگیری فنهموضوعات بایستی در زمینه ب -

 زیست و کاربرد صحیح منابع پایه شود. 

توسط دو یا  با توجه به ارایه چند محقق در برنامه، هماهنگی الزم برای جلوگیری از تکرار موضوعات -

 صورت گیرد.  چند محقق

 االمکان با شرایط موضوع/محصول منطبق باشد. اجرای برنامه از نظر زمانی حتی -

برداری در برنامه های بهره/مرکز تحقیقات یا واحدمؤسسههای مهم و مرتبط زدید از قسمتسعی شود با -

 گنجانده شود.

ن شرکت کننده در برنامه )مرتبط با یک اها در قالب پانل اجرا شود و کلیه محققاالمکان سخنرانیحتی -

  .حضور فعال داشته باشند محصول یا موضوع( اعم از اینکه سخنران باشند یا مطالبی را ارائه ننمایند
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 یکشاورز یفناور و دانش جیترو دفتر                     یجیترو یهااثربخش روش یاجرا برای یدیکلو نکات  هاهیتوص 

تأکید  در مورد مسائل و مشکالت مرتبط در نظر گرفته شود.زمان الزم برای بحث و تبادل نظر 

های عمومی و شود، لذا از سخنرانیگردد که ارائه مطالب با محوریت محقق مربوطه انجام میمی

 ز جمله مدیران و مسئوالن اجتناب شود.اغیرمرتبط توسط سایرین 

یک برنامه در بعدازظهر و حداکثر چهار برنامه در  ها سه برنامه در صبح وبهتر است در برنامه سخنرانی -

 یک روز ارائه شود.

ها در هفته آخر شهریورماه، هفته منظور استقبال بیشتر مخاطبان از برنامه، اجرای هفته انتقال یافتهبه -

 ریزی نشود.رد خاص( برنامهاول مهرماه و نیز نیمه دوم اسفندماه )مگر در موا

در صورت وجود یافته جدید، اجرای برنامه در هر فصل زراعی یکبار در یک منطقه و یا چند بار در چند  -

 ریزی و انجام شود. منطقه برنامه

د موظف هستن ن داده شود و آنها نیزامشارکت به مخاطب ن، باید فرصتاضمن ارائه مطالب توسط محقق -

 بندی و در کارگاه ارائه دهند.مسائل و مشکالت تولید منطقه خود را دستهدر زمینه هر موضوع 

استادان ها و تجارب توان از تخصصهای تحقیقاتی در صورت لزوم میدر برنامه هفته انتقال یافته -

 های مرتبط استفاده کرد. دانشگاه

آموزشی به مخاطبان ارائه شود لوح فشرده خالصه اطالعات ارائه شده در قالب یک بسته پیشنهاد می -

 شود.

 حاضر در این برنامه خذ مجوز و ارائه گواهی آموزشی ضمن خدمت برای کارشناسانااقدام الزم برای  -

 واقع شود.مؤثر تواند در ایجاد انگیزه برای آنها می

 

 روز مزرعه -8-2-2

 تعریف: الف( 

عرصه منابع  ای یمنطقه کشاورز ای یبردارواحد بهره کی ای که طی آنبرنامه روز مزرعه عبارت است از

 عمومی یا اجمالی معرفیاصلی روز مزرعه  هدفعموم از خود باشد.  دیبازد یرایپذ تواندیم ،موفق یعیطب

 یبذور و مواد آموزش ،یادوات کشاورز شگاهینما لیاز قب یمناسب یهاشگاهیروز غالباً نما نیدر ا. هاستنوآوری

اورزان کش یاز سو یکشاورز یهاتیابعاد فعال نیبهتر شیتا با نما کندیروش کمک م نی. اشودیم رپاب زین

و تجارب  یکاربرد جیانتقال نتامنطقه( و  یخبره و رهبران فن شرو،ی)ازجمله کشاورزان پ زبانیم

و با متخصصان  گریکدیمنظور مشاهده و بحث با کشاورزان به گریبه د یو ارائه فرصت زبانیکشاورز/کشاورزان م

 .1ابدیمخاطبان روز مزرعه، ارتقا  یاحرفه یهایدفن، توانمن
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 ی:دیو نکات کل هاهیتوصب( 

 ای برنامه وزارت متبوع باشد. های توسعهدر راستای سیاستاالمکان حتیموضوع برنامه باید  -

 زمان اجرای برنامه باید هماهنگ با فعالیت و یا مراحل کشت محصول موردنظر باشد.  -

 ای داشته باشند. مخاطبان باید از عوامل درگیر در فرآیند تولید انتخاب شوند و با موضوع برنامه ارتباط حرفه -

وجود نظر بهتبادل ای باشد که تعامل کافی و مناسب برای بحث وگونهبهتر است تعداد بازدیدکنندگان به -

 آید. 

