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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 
توسـعه فن آوری هـای اطالعـات و ارتباطـات، امـروزه اسـتفاده از 
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شـبکه های مجـازی نیـز بـه  ایـن روش هـا افـزوده شـده اسـت. در رو ش های 
گروهـی، مـروج در ارتبـاط بـا گروهـي از بهره بـرداران قـرار دارد و مي توانـد 
هم زمـان، بـه تعـداد بیش تـري از آن هـا دسترسـي پیـدا کنـد. ازجملـه ایـن 
روش هـا، می تـوان نمایش هـای طریقـه ای و نتیجـه ای، روز مزرعـه، بازدیـد 
ترویجـی، سـایت های الگویـی، جشـنواره های ترویجـی و کارگاه ترویجـی را 
نـام بـرد. روش هـاي انبوهـي )جمعـي( نیـز در برگیرنـده تمامـي ابزارهایـی 
اسـت کـه در آن هـا، بـا به کارگیـری یک وسـیله ارتبـاط جمعي مثـل رادیو، 
تلویزیـون، فیلـم، روزنامـه، مجله، نشـریه، پوسـتر، نمایشـگاه و ماننـد این ها، 

منبـع پیـام قـادر بـه برقـراری ارتباط می شـود. 
در دفتـر ترویـج دانـش و فـن آوری کشـاورزی معاونـت آمـوزش و ترویج 
 کشـاورزی، روش هـای ترویجـی به طور مسـتمر پایـش و ارزیابی می شـوند و

افـزون  بر بازبینی دسـتورالعمل های موجود، سـعی بر آن اسـت تـا به فراخور 
شـرایط و نیازهای جدید، روش های نوین معرفی و دسـتورالعمل های مربوطه 
تدویـن شـوند و در اختیـار همکاران ترویج قـرار  گیرند. دسـتورالعمل حاضر، 
آخریـن نسـخه بازنگری شـده اسـت کـه خواهشـمند اسـت ضمـن مطالعـه 
دقیـق، از آن در اجـرای برنامه هـای ترویجـی بهـره  گرفتـه شـود. همـکاران 
شـما در ایـن دفتـر، آماده پذیرش هرگونه نظر، انتقاد و پیشـنهاد در راسـتای 

اصـالح، تکمیـل و بهبـود این دسـتورالعمل  در نسـخه های آینده هسـتند.
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مقدمه

 واقعیتی به نام جهانی شـدن در دنیای کنونی تحقق عملی یافته و دانش و اطالعات
بشـری رشـد فزاینده ای به خود گرفته است. بسیاری از کشـورها، به واسطه برخورداری 
از ابـزار و فن آوری هـای مـدرن، دانـش و اطالعـات را در قالـب شـبکه ها و سـامانه های 
اطالعاتـی و ارتباطـی در خدمـت سـازمان ها و نهادهای خـود قرار داده انـد. دراین بین، 
افزایـش روز بـه روز جمعیـت جهانـی مسـأله امنیـت غذایـی را بـه یکـی از چالش های 
 اساسـی تبدیل کرده اسـت و روش های سـنتی کشـاورزی دیگر پاسـخ گوی نیاز غذایی

جمعیت روبه نیسـت. یکی از الزمه های کشـاورزی مدرن و کارامد، فعالیت کنشـگران 
عرصـه کشـاورزی برای سـازمان دهی دانش و اطالعـات و به کارگیری آن اسـت. بخش 
تحقیقـات کشـاورزی، یکـی از کنشـگران اصلـی تولیـد دانـش فنـی متناسـب و الزم 
بخـش کشـاورزی بـه شـمار مـی رود کـه یافته هـا و دسـتاوردهای ایـن بخـش، بایـد 
بـه شـکل مناسـب و هدفمنـد بـه بخش انتقـال یافته و اسـتفاده شـود. در این راسـتا، 
اجـرای برنامـه هفتـه انتقـال یافته هـای تحقیقاتـی از جملـه فعالیت هایـی اسـت کـه 
 به شـکل گسـترده با همـکاری نهادهای ترویج و تحقیق کشـور در حال انجـام بوده که

