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تحقـق اهـداف و مأموریت هـای ترویـج کشـاورزی، از طریـق 
فرایندهـای ارتبـاط اثربخـش ممکـن می شـود کـه ابـزار برقـراری 
ایـن ارتباط »روش هـای ترویجی« اسـت؛ بنابراین، یکـی از عوامل 
 مؤثـر بر کارایی و اثربخشـی نظـام ترویج، توانایـی آن در انتخاب و
 به کارگیري مناسـب روش هاي ترویجی به شـمار می آید. روش های

ترویجـی بـه کلیـه فعالیت ها و فنونی اطالق می شـود کـه مروجان 
بـرای ارتبـاط بـا مخاطبـان خـود بـه کار می بندنـد. روی هم رفته، 
 روش هـای ترویجـی را می تـوان در سـه گـروه انفـرادی، گروهی و
 انبوهی دسته بندی کرد که از دیرباز، در نظام های ترویج کشاورزی
 دنیا و نیز کشور ما، طیف گسترده ای از این روش ها استفاده  شده اند؛

البتـه ایـن روش هـا به تدریـج و به فراخـور نیازها و شـرایط جدید، 
 دسـتخوش تغییراتی از نظر بُروز روش های جدید و اهمیت نسـبی

آنهـا شـده اند، به طوری کـه از اهمیـت برخـی از روش هـا کاسـته 
شـده اسـت و برخی از روش های نوین طراحی و اسـتفاده شده اند. 
روش هـای انفرادی شـامل برقراري ارتباط مسـتقیم و دوسـویه 
بیـن مـروج و بهره بـردار اسـت، به نحوی که بتوانند فقـط با یکدیگر 
تفهیـم و تفاهـم کننـد. ازجملـه روش هـای انفـرادی می تـوان بـه 
مالقـات در خانـه و مزرعـه، مالقـات در اداره ترویـج، تماس هـای 
غیررسـمی، ارتبـاط تلفنـی و ایمیـل اشـاره کـرد کـه باتوجـه  بـه 
از  ارتباطـات، امـروزه اسـتفاده  توسـعه فناوری هـای اطالعـات و 
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شـبکه های مجـازی نیـز بـه  ایـن روش ها افـزوده شـده اسـت. در رو ش هـای گروهی، 
مـروج در ارتبـاط بـا گروهـي از بهره بـرداران قـرار دارد و مي توانـد هم زمـان، به تعداد 
بیش تـري از آن هـا دسترسـي پیـدا کند. ازجملـه این روش هـا، می تـوان نمایش های 
طریقـه ای و نتیجـه ای، روز مزرعه، بازدید ترویجی، سـایت های الگویی، جشـنواره های 
ترویجـی و کارگاه ترویجـی را نـام بـرد. روش هاي انبوهـي )جمعي( نیـز در برگیرنده 
تمامـي ابزارهایـی اسـت کـه در آن ها، بـا به کارگیری یک وسـیله ارتبـاط جمعي مثل 
رادیـو، تلویزیـون، فیلـم، روزنامـه، مجلـه، نشـریه، پوسـتر، نمایشـگاه و ماننـد این ها، 

منبـع پیـام قادر بـه برقـراری ارتباط می شـود. 
در دفتـر ترویـج دانـش و فناوری کشـاورزی معاونـت آموزش و ترویج کشـاورزی، 
روش هـای ترویجـی به طـور مسـتمر پایـش و ارزیابـی می شـوند و افـزون  بـر بازبینی 
دسـتورالعمل های موجـود، سـعی بر آن اسـت تا بـه فراخور شـرایط و نیازهای جدید، 
روش هـای نویـن معرفـی و دسـتورالعمل های مربوطـه تدویـن شـوند و در اختیـار 
همـکاران ترویـج قرار  گیرند. دسـتورالعمل حاضر، آخرین نسـخه بازنگری شـده اسـت 
 کـه خواهشـمند اسـت ضمـن مطالعـه دقیـق، از آن در اجـرای برنامه هـای ترویجـی 
 بهره  گرفته شود. همکاران شما در این دفتر، آماده پذیرش هرگونه نظر، انتقاد و پیشنهاد

در راستای اصالح، تکمیل و بهبود این دستورالعمل  در نسخه های آینده هستند.
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مقدمه �
آمـوزش و توسـعه منابـع انسـانی شـاغل در بخـش کشـاورزی و ایجـاد انگیـزه 
در تولیدکننـدگان ایـن بخـش بـرای مانـدگاری در عرصـه تولیـد، راهبـردی مهـم و 
اساسـی بـرای دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار کشـاورزی بـه شـمار رفتـه و اهمیـت و 
جایـگاه ویـژه ای دارد. ایـن راهبـرد بـا شـیوه ها و رهیافت هـای مختلـف و بـا اجـرای 
برنامه هـای آموزشـی- ترویجـی در سـطح روسـتاها و جوامـع کشـاورزی پیگیـری 
می شـود. معاونـت آمـوزش و ترویـج کشـاورزی، متولـی ترویـج کشـاورزی کشـور، با 
بهره گیـری از شـیوه ها و رسـانه  های مختلـف آموزشـی - ترویجـی، همه سـاله بـرای 
آمـوزش و توانمندسـازی تولیدکننـدگان و بهره بـرداران کشـاورزی فعالیـت می کنـد.

یکی از این روش ها، »جشـنواره ترویجی« اسـت؛ برگزاری جشـنواره در دنیا سـابقه ای 
کمابیـش طوالنـی دارد، به گونـه ای که در برخی از کشـورها نظیر دانمـارک، برگزاری 
جشـنواره های محصـوالت زراعـی یـا دامـی سـابقه ای بیـش از یک صـد سـال دارد؛ 
 امـا در ایـران، جشـنواره های ترویجـی از سـال 1370، بـا برگـزاری اولیـن جشـنواره

»گاو سرابی« به عنوان یک فعالیت ترویجی آغاز شدند.
طـی سـالیان گذشـته، جشـنواره های متعـدد بـر اسـاس موضوعـات و محصوالت 
مهـم و اولویـت دار در مناطـق مختلـف کشـور بـه اجـرا درآمـده اسـت؛ امـا، بـا وجود 
 دسـتورالعمل برگزاری این فعالیت ترویجی، تجربه برگزاری جشـنواره ها در سـال های
 گذشـته نشـان می دهد که در برخی از موارد، نبود آگاهی کافی منجر به اعمال سلیقه 