 طور همزمان الزامی است.برداران بهحضور محققان معین پهنه، مروجان پهنه و بهرهدر برنامه روز مزرعه،  -

 ها استفاده شود. یکیهای کمک آموزشی متنوع برای بهبود کیفیت برنامهدر صورت امکان و نیاز، از رسانه -

توزیع بروشورهای ترویجی و مطابق با سطح سواد مخاطبان در تشریح از اقدامات مورد تأکید در این راستا 

 های کشاورزی مورد نمایش است.روش

هایشان یکی از سؤالپرسیدن  برایفراهم کردن فضای غیررسمی و مناسب برای احساس راحتی کشاورزان  -

 اصول مهم برنامه روز مزرعه است.

 های، لذا از سخنرانیاستامه، کشاورزان خبره یا پیشرو گردد که محور ارائه مطالب در این برنمیتأکید  -

 شود.جلوگیری عمومی و غیرمرتبط توسط سایرین از جمله مدیران و مسئوالن 

کند و در صورت مروج مسئول پهنه معموالً بازدیدکنندگان را ضمن راهپیمایی در مزرعه، همراهی می -

گذارد؛ یا در صورت برخورد با یک یار آنها میدرخواست بازدیدکنندگان، اطالعات فنی بیشتری در اخت

 کند.عنوان سخنگوی او عمل میکشاورز خجالتی و کم حرف، به

ی های کشاورزها و یا تکنیکتواند نشان دادن نتایج کاربردی پژوهشهای فرعی روز مزرعه مییکی از برنامه -

کند تا با نمایش روش کمک می تعریف شود. این مرتبط با موضوع روز مزرعه کارگرفته شدهبه موفق

منظور مشاهده و بحث با های انجام شده و ارائه فرصتی به کشاورزان بهکاربرد نتایج حاصل از پژوهش

 یکدیگر و با متخصصین فن، سطح دانش و نگرش کشاورزان بهبود یابد.

 شودوز مزرعه ابالغ میبه کلیه مخاطبان )مروّجان و کارشناسان ترویج و کشاورزان مدعو( جزئیات برنامه ر -

بندی و در مسائل و مشکالت تولید منطقه خود را دسته موضوع روز مزرعه و آنها موظف هستند در زمینه

 روز مزرعه مطرح کنند.

 ضرورتی مخاطبان تعداد کردن محدود بنابراین هاست؛نوآوری عمومی یا اجمالی معرفی روز مزرعه هدف -

 را کشاورزان از زیادی بسیار تعداد تا کوچک گروه یک از تواندمی میزبان امکانات مزرعه به بسته و ندارد

 دربرگیرد.

های همجوار و هم اقلیم تواند عالوه بر برگزاری در سطح شهرستان و استان، در قالب استانروز مزرعه می -

 شود.ای نیز برگزار صورت منطقههای نوین بهخصوص برای آشنایی با محصوالت جدید یا روشبه

 بارهدر ،کنندگانکارشناسان حاضر و مشارکت شرکت یو همراه زبانیکشاورز م تیبرنامه با محور یدر انتها -

  شود. یبندبحث و جمع دیمحصول مورد بازد ایروش  یهاتیمحدود ای بیو معا ایمزا
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 يیالگو اي یشيواحد نما -9-2-2

 تعریف: الف( 

 تیریتحت مد یعیو منابع طب یکشاورز یهاربخشیاز ز یکیدر  یبرداربهره ای یدیواحد تول کی

و  یعلم یهاافتهیبا  یفیو ک یکمّ یهاو شاخص ارهایدر آن از نظر مع یجار یهاتیبرداران است که فعالبهره

 ای( و دیفنون جد ایعلوم  یریکارگبه یها)روش یاقهیطر یهاشیمنطبق بوده و با استفاده از نما یپژوهش

 .ودش یبرداران معرفبهره ری( به سایعلم هیتوص ای افتهیچند  ای کی جی)نشان دادن نتا یاجهینت شینما

 

 ی:دیو نکات کل هاهیتوصب( 

 اجرای برای مناسب زمین دارای که بردارانبهره سایر اعتماد مورد و مندهعالق و پیشرو برداربهره انتخاب -