دستورالعمل حاضر به این مقوله می پردازد.
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1- تعریف 

 روزهایی از هفته، به برگزاری جلسـاتی در قالب کارگاه، سـخنرانی، بازدید علمی و
 عملی در سطوح ملی، منطقه ای و استانی برای آگاهی کارشناسان بخش های اجرایی و

ترویـج از آخریـن یافته هـای تحقیقاتـی و نتایـج کاربـردی آنهـا اختصـاص می یابـد؛ 
 همچنیـن در ایـن جلسـات، محققـان از مسـائل و مشـکالت واقعی بخش کشـاورزی
 در منطقه آگاه شده و درنتیجه، زمینه   های الزم برای کاربردی ترشدن طرح های تحقیقاتی و

انتقـال سـریع تر یافته هـای نویـن بـه مولدیـن بخـش کشـاورزی ایجـاد می شـود. 
مجموعـه اي از یافته هـاي علمـي و فني بـا همـکاري بخش هاي تحقیقاتـي، ترویجي، 
آموزشـي و اجرا و به کارگیري همه وسـایل آموزشـي و کمک آموزشـي ارائه مي شـود. 

2- هدف

2-1- هدف کلی 

انتقال سریع یافته های تحقیقاتی بین کارشناسان، مروجان و بهره برداران.

2-2- اهداف اختصاصی 

 آگاهی یافتن مسـتمر و سـریع کارکنان ترویج، اجرا و بهره برداران پیشرو از طرح ها و _
یافته های تحقیقاتی کاربردی بخش کشاورزی و زیربخش های مرتبط با آن

تقویت و انسجام ارتباط متقابل تحقیقات و ترویج کشاورزی _
مطالعه و شناخت سریع مشکالت و مسائل مهم تولیدی در منطقه _
به روز نمودن سطح اطالعات و آگاهی کارکنان ترویج، تحقیقات و اجرا _

3- موضوعات برنامه

روی هم رفتـه، موضوعـات هفتـه انتقـال یافته هـای ملـی، منطقه ای و اسـتاني باید 
منطبـق بـا سیاسـت های وزارت جهاد کشـاورزی باشـد که مرجع تشـخیص آن دفتر 
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ترویـج دانـش و فـن آوری کشـاورزی )در سـطح سـتاد( و مدیریـت هماهنگـی ترویج 
کشـاورزی )در سـطح اسـتان( بوده، و بر این اسـاس ضروری اسـت:

1- برنامه قابلیت اجرایي )کاربردي( در شرایط بهره بردار را داشته باشد.
2- منطبق با برنامه های توسعه ای کشور باشد. 

3- در راستاي سیاست هاي اجرایي وزارت جهاد کشاورزي باشد. 
4- توان تولید در استان هاي مدعو وجود داشته باشد. 

 5- زمینـه به کارگیـری فـن آوری و یافتـه مدنظـر را فراهـم کرده و بهبـود تولید و
     درعین حـال، حفـظ محیط زیسـت و بهره بـرداری صحیـح از منابـع پایـه را در پـی 

   داشته باشد. 
6- تکراري نباشد. 

7- اجرای برنامه از نظر زمانی تاحد ممکن با شرایط موضوع/ محصول منطبق باشد. 

4- نحوه اجرای برنامه

اجـرای برنامـه در هـر زیربخـش )تولیـدات گیاهـی، دام، شـیالت، منابـع طبیعـي و  _
ماننـد آن هـا به صـورت محصولـي یـا موضوعي اسـت، یـا به عبارتـی، در هـر برنامه 
مرتبـط بـا یک محصـول یا موضـوع، محققـان مربوطه همـه زمینه هـای تخصصی 
آن را تدویـن و عرضـه خواهنـد کـرد. درصورتی کـه یافته هـا مسـتقل از محصول و 
 به صـورت موضوعی باشـد، برنامـه نیز به صورت موضوعی تدوین و اجرا خواهد شـد.

