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اهـداف و مأموریت هـای ترویـج کشـاورزی، از طریـق فرآیندهـای ارتباط 
اثربخـش تحقق می یابند که ابزار برقراری ایـن ارتباط »روش های ترویجی« 
اسـت؛ بنابرایـن، یکـی از عوامـل موثـر در کارایـی و اثربخشـی نظـام ترویـج، 
انتخـاب و به کارگیـري مناسـب روش هـاي ترویجـی اسـت.  توانایـی آن در 
روش هـای ترویجـی بـه همـه فعالیت هـا و فنونی اطالق می شـود کـه مروجان 
بـرای ارتبـاط بـا مخاطبـان بـه کار می برنـد. روی هم رفته، روش هـای ترویجی 
را می تـوان در سـه گـروه انفـرادی، گروهـی و انبوهـی دسـته بندی کرد 
کـه از دیربـاز، در نظام هـای ترویـج کشـاورزی دنیـا و نیـز کشـور مـا، طیـف 
گسـترده ای از این روش ها اسـتفاده شـده اسـت؛ البتـه به تدریج و بـه فراخور 
نیازهـا و شـرایط جدیـد، دسـتخوش تغییراتی ازنظـر بُروز روش هـای جدید و 
اهمیـت نسـبی آنها شـده اند، به طوری کـه از اهمیت برخی از روش ها کاسـته 

شـده و برخـی از روش هـای نویـن دیگر طراحی و اسـتفاده شـده اند. 
ارتبـاط مسـتقیم و دوسـویه  یـک  برقـراري  انفـرادی شـامل  روش هـای 
بیـن مـروج و بهره بـردار اسـت به نحوي کـه بتواننـد فقـط بـا یکدیگـر تفهیم و 
بـه مالقـات در خانـه و  انفـرادی می تـوان  تفاهم کننـد. ازجملـه روش هـای 
مزرعـه، مالقـات در اداره ترویـج، تماس هـای غیررسـمی، ارتبـاط تلفنـی و 
ایمیـل اشـاره کـرد کـه باتوجه بـه توسـعه فناوری هـای اطالعـات و ارتباطات، 
امـروزه اسـتفاده از شـبکه های مجـازی نیـز بـه  ایـن روش هـا افـزوده شـده 
اسـت. در رو ش هـای گروهـی، مـروج در ارتبـاط بـا گروهـي از بهره بـرداران 
قـرار دارد و مي توانـد هم زمـان بـه تعداد بیشـتري از آنها دسترسـي پیـدا کند. 
نمایش هـای طریقـه ای و نتیجـه ای، روز مزرعـه، بازدیـد ترویجی، سـایت های 
الگویـی، جشـنواره های ترویجـی و کارگاه ترویجـی نمونه هایـی از روش هـای 

پیشگفتار �
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گروهـی بـه شـمار می رونـد. روش هـاي انبوهـي )جمعـي( نیـز دربرگیرنـده 
تمامـي ابزارهایـی اسـت کـه در آن ها، به کارگیـری یک وسـیله ارتباط جمعي 
مثل رادیو، تلویزیون، فیلم، روزنامه، مجله، نشـریه، پوسـتر، نمایشـگاه و مانند 
این هـا، منبـع پیـام را قـادر مي سـازد تا بـا جمعیتي زیـاد ارتباط برقـرار کند. 
در دفتـر ترویـج دانـش و فّنـاوری کشـاورزی معاونـت آمـوزش و ترویـج 
کشـاورزی، روش هـای ترویجـی به طـور مسـتمر پایـش و ارزیابـی می شـوند و 
افـزون  بـر بازبینی دسـتورالعمل های موجود، سـعی بر آن اسـت تا بـه فراخور 
شـرایط و نیازهـای جدیـد، روش های نویـن معرفی شـده و دسـتورالعمل های 
مربوطـه تدوین شـوند و در اختیـار همکاران ترویـج قرار  گیرند. دسـتورالعمل 
حاضر، آخرین نسـخه بازنگری شـده اسـت که خواهشمند اسـت ضمن مطالعه 
دقیـق، از آن در اجـرای برنامه هـای ترویجـی بهـره  گرفتـه شـود. همـکاران 
شـما در ایـن دفتـر، آماده پذیـرش هرگونه نظر، انتقاد و پیشـنهاد در راسـتای 

اصـالح، تکمیـل و بهبـود این دسـتورالعمل  در نسـخه های آینده هسـتند.
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در ترویـج کشـاورزی، روش هـای متنوعـی بـرای پوشـش حداکثـری 
مخاطبان و دسـتیابی به اثربخشـی برنامه های به کار می رود. یکی از موثرترین 
روش هـا کـه در طـی زمان، کارآمدی خـود را به اثبات رسـانده، روش ترویجی 
»روز مزرعـه« اسـت. به طـور گزیـده می تـوان روز مزرعه را یکـی از روش های 
ترویجـی گروهـی و مبتنـی بـر تبـادل دانـش از کشـاورز به کشـاورز دانسـت؛ 
به طـوری  کـه در مزرعـه کشـاورز میزبـان، شـرایطی ایجـاد می شـود تـا دیگر 
کشـاورزان از عملیـات مطلـوب کشـاورزی بازدیـد کننـد و ضمـن آشـنایی بـا 
دسـتاوردها یـا شـیوه های مدیریتی نوین، پرسـش های خـود را مطرح و بحث و 
تبادل نظـر کننـد. روی هم رفتـه در ایـن روش، مزرعـه یـا واحـد بهره بـرداری 
همچـون بسـتر واقعـی و طبیعـی هرگونـه عملیات کشـاورزی جایگاهـی ویژه 
دارد. ایـن روز در اصـل، به منظـور فراهـم کردن فضایی غیررسـمی برای ایجاد 