 د.باش موردنظریی الگو ای یشیواحد نما

 سایر ایمرحله بازدیدهای و دسترسی یی به شکلی باشد که امکانالگو ای یشیواحد نمااجرای  محل  -

  آسانی فراهم باشد.برداران بهبهره

 رف منطقه در نظر گرفته شود.محصول و عُ نوع اساس بر ییالگو ای یشیواحد نما هر اندازه -

 و تجربیات از بندی،زمان برنامه یک اساس بر باید حتماً ییالگو ای یشیواحد نما بهینه اجرای منظوربه -

 نظارت و شود استفاده مهارت و تجربه دارای کشاورزان و اجرا و ترویج تحقیقات، هایبخش همکاری

 .باشد داشته وجود مراحل تمامی در کامل

 شده انجام زراعی هایفعالیت و مزرعه مشخصات و باشد شناسنامه دارای بایدیی الگو ای یشیواحد نما -

 شود. ثبت برداشت داشت، و کاشت مراحل کلیه در مشاهدات و

 و شود انجام مزرعه سطح تمام برداشت با ترجیحاً گیریکیل طریق ازیی الگو ای یشیواحد نما عملکرد -

 .گردد ثبت و تعیین نیز محصول کیفیت

یی )در صورت لزوم در مراحل مختلف( الگو ای یشیواحد نما از هدفمند بازدید منظوربه ریزیبرنامه -

 .پذیرد صورت باید کشاورزان سایر توسط

 ترویجی -تحقیقی هایطرح از آمده دستبه نتایج اساس بر تواندیی میالگو ای یشیواحد نما عنوان -

 شرایط در اجرا اطمینان کامل قابل با تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی هایشود و توصیه استخراج

 باشد.برداران بهره

نظر تعامل کافی و مناسب برای بحث و تبادلامکان ای باشد که گونهکنندگان بهبهتر است تعداد بازدید -

 وجود آید. هب

 و پروژه مجری یا نمایشی مزرعه مسئول توسط کاملی گزارش ،ییالگو ای یشیواحد نما اجرای پایان در -
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 .1گرد ثبت و تهیه شاهد مزرعه با تفاوت

ل و در محنامه تهیه و شیوهاساس استانداردهای مندرج در  بر ییالگو ای یشیواحد نماتابلوی مشخصات  -

 به شکلی که دارای دید مناسبی باشد نصب گردد.

 

 یجتروي جشنواره -10-2-2

 تعریف: الف( 

 کیدر  ن،یچند روز مع ای کیاست که در  یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یدر ابعاد فن یجیترو دادیرو کی

های نو ترویج و اشاعه روش و تبادل دانش و اطالعات ،دستاوردها داشتیگرام ،یمکان مشخص، با هدف معرف

یر مبرگزا یریو عشا ییروستا ،یعیمنابع طب ،یکشاورز یهاتیحوزه فعال درهای تحقیقاتی و آخرین یافته

 .2شود

 

 ی:دیو نکات کل هاهیتوصب( 

های کالن وزارتخانه و با در نظر گرفتن مالحظات راستای سیاستتعیین موضوع / محصول جشنواره در  -

 های تخصصی صورت پذیرد.فنی و نظرات بخش

 . در این زمینه، بایدهای بخش غیردولتی استفاده شودها، تا حدممکن از ظرفیتدر برگزاری جشنواره -

 ری برنامه انجام شود.های برگزاشناسایی و جذب حامی)ان( مالی برای تأمین همه یا بخشی از هزینه

های مرتبط با موضوع / ها و برنامهریزی شود که انواع فعالیتبه شکلی برنامهها جشنوارهدر برگزاری  -

 محصول موردنظر اجرا شود.

 ، دبیرخانه مربوط متشکل از اعضابرنامه، بعد از تصویب هاها در جشنوارهبا توجه به تنوع و تعدد فعالیت -

 موقع صورت پذیرد.ریزی مناسب و بهابالغی( تشکیل و برنامه نامه)بر اساس شیوه

رسانی گسترده در شهر محل برگزاری مراسم نظیر نصب بیلبورد در میادین اصلی شهر و نزدیک اطالع -

سمت محل برگزاری به محل برگزاری مراسم، استفاده از تراکت، پالکارد آویز و هدایت مدعوین به

 جشنواره صورت پذیرد.