مؤسسـه های تحقیقاتـی می تواننـد چنیـن برنامه هایـی را پیشـنهاد داده و پـس از 
تصویـب اجـرا کنند. 

 درصورت وجود یافته جدید، اجرای برنامه در هر فصل زراعی، یک بار در یک منطقه _
یا چند بار در چند منطقه برنامه ریزی و انجام شود. 

محققـان ضمـن ارائـه مطالـب، بایـد فرصت مشـارکت به مخاطبـان بدهنـد و آن ها  _
نیـز موظـف هسـتند دربـاره هر موضوع، مسـائل و مشـکالت تولید منطقـه خود را 

دسـته بندی و در کارگاه بیـان کننـد.
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بهتـر اسـت کـه بازدیـد از قسـمت های مهـم و مرتبـط مؤسسـه/ مرکـز تحقیقات یا  _
واحد هـای بهره بـرداری در برنامـه گنجانـده شـود.

5- سطوح اجرای برگزاری برنامه

 دفتر ترویج دانش و فن آوری کشاورزی با همکاری مؤسسه ها، مراکز و پژوهشکده های _
تحقیقاتـی ملـی، هفتـه انتقـال یافته هـای تحقیقاتـی ملـی را برنامه ریـزی و اجـرا 
می کند و ممکن اسـت بنا به درخواسـت مؤسسـه مجری، در سـطح سـتاد یا یکی 

از اسـتان های کشـور اجرا شـود. 
مدیریـت هماهنگـی ترویـج کشـاورزی اسـتان ها بـا همـکاری مؤسسـه ها و مراکـز  _

تحقیقـات ملـی و اسـتانی و بـر اسـاس طرح هـای تحقیقاتـی کاربـردی ملـی، 
منطقـه ای و اسـتانی هفتـه انتقـال یافته هـای تحقیقاتـی منطقـه ای و اسـتانی را 

می کنـد. اجـرا  و  برنامه ریـزی 
 در برنامـه هفتـه انتقال یافته های تحقیقاتی منطقـه ای، مدعوین از مناطق هم جوار  و _

هم اقلیـم دعـوت شـده و در برنامـه شـرکت می کننـد )ایـن موضـوع می توانـد بـا 
هماهنگـی دبیـر شـورای مناطـق پنج گانـه هماهنـگ و برنامه ریـزی شـود(.

  در برنامـه هفتـه انتقال یافته های تحقیقاتی، در صورت لزوم می توان از تخصص ها و _
تجارب اساتید دانشگاه های مرتبط نیز استفاده کرد. 

در صـورت نیـاز، کارشناسـان ترویـج، اجـرا، شـرکت هاي خدمـات مشـاوره فنـي و  _
مهندسـي و بهره بـرداران پیشـرو بـه  یافته هـای تحقیقاتـي و علمـي مؤسسـه ها و 
 مراکز تحقیقاتي مسـتقر در سـایر اسـتان ها، مدیریت هماهنگي ترویج کشاورزی و

مرکـز تحقیقـات کشـاورزي و منابـع طبیعـي اسـتان متقاضـي موظـف بـه انجـام 
هماهنگـي الزم در ایـن زمینـه خواهنـد بـود.
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6- محل  اجرای برنامه

  تاحد ممکن محل اجراي برنامه باید در یکي از مراکز تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزي _
در نظـر گرفته  شـود. دربـاره تامین غذا، پذیرایي و محل اسـکان نیـز در حد امکان 

باید از امکانات تحت پوشـش وزارت متبوع با رعایت ضوابط اسـتفاده شـود.