ارتبـاط و یادگیـری بین کشـاورزان پیش بینی شـده اسـت. 
روز مزرعـه در واقـع، یکی از شـیوه های موثر در انتقـال پیام های ترویجی 
اسـت کـه نوعـی فرصـت یـا موقعیـت یادگیـری را فراهـم مـی آورد کـه طی 
آن، تعـدادی از کشـاورزان کـه در رشـته خاصـی فعالیت دارنـد، ضمن تبادل 
نظرهـا و بهره گیـری از تجارب موفـق، از آخرین دسـتاوردهای علمی و تجربی 
نیـز آگاه می شـوند. در ایـن روش، انتخـاب مزرعـه و کشـاورز میزبـان نقـش 
اساسـی در موفقیـت و غنای تجارب کشـاورزان بازدیدکننـده دارد. این برنامه 
بـا تمرکـز بـر یک موضـوع اصلـی، شـیوه های نوین را به کشـاورزان پیشـرو و 
سـایر کشـاورزان منطقـه ارائـه می  کنـد و تاکید آن بـر جلب توجه کشـاورزان 

منطقـه بـه فّناوری هـای موجود و جدید در کشـاورزی اسـت.
دقـت در اهـداف برگـزاری روز مزرعـه و مقایسـه آن بـا برخـی از دیگـر 

مقدمه �
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فعالیت هـای ترویجـی، نشـان می دهد که ایـن فعالیت ها گاه اهداف مشـابهی 
دارنـد و بـا صـرف هزینه های زیاد، برنامه ریزی و اجرا می شـوند. به همان سـان، 
تجربـه برگـزاری روز مزرعـه حاکی از آن اسـت که عوامل سـتادی، اسـتانی، 
پژوهشـی و اجرایـی در مـوارد متعـددی بنا به سـلیقه و موقعیـت اداری خود، 
روز مزرعـه را برگـزار می کننـد کـه بـدون شـک، ایـن امـر شـتاب دسـتیابی 
بـه اهـداف روز مزرعـه را کاهـش داده و در مـواردی، حتـی انحـراف از اهداف 
سـازمانی را بـه دنبـال خواهد داشـت. ازاین رو، دسـتورالعمل حاضـر با نگاهی 
جدیـد، بـرای یکسان سـازی و اسـتاندارد  کـردن برنامه هـا و فعالیت هـای روز 
مزرعـه تدویـن شـده تـا بـرای بهره بـرداری در اختیـار دسـت اندرکاران قـرار 
گیـرد و ضمـن رعایـت اصل وحدت رویـه، نتایج و اهـداف مدنظـر حاصل آید. 
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1- تعاریف �
روز مزرعـه: روز مزرعـه عبـارت از روز یـا روزهایـی اسـت کـه در آن یـک واحد 
بهره بـرداری یـا منطقـه کشـاورزی یـا عرصـه منابـع طبیعی موفـق می توانـد پذیرای 
بازدیـد عمـوم باشـد. هـدف اصلـی روز مزرعـه معرفـی اجمالی یـا عمومـی نوآوری ها 
اسـت. به طورمعمول در این روز یا روزها، نمایشـگاه های مناسـبی همچون نمایشـگاه 
ادوات کشـاورزی، بذرهـا و مـواد آموزشـی نیز برپا می شـود. ایـن روش کمک می کند 
تـا بـا نمایـش بهتریـن ابعـاد فعالیت هـای کشـاورزی کشـاورزان میزبـان )ازجملـه 
کشـاورزان پیشـرو، خبـره و رهبـران فنی منطقـه( و انتقـال نتایج کاربـردی و تجارب 
کشـاورزان میزبـان، فرصتـی به دیگر کشـاورزان برای مشـاهده و بحث بـا یکدیگر و با 
متخصصـان فن داده شـود و درنتیجـه، توانمندی هـای حرفه ای مخاطبـان روز مزرعه 

ارتقـا یابد. 
مزرعـه: در این شـیوه نامه، مراد از مزرعـه هرگونه واحد تولیدکننـده یا بهره بردار 
در کلیـه بخش هـای کشـاورزی و منابـع طبیعـی مثـل دام، طیـور، آبزیـان، باغبانـی، 

زراعـت، منابـع طبیعی و صنایع، مشـاغل وابسـته و جانبی اسـت. 
کشـاورز)ان( میزبـان: منظـور کشـاورزانی هسـتند کـه ارائـه تجـارب موفـق و 
شـیوه های موفـق کشـاورزی بـر عهـده آنـان بـوده و در ایـن برنامـه، مزرعـه آن هـا 

میزبـان سـایر کشـاورزان منطقـه اسـت. 
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2- اهداف �

2-1- هدف کلی

تبادل دانش یا معرفی یک ایده، روش، تجربه یا محصول جدید و نتایج آن به هر تعداد 
ممکن از کشاورزان بنا برشرایط و امکانات مزرعه میزبان و در شرایط غیررسمی.