فردی و دور شدن این رویداد از اهداف اصلی و اصول ترویج کشاورزی شده است.
ازایـن رو، ویراسـت حاضـر بـا هدف برطرف کردن کاسـتی های نسـخه پیشـین چه 
از نظـر محتـوی و چـه از نظـر خوانایـی  بازنگـری شـده اسـت. با سیاسـت های دولت 
مبنـی بـر واگـذاری امور تصدی گـری و اجرایی پروژه هـا به بخـش غیردولتی و تعیین 
 بخـش دولتـی برای پیگیری امور سیاسـتگذاری، حمایت، هدایت، نظـارت و ارزیابی و

تسـهیل گری، انتظـار مـی رود که ایـن موضـوع در برنامه ریـزی برگزاری جشـنواره ها 
منظور شـود. 
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ماده )1(: تعریف  �
در فرهنگ فارسـی عمید، از جشـنواره1 یا فسـتیوال، به  معنی »مراسـمی همگانی 
بـرای نمایـش آثـار هنـری، بزرگداشـت یـک واقعـه، ادای احتـرام بـه یک شـخص، و 
امثـال آن« یـاد شـده اسـت. جشـنواره  ترویجـی یکـی از روش های ترویجـی گروهی 
اسـت کـه در یـک یـا چنـد روز معیـن، در مکانی مشـخص و به صـورت زنـده، درباره 
 یـک موضـوع یا محصول کشـاورزی برگزار می شـود و هدف آن، معرفی، گرامیداشـت

دسـتاوردها، تبـادل دانـش و اطالعـات، و ترویـج و اشـاعه روش هـای نـو و آخریـن 
یافته هـای تحقیقاتـی درحـوزه فعالیت هـای کشـاورزی، منابـع طبیعـی، روسـتایی و 

است. عشـایری 

ماده )2(: اهداف برگزاری  �
ایجـاد انگیـزه در کشـاورزان و ترویـج روش هـای نویـن و ارائـه آخریـن تجـارب و  _

دسـتاوردهای علمـی و فنـی در حـوزه محصـول یـا موضـوع جشـنواره.
معرفی محصوالت تولیدی برتر و تشویق تولیدکنندگان فعال و نمونه این محصوالت. _
 ایجـاد فرصتـی بـرای تعامـل و تبـادل  نظر بین کنشـگران مختلف بخش کشـاورزی _

همچـون بهره بـرداران، کارشناسـان، مروجـان، محققـان، ارائه دهنـدگان خدمات و 
نهاده هـا، کارگـزاران و مسـئوالن دولتـی و خصوصـی، تشـّکل ها و ماننـد این هـا 

دربـاره موضـوع / محصـول مدنظر در جشـنواره.
فراهم کردن زمینه های توسعه کّمي وکیفي موضوعات مدنظر جشنواره. _
 بررسـی مسـائل و مشـکالت موجود درزمینه موضوع / محصول مدنظر در جشنواره و _

یافتن راهکارهای مناسب.
شناسـایی ظرفیت هـا و توانمندي هـاي نهفتـه درباره موضـوع / محصـول مدنظر در  _

جشـنواره بـا حضور کنشـگران مختلف.

1. Festival
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ماده )3(: مشارکت کنندگان در برگزاری جشنواره �
بسـته بـه موضوع یـا محصول اصلی جشـنواره، بخش هـای مختلفـی می توانند در 

برگزاری جشـنواره مشـارکت داشته باشند:
سازمان ها و دستگاه های دولتی مرتبط با موضوع یا محصول جشنواره. _
افـراد حقیقـی یـا حقوقـی مشـارکت کننده در تأمیـن هزینه هـا )حامیـان مالـی( یا  _

ارائـه محصـوالت و اطالعـات ذی ربط.
تشّکل هاّی صنفی، تولیدی و مردمی مرتبط با موضوع یا محصول جشنواره. _
تولیدکنندگان برتر و نمونه کشاورزی و روستایی در حیطه موضوع یا محصول جشنواره. _
مروجان مسئول پهنه های تولیدی. _
کارشناسان موضوعی مرتبط با موضوع یا محصول جشنواره. _
محققان مراکز تحقیقاتی مرتبط با موضوع یا محصول جشنواره. _
 دانشـکده ها یا دانشـگاه های کشـاورزی یا سـایر دانشـکده ها، دانشـگاه ها و مؤسسات _

تحقیقاتی مرتبط با موضوع یا محصول جشنواره.

ماده )4(: مخاطبان جشنواره �
1- بهره برداران بخش کشاورزی

2- کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی که با موضوع یـا محصول جشـنواره ارتباط 
مسـتقیم حرفـه ای دارنـد، ازجملـه بازرگانـان و ارائه دهنـدگان خدمـات و نهاده هـای 

تولیـدی، تشـّکل ها و فعـاالن شـاغل در صنایع وابسـته
3- محققان مراکز تحقیقاتی و استادان و دانشجویان دانشگاه ها

4- کارشناسان موضوعی
5- مروجان مسئول پهنه های تولیدی

6- مدیران و سیاست گذاران بخش کشاورزی
تبصره )1(: بیش تر مدعوین در جشنواره، باید از تولیدکنندگان و بهره برداران باشند.
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ماده )5(: بخش های جشنواره �
به طور معمول، جشنواره دو بخش اصلی و جنبی به شرح زیر دارد:

الف( بخش اصلی: جشنواره
بـر اسـاس موضـوع و محصـول مدنظر و با حضـور همه ذی نفعـان و ذی ربطان، در 

محـل پیش بینی شـده برگزار می شـود.

ب( بخش جنبی: نمایشگاه
»نمایشـگاه« بـر اسـاس موضـوع یـا محصـول جشـنواره و برحسـب ضـرورت برگـزار 
می شـود. برگزاری  هم زمان جشـنواره و نمایشـگاه می تواند مزایایی را در پی داشـته باشـد:

تولیدکننـدگان،  کارشناسـان،  و هم زمـان محققـان،  رودررو  ارتبـاط  امـکان   -1
عرضه کننـدگان و نیـز مصرف کننـدگان فراهـم می شـود و افـراد می تواننـد بـه تبادل 

افـکار و ایده هـای جدیـد بپردازنـد.
2- عالقه منـدان می تواننـد در مدت زمانـی کوتاه، بـا آخرین دسـتاوردهای علمی، 
جدیدتریـن کاالهـا و خدمـات و برتریـن تولیدکننـدگان آشـنا شـوند و درنتیجـه، در 

وقـت شـرکت کنندگان صرفه جویـی می شـود.
3- بـه  سـبب طیف وسـیع مخاطبـان، عالقه و رغبـت محققـان، تولیدکنندگان و 

عرضه کننـدگان کاال و خدمـات بـرای حضـور در برنامـه بیش تـر خواهد شـد.
4- ایـن فعالیت هـا به صـورت مکمـل یکدیگـر عمل کـرده و کارشناسـان کاالها و 