، کارشناسان، بردارانبهرهها امکان حضور کلیه کنشگران زنجیره ارزش اعم از رگزاری جشنوارهدر ب -

، بخش کشاورزی ارانذمدیران و سیاستگ ها،نهادهکنندگان تأمینمحققان، مروجان، بازرگانان و تولید و 

 مندان فراهم شود.دانشگاهیان و دیگر عالقه ،کنندگانمصرفصنایع تبدیلی و تکمیلی، 

و متناسب با  رودشمار محصول موردنظر به هایقطباز   هایی برگزار شود کهدر محل، هارهجشنوا -

                                                 
 1389نمایشی،  مزارع اجرایی دستورالعمل -1

 1399محصولی(،  –های ترویجی )موضوعی نامه اجرایی برگزاری جشنوارهشیوه -2
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امکانات  ؛برداران در آنجا حضور داشته باشدبیشترین بهره ؛موضوع جشنواره و نمایشگاه جنبی آن باشد

 هایها و زیباییاالمکان از جاذبهحتی وشده را داشته باشد بینیاسکان و پذیرایی مدعوین پیش

 محیطی الزم برخوردار باشد.

، محلی انتخاب شود که مرکزیت داشته باشد و امکان و سهولت ایهای ملی و یا منطقهدر برگزاری برنامه -

 دسترسی برای همه فراهم باشد.

منظور برگزاری کارگاه و نمایشگاه وجود داشته ها بهی در مجاورت محل برگزاری جشنوارهمکان مناسب -

 باشد.

شکلی انتخاب شود که متناسب با شرایط اقلیمی و فصل کشت محصول  بهها جشنوارهزمان برگزاری  -

د به اننشده بتوبینیشد و اکثر مخاطبان و مدعوین با در نظر گرفتن شرایط شغلی پیشمورد نظر با

 ها و مراسم حضور یابند.سهولت در برنامه

راد اف، زمانی انتخاب شود که به لحاظ فصل کار، امکان حضور ایهای ملی و یا منطقهدر برگزاری برنامه -

 داشته باشد.بیشتری وجود 

برداران پیشرو، ویژه بهرهبرداران بهسازی برای شناسایی و حضور گسترده گروه هدف بهرهزمینه -

در رسانه رسانیو اطالع از طریق فراخوان دعوت هادر جشنواره کارشناسان ترویج دولتی و غیردولتی

 .صورت پذیرد های جمعی ملی و محلی

های ترویجی اصلی و هم از نظر ی ترویجی هم از نظر کمک به انتقال پیامهاها در جشنوارهتنوع برنامه -

از گیری بهرهویژه به واجد اهمیت است. در این زمینهها افزایش جذابیت و هم سرشکن کردن هزینه

رد موهای سنتی، محلی ها، آیینهنری نظیر مسابقه )ترجیحاً مسابقات ترویجی(، نمایشهای برنامه

 .توجه قرار گیرد

در زمینه  های نوینمعرفی نوآوری و یافتهتجربیات، تبادل اطالعات و ها زمینه الزم برای در جشنواره -

تسهیل در بازاریابی محصوالت  ،ها و مشکالتتبیین تنگناها، چالش، ا محصول جشنوارهموضوع ی

 با حضور کلیه کنشکران زنجیره ارزش فراهم شود. کشاورزی

پیش، حین و پس از  در سه مرحله ای مناسب در سطح محلی، استانی و ملی،پوشش خبری و رسانه -

 رد.نامه خبری صورت پذیاجرای جشنواره و تهیه ویژه

محصول جشنواره  -در زمینه موضوع  بردارانتجارب موفق بهره و یدانش بومدر برگزاری جشنواره،  -

 مورد توجه قرار گیرد.

های تخصصی و ارائه مطالب کاربردی، نوین و تخصصی با حضور منظور انجام سخنرانیریزی بهبرنامه -

 سخنرانان توانمند در زمینه موضوع موردنظر صورت پذیرد.

 نیاز برای برگزاری جشنواره لحاظ شود. سایر شرایط عمومی مورد -
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 یجيترو-یتخصص شگاهينما -11-2-2

 تعریف: الف( 

و  هافتیطور سازمان به یفعال در بخش کشاورز دکنندگانیکنندگان و بازداست که در آن عرضه یمکان

یکاال و خدمات م ،یو فناور ینظر در خصوص اطالعات، دانش، تجارب، نوآورهماهنگ به مذاکره و تبادل

 رود.شمار میهای ترویجی انبوهی یا جمعی بهاین روش جزء روش .پردازند

 

 ی:دیو نکات کل هاهیتوصب( 

که شود، های تخصصی فعال در این زمینه انجام میکتهای تخصصی بیشتر توسط شربرگزاری نمایشگاه

ها نکات زیر منظور برگزاری نمایشگاهریزی بهدر برنامهولی های استاندارد خاص خود را دارند. اصول و روش