2-2- اهداف اختصاصی

ارائـه فرصـت بـه کشـاورزان برای مشـاهده مسـتقیم روش هـا، محصـوالت و تجارب  _
نویـن یـا موفـق کشـاورزی در واحـد بهره بـرداری و در فضایی غیررسـمی؛

تحریک حس کنجکاوی کشـاورزان نسـبت بـه روش، ایده یا محصـول جدید و طرح  _
پرسـش های احتمالی آنان؛

تشویق کشاورزان به استفاده از روش ها، محصوالت یا تجارب نوین در مزارع خود؛ _
ایجـاد میـل و رغبت در کشـاورزان مجـرب برای انتقـال دسـتاوردها و تجربیات خود  _

به سـایر بهره  بـرداران؛
افزایش ضریب پوشش فّعالیت های ترویجی با بهره گیری از ظرفیت جوامع محلی؛ _
افزایش ارتباط بین کشاورزان یک منطقه و شبکه سازی بین آنان؛ _
شـناخت بیشـتر کشـاورزان خبـره و پیشـرو یـا رهبـران فنـی نسـبت بـه مسـائل و  _

مشـکالت سـایر بهره بـرداران در منطقـه؛
فراهم شـدن فرصت الزم برای شـناخت و آشـنایی بیشـتر و بهتر مقامات باالدسـت  _

کشاورزان؛
دریافت خدمات و حمایت های بیشتر از طریق تعامل با مقامات باال؛ _
تشـویق مروجـان مسـئول پهنـه و کارشناسـان ترویج کشـاورزي در یافتن مسـائل و  _

مشـکالت فـرارو و دسـتیابي بـه ظرفیت هاي نهفتـه تولیـد در منطقه؛
افزایش تعامل و تبادل تجربیات و دانش بین کشـاورزان، پژوهشـگران، کارشناسـان و  _

مروجـان در محیط مزرعه؛
انتقال نتایج پروژه های تحقیقی- ترویجی و سایت های الگویی تولیدی- ترویجی. _
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3- مخاطبان �
ازآنجاکـه مباحـث مطرح شـده در روز مزرعـه و نتایج حاصل از آن، تأثیر بسـیاری 
در مدیریـت تولیـد در عرصه هـاي کشـاورزی و مدیریت منابع طبیعی خواهد داشـت؛ 
مخاطبـان ایـن برنامـه افـراد یـا گروه هایـی هسـتند کـه بـا تولیـد و عوامـل تولید یا 
منابـع طبیعـی ارتبـاط مسـتقیم دارنـد. بر ایـن اسـاس، دایـره مخاطبـان روز مزرعه 

عبارت انـد از: 
بهره برداران عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی )مخاطبان اصلی(؛ _
مرّوجان مسئول و کارشناسان موضوعي پهنه ها؛ _
اعضا یا ارکان تشّکل های کشاورزی؛ _
مددکاران ترویجی و تسهیلگران روستایی؛ _
کارشناسان معاونت)ها( یا مدیریت)های( اجرایي؛ _
رؤساي ادارات ترویج شهرستان؛ _
پژوهشگران کشاورزی و منابع طبیعی )به ویژه محققان معین(؛ _
مصرف کنندگان محصوالت کشاورزی و دیگر عالقه مندان. _

مسـئوالن محلـی، شهرسـتانی، اسـتانی یـا ملّـی )بـرای رویدادهـای ملّـی( نیـز 
می تواننـد در ایـن روز دعوت شـوند. در رویدادهـای ملّی یا منطقه ای، از کشـاورزان و 

کارشناسـان دیگـر اسـتان ها نیـز بایـد دعوت شـود.
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4- اصول کلي  �
اصـول کلـي حاکـم بـر اجـراي روز مزرعـه بـرای اجـرا و برنامه ریـزي، کـه بایـد 

منطبـق بـر سیاسـت های وزارت جهـاد کشـاورزی باشـد، از ایـن قـرار اسـت: 
موضوع برنامه باید در راستاي سیاست هاي توسعه اي برنامه وزارت متبوع باشد.  _
زمـان اجـراي برنامـه بایـد هماهنگ بـا فعالیت یـا مراحل کشـت یا تولیـد محصول  _

مدنظر باشـد. 
مخاطبان باید از عوامل درگیر در فرایند تولید انتخاب شوند.  _
هـدف برنامـه، معرفـی اجمالی یـا عمومـی نوآوری ها اسـت؛ بنابراین محـدود کردن  _

تعـداد مخاطبـان ضرورتـی نـدارد و بنـا بـر امکانـات مزرعه میزبـان، اجـرای برنامه 
می توانـد از یـک گـروه کوچـک تـا تعـداد بیشـتری از کشـاورزان را در برگیرد. 

مکان اجرا باید واحد بهره برداری باشد.  _
مراسـم روز مزرعـه افـزون بـر برگـزاري در سـطح شهرسـتان و اسـتان، به صـورت  _

منطقـه ای و بـا حضـور اسـتان هاي هم جـوارو هم اقلیـم و به ویـژه بـراي آشـنایي با 
محصـوالت جدیـد یـا روش هـاي نویـن نیـز برگزار مي شـود.

در ایـن روش، بـر اسـاس اولویت هـاي مناطـق و تقویـم زراعـي، موضـوع و تاریـخ  _
برگـزاري پیشـتر از طریـق معاونت آمـوزش و ترویج یـا مدیریـت هماهنگی ترویج 

اسـتان ها تعییـن و اعـالم مي شـود.
حضور هم زمان محققان معین پهنه، مروجان پهنه و بهره برداران الزامي است. _
در قالب فعالیت هاي کمیته هاي مشـترک پژوهشـی، آموزشـي و ترویجي استان هاي  _

هم جـوار، برنامـه روز مزرعـه را می تـوان ملّـی یا منطقـه اي برگزار کرد کـه در این 
صـورت، معاونـت آموزش و ترویج کشـاورزی بین اسـتان ها هماهنگـی خواهد کرد. 