خدمـات ارائه شـده را نقـد خواهنـد کرد. 
5- برگـزاری هم زمـان نمایشـگاه و جشـنواره، می توانـد سـبب صرفه جویـی در 

هزینه هـا نیـز شـود.
 تبصره )1(: درصورت نیاز و به منظور اسـتفاده حداکثری از ظرفیت های موجود و
 ارتقـای سـطح دانش و بهبود نگرش شـرکت کنندگان، و به شـرط فراهـم بودن زمان،
 تأمین منابع مالی، تشخیص کمیته علمی – فنی جشنواره و دیگر شرایط الزم می توان 

را همچـون   تخصصـی«  »نشسـت های  و  آموزشـی«  مثل»کارگاه هـای  برنامه هایـی 
فعالیت هـای جنبـی اجـرا کـرد.
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ماده )6(: الزامات برگزاری  �
برگـزاری جشـنواره های موضوعـی / محصولـی براسـاس انتقال آخریـن یافته ها و 
تبـادل اطالعـات بیـن حاضران تنظیم می شـود. مسـئوالن برگـزاری این جشـنواره ها 
می تواننـد از هـر قالـب و شـیوه ای بـرای برگـزاری جشـنواره و نمایشـگاه جنبـی آن 

اسـتفاده کننـد؛ امـا، رعایت نـکات زیر ضروری اسـت:
فراهـم سـاختن زمینـه بـرای انتقـال و تبـادل تجـارب و دانـش علمـی و عملـی  _

شـرکت کنندگان
فراهم ساختن فضای ارائه و انتقال تجارب همراه با رقابت سالم _
استفاده از برنامه های متنوع برای افزایش جذابیت جشنواره _
اطالع رسـانی به  هنـگام و جلـب مشـارکت و حضور شـرکت های فعـال، به ویژه بخش  _

خصوصی
فراهـم سـاختن زمینـه مناسـب بـرای ارائـه دانـش و اطالعـات نظـری در فضـای  _

نمایشـگاه جنبـی
توجه خاص به دانش و تجارب بومی منطقه _
 ارائه دستاوردها و فناوری های نوین درباره موضوع جشنواره در نمایشگاه جنبی _

ماده )7(: محل اجرا �
در انتخاب مکان برگزاری جشنواره، باید به موارد زیر توجه کرد:

مـکان مدنظـر بایـد در عرصـه و قطب تولید محصول یـا مرتبط با موضوع جشـنواره  _
و نمایشـگاه جنبی آن قرار داشـته باشد.

امکانات اسکان و پذیرایی مدعوین پیش بینی شده را داشته باشد. _
درحدامکان، جاذبه ها و زیبایی های محیطی و جغرافیایی الزم را داشته باشد. _
 فضای مناسبی برای برپایی نمایشگاه داشته باشد. _
 در برگـزاری جشـنواره ها، به ویـژه برنامه هـای ملّـی یـا منطقـه ای، محلـی انتخاب شـود  _

کـه مرکزیـت داشـته و امکان و سـهولت دسترسـی بـرای شـرکت کنندگان فراهم باشـد.
سایر شرایط عمومی بایسته برای برگزاری جشنواره در انتخاب آن لحاظ شود.  _
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ماده )8(: زمان اجرا �
در انتخاب زمان برگزاری جشنواره نیز باید موارد زیر منظور شوند:

زمـان باید متناسـب بـا موضوع باشـد، به گونـه ای که بیش تـر مخاطبـان به نوعی در  _
فعالیت هـای جاری خود با آن سـروکار داشـته باشـند.

بیش تـر مخاطبـان و مدعویـن بـا در نظـر گرفتـن شـرایط شـغلی پیش بینی شـده،  _
بتواننـد به سـهولت در برنامه هـا و مراسـم حضـور یابنـد و زمان مدنظـر، تداخلی با 
سـایر فعالیت های مدعوین نداشـته باشـد؛ بـرای نمونـه، در اوج فعالیت های زراعی 

کشـاورزان نباشد.
شرایط جوی و اقلیمی منظور شود. _
در برگزاری برنامه، به تعطیالت و مناسبت های رسمی نیز توجه شود. _

ماده )9(: مراحل برنامه ریزی و اجرا �
برای برنامه ریزی و اجرای جشنواره های ترویجی، مراحل زیر طی می شود:

1- نیازسـنجی گروه هـای تخصصـی دفتـر ترویـج دانـش و فنـاوری کشـاورزی از 
معاونت هـای تخصصـی و مدیریـت هماهنگـی ترویج کشـاورزی اسـتان ها، بر اسـاس 

اولویت هـای موجـود تـا پایـان بهمن مـاه هر سـال.
2- رایزنـی، بررسـی و بـرآورد گروه هـای تخصصـی دفتـر ترویـج دانـش و فناوری 
کشـاورزی دربـاره تـوان، تمایل و امکانات برگزاری جشـنواره در اسـتان ها، بر اسـاس 

اولویت هـای موجـود تـا پایـان بهمن ماه هر سـال.
3- ارسـال پیشـنهاده )پروپـوزال( از اسـتان ها بـر اسـاس موضوعـات / محصوالت 

اولویـت دار تـا پایان اسـفندماه هر سـال.
4- جمع بنـدی پیشـنهاد های دریافتـی )پروپوزال هـا( و انتخـاب فهرسـت نهایـی 
جشـنواره ها در دبیرخانـه مرکـزی جشـنواره، مسـتقر در گـروه ممیـزی رهیافت هـا، 
الگوهـا و روش هـای ترویجـی دفتـر ترویـج دانـش و فنـاوری کشـاورزی، حداکثـر تا 

نیمـه اول اردیبهشـت ماه.
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5- تصویـب نهایـی اسـتان های منتخـب و عنـوان  جشـنواره  و عقـد تفاهم نامـه با 
اسـتان برگزارکننـده، حداکثـر تـا پایان اردیبهشـت ماه.