 رعایت شود:

 های بخش غیردولتی استفاده شود.ها، تا حدممکن از ظرفیتدر برگزاری نمایشگاه -

، کارشناسان، بردارانبهرهها امکان حضور کلیه کنشگران زنجیره ارزش اعم از در برگزاری نمایشگاه -

، بخش کشاورزی ارانذمدیران و سیاستگ ها،نهادهکنندگان تأمینتولید و محققان، مروجان، بازرگانان و 

 مندان فراهم شود.و دانشگاهیان و دیگر عالقهکنندگان مصرفصنایع تبدیلی و تکمیلی، 

ها به شکلی انتخاب شود که متناسب با شرایط اقلیمی و فصل کشت محصول زمان برگزاری نمایشگاه -

بتوانند به سهولت در  های کاری خود مشغله توجه بهمخاطبان و مدعوین با اغلب مورد نظر باشد و 

 حضور یابند.  برنامه

ارائه  و ها و مشکالتتبیین تنگناها، چالشتجربیات و تبادل اطالعات و ها زمینه الزم برای در نمایشگاه -

 زنجیره ارزش فراهم شود.کنشگران با حضور کلیه  راهکارها،

مندان در نمایشگاه به طرق مقتضی صورت لیغات مناسب برای حضور حداکثری عالقهرسانی و تباطالع -

 پذیرد.

رسانی و چه در حین برگزاری های محلی چه پیش از برگزاری جهت اطالعگیری از ظرفیت رسانهبهره -

های برگزاری نمایشگاهبرای از جمله اقدمات ضروری  هاپیام منظور افزایش افراد تحت پوششبه

 یجی است. ترو

 
 یجيكارگاه ترو -12-2-2

 تعریف: الف( 

 یکیدر  برداران()بهره رانیو فراگ )مروجان / کارشناسان( آموزشگران لگران،یاست که در آن تسه یتیفعال

ها، این کارگاه پردازند.یم یبه بحث و گفتگو و کار عمل یمرتبط با بخش کشاورز یهاتیفعال ایاز موضوعات 
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به تعبیر دیگر، کارگاه عبارت است از  .1شوندهای تخصصی و عملی افراد تشکیل میمهارتبا هدف ارتقای 

های نو را مورد بحث قرار داده و ضمن یادگیری، آنها را به شکل نوعی گردهمایی است که طی آن افراد مهارت

کنندگان آموزش تبندند. در یک کارگاه، مهارت، روش و عملیات موردنظر را طوری به شرککار میعملی به

 .2کار ببندنددهند که بتوانند فوراً آن را بهمی

 

 ی:دیو نکات کل هاهیتوصب( 

 مبحث اصلی کارگاه یک موضوع تخصصی باشد و تمامی موارد مطرح شده در راستای آن باشد. -

کنندگان در یک کارگاه ترجیحاً دارای سطح دانش و مهارت یکسان یا نزدیک به هم در زمینه شرکت -

 موضوع و هدف کارگاه باشند.

طرفه و آموزشگرمحور های آموزشی یکهای تعاملی و مشارکتی استفاده شود و از روشسعی شود از شیوه -

 اجتناب شود.

نیمی از زمان کارگاه به یادگیری عملی از  بیشصرف اجتناب شود و  (تئوریکینظری )از ارائه مطالب  -

 اختصاص یابد.

 .در نظر گرفته شودنفر  30 تا 10بین تعداد افراد حاضر در کارگاه  -

 استفاده شود. وسایل کمک آموزشی مناسبدر طول کارگاه از  -

موضوع  با متناسب و تجهیزات امکانات با هاییهای ترویجی در محلارتقای سطح کیفی، کارگاه منظوربه -

 کارگاه برگزار شود.  

برداران )که بهره جسمانیکه ضمن رعایت شرایط  باشد ایگونهبه ترویجی،های کارگاه اجرای محل -

 و دسترسی بوده صدا و سر مزاحم، عوامل از عاری محیطی بزرگسال و یا مسن هستند(، افراد عمدتاً

 در آن بندی افرادو گروه و امکان بحث و تعامل و یادگیری مشارکتی باشد آسان مخاطبان برای آن به

 فراهم باشد.