مخاطبان باید با موضوع برنامه ارتباط حرفه ای داشته باشند.  _
در پایـان برنامـه، بـا محوریـت بهره بـردار میزبـان و همراهـی کارشناسـان حاضـر و  _

مشـارکت شـرکت کنندگان، دربـاره مزایـا و معایـب یـا محدودیت هـای روش یـا 
محصـول بازدیـد شـده بحـث و جمع بنـدی شـود. 
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5- ویژگی های روز مزرعه �
در روز مزرعـه، کشـاورزان می تواننـد نمایش هـای نتیجـه ای یـا طریقـه ای تولیـد 
محصـوالت را اجـرا کـرده و روش هـا یـا ایده هـای نـو را به دیگـر کشـاورزان در واحد 
بهره بـرداری ارائـه کننـد. این برنامـه بر یک موضوع اصلی تمرکز داشـته و شـیوه های 
نویـن را بـه کشـاورزان منطقـه عرضـه می کنـد. تعـداد دفعـات برگـزاری روز مزرعـه 
تابعـی از مراحـل اصلـی پـرورش محصـول یـا مراحـل اصلـی فراینـد در یـک روش 
اسـت و محدودیـت خاصـی از این نظر وجـود ندارد. تاکیـد این برنامه بـر جلب توجه 
کشـاورزان منطقه به فّناوری های موجود و جدید در کشـاورزی اسـت؛ در این راسـتا، 
حضـور شـرکت های تامین کننـده فّناوری هـای متناسـب بـا موضـوع روز مزرعـه بـر 
غنـای برنامـه می افزایـد. همچنیـن، برنامـه روز مزرعـه را می تـوان همـراه بـا اجـرای 
برنامه هـای جنبـی مثـل دعـوت از میهمانـان ویـژه و چه بسـا تـدارک یـک یـا چنـد 
برنامـه آیینـی بـرای جذابیـت بیشـتر برگـزار کـرد. درنظر گرفتـن برنامه هـای جنبی 
بیشـتر بـرای روزهـای مزرعـه، با تعـداد چشـمگیری از شـرکت کنندگان توجیه پذیر 
اسـت. هـدف روز مزرعـه معرفـی عمومـی و اجمالـی ایده های نـو اسـت؛ بنابراین، در 
روز مزرعـه انتظـار نمـی رود پـس از اتمـام برنامـه، کشـاورزان اطالعات زیـادی را فرا 
گرفتـه باشـند. در عـوض، امیـد مـی رود کشـاورزان بـا مشـاهده کارهای همسـایگان  
خـود و مهارت هـای آن هـا، بـا عالیـق و نگرش هـای جدیـدی برنامـه را تـرک کنند و 

بـرای اسـتفاده از نوآوری کنجکاو و مشـتاق شـده  باشـند. 
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6- سطوح برگزاری برنامه  �
 روز مزرعـه را می تـوان در سـطوح مختلـف اجـرا کـرد. اجـرای برنامه در سـطوح 
محلـی ازجملـه یـک روسـتای خاص یا روسـتاهای هم جوار نیـز امکان پذیر اسـت؛ اما 

به طورمعمـول، در سـطوح زیـر برگزار می شـود: 
 الـف- در سـطح دهسـتان یـا شهرسـتان: می تـوان روز مزرعـه را بـرای 
عرضـه گزیـده ای از اقدامـات کشـاورز میزبان برای سـایر کشـاورزان یک دهسـتان یا 

شهرسـتان برگـزار کرد. 
ب- سـطح اسـتان: موضوعـات یـا مـواردی کـه عمومیـت و شـمول بیشـتری 

دارنـد، در سـطح اسـتانی اجـرا می شـوند.
ج-سـطح مّلـی: موضوعـات یـا مـواردی کـه عمومیـت و اهمیـت ملّـی دارنـد 
همچـون موضوعـات یا محصـوالت راهبردی یـا مرتبط بـا سیاسـت های وزرات جهاد 
کشـاورزی، در سـطح ملـی برگـزار می شـوند؛ در ایـن صـورت، از مقامـات مسـئول 
اسـتانی و ملّـی دعـوت می شـود. دعـوت از این مسـئوالن، از یک  سـو موقعیتی اسـت 
برای آشـنایی و شـناخت بهتر و بیشـتر مسئوالن و کشاورزان و از سـوی دیگر، فرصتی 
اسـت بـرای اسـتان برگزارکننـده تا بـرای دریافـت خدمات بیشـتر با مقامـات دولتی 
تعامـل و مذاکـره کنـد. برنامـه را می تـوان بـا ارائه یک درخواسـت خوب مـدون برای 

جـذب حمایت هـای بیشـتر، جمع بنـدی کـرد و بـه پایان  رسـاند.
نکته: حسـب مـورد، اسـتان هایی که ازنظـر موضوع یـا محصولی خـاص، نیازها و 
اولویت هـای مشـابهی دارنـد، می تواننـد روز مزرعـه را به صورت منطقه ای بـه میزبانی 
یکـی از اسـتان ها برنامه ریـزی و اجـرا کننـد. بـرای نمونـه، در زیربخـش شـیالت و 
آبزیـان، روز مزرعه برای اسـتان های سـاحلی شـمالی و جنوبی با میزبانی یک اسـتان 

برنامه ریـزی و برگزار شـود. 
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7- برنامه ریزی  �
در برنامه ریـزی روز مزرعـه، الزم اسـت تـا برنامه ریـزان ابعـاد متنوعـی را در نظـر 
گیرنـد. برنامه هـا بایـد به گونـه ای طراحی شـود کـه بهره بـردار میزبان، نقش برجسـته ای 
را در ارائـه روش هـای عملیاتـی و ضرورت هـای محصـول/ موضوع بر عهده داشـته باشـد. 
گفتنـی اسـت در ایـن »روز« مـروج مسـئول پهنه نیـز باید حضور داشـته باشـد تا نکات 
فنـی را در کنـار بهره بـردار تشـریح کند. بـرای برنامه ریزی روز مزرعه بـا کیفیتی مطلوب 

