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تحقـق اهـداف و مأموریت هـای ترویـج کشـاورزی، از طریـق فرآیندهـای 
ارتبـاط اثربخـش اتفـاق می افتـد کـه ابـزار برقـراری ایـن ارتبـاط »روش هـای 
ترویجـی« اسـت؛ بنابرایـن، یکـی از عوامـل مؤثـر بر کارایـی و اثربخشـی نظام 
ترویـج، توانایـی آن در انتخاب و به کارگیري مناسـب روش هاي ترویجی اسـت. 
روش هـای ترویجـی بـه کلیـه فعالیت هـا و فنونی اطالق می شـود کـه مروجان 
بـرای ارتبـاط بـا مخاطبـان از آنهـا اسـتفاده می کننـد. به طـور کلـی روش های 
ترویجـی در سـه گـروه انفرادی، گروهی و انبوهی قابل دسـته بندی هسـتند که 
در نظام هـای ترویـج کشـاورزی دنیـا و کشـور مـا از دیرباز از طیف گسـترده ای 
از ایـن روش هـا اسـتفاده می شـده اسـت، البتـه به تدریـج و به فراخـور نیازها و 
شـرایط جدیـد، دسـتخوش تغییراتـی از نظـر بُـروز روش های جدیـد و اهمیت 
نسـبی آنهـا شـده اسـت؛ به طوری کـه از اهمیـت برخـی روش ها کاسـته شـده 

اسـت و برخـی روش هـای نویـن طراحـی و مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اند. 
روش هـای انفـرادی شـامل برقـراري یـک ارتبـاط مسـتقیم و دوسـویه بین 
مـروج و بهره بـردار اسـت بـه نحوي کـه بتواننـد منحصـراً بـا یکدیگـر تفهیـم و 
تفاهـم نماینـد. از جملـه روش هـای انفـرادی می تـوان بـه مالقـات در خانـه و 
مزرعـه، مالقـات در اداره ترویج، تماس های غیررسـمی، ارتبـاط تلفنی و ایمیل 
اشـاره نمـود کـه با توجه بـه توسـعه فناوری های اطالعـات و ارتباطـات، امروزه 
اسـتفاده از شـبکه های مجـازی نیـز بـه  ایـن روش هـا افـزوده شـده اسـت. در 
رو ش هـای گروهـی، مـروج در ارتبـاط با گروهـي از بهره بـرداران قـرار مي گیرد 
و مي توانـد به طـور هم زمـان بـه تعـداد بیشـتري از آنها دسترسـي پیـدا کند. از 
جملـه ایـن روش ها می توان بـه نمایش های طریقـه ای و نتیجـه ای، روز مزرعه، 
بازدیـد ترویجـی، سـایت های الگویی، جشـنواره های ترویجـی و کارگاه ترویجی 

پیشگفتار �



اشـاره نمـود. روش هـاي انبوهـي )جمعـي( نیـز در برگیرنـده تمامـي ابزارهایی 
اسـت کـه در آنهـا یـک وسـیله ارتبـاط جمعـي ماننـد رادیـو، تلویزیـون، فیلم، 
روزنامـه، مجله، نشـریه، پوسـتر، نمایشـگاه و مانند این ها به کار گرفته مي شـود 

و منبـع پیـام را قـادر مي سـازد تـا بـا جمعیتـي زیاد ارتبـاط برقرار سـازد. 
در دفتـر ترویـج دانـش و فنـاوری کشـاورزی معاونـت آمـوزش و ترویـج 
کشـاورزی، روش هـای ترویجـی به طـور مسـتمر مـورد پایـش و ارزیابـی قـرار 
می گیرنـد و عـالوه  بـر بازبینـی دسـتورالعمل های موجـود، سـعی می شـود بـه 
فراخـور شـرایط و نیازهـای جدید، روش هـای نوین معرفی و دسـتورالعمل های 
مربوطـه تدویـن و در اختیـار همـکاران ترویج قـرار  گیرد. دسـتورالعمل حاضر، 
آخرین نسـخه بازنگری شـده اسـت که خواهشـمند اسـت ضمن مطالعه دقیق، 
از آن در اجـرای برنامه هـای ترویجـی بهـره  گرفته شـود. همکاران شـما در این 
دفتـر آماده پذیـرش هرگونه نظر، انتقاد و پیشـنهاد در راسـتای اصالح، تکمیل 

و بهبـود ایـن دسـتورالعمل  در نسـخه های آتی هسـتند.