تبصـره )1(: بـرای انتخـاب اسـتان مجـری جشـنواره،  نظـر معاونـت اجرایـی و 
 همچنیـن داوطلب بـودن اسـتان، تـوان و امکانـات، نحـوه همـکاری و سـوابق قبلـی 

استان بررسی می شود.
تبصره )2(: به تشخیص دبیرخانه و درصورت فراهم بودن شرایط و امکانات الزم 
در استان، می توان جشنواره هایی با موضوع محصول مشابه در دو یا تعداد بیش تری از 

استان ها را طی برنامه ای مشترک و در یک استان برگزار کرد.
 تبصره )3(: در صورت تصویب برگزاری مشترک جشنواره دو یا چند استان در یک
 برنامه و در یک اسـتان، موضوع تبصره )1(، برنامه ریزی و اجرا به صورت مشـترک بین
 استان های مدنظر انجام می شود و دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی بر این فرایند

نظارت خواهد داشت.
تبصـره )4(: هریـک از جشـنواره ها باتوجه بـه موضـوع / محصول، بـرای پیگیری 
فراینـد برنامه ریـزی و اجـرای کمـی و کیفـی، بـه گـروه تخصصـی مرتبـط در دفتـر 

ترویـج دانـش و فنـاوری کشـاورزی حسـب مـورد واگذار می شـوند.
 6- به محـض ابـالغ برنامه به اسـتان، مدیریت هماهنگی ترویج کشـاورزی اسـتان
 »سـتاد اسـتانی« را تشـکیل می دهـد. سـتاد اسـتانی هم بـرای برگزاری جشـنواره و

جـذب حامـی مالـی از بخـش غیردولتـی، به منظـور تأمیـن مالـی جهـت برگـزاری 
جشـنواره برنامه ریـزی می کند و سـعی بر آن اسـت تـا حدممکن، خـود در این زمینه 

همچـون برنامه ریـز و ناظـر عمـل کند.
تبصـره )5(: مدیریـت هماهنگـی ترویـج موظـف اسـت پـس از تصویـب نهایـی 
جشـنواره، »ظـرف یـک هفتـه« برنامـه زمان بنـدی برگـزاری جشـنواره را تهیـه و به 

دبیرخانـه مرکـزی ارسـال کند.
 7- مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان نیز بر اساس برنامه  پیش بینی شده و

طبق زمان بندی مربوطه، جشنواره را اجرا و برگزار می کند. 
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تبصـره )6(: نماینـده دفتـر ترویج دانـش و فناوری کشـاورزی در مقـام  نماینده 
سـتاد مرکـزی، در ایـن برنامه شـرکت خواهد کرد.

8- مدیریـت هماهنگـی ترویج کشـاورزی اسـتان، بایـد حداکثر ظـرف »دو هفته 
پـس از اجـرای جشـنواره« بـر اسـاس فرمت ارسـالی از دفتـر ترویج دانـش و فناوری 
کشـاورزی »گـزارش جشـنواره« را بـه همـراه مسـتندات مدنظـر تهیه و ارسـال کند.

9- پـس از ارسـال برنامـه زمان بنـدی برگـزاری جشـنواره از مدیریـت هماهنگـی 
ترویـج اسـتان به دبیرخانـه مرکزی، نماینده دفتـر ترویج دانش و فناوری کشـاورزی، 
برنامـه را تـا زمـان اجـرای آن پایـش و مدیریـت کـرده و نارسـایی ها و کاسـتی های 
 احتمالـی موجـود را به اسـتان اعالم می  کنـد. همچنین، نماینده دفتـر ترویج دانش و

فنـاوری کشـاورزی بـا حضـور در جشـنواره، برنامـه را ارزیابـی و سـیاهه وارسـی را 
تکمیـل می کنـد و اطالعـات مربوطـه را در اختیـار دبیرخانـه مرکـزی قـرار می دهد.

10- دبیرخانـه مرکـزی در پایـان هـر سـال، پـس از ارزیابـی و تحلیل جشـنواره های 
برگزارشـده، »گـزارش تحلیلـی سـاالنه جشـنواره های ترویجی کشـور« را عرضه می کند.

تبصـره )7(: گزارش ارزیابی دبیرخانه مرکزی و نمره اکتسـابی هر یک از اسـتان ها، 
در انتخاب آن ها برای برگزاری جشـنواره های سـال آینده منظور خواهد شـد.

جدول شماره 1: مراحل برنامه ریزی جشنواره های ترویجی

نتایجزمانمسئول پیگیریعنوان فعالیتردیف

1

 نیازسنجی از معاونت های
تخصصی و مدیریت های 
هماهنگی ترویج استان ها 
پیشنهادهای  دریافت  و 

موجود

تخصصی  گروه های 
دانش  ترویج  دفتر 
و فناوری کشاورزی 

پایان بهمن
و  نیازهـا  فهرسـت  تنظیـم 
بـرای  جشـنواره ها  موضوعـات 

بعـد سـال 

2

رایزنی، بررسـی و برآورد 
تـوان، تمایـل و امکانات 
اسـتان ها بـرای برگزاری 

جشـنواره توسط 

تخصصی  گروه های 
دانش  ترویج  دفتر 
و فناوری کشاورزی 

پایان بهمن

بررسـی  و  امکان سـنجی 
در  اسـتان ها  ظرفیت هـای 
تلفیـق  برنامه هـا،  برگـزاری 
اسـتان ها مشـترک  برنامه هـای 
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نتایجزمانمسئول پیگیریعنوان فعالیتردیف

ارسال پروپوزال3
هماهنگی  مدیریت 

ترویج استان ها
پایان اسفند

دالیـل توجیهـی بـرای برگزاری 
جشـنواره، پیش بینـی فعالیت ها 

4

جمع بندی پیشنهادهای 
دریافتی )پروپوزال( و 
 انتخاب فهرست نهایی

استان های مجری جشنواره ها

مرکزی  دبیرخانه 
مستقر  جشنواره 
و  الگوها  گروه  در 
ترویجی،  روش های 
دانش  ترویج  دفتر 
و فناوری کشاورزی

نیمه اول 
اردیبهشت

داوطلـب  اسـتان های  انتخـاب 
جشـنواره ها اجـرای 

5
با  تفاهم نامه  امضای 
استان ها و ابالغ برنامه ها

دفتر ترویج دانش و 
فناوری کشاورزی / 
هماهنگی  مدیریت 

ترویج استان ها

پایان 
اردیبهشت

تدوین برنامه برگزاری جشنواره ها

تشکیل ستاد استانی 6
هماهنگی  مدیریت 

ترویج استان ها

همزمان 
با ابالغ 

برنامه ها به 
استان ها

برگـزاری  بـرای  برنامه ریـزی 
اسپانسـر جـذب  و  جشـنواره 

اجرای برنامه7
هماهنگی  مدیریت 

ترویج استان ها
در زمان 

مقرر
اجرای برنامه ها و اقدامات 

پیش بینی شده

ارائه گزارش 8
هماهنگی  مدیریت 

ترویج استان ها

حداکثر دو 
هفته بعد از 
اجرای برنامه

تهیه گزارش اقدامات انجام شده 
بر اساس فرمت ارسالی 

پایش و ارزیابی برنامه9
دانش  ترویج  دفتر 
و فناوری کشاورزی

قبل، حین 
و پس از 

اجرای برنامه

 بررسـی روند اقدامـات اجرایی و 
نارسان های احتمالی موجود

ارائه گزارش ساالنه10
دانش  ترویج  دفتر 
و فناوری کشاورزی

پایان سال
 تهیـه گـزارش تحلیلـی سـاالنه 

جشنواره های برگزار شده

ادامه جدول شماره 1: مراحل برنامه ریزی جشنواره های ترویجی
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ماده )10(: ساختار تشکیالتی جشنواره �
 ساختار تشکیالتی جشنواره ها در دو بخش اصلی تعریف می شود:

 1( سـتاد مرکزی جشـنواره: مسـتقر در دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی،
بـرای بررسـی نهایـی و تصویب عناوین جشـنواره ها؛ »دبیرخانه« این سـتاد در »گروه 

ممیـزی رهیافت هـا، الگوها و روش های ترویجـی« قرار دارد.
2( سـتاد اسـتانی جشـنواره: مشـتمل بر دو کمیته فنی و اجرایی؛ دبیر ستاد 

اسـتانی »مدیر هماهنگی ترویج کشـاورزی« اسـتان است.