الزم اسـت بـه مـوارد زیر توجه شـود:
تعیین هدف برنامه _
تعییـن تاریـخ، زمـان، مـکان و جزئیات ضـروری برنامـه ضمن تمـاس و هماهنگی با  _

رهبـران محلی و کشـاورز میزبـان و اعالم آن به کشـاورزان بازدیدکننـده و مروجان 
پهنـه؛ به نحوی کـه جزئیـات برگـزاری روز مزرعـه مشـخص و تدویـن شـود. زمـان 
مناسـب اجـرای برنامـه می تواند حین کاشـت، داشـت یا برداشـت محصول باشـد؛ 
البتـه روز مزرعـه تنهـا بـه کشـت محصـوالت زراعـی اختصـاص نداشـته و سـایر 
فعالیت هـای کشـاورزی، دامـداری و پـرورش آبزیـان را در بـر می گیـرد. گفتنـی 
اسـت کشـاورز میزبـان هـم بایـد ازنظـر فنـی و اجتماعـی، ویژگی هـای الزم برای 

الگوپذیری را داشـته باشـد. 
اطالع رسـانی بـه عمـوم مـردم منطقـه، همچنیـن چـاپ پوسـتر و بنـر، بروشـور،  _

کاتالـوگ و نشـریات ترویجـی مرتبـط بـا موضـوع روز مزرعـه؛ برای آگاهی بخشـی 
تکمیلـی بـه شـرکت کنندگان نیـز در سـطح سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان و 

ادارات تابعـه در شهرسـتان ها اطالع رسـانی کافـی شـود.
براسـاس اولویت هـاي تولیـد و موضـوع مدنظـر در هـر منطقـه، بـرای شـرکت هم زمان  _

مسـئوالن، پژوهشـگران، مروجـان و بهره بـرداران در برنامـه روز مزرعـه برنامه ریزی شـود. 
تابلوهـای راهنمـا و همچنیـن نقشـه راهنمـای مسـیرهای بازدید قطعات نمایشـی،  _

شـرکت های  اسـتقرار  محـل  آموزشـی،  کارگاه هـای  احتمالـی  برگـزاری  محـل 
عرضه کننـده فّناوری هـای نویـن و ماننـد اینهـا طراحـی و نصـب شـوند.
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همزمان با مراسـم، نمایشـگاهی جذاب و اسـتاندارد تدارک دیده شـود و در حاشـیه  _
برپایـی نمایشـگاه هـم بهتر اسـت اقالمی چون کتاب، نشـریه و محصـوالت جانبی 

بـرای اهـدا به میهمانـان در نظر گرفته شـود.
 پیش بینی و تدارک وسیله نقلیه مناسب برای ایاب وذهاب کشاورزان و سایر مهمانان. _
تمهیـدات الزم بـرای حضور شـرکت های عرضه کننـده فّناوری های نوین کشـاورزی  _

مرتبـط با موضوع روز مزرعه اندیشـیده شـود.
جلـب مشـارکت پژوهشـگران مراکز پژوهشـی و اسـتادان دانشـکده های کشـاورزی  _

حسـب مـورد و درصـورت تأییـد نهـاد ترویج و کشـاورز میزبـان، برای حضـور آنان 
در برنامـه روز مزرعـه و برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی ترویجی مرتبـط با موضوع 

پیگیری شـود.
برای پذیرایی مناسب از شرکت کنندگان برنامه ریزی شود. _
مقامـات ارشـد ملّـی و اسـتانی، روسـای سـازمان ها و ادارات مرتبـط، دانشـگاهیان،  _

اصحـاب رسـانه و ماننـد اینهـا بـرای حضـور در مراسـم افتتاحیـه روز مزرعـه دعوت 
. ند شو

مدیریـت هماهنگـی ترویج اسـتان بـرای بازدید کشـاورزان شهرسـتان های مختلف  _
طبـق برنامـه زمان بنـدی برنامه ریـزی کند. 

بـا هماهنگـی مدیریـت ترویج اسـتان، بـرای بازدید تیم هایـی با همراهی هـر یک از  _
محققـان معیـن مرکز برنامه ریزی شـود. هر رئیـس مرکز جهادکشـاورزی در حوزه 
تحـت پوشـش خـود و بر اسـاس جـدول زمانـی، بـرای شـرکت گروهـی مرکب از 
محقـق معیـن، کارشناسـان پهنه، کشـاورزان، زنان تسـهیل گر منطقه، مـددکاران 

ترویجـی و جوانان روسـتایی در برنامـه روز مزرعه اقـدام کند.
روابط عمومـی معاونـت آمـوزش و ترویـج و نیـز سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان  _

بـر حسـب سـطح اجـرای برنامـه، ضمـن مستندسـازی کامـل برنامـه روز مزرعه، 
در سـطح جرایـد، سـایت ها،  برنامـه  پوشـش خبـری  بـرای  را  هماهنگـی الزم 

انجـام دهنـد. تلویزیونـی  شـبکه های رادیویـی و 
بـرای کاهـش هزینه هـا، آمـوزش فراگیـر و اسـتفاده بهینـه از نظرهـای کارشناسـی  _

دیگـر اسـتان ها و شـرکت کنندگان در برنامـه، و بـه منظـور اسـتفاده از حضـور 
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مدیـران، مروجـان و کارشناسـان مرتبـط بـا موضـوع از سـایر اسـتان های همجوار 
در یـک منطقـه؛ پـس از منطقه بنـدی اسـتان هایی کـه محصـوالت مشـترک در 
زیربخش هـای مختلـف دارنـد، بـرای اجـرای روز مزرعـه بـه میزبانـی یک اسـتان 