یکـی از روش هـای ترویجـی، روز انتقـال یافته های تحقیقاتی اسـت که این 
برنامـه بـرای برقـراری ارتباط مسـتقیم، مسـتمر و نظام مند بین پژوهشـگران، 
مروجـان، بهره بـرداران و دیگـر کنشـگران بخش کشـاورزی و تسـریع تبادل یا 
انتقال یافته هاي پژوهشـی و فّناوري هاي جدید و مناسـب شـرایط بهره برداران 
بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی، تشـکل ها، اتحادیه هـا و تعاوني هـا برگزار 
می شـود. ایـن برنامـه بـا عرضـه دسـتاوردهاي پژوهشـی و ایده هـاي نویـن از 
سـویی و آگاهي پژوهشـگران از مسـائل و مشـکالت بهره برداران از سـوی دیگر 
و سـرانجام هدایـت و تشـویق محققـان به انجـام طرح هاي پژوهشـی کاربردي 
و منطبق با مسـائل روز و نیازهاي واقعي کشـاورزان همراه اسـت. دسـتورالعمل 
حاضـر بـرای یکسان سـازی و استانداردسـازی  اقدامـات و فعالیت هـای مربـوط 
بـه ایـن برنامـه تدویـن شـده تـا  دسـت اندرکاران از آن بهـره گیرنـد و  ضمـن 

رعایـت اصـل وحـدت رویه، نتایـج و اهـداف مدنظر به دسـت آید.  

مقدمه �





تی
قا

قی
تح

ی 
ها

ته 
اف

ل ی
قا

انت
وز 

ل ر
عم

ورال
ست

د

9

1- تعریف  �
روز انتقـال یافته هـای تحقیقاتی موقعیتي یک روزه اسـت که طی آن، پژوهشـگر)ان( 
یک موسسـه تحقیقاتی، مرکز تحقیقات، دانشـگاه، ایسـتگاه پژوهشـی یا واحد تولیدی، 
نمـود عینـي یک یـا چند فعالیـت یا یافته نویـن علمـي را در معرض دید بهره بـرداران، 

مروجـان یا سـایر افـراد و واحدهاي ذی نفع قـرار مي دهند.

2- اهداف �
ـ بهبـود نگـرش و آگاهـي بهره بـرداران نسـبت بـه پروژه هـا و طرح هاي پژوهشـی و 

جلـب مشـارکت بهـره بـرداران نسـبت به کاربسـت نتایـج پژوهش ها.
ـ افزایـش عمـق و دامنـه یادگیـري بهره بـرداران بـا حضور آن هـا در جریـان اجراي 

طرح هـاي پژوهشـی به جـاي انتقـال یـک جانبـه یافته هاي پژوهشـی.
ـ آشـنایي و آگاهـي هرچـه  بیشـتر مروجـان بـا پروژه هـا و طرح هـاي پژوهشـی 
جـاري و در دسـت اجـراي موسسـات و مراکـز تحقیقـات ملـي و اسـتاني و دانشـگاه ها.

ـ ایجاد میل و رغبت به مطالعه و تحقیق در مروجان و کارشناسان ترویج.
ـ ایجاد میل و رغبت در پژوهشـگران نسـبت به انتقال دسـتاوردهاي پژوهشـی خود 

به بهره  برداران و کارشناسـان.
ـ ارتباط بیشـتر و فني تر پژوهشـگران، مروجان، کارشناسـان اجرایي و بهره برداران و 
بهره گیـري از یـک روش کارامـد مناسـب بـرای بهبـود ایـن ارتبـاط، بـا بازدیـد از روند 

اجـراي طرح هاي پژوهشـی، مزارع و نمایشـگاه دسـتاوردها.
ـ آگاهـي پژوهشـگران از مسـائل و مشـکالت بهره بـرداران و هدایـت هرچه بیشـتر 
طرح هـاي پژوهشـی کاربـردي بـه سـوي خواسـته ها، مسـائل روز و نیازهـاي واقعـي 