نمودار شماره  1

1- ستاد مرکزی جشنواره

 »سـتاد مرکزی جشـنواره های ترویجی« در دفتر ترویج دانش و فناوری کشـاورزی
مسـتقر بـوده و وظیفـه آن برنامه ریـزی، راهبـری، هدایـت و نظارت بر اجـرا و ارزیابی 

جشـنواره در سـطح ملّی است. 
اعضا:

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی )رئیس ستاد( _
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رئیس گروه ممیزی رهیافت ها، الگوها وروش های ترویجی ) دبیر ستاد( _
معاونان دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی _
روسای گروه های تخصصی دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی _
 نماینـدگان دفاتـر و معاونت های مؤسسـه آمـوزش و ترویج کشـاورزی، معاونت های _

اجرایی و موسسات تحقیقاتی حسب مورد
تبصـره )1(: رؤسـای گروه های تخصصی دفتـر ترویج دانش و فناوری کشـاورزی 
موظـف هسـتند که موضوعات پیشـنهادی و نیازسـنجی های دریافتی بـرای برگزاری 
جشـنواره در سـال بعـد را در »کمیته هـای برنامه ریزی ترویجی تخصصـی« با حضور  
نماینـدگان دفاتـر و معاونت هـای مؤسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی، معاونت های 
اجرایـی، مؤسسـات تحقیقاتـی و دانشـگاه ها مطرح کنند و نتیجه را در جلسـه سـتاد 
مرکـزی جشـنواره، بـرای جمع بندی پیشـنهادهای دریافتی و انتخاب فهرسـت نهایی 

جشـنواره ها ارائـه کنند.

وظایف:

 نیازسنجی از استان ها _
بررسی و برآورد توان، تمایل و امکانات استان ها برای برگزاری جشنواره _
تشـکیل جلسـات کارشناسـی درباره بررسـی و جمع بنـدی پیشـنهاده های دریافتی  _

)پروپـوزال( و انتخـاب فهرسـت نهایـی اسـتان های مجری جشـنواره ها
ابالغ جشنواره ها به استان ها _
پایش و ارزیابی جشنواره ها _
ارائه گزارش ساالنه درباره جشنواره های برگزارشده _
تهیـه، اصـالح و بازنگـری مسـتمر فرم هـای پروپـوزال، فـرم ارزیابی، شـیوه نامه های  _

اجرایـی و ابالغیه هـای مربـوط به جشـنواره
بررسی نظرات، پیشنهادها و شکایات احتمالی دریافتی درباره برگزاری جشنواره ها _
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2- ستاد استانی

»سـتاد اسـتانی برگـزاری جشـنواره« بـرای برنامه ریـزی و اجـرای جشـنواره، بـا 
مسـئولیت »رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان« تشـکیل می شـود.

اعضا:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزارکننده )رئیس ستاد( _
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان )دبیر ستاد( _
رئیس اداره ترویج استان _
یک تن نماینده از معاونت طرح  و برنامه یا امور مالی سازمان در استان _
نمایندگان اتحادیه های تعاونی های استان مرتبط )در صورت وجود( _
حامی مالی جشنواره _
نماینده مدیریت های اجرایی مربوطه در استان _
نمایندگان نهادهای مشارکت کننده یا همکار _
رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان _
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محل برگزاری _
نماینده مؤسسه ملّی تحقیقاتی مربوطه و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع  _

طبیعی استان محل برگزاری

وظایف کلی ستاد استانی:

 برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره از نظر زمان، مکان، مدعوین و دیگر امور جشنواره _
تهیـه فهرسـت  زمان بنـدی اجرای برنامـه بالفاصله پـس از تصویب جشـنواره و عقد  _

قـرارداد بـا دفتـر ترویـج دانـش و فنـاوری کشـاورزی و ارسـال بـه سـتاد مرکـزی 
حداکثـر ظـرف دو هفته

پیگیـری عقـد قـرارداد بـا حامیـان مالی با توانمنـدی الزم بـرای اجرای جشـنواره و  _
پیگیـری بـرای حصـول تعهدات حامیـان مالی

مدیریـت و ارزیابـی میزان و نحوه پیشـرفت کار در مراحل مختلف اجرایی متناسـب  _
بـا چهارچوب زمان بنـدی برنامه
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تشکیل کمیته های »فنی« و »اجرایی« جشنواره تحت ستاد استانی _
تعیین و تنظیم برنامه های روز برگزاری مراسم _
برنامه ریزی و پیش بینی اقدامات جنبی جشنواره مثل نمایشگاه، کارگاه و مانند آن ها _
پیگیری مستمر جوانب مختلف اجرای جشنواره _
 اجـرای جشـنواره در موعد مقرر و پوشـش خبری و رسـانه ای برنامـه، پیش، حین و _

پس از اجرای آن
تهیه و ارسال گزارش برگزاری جشنواره برای ستاد مرکزی _

وظایف رئیس ستاد:
ابالغ احکام دبیر ستاد و رؤسای کمیته های فنی و اجرایی _
نظارت بر انجام وظایف محول شده به اعضای ستاد _
جلب مشارکت نهادهای مختلف و استان های شرکت کننده ازطریق ستاد _
نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات _
نظارت کلی بر فرایند اجرایی جشنواره _

دبیر ستاد جشنواره:
سـتاد برگـزاری جشـنواره به منظور پیگیـری امور جشـنواره، دبیرخانـه ای را با نام 
دبیرخانه سـتاد اسـتانی جشـنواره با دبیری مدیر هماهنگی ترویج کشـاورزی اسـتان 

دایـر خواهد کرد.
 تبصره )2(: در جشنواره های ملّی تحت هر شرایط، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

در مقـام دبیـر جشـنواره تعییـن شـده و از واگـذاری دبیـری بـه ارگان هـای دیگـر 
خـودداری شـود.