پیشـرو برنامه ریـزی شـود.
- طبـق جـدول عناویـن، فهرسـت الفبایـی موضوعـات ارائـه شـونده مشـخص 

می شـود. بـر ایـن اسـاس:
روز، ساعت و مدت ارائه هر موضوع، معین و مشخص مي شود. _
فـرم مخصـوص ثبت نـام، تهیـه و بـرای ثبت نـام داوطلبـان در اختیـار مدیریت هـاي  _

هماهنگـی ترویـج هـر اسـتان یـا منطقه قـرار گیرد.
درباره هر موضوع، توضیحات الزم شامل موارد زیر به دقت درج مي شود: _

الف- عنوان دقیق سخنراني یا کارگاه نوشته شود.
ب- اهـداف رفتاری مشـخص شـود؛ در تشـریح هـدف برنامه، بایـد به دقت تعیین 
شـود کـه مخاطبـان اصلـي پـس از شـرکت در ایـن جلسـات، به چـه تغییـر مهارتي 
دسـت خواهنـد یافـت یـا به عبارت دیگر، چـه توانمندي جدیـدي در مخاطبـان ایجاد 

خواهد شـد.
ج- شـخص مسـئول برگـزاري برنامـه نیز با ذکر سـمت یا تخصـص و نحوه تماس 

شود. مشخص 

8- اجرا �
پس از تدوین برنامه روز مزرعه باید با مالحظه موارد زیر، اجرای آن را آغاز کرد: 

هدف روز مزرعه به کشاورزان توضیح داده شود. _
 کشـاورز یـا کشـاورزان میزبـان فرصـت یابنـد تـا مشـارکت فعـال داشـته و از آنهـا  _

خواسـته شـود تـا اقدامـات انجام یافتـه را برای سـایران تشـریح کننـد. در اینجا بر 
ویژگی هـای بـارز محصـول/ موضوع یـا روش های عملیاتـی مدنظر تاکید می شـود. 
ایـن کار ضمـن قدردانـی از تالش های ویژه و نوآورانه کشـاورز میزبـان، میهمانان را 
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ترغیـب خواهـد کـرد تـا به راحتی پرسـش های خویـش را مطـرح کنند.
 کشـاورزان بازدیدکننـده بایـد بتوانند آزادانـه در محل اجرای پـروژه و اطراف مزرعه  _

نمایشـی قدم زده و از نزدیک با اقدامات انجام شـده آشـنا شـوند.
 مروجـان بایـد بـا کشـاورزان بازدیدکننـده ارتبـاط غیررسـمی برقرار کـرده و از این  _

رهگـذر، دریابنـد کـه آیا آنهـا موضـوع را کامال درک کرده اند یا سـؤاالتی برایشـان 
اسـت؟ پیش آمده 

 همـه اطالعـات مربـوط بـه روز مزررعه شـامل تعداد شـرکت کننده، واکنـش آن ها،  _
هزینه هـا و مسـائلی مانند آن ثبت شـود.

ارائه شـده  _ موضوعـات  دربـاره  شـرکت کنندگان  حضـور  بـا  گروهـی  بحث هـای   
تشـویق شـود و نظرهـا و پیشـنهادهای آنـان، بـرای ارزیابی هـای بعدی و اسـتفاده 
در برنامه ریـزی روزهـای مزرعـه  آینـده ثبـت شـود. ایـن نظرهـا به ویـژه، در درک 
پذیـرش یـا نپذیرفتـن نوآوری هـا در جامعـه روسـتایی ارزشـمند بـه شـمار می رونـد.

 بهتـر اسـت در روز مزرعـه نمایشـگاهي مشـتمل بر همه دسـتاوردهاي پژوهشـی و  _
ترویجـی، همچنیـن تولیدات و فّناوری های مرتبط با موضوع روز مزرعه، با اسـتفاده 

از روش هـاي کاربردي و نمایشـي در معـرض دید شـرکت کنندگان قرار گیرد.
 در فرآینـد بازدیـد، مروجـان پهنـه و کشـاورزان، باغـداران، دامـداران یا مرتـع داران  _

می تواننـد مسـائل موجـود در رونـد تولیـد را بـا پژوهشـگران و مروجـان پهنـه در 
میـان گذارنـد تـا زمینـه تعییـن عناویـن پژوهشـی آینـده پژوهشـگران از طریـق 

بحـث و گفت وگـو فراهـم شـود.
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9- ارزیابی و پیگیری برنامه �
در ایـن مرحلـه، بایـد همه اطالعات مربوط به کشـاورزان بازدیدکننـده، ادراک آنها 
از موضـوع و عالقـه  ایشـان بـه انجـام روش های معرفی شـده یـا به کارگیـری فّناوری ها 
در آینـده مشـخص شـود. این اطالعات بایـد در فرم های خاص، ثبت و نگهداری شـوند:

- جمع بنـدی نتایـج اقـدام با مشـارکت بازدیدکنندگان برای تعییـن نقاط ضعف و 
قـوت و تعییـن اقدامات آینده جمع بندی شـود.

- ارزیابـی روز مزرعـه بـرای تعییـن موفقیـت یـا ناکامـی برنامـه، و تـدارک بهتـر 
روزهـای مزرعـه در آینده ضروری اسـت؛ ازایـن رو، مدیریت هماهنگی یـا اداره ترویج 
شهرسـتان می تواننـد بـا اسـتفاده از مصاحبـه غیررسـمی و فرم هـای نظرسـنجی این 

مهـم را بررسـی کنند. 
- در پایـان بازدیـد، نتایـج کاربـردي برنامـه ارزیابـی شـود و مروجـان پهنـه درباره 
اسـتفاده تولیدکننـدگان شـرکت کننده در برنامـه از توصیه ها، نظـارت و پیگیري کنند.