7- نماینده زیربخش ها

بـرای ایجـاد هماهنگـي بیش تـر در برنامه ریزی هـا، الزم اسـت یـک نفـر نماینده 
تام االختیـار از جانـب هـر زیـر بخـش بـه شـرح زیر معرفي شـود:

 نماینـده تحقیقـات )مسـئول انتقـال یافته هاي مؤسسـه / مرکز تحقیقـات ملی برای  _
 برنامه های ملی یا مسـئول انتقال یافته هاي مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و

منابع طبیعی استان برای برنامه های منطقه ای و استانی(
نماینـده / نمایندگان ترویج )کارشـناس گروه ممیزی رهیافت هـا، الگوها و روش های  _

ترویجی و کارشـناس محصولی/ موضوعی دفتر ترویج دانش و فن آوری کشـاورزی 
بـرای برنامه هـای ملـی و کارشـناس اداره ترویـج مدیریـت هماهنگـی امـور ترویج 

اسـتان بـرای برنامه های منطقه ای و اسـتانی(
 نماینـده زیربخش هـای اجرایـی )نماینده معاونت هـای اجرایی بـرای برنامه های ملی _

یا نماینده مدیریت های اجرایي برای برنامه های استانی(
نماینده دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی در سطح ملی و نماینده گروه رسانه ها  _

از مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی در سطح استان برای مستندسازی برنامه
نماینـده تشـکل ها و تعاونی هـای تولیـدی مرتبـط بـا موضـوع/ محصول در سـطوح  _

ملـی یا اسـتانی



تی
قا

قی
تح

ی 
ها

ته 
اف

ل ی
قا

انت
ه 

فت
 ه

مل
لع

ورا
ست

د

13

8- شیوه برگزاری و زمان اجرای برنامه

تاحدممکن سـخنرانی ها در قالب پانل اجرا شـود و همه محققان شـرکت کننده در  _
برنامـه )مرتبـط با یک محصول یا موضوع( اعم از اینکه سـخنران باشـند یا مطالبی 
 را ارائـه نکننـد، حضـور فعـال داشـته باشـند و دربـاره مسـائل و مشـکالت مرتبط

نیز بحث و تبادل  نظر شود )به همین منظور، زمان الزم در نظر گرفته شود(.
  بهتر اسـت در برنامه سـخنرانی ها، سـه برنامه در صبح و یک برنامه در بعدازظهر و _

حداکثر چهار برنامه در یک روز گنجانده شود.
بـرای بهره مندی مناسـب تر مخاطبان از برنامه، اجراي هفتـه انتقال یافته ها در هفته  _

 آخر شـهریورماه، هفته اول مهرماه و نیز نیمه دوم اسـفندماه )مگر در موارد خاص(
برنامه ریزی نشود.

9- محتواي قابل ارائه در برنامه 

 نتایج طرح هاي تحقیقاتي کاربردي ملي، منطقه ای و استاني _
 نتایـج طرح هـای مطالعاتـی ترویـج و موضوعـات ترویجـی مربوط بـه تخصص های  _

حرفـه ای مـورد نیاز مروجـان و کارشناسـان ترویج
 نتایج حاصل از جمع آوري و جمع بندي دانش بومي )تأییدشده(. _

10- اطالع رسانی برنامه

بـراي افزایـش سـطح پوشـش و اثربخشـی برنامه، از رسـانه های ترویجـی مختلف 
نیـز بـرای تهیـه و پخـش برنامه هـاي خبري و آموزشـي دعوت شـود که ایـن مهم را 
دفتـر شـبکه دانـش و رسـانه های ترویجـی در سـطح ملی و گـروه مربوطه در سـطح 

اسـتان انجـام می دهد.
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11- مخاطبان