وظابف:
انجام کلیه امور برنامه ریزی و تدارک اقدامات الزم برای برگزاری جشنواره _
تهیه و پایش برنامه زمان بندی اجرای جشنواره _
انجـام مکاتبـات، تنظیـم صورت جلسـات، تهیـه و تنظیـم فرم هـا، ارسـال و پیگیری  _

دعوت نامه هـا
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مستندسازی و تهیه گزارش های الزم برای ستاد ملّی و استانی _
پیگیری و اجرای تفاهم نامه برگزاری جشنواره و مصوبات ستاد استانی _
نظـارت و مدیریـت اقدامات کمیته های اجرایی و فنی جشـنواره و برقراری ارتباطات  _

و هماهنگـی الزم بین آن ها

کمیته اجرایی:

بـرای اجـرا و پیشـبرد امـور اجرایی جشـنواره بر اسـاس شـیوه نامه اجرایی، سـتاد 
اسـتانی از میـان افراد توانمنـد، آگاه و باتجربه در امور اجرایـی، اعضای کمیته  اجرایی 

را انتخـاب می  کند. 

اعضا:

نماینـده مدیریـت هماهنگـی ترویـج اسـتان در مقام ناظـر فرایند کاری تشـکیالت  _
مربوطـه )ترجیحـاً رئیـس اداره ترویج اسـتان(

کارپرداز مالی با نظر رئیس کمیته و تایید رئیس ستاد برگزاری _
کارشناس متخصص در امور رسانه با نظر رئیس کمیته و تایید ستاد برگزاری _
واحد پشتیبانی با نظر رئیس کمیته و تایید رئیس ستاد برگزاری _
مسئول روابط عمومی سازمان _

وظایف:

تـالش در راسـتای اجـرای جشـنواره بر اسـاس چهارچوب زمانی تعیین شـده سـتاد  _
برگزاری جشـنواره

آماده سازی مکان برگزاری جشنواره _
تعیین و تأمین عوامل مؤثر در روز برگزاری پروژه )مجری، قاری، گروه های هنری و  _

مانند این ها(
انجام کلیه هماهنگی های الزم برای برگزاری مراسم با دستگاه های استانی و شهرستانی _
اطالع رسـانی، انجـام تبلیغـات )پوسـتر، اسـتند، بیلبـورد، پـالکارد و ماننـد آن ها( و  _

پوشـش دهی خبـری جشـنواره
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پیگیری جذب تعهدات اسپانسرها _
ایجاد زمینه و بستر مناسب برای تشکیل نمایشگاه جنبی _
تهیه وسیله نقلیه برای رفت وآمد، اسکان و پذیرایی میهمانان _
انجام امور مرتبط با انتظامات، حراست و روابط عمومی جشنواره _
مستندسازی، تهیه گزارش و ارائه به ستاد برگزاری _
طراحـی، چـاپ و توزیع فراخوان )پوسـتر(، کارت دعوت، بولتن و بروشـور جشـنواره  _

و تهیـه فـرم ثبت نام
طراحی و تهیه لوح تقدیر و تندیس جشنواره _
تهیه بولتن پس از اجرای جشنواره، با همکاری کمیته فنی _
تهیه مصاحبه مطبوعاتی با مسئوالن جشنواره _
تصویربـرداری تلویزیونـی و عکاسـی در زمـان برپایی جشـنواره، نمایشـگاه و کارگاه  _

جانبی آموزشـی 
انجام سایر وظایف با نظر ستاد استانی برگزاری جشنواره _

کمیته فنی:

بـرای انجـام وظایـف محولـه سـتاد اسـتانی در زمینـه ابعـاد فنـی و تخصصـی 
جشـنواره، کمیتـه فنـی جشـنواره ذیـل ایـن سـتاد تشـکیل می شـود.

اعضا:

 نماینده مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان _
نماینده معاونت/ معاونت های اجرایی مرتبط با موضوع و محصول در استان مجری _
نماینده مرکز یا مؤسسه تحقیقاتی مرتبط با موضوع و محصول در استان _
نماینده اتحادیه یا تشّکل غیردولتی مرتبط با موضوع و محصول در استان _
نماینده نظام  مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان _
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وظایف:

تعیین شناسنامه ویژه محصول _
جمع بندی گزارش های فنی و ارائه به ستاد برگزاری _
برگزاری پانل های تخصصی و جمع بندی نتایج کسب شده _
تهیه متن فنی فراخوان اولیه، بروشور و جزوات تخصصی _
تعیین شاخص های مدنظر برای استفاده در طراحی پوستر، بروشور و مانند آن ها _
تعیین و تشکیل هیئت داوران برای انتخاب برگزیدگان _
انجام سایر وظایف فنی - تخصصی با نظر ستاد استانی برگزاری جشنواره _

تبصـره )3(: در جشـنواره های اسـتانی و بومـی، تشـکیل کمیته هـای اجرایـی و 
فنـی بـرای برنامه ریـزی جشـنواره کفایـت می کند.

تبصـره )4(: سیاسـت کلـی در زمینـه برگـزاری جشـنواره ها، تأکیـد بـر انجـام 
حداکثـری امـور اجرایـی جشـنواره در بخـش خصوصـی اسـت؛ بنابرایـن، درصـورت 
احـراز شـرایط الزم و بـر اسـاس ظرفیـت و توانمنـدی آن هـا، تاحدامـکان، وظایـف 
کمیته هـای فنـی و اجرایـی بـه بخش خصوصـی واگذار شـود و کمیته هـای اجرایی و 
فنـی وظیفـه سیاسـت گذاری، راهبری و نظـارت امور را داشـته باشـند؛ وگرنه مطابق 

بـا شـرح وظایـف فـوق عمل می شـود.

کمیته داوران جشنواره:

به منظـور بررسـی، شناسـایی و انتخـاب تولیـدات برتـر و نمونه هـای مرتبـط بـا 
موضـوع جشـنواره از میـان شـرکت کنندگان،»کمیته داوران جشـنواره« ذیـل کمیته 
فنـی بـه  شـرح زیـر تشـکیل می شـود و مسـئولیت آن بـر عهـده رئیس کمیتـه فنی 

است: جشـنواره 
رئیس کمیته فنی جشنواره _
دو تن نماینده بهره برداران مرتبط با موضوع )خبرگان کشاورزی( با تایید رئیس کمیته فنی _
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 نماینده مدیریت هماهنگی ترویج استان _
نماینـده معاونـت/ معاونت هـای اجرایـی وزارتخانـه )اعضا برحسـب نیـاز و باتوجه به  _

موضـوع انتخاب می شـوند(
نماینده مدیریت/ مدیریت های اجرایی مرتبط در استان _
اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه درزمینـه موضـوع جشـنواره بـا نظر رئیـس کمیته  _