 هایشیوه با ؛کافی موضوعی تجربه و ضمن برخورداری از تخصص باید مدرس یا تسهیلگر کارگاه، -

 .باشد آشنا های ترویجی و مشارکتی نیزبزرگساالن و اصول برگزاری کارگاه آموزش

یادگیری،  هایکانون های الگویی،توانند در مرکز جهاد کشاورزی دهستان، سایتمیی جیکارگاه ترو -

 های عمومی روستا برگزار شوند. های تولیدی و مکانها، عرصهها و تعاونیتشکل

 

 

                                                 
 1398، (کمتر از یک روز) برداران کشاورزیهای ترویجی بهرهنامه آموزششیوه -1

 1370، به نقل از سوآن سون، 1391شعبانعلی فمی،  -2
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 یجيترو دوره -13-2-2

 تعریف: الف( 

از  یگروه یمشخص برا موضوع کیدر آن است که  روز کیکمتر از و معموالً  یررسمیآموزش غ ینوع

 حیشرت (پژوهشگران ایمروجان مسئول پهنه  ی،کارشناسان متخصص موضوع)آموزشگر  کیبرداران توسط بهره

 گردد.یم نییو تب

 

 ی:دیو نکات کل هاهیتوصب( 

طرفه های آموزشی یکهای تعاملی و مشارکتی استفاده شود و از روشاز شیوه االمکانتیح سعی شود -

 و آموزشگرمحور اجتناب شود.

 نفر باشد. 30تا  10بین دوره آموزشی تعداد افراد حاضر در  -

 استفاده شود. آموزشی کمک از وسایل دوره آموزشیدر طول  -

برداران باشد و از ارائه مطالب غیرعملیاتی های آموزشی باید دقیقاً مبتنی بر نیاز بهرهمحتوای دوره -

 اجتناب شود.

 حصول قابل مشخص زمانی بازه در و و از پیش تعیین شده شفاف باید رفتاری اهداف و دوره موضوع -

 .باشد

برداران )که که ضمن رعایت شرایط فیزیکی بهره باشد ایگونهبه باید ترویجی، هایدوره اجرای محل -

 نور،بوده، دارای  صدا و سر مانند مزاحم عوامل از عاری محیطی عمدتاً بزرگسال و یا مسن هستند(،

 .باشد آسان مخاطبان برای آن به و دسترسیسرمایشی مناسب  و گرمایشی هایسیستم و مساحت

بزرگساالن  آموزش هایشیوه با کافی موضوعی تجربه و ضمن برخورداری از تخصص از باید آموزشگر -

 .باشد آشنا نیز

های یادگیری، کانون های الگویی،توانند در مرکز جهاد کشاورزی دهستان، سایتی میجیترو هایدوره -

 های عمومی روستا برگزار شوند. های تولیدی و مکانها، عرصهها و تعاونیتشکل

 

 یجيترو ديبازد -14-2-2

 تعریف: الف( 

ه ب تیفعال کی ایموضوع  کیمشاهده و درک بهتر  یبرداران برااز بهره یاست که در آن گروه یتیفعال

 .شوندیآنها اعزام م محدوده فعالیت تولیدیخارج از  یمکان
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 ی:دیو نکات کل هاهیتوصب( 

قبل از انجام بازدید، هماهنگی الزم با باید از قبل کامالً مشخص بود و  ترویجی موضوع اصلی بازدید -

 محلی که قرار است بازدید از آن صورت پذیرد انجام شود و تدارکات الزم صورت پذیرد.

ها و تشکل، های یادگیری، واحدهای نمایشی و الگوییهای الگویی، کانونتواند از سایتبازدید می -

 و غیره صورت پذیرد. برداری جمعیهای تولیدی، واحدهای بهرهتعاونی

 .شودبررسی  های مطلوباز نظر داشتن شرایط و ویژگی پیش از اعزام مکان مورد بازدید -

نظر ای باشد که تعامالت کافی و مناسب برای بحث و تبادلگونهبهتر است تعداد بازدیدکنندگان به -

 . نفر( 30)حداکثر  بوجود آید

 بینی شود.تدارکات و امکانات الزم برای حمل و نقل، اسکان و پذیرایی پیش -

برداران در خصوص موضوع بازدید صحبت شود و اطالعات الزم به در طول مسیر، سعی شود با بهره -

 برداران ارائه شود.بهره

ی برای انتقال مطالب استفاده شود و رویکرد های مشارکتی و تعاملسعی شود در زمان بازدید از شیوه -

و مروج، کارشناس و یا محقق  مورد توجه توجه قرار گیردیادگیری افقی یعنی کشاورز از کشاورز 

 اطالعات تکمیلی را ارائه دهند.

ته برداران را داشها و شرایط بهرهقابلیت اجرایی با توجه به ویژگی ترویجی موضوع / محصول مورد بازدید -

 باشد.