ازآنجاکـه مباحـث طرح شـده در برنامه هفتـه انتقال یافته ها و نتایـج حاصل از آن، 
تأثیر بسـیاری در مدیریت تولید در عرصه  خواهد داشـت؛ ازاین رو، باید مخاطبان این 
 برنامـه افـرادي باشـند که ارتباط مسـتقیمي بـا عوامل انسـانی تولید )بهره بـرداران و
 تولیدکنندگان( دارند یا در ایجاد الگوهای ترویجی وظیفه مند هسـتند. بر این اسـاس،

شرکت کنندگان ترکیبی از موارد زیر هستند:
 مروجان مسئول پهنه های تولیدی _
 کارشناسان محصولی/ موضوعي شهرستان، استان و ستاد _
 رؤساي ادارات ترویج شهرستان _
 اعضای تعاوني ها و تشکل های تولیدي مرتبط با موضوع _
 کارشناسان مسئول انتقال یافته های ستادی و استانی _
 اعضای شرکت های خدمات مشاوره فنی مهندسی کشاورزی _
 کشاورزان خبره و پیشرو _
 نمایندگان معاونت یا مدیریت اجرایي استان _
 مددکاران ترویجي _
 سایر کارشناسان موضوعي محصولي _

ترویـج بایـد بـا برنامه ریـزی و انجـام هماهنگی، تمهیداتـي در نظر گیـرد تا ضمن 
 حضور فعال تشـکل ها، تعاوني ها و اتحادیه هاي بخش کشـاورزي در این برنامه، امکان

گسترش و تحکیم آنها با موسسات و مراکز تحقیقاتي و علمي نیز فراهم شود.

12- گواهی تدریس 

 محققان با اجراي برنامه هفته انتقال یافته ها در قالب دایر کردن کارگاه آموزشـي و
 ارائـه و آموزش یافته هـاي تحقیقاتي به بهره برداران، از مزایاي پیش بیني شـده اعضاي
 هیئت علمي و ترفیع سـاالنه آن ها برخوردار می شـوند و بر این اسـاس، گواهی تدریس

نیز صادر خواهد شد. 
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13- برگزاری برنامه هفته انتقال یافته های ملی

1-13- تعیین و اعالم عناوین برنامه 

 باتوجه بـه زمینه هـای تخصصـی موجـود، مؤسسـه های تحقیقاتی ملـی، باید همه
یافته هـای تحقیقاتـی و موضوعـات کاربردی، که ترجیحاً تاکنون ارائه نشـده اسـت، را 
 تا پایان دی ماه هر سـال تعیین کرده و فهرسـت کاملی از آن ها را به ترتیب اولویت و

بـه همـراه تقاضـای اجـرای برنامـه، بـه دفتـر ترویـج دانـش و فـن آوری کشـاورزی 
معاونـت آمـوزش و ترویـج کشـاورزی عرضـه کننـد. برنامه هـای پیشـنهادی پـس از 
جمع بنـدی در ایـن دفتـر، در گردهمایی سـاالنه برنامه ریزی انتقال یافته های کشـور 

بـرای تصویـب نهایـی ارائه می  شـوند. 
گردهمایـی سـاالنه برنامه ریـزی انتقـال یافته های کشـور هرسـاله در اواخر بهمن 
 تشـکیل می شـود. کمیته هـای مربوطـه )متشـکل از کارشناسـان تحقیقـات، ترویج و
 اجـرا و ماننـد آن هـا( ضمـن بررسـی تقاضا و تطابـق عناوین ارائه شـده هر مؤسسـه و

مرکـز تحقیقاتـی، مـوارد را بررسـی، اصـالح، تصویـب یـا رد می  کننـد. وگرنـه، طـی 
جلسـه ای مشـترک با حضور نماینـده دفتر ترویـج دانش و فن آوری کشـاورزی، دفتر 
امـور پژوهشـی و نماینـده مؤسسـه/ مرکـز تحقیقـات مربوطه پیشـنهاد ها را بررسـی، 
رد یـا تصویـب می کننـد. سـرانجام پیشـنهادها ی تصویب شـده، پس از تعییـن اعتبار 