- مدتـی پـس از اجـرای برنامـه، مروجـان مسـئول پهنـه بـا کشـاورزان عالقه مند 
بـه روش هـای جدید، تمـاس بگیرند و آنـان را در پذیـرش این روش ها یاری رسـانند.

10- سازمان کار  و شرح وظایف �
بـا توجـه بـه اینکـه برنامـه روز مزرعه یـک فعالیـت مشـترک اسـت؛ بنابراین، در 
برنامه هـای روز مزرعـه ملـی، هـر یـک از دفاتـر سـتادی مسـئولیت برنامه ریـزي و 
مشـارکت در اجـراي هـر برنامـه را به عهـده خواهند گرفـت و برای ایجـاد هماهنگي 
بیشـتر در اجـراي برنامه، کمیتـه  متشـکل از نمایندگانی تام االختیـار معرفي خواهند 

کـرد کـه ترکیـب اعضـا و وظایـف هریـک به شـرح زیر اسـت: 
الـف( دو نماینـده از دفتـر ترویـج دانـش و فّنـاوری کشـاورزی شـامل کارشـناس 
گـروه ممیـزی رهیافت هـا، الگوها و روش هـای ترویجی و کارشـناس محصولي از دیگر 

گروه هـای مرتبـط دفتر؛



دستورالعمل روز مزرعه

20

ب( نماینده دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی؛
ج( نماینده معاونت)ها( یا دستگاه)های( اجرایي مرتبط حسب مورد؛

د( مدیریت  هماهنگی ترویج کشاورزی استان  ها؛
ه( ادارات ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان.

الف- وظایف دفتر ترویج دانش و فّناوری کشاورزی:
تهیـه و ارائـه تقویـم برنامه هـاي روز مزرعـه بـا همـکاري دفتـر آمـوزش کارکنـان و  _

نیـز نماینـدگان معاونت )هـا( و دسـتگاه )های( اجرایـي وزارت متبـوع؛ همچنیـن 
اطالع رسـاني در سـطح ملّـي و اسـتانی تـا 31 فروردیـن سـال بعـد؛

هماهنگي با استان ها برای برگزاري ملّی یا منطقه ای روز مزرعه؛ _
نظارت بر برنامه ریزی و حسن انجام کار؛ _
اعـزام نماینـده در برنامـه روز مزرعـه ملّـی یـا منطقه ای بـرای نظارت و ثبـت رویداد  _

متناسـب بـا حیطه وظایـف دفتر؛
تهیه گزارش فّني و تحلیلي از اجراي برنامه و ثبت در سایت دفتر؛ _
انعکاس گزارش فّني و تحلیلي به مجامع ذي ربط برای بهره برداري. _

ب- وظایف دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی:
مستندسـازی فراینـد اجـرای برنامـه بـا همـکاري دفتـر ترویـج دانـش و فّنـاوری  _

کشـاورزی؛
تولیـد رسـانه های ترویجـی الزم باتوجه بـه موضوعـات فنـی و کاربردی ارائه شـده در  _

برنامـه و بر اسـاس اسـتعالم از دفتـر ترویج.

ج- وظایف مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان:
تـا 15 دی مـاه هـر سـال، ضمـن بررسـي واحدهـای تولیدی واجـد شـرایط و تطابق  _

فعالیـت  آنهـا با سیاسـت ها و برنامه هـای ملّی، مـوارد ارائه پذیر را مشـخص کرده، و 
بـا تنظیـم برنامـه قطعـي و اجرایـي هر واحـد تولیـدی، اعتبـار الزم بـرای آن ها را 

تعییـن کنند؛
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پیش بینـي برنامه هـاي سـال آینـده روز مزرعـه اعـم از ملّـی، منطقـه ای یا اسـتانی  _
براسـاس تعریـف جدیـد )شـیوه نامه حاضـر( از حیـث زمـان و مـکان و توافق هـای 
اعتبـاري و دیگـر مـوارد مربـوط بـه عناویـن روز مزرعـه، حداکثر تـا 30 دی ماه هر 

سـال و ارسـال بـه دفتر ترویـج دانـش و فناوری کشـاورزی؛
اطالع رساني در سطح استان برای آگاهي مخاطبان و جلب مشارکت آن ها؛ _
واگـذاری وظیفـه اجرایـي روز مزرعه بر اسـاس قرارداد مشـخص طي فراخـوان ویژه  _

به بخـش غیردولتي، درصـورت امکان؛
هماهنگـي برنامـه اي و اجرایـي با مجري )بخـش غیردولتـي( و عقد قـرارداد اجرایي  _

بـرای اجـراي برنامه ها حسـب مورد؛
اطالع رساني مناسب درباره اجراي برنامه ؛ _
دعوت از شرکت کنندگان؛ _
مستندسازی فرایند اجرای برنامه و تهیه گزارش مصور؛ _
مساعدت در تامین لوازم کمک آموزشي الزم؛ _
نظارت بر حسن اجراي کار؛ _
ارزیابي کلي برنامه؛ _
ارائـه تحلیـل کامـل از فرم هـاي ارزیابـي برنامه هـا و انعـکاس نتایـج ارزیابـي اجراي  _

برنامـه بـه دفتـر ترویـج دانـش و فّنـاوری کشـاوزی و بخـش اجرایـي مربوطـه در 
اسـتان بـرای بهبـود رونـد اجرایـي برنامه هـا.