بندی در خصوص موضوع بازدید پرداخته نظر و جمعبه بحث و تبادلاز بازدید ترویجی،  در مسیر بازگشت -

 شود.

 

 يانفراد يهاروش -15-2-2

  تعریف: الف( 

و  یرسم یهامالقات قیاز طر و زمان و مکان تیبدون محدود بردارانبا بهره مروجان نیتعامل ببه 

 ،یتماس تلفن مانند یحضورریغ ای محل کار یا در مزرعه مالقات چهره به چهرهمانند  یحضور یرسمریغ

 های مختلفزمینه مرتبط با و مشکالت مسائلحل درخصوص  لیمیا و یاجتماع یهاشبکه امک،یارسال پ

بر و پرهزینه است. در عین برداران روشی زمانمروجان از مزارع بهرهبازدید  .1شودگفته می یبخش کشاورز

و یا مسائل و مشکالت عملی « روش موفق»حال در مواردی مانند کسب اطالعات دست اول در مورد یک 

 .2یابدت بیشتری میزراعی و یا دیدار با مددکاران و یا تسهیلگران ضرور

                                                 
 1398، (کمتر از یک روز) برداران کشاورزیهای ترویجی بهرهنامه آموزششیوه -1

 1378آدامز،  -2
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 ی:دیو نکات کل هاهیتوصب( 

برداران از ای دارای برنامه منظمی باشد و هماهنگی الزم با بهرههای مزرعهو مالقات سرکشی مروجان -

  قبل صورت پذیرد.

تر بازدید کنند که این برداری بزرگممکن است، مروجان تمایل پیدا کنند از مزارع و واحدهای بهره -

از واحدهای  سرکشی مروجان. بنابراین، 1مسئله خود شائبه جانبداری مروجان از اغنیا را ایجاد کند

برداران رعایت بهرههمه شود که عدالت بین  ریزیبرنامه به شکلیای های مزرعهو مالقات تولیدی

   شود.

آداب و  ای رعایت احترام صورت پذیرد وهای مزرعهو مالقات از واحدهای تولیدی سرکشی مروجاندر  -

  د.هنجارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه رعایت شو رسوم و

های ویژگیو  های ارتباطی بین فردیبا مهارتباید  ضمن برخورداری از تخصص کافی موضوعی، مروجان -

 اجتماعی جامعه هدف آشنایی کافی داشته باشند.

ها ها سعی کنند برنامه کاری حضور در مرکز جهاد کشاورزی و بازدیدها و سرکشیمروجان مسئول پهنه -

 برداران نشود.عموم قرار دهند که موجب معطلی و سردرگمی بهرهطور هفتگی مشخص و در دید را به

 «های اطالعات و ارتباطاتفناوری»سو و گستردگی های مالی و نیروی انسانی از یکبا توجه به محدودیت -

 های اجتماعیخصوص شبکهها و بههای این فناوریاز سوی دیگر، تالش شود تا حدممکن از از قابلیت

و ترویجی  –های آموزشی فعالیت ، انجامرسانیبرداران، اطالعباط و تعامل با بهرهدر برقراری ارت

 بهره گرفته شود.برداران سازی بین بهرههمچنین شبکه

برداران است، لذا مروجان موفقیت ترویج، ایجاد اعتماد متقابل بین مروجان و بهره اصلی یکی از عوامل -

 تر، از اینفرهنگی روستا، ضمن ایجاد ارتباط نزدیک –های اجتماعی توانند با حضور در مناسبتمی

 های ترویجی استفاده نمایند.رسانی و ارائه توصیهمنظور اطالعها و ارتباطات غیررسمی بهفرصت

 صورت روزشمار و هفتگیهای انجام شده و تجارب کسب شده توسط مروج پهنه، بهدر ثبت کلیه فعالیت -

 استفاده گردد.« دفتر کار مروج»از 

 

 بنديجمع

مده آترویجی به نگارش در یهاروش این نوشتار با هدف ارائه نکات کاربردی برای برگزاری مؤثر و اصولی

های ابالغی نامههها دارند؛ مطالعه کامل شیوکه آشنایی کمتری با این روشاست. در عین حال، برای افرادی 

و سریع  تواند مرور خالصهها ضروری است. یکی دیگر از کارکردهای نوشتار حاضر میهر یک از این روش

. ها دارندکه پیش از این آشنایی نسبی با این روش های ترویجی توسط کارشناسان و مروجانی باشدروش