بـرای برنامـه کاری سـال بعـد ابالغ می شـوند. 
متولی اصلی این برنامه، دفتر ترویج دانش و فن آوری کشـاورزی، با همکاری دفتر 
 امـور پژوهشـی و نماینـدگان معاونت های اجرایی، روزشـمار )برنامه کاری سـال بعد(

برنامه هـای ملـی هفته انتقـال یافته ها را تهیـه و عرضه می کنند؛ درباره اطالع رسـانی 
نیـز همه کارهای الزم تا پایان اردیبهشـت ماه سـال آینده انجام می شـود.
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2-13- شرح وظایف، برنامه ریزی و اجرای برنامه 

الف( وظایف مؤسسه ها و مراکز تحقیقات ملی

 تعییـن و اعـالم یافته هـای تحقیقاتـی جدید کاربردی و ارسـال خالصـه آن به دفتر  _
ترویـج دانـش و فن آوری کشـاورزی تاپایان د ی ماه هر سـال

 اعـالم آمادگـی دوبـاره بـرای اجرای برنامـه دسـت کم 45 روز پیش از زمـان اجرای  _
برنامـه بر اسـاس جدول هـای روزشـمار برنامه ها

 تأمین محل اجرای برنامه )سـالن کنفرانس، مزرعه، کارگاه، نمایشـگاه، آزمایشـگاه و _
مانند این ها(

مساعدت در تأمین لوازم و مواد آموزشی و کمک آموزشی الزم _
تهیه سـرفصل موضوعات ارائه شـونده برای هر یک از عناوین تا پایان اردبیهشـت ماه  _

)بـر عهده محقق(
هماهنگی با محققان جهت آمادگی کامل برای ارائه یافته های تحقیقاتی _
تهیه محتوای فنی برای تهیه فیلم آموزشی - ترویجی )درصورت نیاز، بر عهده محقق( _
هماهنگی برای حضور محقق در محل اجرای برنامه _
تأمین محل اسکان مخاطبان و جابه جایی آن  ها از محل اسکان تا اجرای برنامه _
همکاری برای مستندسازی برنامه  _
ایجاد نمایشگاه جنبي _

ب( وظایف دفتر ترویج دانش و فن آوری کشاورزی

هماهنگـی بـرای حضـور مدعویـن در برنامه ها در زمـان و مکان های مشخص شـده،  _
پـس از اعـالم آمادگـی مؤسسـه تحقیقاتـی  ذی ربـط ، دسـت کم سـی روز پیش از 

زمـان اجرای هـر برنامه
 تنظیم استانداردها و دستورالعمل ها _
 ارزیابی برنامه در طول اجرای آن _
 تدوین و ارائه تحلیل کامل از اجرای کیفی برنامه بر اساس نتایج حاصل از فرم های ارزیابی _
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 انعـکاس نتایـج ارزیابـی اجـرای برنامـه بـه دفتر، مؤسسـه یـا مرکـز تحقیقاتی ملی  _
ذی ربـط بـرای بهبود رونـد اجرا

 اطالع رسانی مناسب درباره برنامه ها در سطح ملی _
  هماهنگی برای مستندسـازی برنامه ها در قالب رسـانه های ترویجی مناسـب نظارت _

بر حسن اجرای برنامه

14- برنامه هفته انتقال یافته های استانی

1-14- تعیین و اعالم عناوین برنامه هاي استاني

مراکز تحقیقات و آموزش کشـاورزي و منابع طبیعي در سـطح اسـتان ها باتوجه به 
تخصص هـاي موجـود در آن مرکـز، همه یافته هـاي تحقیقاتي و کاربـردي که تاکنون 
ارائـه نشـده اسـت و یـا ارائه مجـدد آن ضـرورت دارد، را باید تا پایان دي ماه هر سـال 
معیـن کـرده و لیسـت کاملـي از آن ها را در فـرم مربوطه تنظیـم و به ضمیمه تقاضاي 