بهره بـرداران.
ـ آشـنایي و آگاهـي مسـئوالن و برنامه ریـزان و تصمیم گیران از دسـتاوردهاي بخش 

تحقیقـات و بهره گیـري از رهنمودهاي آنان.
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3- مخاطبان �
ازآنجاکـه مباحـث مطرح شـده در روز انتقـال یافته هـای تحقیقاتـی و نتایـج حاصـل 
از آن، تاثیـر بسـیاري در مدیریـت تولیـد در عرصه هـاي کشـاورزی و مدیریـت منابـع 
طبیعـی خواهـد داشـت، مخاطبـان این برنامـه افراد یا گروه هایی هسـتند که بـا تولید و 
عوامـل تولیـد یـا منابـع طبیعی ارتبـاط مسـتقیم دارنـد. ازاین رو، حضـور افـراد زیر در 

برنامه پیشـنهاد می شـود: 
- بهره برداران عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی.
- مرو,جان مسئول پهنه ها و کارشناسان موضوعي.

ـ اعضـا یـا ارکان تشـّکل های کشـاورزی و اعضـای تعاوني هـاي تولیـد مرتبـط بـا 
موضـوع روز انتقـال یافته هـای تحقیقاتـی با معرفـي تعاوني هـای تولید منطقـه و دیگر 

تعاونی هـا و تشـکل های مرتبـط موضوعـی یـا محصولـی.
ـ مددکاران ترویجی و تسهیلگران زن روستایی.

ـ کارشناسان معاونت )ها( یا مدیریت )های( اجرایي.
ـ رؤساي ادارات ترویج شهرستان یا کارشناسان ترویج ستادی استان.

ـ پژوهشگران کشاورزی و منابع طبیعی.
ـ کارشناسان معین پهنه ها و مراکز جهاد کشاورزي.

از جملـه شـرکت های خدمـات مشـاوره فنـی و  ـ کارشناسـان بخـش خصوصـی 
کشـاورزی. مهندسـی 

ـ مصرف کنندگان و دیگر عالقه مندان.

4- روش اجرا �
مراکـز پژوهشـی و مدیریـت هماهنگـی ترویج اسـتان ها یـا بخش خصوصـی باید در 
حـد امـکان، ایـن برنامـه را باتوجه بـه ماهیـت آن و به تبعیـت از برنامه مراکـز تحقیقات 

برگزار کننـد. 
باتوجه بـه ضـرورت تقویـت بخش هـا ی غیردولتـی، درصـورت اجـرای برنامـه بـا 
مسـئولیت بخـش خصوصـی از جملـه شـرکت های خدمـات مشـاوره  فنی و مهندسـی 
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کشـاورزی، الزم اسـت ایـن امـر بـا تاییـد مدیریـت هماهنگی ترویج کشـاورزی اسـتان 
شـود.  انجام 

5- اصول كلي �
اصول کلي حاکم بر برگزاری روز انتقال یافته های تحقیقاتی برای اجرا و برنامه ریزي، 

منطبق بر سیاست های وزارت جهاد کشاورزی، به شرح زیر بیان می شود: 
- موضوع برنامه باید در راستاي سیاست هاي توسعه اي برنامه وزارت متبوع باشد. 

- زمان اجرا باید با مراحل فعالیت هاي اجرایي محصول/ موضوع هماهنگ باشد. 
- مخاطبـان بایـد از عوامـل درگیـر در فراینـد تولیـد کشـاورزی یـا حفاظـت منابـع 

طبیعـی انتخاب شـوند. 
- درحدامـکان، مطالـب با اسـتفاده از روش های آموزش فّعال، مشـارکت و مشـاهده 

مسـتقیم شـرکت کنندگان ارائه شود.
- مـکان اجـرا یکـي از مکان هاي تحت پوشـش وزارت جهاد کشـاورزي مثل موسسـات 
تحقیقاتـی، مراکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی، ایسـتگاه های تحقیقاتی، 
نهالسـتان های منابع طبیعی و سـازمان های جهاد کشـاورزی یا مراکز دانشـگاهی باشـد. 