                                                 
 الف1397شاهپسند،  -1
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 همچنین باعث ؛تواند زمینه انتخاب صحیح آنها را فراهم کندهای ترویجی میآشنایی با روش ،طور خالصهبه

های ترویجی فعالیت همهطورکلی باید درنظر داشت که بهدرستی اجرا کنند. ها را بهروش شود مروجان این

ین هرگونه عاملی که باعث اختالل در ا ،راینهای مورد نظر هستند. بنابنوعی فرآیند ارتباطاتی برای انتقال پیام

آنچه در اینجا و در اغلب  های ترویجی را کاهش دهد.روش یتواند کارایی و اثربخشفرآیند ارتباطاتی شود می

های کلیدی تدوین شده است؛ سعی در کاهش عنوان توصیه تحتهای ترویجی های مرتبط روشنامهشیوه

 همچنین افزایش کارایی این فرآیند دارد.  ؛تها در فرآیند ارتباطاپارازیت

 

 نکته ضروری است: چند، ذکر نیزدر پایان 

ها و بازدیدهای ترویجی ها، کارگاهانفرادی، دوره ترویجی هایکشور، به روش کشاورزی های رایج ترویجبرنامه عرف در -

 گردد. ها گواهینامه صادر نمیآموزششود که برای اینگونه گفته می« از یک روز های کمترآموزش» اصطالحاً

های فنی و حرفهآموزش»های ترویجی یاد شده در نوشتار حاضر، در نظام آموزش و ترویج کشاورزی کشور، در کنار روش -

اساس  بر یآموزش یارائه محتواها، این آموزش شود که مشخصه اصلینیز ارائه می «بردارانای غیررسمی ویژه بهره

 جادیمهارت ا کی ای ،اساس نیا براست که  یشغل یستگیشا یاستانداردها و آموزش یمشاغل کشاورز لیو تحل هیتجز

 نظریبر دو بعد  دیکأت هانوع از آموزش نیا درطور کلی، به .ابدییمهارت شاغل در حرفه موردنظر ارتقا م ای و شودیم

شود. می« های مهارتیگواهینامه»و منجر به صدور  است تیاهم زیحا اریبس «یآموزمهارت»جنبه  وبوده  یو عمل

صورت « یبرداران و مشاغل کشاورزآموزش بهرهدفتر »در حال حاضر در  هاریزی و راهبری این دسته از آموزشبرنامه

 پذیرد.می

ر ده دهای یاد شترویجی که یک روش انبوهی است، سایر روش –انفرادی و نمایشگاه تخصصی  ترویجی هایجز روشبه -

طراحی، « دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی»های ترویجی گروهی هستند که توسط روش ءاین نوشتار جز

های ترویجی جمعی اعم از نوشتاری، الکترونیکی ها، رسانهشوند؛ اما در کنار این روشریزی، راهبری و نظارت میبرنامه

گردند راهبری می« های ترویجیدفتر شبکه دانش و رسانه»توسط گیرند که ای نیز مورد استفاده قرار میو چندرسانه

 .نشده استکه در این نوشتار به آنها پرداخته 

های کارآمد ترویجی است که همه ساله در سطوح استانی های( بخش کشاورزی از جمله روشانتخاب برگزیدگان )نمونه -

نسبت متفاوت این روش با سایر دلیل ماهیت بهاین حال به. با و سابقه طوالنی در کشور دارد پذیردو ملی انجام می

 .در این نوشتار به آن اشاره نشده است آنطوالنی و  پیچیدهنسبت بهفرآیند  ها وروش

طور کامل های بهداشتی بهگیر مشابه(، اصول و پروتکلههای همبا توجه به شیوع بیماری کرونا )و در شرایط بیماری -

ثر ب شود و حداکهای ترویجی در فضاهای بسته و بدون تهویه مناسب اجتنااز برگزاری برنامهمثال،  طوررعایت شود. به

های آموزشی، بازدیدهای ها، کارگاهروز مزرعه، روز انتقال یافتهمانند  های گروهیتعداد افراد دعوت شده در روش

های بهداشتی مقابله با بیماری کرونا در بخش نامهتوصیهالزم به ذکر است،  نفر در نظر گرفته شود. 15ترویجی، 

آموزش و ترویج کشاورزی تدوین و در تاالر ترویج دانش و فنون کشاورزی به آدرس مؤسسه کشاورزی توسط 

agrilib.areeo.ac.ir  و در سایت دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی بارگذاری شده و قابل دریافت است که ضرورت

 قرار گیرد.نیز برداران ویژه بهرهدارد، ضمن مطالعه دقیق، به نحو متقضی در اختیار سایرین به
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