)اختیاری( فنـی 
نماینده تشّکل های غیردولتی مرتبط _
نماینده گروه تخصصی در دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی _
نماینده مرکز یا مؤسسه تحقیقاتی مربوطه _
نماینده سازمان نظام مهندسی )اختیاری( _
سایر افراد برحسب نیاز و به تشخیص کمیته فنی _

تبصـره )5(: افـزون  بر انتخـاب برترین هـا در موضوعات مختلف، یکـی از وظایف 
هیئـت داوران تنظیـم و قرائـت بیانیـه جشـنواره اسـت کـه از مهم تریـن قسـمت ها 
به شـمار مـی رود و الزم اسـت کـه پـس از اجـرای هـر جشـنواره، دبیرخانـه دائمـی 

جشـنواره در اسـتان شـکل گیـرد و مصوبـات بیانیـه را پیگیـری کند.
تبصـره )6(: تشـکیل هیئـت داوران به شـیوه باال مربـوط به جشـنواره های ملّی 

اسـت و سـایر سـطوح برگزاری از این قاعده مسـتثنی هسـتند.

ماده )11(: جذب حامیان مالی برگزاری جشنواره  �

باتوجه بـه سیاسـت های دولـت مبنـی بـر واگـذاری امـور بـه بخـش غیردولتـی و 
تصدی گـری دولـت، جذب حامـی مالـی در برگزاری جشـنواره ها ازجملـه موضوعات 
مهـم به شـمار مـی رود؛ ازایـن رو، شناسـایی سـازمان ها و نهادهـای فعـال مرتبـط بـا 
اهـداف جشـنواره کـه تمایـل به همیـاری و تأمین بخشـی از هزینه ها و مشـارکت در 
امـور اجرایـی جشـنواره را دارنـد، یکـی از مهم ترین اقدامـات برگزارکننـدگان خواهد 
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بـود. در ایـن زمینـه، مـوارد زیـر جالب توجه اسـت:
 1( در شناسـایی و انتخـاب اسپانسـرها، ترجیحـاً مـواردی انتخـاب شـوند کـه از 
      لحـاظ مالـی وضعیـت مطلوبـی دارنـد و درعین حـال، تـوان و انگیـزه باالیـی برای 

    جذاب کردن اجرای جشنواره در حوزه اهداف آن داشته باشند.
 2( در زمان شناسـایی و انتخاب حامیان داوطلب در مشـارکت اجرایی جشـنواره، 
      بایـد از یـک  سـو اهـداف و خط مشـی های جشـنواره و انتظـارات و خواسـته های 
      برگزارکننـدگان و از سـوی دیگـر، نحـوه مشـارکت حامیـان و خواسـته های آنـان 
      به صـورت واضـح و صریـح مشـخص شـود و در قالب تفاهم نامه بـه امضای طرفین 
      برسـد تا در فرایند طراحی، برنامه ریزی و اجرای جشـنواره لحاظ شـود و شـکل و

    محتوای جشنواره دچار اختالل و ناهماهنگی نشود.
 3( به طورمعمول، برای حامیان مالی مواردی همچون تعداد و نوع شرکت کنندگان،
        ابعاد برنامه و پوشش رسانه ای  اهمیت دارد؛ بنابراین، برای جلب مشارکت اسپانسرها،

     باید اطالعات مناسبی به آن ها ارائه کرد.
4( چنانچـه حامیـان مالـی به درسـتی انتخـاب شـوند و از ارتباط با آن هـا رضایت 
کافـی وجود داشـته باشـد، بایـد از این فرصـت برای ایجـاد همکاری بلند مـدت برای 

رویدادهـای بعدی بهـره گرفت. 

ماده )12(: ویژگی های سخنرانی در جشنواره �

یکـی از انتظـارات اصلـی از جشـنواره های ترویجـی، انتقـال پیام هـای ترویجی به 
 مخاطبـان و نیـز ارائه مطالـب علمی به منظور ارتقای توان و دانـش فنی بهره برداران و
بهبـود نگـرش آن هـا اسـت. بخشـی از این انتظـار را می تـوان بـا سـخنرانی نماینده/
 نمایندگان بهره برداران، مدیران، مسئوالن و کارشناس متخصص موضوعی برآورده کرد.

دراین بـاره الزم اسـت بیـان نظرهـا، پیشـنهادها، مسـائل و مشـکالت بهره بـرداران، از 
زبـان نماینـده آنـان در ابتـدای برنامـه اصلـی جشـنواره گنجانـده شـود و در پی آن، 
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بقیه سـخنرانان اعم از مسـئوالن و دسـت اندرکاران، برای پاسـخ گویی و ارائه گزارش 
عملکـرد خـود طـرح مباحث کنند. در یک سـخنرانی خـوب باید موارد زیر به شـکل 

عام رعایت شـود:
مطالب ارائه شده در سخنرانی بر اساس منطق و پایه هاي علمي باشد. _
مطالـب ارائه شـده در سـخنرانی بی طرفانـه و منصفانـه بـوده و از روي احساسـات و  _

عواطـف، حـب  و بغـض یـا از روي عصبانیـت و تعجیل نباشـند.
مطالب ارائه شده در سخنرانی منقطع، بریده بریده و نامفهوم نباشند. _
مطالب ارائه شده در سخنرانی بیهوده، پراکنده، مبهم، بي پروا و بي ادبانه نباشند. _
مطالب ارائه شده در سخنرانی شفاف، صریح، ساده و بي پیرایه باشند. _
 سـخنران در حیـن سـخنرانی، منابـع و ماخـذ تکمیلـي و مطالبـي کـه به صـورت  _

جنبـي بـراي فهـم و درک بهتـر شـنوندگان مفید هسـتند را براي حاضـران اعالم 
و معرفـي کند.

چهـره بشـاش، احتـرام و رعایـت ادب و کرامـت انسـاني، اسـتفاده از تکیه کالم هـای  _
دلنشـین و درک روحیـات، عواطـف و تمایـالت شـنوندگان نکات مهمی  هسـتند 

کـه در حیـن سـخنرانی نبایـد از آن ها غفلت شـود.
افـزون بـر مـوارد یادشـده، در جشـنواره های تدریجـی، سـخنران بایـد باتوجه بـه 
شـرایط حاکـم بـر محیط، دو نکتـه را مدنظر قرار دهد، نخسـت رعایـت »جامع بودن 
محتـوا« اسـت؛ بـه ایـن معنی کـه متن سـخنرانی بایـد همـه هدف های آموزشـی را 
در بـر داشـته باشـد، به عبارت دیگـر محتـوای سـخنرانی باید تمـام حقایـق و مفاهیم 
اصولـی را پوشـش دهد که سـخنران قصد آمـوزش آن را دارد. نکته دوم»سـازماندهی 
منطقـی محتـوا« اسـت کـه قـدرت درک مفاهیم را افزایـش می دهد و مفهـوم کاملی 
در ذهن شـنونده به وجود می آورد. درواقع، شـنونده احسـاس می کنـد که درمجموع، 
به سـوی جهـت مشـخصی پیـش مـی رود. بـر ایـن اسـاس، پیشـنهاد می شـود که در 
 جشـنواره های ترویجـی، ضمـن انتخـاب سـخنران بـا ویژگی هـای فنـی و تخصصی و
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توان باالی سخنرانی و رعایت نکات عام یادشده، اصول زیر نیز رعایت شود:
 1( توضیـح و تبییـن وضعیـت محصـول به لحاظ میزان تولید، سـطح زیرکشـت و

     مانند آن ها.
2( ترسیم وضعیت آینده با تأکید بر شرایط و امکانات موجود.