اجـراي برنامـه بـه مدیریت هماهنگی امور ترویج کشـاورزی اسـتان ارائه کنند.
مدیریـت هماهنگـی امـور ترویـج اسـتان موظـف اسـت در هسـته فنـي تحقیـق 
آمـوزش و ترویـج کشـاورزي اسـتان، عناویـن پیشـنهادي مرکز تحقیقات کشـاورزي 
اسـتان را بررسـي کـرده و حداکثـر تا پایان بهمن ماه هر سـال، نتیجـه قطعي از حیث 
زمـان و مـکان و توافق هـای اعتبـاري مربوطـه را تعیین و به مبادي زیـر اعالم نمایند:

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعي استان  _
دفتر ترویج دانش و فن آوری کشاورزی  _
دفتر امور پژوهشی _

دفتـر ترویـج دانش و فن آوری کشـاورزی موظف اسـت پس از دریافـت برنامه هاي 
اسـتاني هفتـه انتقـال یافته هـا، حداکثـر تـا پایـان فروردین مـاه هـر سـال روز شـمار 
 برنامه هـاي موصوف )پس از تصویب نهایی در گرد همایی برنامه ریزی انتقال یافته های

تحقیقاتـی کشـور( را تنظیـم و ارائـه و در سـطح ملـي اطالع رسـانی کنـد. مدیریـت 
هماهنگـی ترویج کشـاورزی اسـتان نیز موظف اسـت بـرای جلب مخاطبـان و آگاهی 

آن هـا در سـطح اسـتان اطالع رسـانی کند. 
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2-14- شرح وظایف، برنامه ریزی و اجراي برنامه 

الف( وظایف مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعي استان

 تعییـن و اعـالم یافته هـای تحقیقاتـی جدیـد کاربـردی و ارسـال خالصـه آن برای  _
مدیریـت هماهنگی ترویج کشـاورزی کشـاورزی کشـاورزی اسـتان

  اعالم آمادگي اجراي برنامه، دسـت کم 30 روز پیش از زمان اجراي برنامه بر اسـاس _
جداول روز شمار برنامه هاي استاني یا جداول برنامه هاي توافق شده در سطح استان

  تأمین محل اجراي برنامه )سـالن کنفرانس، مزرعه، کارگاه، نمایشـگاه، آزمایشـگاه و _
مانند این ها(

 مسـاعدت در تأمیـن لـوازم و مـواد آموزشـي و کمک آموزشـی الزم تهیـه سـرفصل  _
موضوعـات ارائه پذیـر بـراي هـر یـک از عناویـن )برعهـده محققـان مربوطه(

 هماهنگي با محققان برای آمادگي کامل براي ارائه یافته هاي تحقیقاتي _
 ایجاد نمایشگاه جنبي از یافته ها  _
 تهیـه محتـوای فنـي جهت تهیـه فیلم آموزشـي ترویجـي )درصورت نیـاز بر عهده  _

محقـق مربوطه(
 همکاری در مستند سازی برنامه _
 در صـورت نیـاز به اسـکان مدعوین، تأمین اسـکان وجابه جایی آنها تـا محل اجرای  _

برنامه به عهده مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان اسـت.
 صـدور گواهـي شـرکت در دوره بـراي از مخاطبـان مطابـق بـا برنامه هـاي مصوب و  _

توافق شـده
 صدور گواهي تدریس براي هر یک از مدرسان و محققان ارائه دهنده برنامه _
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ب( وظایف مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان

  اخـذ اعـالم آمادگـي مرکـز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان  _
براي هر برنامه

 ارزیابي برنامه و ارائه تحلیل از آن _
 انعکاس نتایج ارزیابي اجراي برنامه به: _

1( دفتر ترویج دانش و فن آوری کشاورزی 
2( دفتر امور پژوهشی

3( مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ذي ربط 
4( بخش اجرایي مربوطه