11- تامین اعتبار برنامه �
- اعتبـار برنامه هـای ملّی و منطقه ای از بخشـی از محل اعتبـارات معاونت آموزش 

وترویـج کشـاورزی و نیـز از منابع اسـتانی یا بخش خصوصی تامین می شـود. 
- اعتبـار برنامه های اسـتانی و شهرسـتانی از محل اعتبارت اسـتانی یـا منابع دیگر 

ازجملـه کشـاورزان و بخش خصوصی تامین می شـود. 
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12- نظارت  �

الزم است نظارت کامل و جدي در ابعاد مختلف به شرح زیر انجام شود: 
الـف( نظـارت فني: ایـن امر بر عهـده کارشـناس موضوعي دفتر ترویـج دانش و 
فّنـاوری کشـاورزی اسـت، در ایـن مرحله، محتـواي برنامه باید منطبق بـا چهارچوب 

فنـي و اصول علمی باشـد. 
ب( نظـارت بـر اصـول و روش های ترویجـی: طـی این مرحلـه، کارشـناس 
گـروه رهیافت هـا، الگوهـا و روش هـای ترویجی دفتـر ترویج دانش و فّناوری کشـاوری 
ضمـن حضـور در برنامـه روز مزرعـه، از رعایـت اسـتاندارد های اجرایـي و ترویجـی 

مطابـق بـا دسـتوالعمل های موجـود اطمینـان مي  یابـد.

13- ارزشیابي  �
 کارشـناس موضوعـي و کارشـناس گـروه رهیافت هـا، الگوها و روش هـای ترویجی 
دفتـر ترویج دانش و فّناوری کشـاورزی به طور مشـترک در سـطح ملّی و کارشناسـان 

متناظـر نیز در سـطح اسـتان ارزشـیابی می کنند. 

14- توصیه ها و نکات کلیدی برای برگزاری مطلوب برنامه �

- بهتـر اسـت تعـداد بازدیدکنندگان به گونه ای باشـد که تعامالت کافی و مناسـب 
بـرای بحـث و تبادل نظر به وجـود آید. 

- درصـورت امـکان و نیاز، برای بهبود کیفیت برنامه ها از رسـانه های کمک آموزشـی 
متنـوع اسـتفاده شـود. یکـی از اقدامـات تاکید شـده در ایـن راسـتا، توزیـع رسـانه های 

نوشـتاری همچون نشـریه و بروشـور ترویجی است.
- وارسـی همـه امکانـات و شـرایط الزم برای روز مزرعـه به منظور پیشـبرد روان و 

بـدون کاسـتی برنامه ضروری  اسـت.
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- مخاطبـان بایـد از عوامـل درگیـر در فراینـد تولیـد انتخـاب شـوند و بـا موضوع 
برنامـه ارتبـاط حرفه ای داشـته باشـند. 

- در برنامـه روز مزرعـه، حضـور همزمان محققـان معیـن پهنـه، مروجـان پهنـه و 
بهره بـرداران الزامـي اسـت.

- محـور ارائـه مطالـب در ایـن برنامـه، کشـاورزان خبره یا پیشـرو اسـت؛ ازایـن رو، از 
سـخنرانی های عمومـی و غیرمرتبط دیگران ازجمله مدیران و مسـئوالن جلوگیری شـود.

- فراهـم کـردن فضـای غیررسـمی و مناسـب بـرای احسـاس راحتـی کشـاورزان 
به منظـور پرسـیدن سوال هایشـان، یکـی از اصـول مهـم برنامـه روز مزرعـه اسـت.

- به طورمعمـول، مـروج مسـئول پهنـه بازدیدکننـدگان را ضمـن راهپیمایـی در 
مزرعـه، همراهـی می کنـد و درصـورت درخواسـت بازدیدکننـدگان، اطالعـات فنـی 
بیشـتری در اختیـار آنهـا می گـذارد؛ یـا هنـگام برخـورد بـا یـک کشـاورز درونگـرا و 

کم حـرف، همچـون سـخنگوی او عمـل می کنـد.
- نمایـش نتایـج کاربـردی پژوهش ها یا تکنیک های کشـاورزی موفق بـه کار رفته 
مرتبـط بـا موضـوع روز مزرعـه، از برنامه های فرعـی روز مزرعه به شـمار می رود. طی 
ایـن ایـن روش، بـا ارائـه کاربـرد نتایـج حاصـل از پژوهش هـای انجام شـده و عرضـه 
فرصتـی بـه کشـاورزان بـرای مشـاهده و بحـث بـا یکدیگـر و بـا متخصصـان، سـطح 

دانـش و نگـرش کشـاورزان بهبـود می یابد.
- بـه همه مخاطبان )مرّوجان و کارشناسـان ترویج و کشـاورزان مدعـو( جزئیات برنامه 
روز مزرعـه ابـالغ مي شـود و آن هـا هـم موظـف هسـتند در ایـن روز، مسـائل و مشـکالت 

تولیـد مرتبـط بـا موضـوع روزمزرعه در منطقـه خود را دسـته بندي ومطـرح کنند.
- در پوسـتر برگـزاری روز مزرعـه، مدیریـت هماهنگـی ترویج کشـاورزی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان و دفتـر ترویج دانـش و فّناوری کشـاورزی معاونـت آموزش و 
ترویـج کشـاورزی بـا نـام برگزارکننـدگان، و نـام دیگـر مراکـز و واحدهـای سـازمان 
جهادکشـاورزی یـا موسسـات دولتی و غیردولتی بـا نام همکاران یا حامیان درج شـود. 



دستورالعمل روز مزرعه

24

- در پایـان برنامـه، بـا محوریـت کشـاورز میزبـان و همراهی کارشناسـان حاضر و 
مشـارکت شـرکت کنندگان، درباره مزایـا و معایب یا محدودیت هـای روش یا محصول 

بازدیـد شـده بحث و جمع بندی شـود. 