3( معرفـی تسـهیالت و امکانـات وزارت جهـاد کشـاورزی برای اجـرای پروژه های 
محصولـی کـه در اختیـار واحدهای بهـره دار قـرار می گیرد.

 4( معرفـی نقـش و اهمیت جشـنواره در ارتقای تـوان فنی بهره بـرداران و افزایش 
     تولید محصول مدنظر.

5( ارائه رهنمودهای کاربردی درزمینه موضوع یا محصول مربوطه.
6( معرفی ویژگی های مطلوب محصوالت نمونه.

7( معرفی مالک ها و ضوابط داوری برای انتخاب محصول برتر.
تبصـره )1(: سـخنرانان بایـد زمـان پیش بینی شـده را رعایـت کـرده و حجـم 
مطالـب خـود را متناسـب بـا مدت زمـان اختصاصـی تنظیـم کننـد. ایـن نکتـه بایـد 
پیش تـر، بـه آن هـا اعالم شـود زیـرا باتوجه به اجـرای زنـده برنامه، هرگونـه بی نظمی 

موجـب اختـالل در اجـرای برنامه هـای جشـنواره خواهـد شـد.

ماده )13(: توصیه ها و نکات ضروری در برگزاری برنامه �

بـرای برگـزاری هر چـه  بهتـر و مؤثرتر جشـنواره ها، الزم اسـت برنامه ریـزان موارد 
زیـر را در برنامه ریـزی و اجـرا  منظـور کنند:

تعییـن موضـوع / محصـول جشـنواره در راسـتای سیاسـت های کالن وزارتخانه و با  _
در نظـر گرفتـن مالحظـات فنی و نظـرات بخش هـای تخصصی.

تدوین برنامه زمان بندی و مدیریت و پایش میزان پیشرفت برنامه متناسب با آن. _
ارائه بسته برنامه های جشنواره در آغاز ورود مدعوین. _
برنامه ریـزی بـرای ایـراد سـخنرانی های تخصصـی و ارائـه مطالب کاربـردی، نوین و  _

تخصصـی بـا حضور سـخنرانان توانمنـد در زمینه موضـوع مدنظر.
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لـزوم سـخنرانی نماینـده/ نماینـدگان بهره بـرداران بـرای بیان مسـائل، مشـکالت و  _
پیشـنهادهای آن هـا، پیـش از دیگر سـخنرانان و پس از  آن، سـخنرانی مسـئوالن 

بـرای پاسـخ الزم بـه سـؤاالت مربوطه.
جلوگیـری از سـخنرانی های غیرمرتبـط و غیرکاربـردی طوالنی مـدت و متعـدد )در هر  _

مراسـم، حداکثـر سـه سـخنرانی عمومی و بـرای هرکـدام ده دقیقه زمان منظور شـود(.
 اختصـاص زمان کافی بـه بهره برداران و دیگر حاضران برای بیـان  نظرها، دیدگاه ها و _

نیز پرسش  از مدیران و کارشناسان درباره موضوع جشنواره.
زمینه سـازی برای شناسایی و حضور حداکثری گروه های هدف از بهره برداران به ویژه  _

بهره برداران پیشـرو، کارشناسـان موضوعی، مروجان، بخش هـای غیردولتی و دیگر 
 ذی نفعـان به  شـیوه های مقتضی و اطالع رسـانی به  هنگام ازطریـق  اعالم فراخوان

در رسانه های جمعی ملّی و محلی و چاپ و توزیع پوستر و موارد مشابه.
اطالع رسـانی گسـترده در شهر محل برگزاری مراسـم نظیر نصب بیلبورد در میادین  _

 اصلی شـهر و نزدیک به محل برگزاری مراسـم، اسـتفاده از تراکت، پالکارد، آویز و
مانند این ها و هدایت مدعوین به سمت محل برگزاری جشنواره.

تنـوع در برنامه هـا به ویـژه پخش کلیـپ، اسـتفاده از موضوعات هنـری مثل نمایش  _
ترویجـی، مسـابقه، اجـرای بازی هـا و آیین های سـنتی و محلی.

برگزاری جشـنواره در زمانی از سـال که شـرایط جوی مسـاعد بوده و امکان حضور  _
حداکثری مخاطبان فراهم باشـد.

نهایت دقت در انتخاب محل برگزاری، با توجه  به موضوع و عنوان جشنواره. _
تالش جهت بیش ترین استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی برای برگزاری جشنواره. _
پوشـش خبری و رسـانه ای مناسـب در سـطح محلی، اسـتانی و ملّی، پیش، حین و  _

پـس از اجـرای جشـنواره و تهیـه ویژه نامه خبری.
تهیـه یافته هـای تحقیقاتـی به زبان سـاده، مفهـوم و روان شـده در قالب رسـانه های  _

 گوناگون به ویژه راهنماهای تک برگی، نشـریات ترویجی، لوح های فشرده آموزشی و
امثال این ها و توزیع در بین حاضران در جشنواره.
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تهیـه گـزارش اجرای جشـنواره بر اسـاس فرمت ابالغی و ارسـال در موعـد مقرر، به  _
سـتاد مرکزی به منظور ارزیابی برنامه و همچنین، اسـتفاده از تجارب اسـتان برای 

بهره بـرداری دیگـر اسـتان ها و لحاظ کـردن در برنامه هـای آینده.
توجه به مبحث دانش بومی موجود در زمینه موضوع - محصول جشنواره. _
 پذیرایـی از شـرکت کنندگان درصـورت  امکان و ترجیحـاً با محصول یـا فراورده های  _

موضوع جشنواره.
ثبـت و ضبـط و پـردازش یافته هـا، نوآوری هـا و دسـتاوردها و نتایـج علمـی و فنـی  _

 جشـنواره به منظـور تهیـه نشـریه، بروشـور، دسـتنامه، فیلـم آموزشـی و دیگـر 
رسانه های ترویجی.