اطالع رساني مناسب درباره اجراي برنامه ها _
هماهنگي برای مستندسازي برنامه در قالب رسانه ترویجی مناسب _
نظارت بر حسن اجراي کار _

15- نظارت و ارزیابي برنامه 

بـرای هدایـت صحیـح برنامه هـا و انطباق آن بـا سیاسـت های کالن وزارت متبوع، 
برنامـه، در دو بعـد زیـر نظارت و ارزیابی می شـود: 

الـف( بعـد فنی: کارشـناس موضوعی دفتـر ترویج دانـش و فن آوری کشـاورزی 
همچـون ناظـر فنـی )بـرای برنامه هـای ملـی( و یا مدیـر هماهنگـی ترویج اسـتان ها 

)بـرای برنامه هـای منطقـه ای و اسـتانی( فعالیـت می کند.
ب( بعـد ترویجـی: نماینده گـروه رهیافت هـا؛ الگوها و روش هـای ترویجی دفتر 
دانـش و فـن آوری کشـاورزی رعایـت ضوابط ترویجـی و نظارت بر حسـن اجرای کار 

را دنبـال می کند. 
در این باره، رعایت نکات زیر ضروری است:

الزم اسـت پـس از اجـرای هـر برنامـه انتقـال یافته هـا، شـرکت کنندگان بـا دریافت  _
فرم هـای مربوطـه، سـخنران یـا محقـق ارائه دهنـده یافتـه را ارزیابـی کنند.



کارشناسـان دفتـر ترویـج دانش و فـن آوری کشـاورزی و مدیریـت هماهنگي ترویج  _
کشـاورزی اسـتان ها پـس از جمع بنـدی و اسـتخراج نتایـج ارزیابي بـه تفکیک هر 

موضـوع، نتیجـه را به مؤسسـه یـا مرکز تحقیقـات مربوطه اعـالم کنند.
دفتـر ترویـج دانـش و فـن آوری کشـاورزی و مدیریـت هماهنگـي ترویج کشـاورزی  _

 اسـتان ها می تواننـد بـا اجـراي طرح هاي مطالعاتـي و با کمک بخش هـای دولتی و
غیردولتی، میزان اثربخشي برنامه هاي اجراشده در طول سال را بررسي کنند.

 چکیده مطالب ارائه شده به همراه گزارش مصور برنامه و نتایج ارزیابی شرکت کنندگان _
در برنامـه هفتـه انتقـال یافته هـای تحقیقاتـی، باید پـس از انتشـار در اختیار دفتر 
ترویـج دانـش و فـن آوری کشـاورزی و اسـتان هاي ذي نفـع قـرار گیـرد )به صورت 

لوح فشـرده، نشـریه و ماننـد آن ها(.

16- اشاعه یافته ها 

پـس از اجـراي برنامه هـای انتقـال یافته های ملی، کارشناسـان شـرکت کننده در 
هـر برنامـه، حداکثـر تـا یـک مـاه پـس از اجـراي آن، با اطـالع قبلـی به سـتاد، باید 
دسـت کم یـک کارگاه آموزشـي بـرای سـایر کارشناسـان و بهره بـرداران اسـتان خود 
برگـزار کـرده و گـزارش اجرایـي آن را بـه دفتـر ترویـج دانـش و فن آوری کشـاورزی 

ارسـال کنند.
پـس از اجـرای برنامه هـای انتقـال یافته های منطقه ای و اسـتانی نیز کارشناسـان 
شـرکت کننده در هـر برنامـه، بایـد حداکثـر تـا یـک مـاه پـس از اجـرای آن، کارگاه 
آموزشـی برای سـایر کارشناسـان و بهره برداران برگـزار کرده و گـزارش اجرایی آن را 

بـرای مدیـر هماهنگی ترویج اسـتان ارسـال کنند.