6-ویژگي هاي موضوعات برنامه روز انتقال یافته های تحقیقاتی �
- برنامـه به صـورت ملّـی، منطقه اي، اسـتانی و با موضوعـات اولویـت دار وزارتخانه و 

منطقـه مدنظـر اجرا می شـود. 
- به طورمعمـول، مـکان اجـراي برنامـه روز انتقـال یافته هـای تحقیقاتـی در یکـي 
طبیعـی،  منابـع  کشـاورزی و  آمـوزش  تحقیقـات و  مراکـز  تحقیقاتـی،  موسسـات  از 

مي شـود.  انتخـاب  دانشـگاه ها  یـا  تحقیقاتـی  ایسـتگاه های 
- مخاطبان از افرادی انتخاب شوند که با موضوع برنامه ارتباط کاري داشته باشند.

- زمان اجراي برنامه منطبق با فعالیت یا مراحل کشت محصول مرتبط است. 
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- مدعویـن حاضـر در کارگروه هـای مختلـف موضوعـات ارائه شـده در برنامـه، نحوه 
برنامه ریـزي و اجـراي آن و چگونگـي برخورد بـا محدودیت ها و موانع اجرایي را بررسـي 

کـرده و سـرانجام یک برنامـه اجرایي تدویـن می کنند.
- باتوجه بـه سیاسـت دولـت و برنامـه توسـعه کشـور، مدیریـت هماهنگـی ترویـج 
کشـاورزی اسـتان و مراکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان 
می تواننـد برنامـه را بـا مشـارکت شـرکت ها و بخش هـای خصوصی تأییدشـده در نظام 

مهندسـي کشـاورزي و منابـع طبیعـي اسـتان برگـزار کنند.

7- برنامه ریزي و اجراي برنامه در سطح ملي و منطقه ای �

1-7- تعیین و اعالم عناوین برنامه هاي مّلي ومنطقه ای

- همـه موسسـات و مراکـز تحقیقـات ملّـي، اسـتاني و مدیریـت هماهنگـی ترویـج 
اسـتان ها بایـد پیش بینـي برنامه هـاي سـال آینـده روز انتقـال یافته هـای تحقیقاتـی 
خـود را حداکثـر تـا اواسـط بهمن مـاه هـر سـال، بـه دفتـر ترویـج دانـش و فّنـاوری 

کشـاورزی ارسـال کننـد. 
- دفتـر ترویـج نیـز موظف اسـت تا پایان اسـفندماه هر سـال، ضمن بررسـي تقاضاها، 
در جلسـه ای مشـترک بـا حضـور نماینـدگان دفتـر برنامه ریـزی پایـش و امور پژوهشـی، 
موسسـات تحقیقاتـي و بخش هـاي اجرایي ذي ربط، دفتـر آموزش کارکنان و دفتر شـبکه 
دانـش و رسـانه های ترویجی عناویـن و پروپوزال های ارائه شـده از هر موسسـه تحقیقاتي 
را مشـخص کنـد. همچنیـن دفتـر ترویـج نسـبت بـه تنظیـم برنامـه قطعـي و اجرایي هر 
مؤسسـه اقـدام کنـد و روزشـمار برنامه هـاي روز انتقـال یافته هـای تحقیقاتـی را ارائه و تا 

پایـان فروردین مـاه، در سـطح ملّـي اطالع رسـاني کند.

2-7- اجراي برنامه هاي مّلي و منطقه ای
باتوجه بـه اینکـه برنامـه روز انتقـال یافته هـای تحقیقاتـی یـک فعالیـت مشـترک 
اسـت؛ بنابرایـن، هـر یـک از دفاتـر مسـئولیت برنامه ریـزي و مشـارکت در اجـراي هـر 
برنامـه را بـه شـرح زیـر بـر عهـده خواهنـد گرفـت و بـرای ایجـاد هماهنگي بیشـتر در 
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اجـراي برنامه،کمیتـه ای متشـکل از نماینـدگان تام االختیار شـامل بر افـراد زیر معرفي 
کرد: خواهنـد 

الـف( نماینـدگان دفتـر ترویـج کشـاوزی و منابـع طبیعی)نماینـده گـروه ممیـزی 
رهیافت هـا، الگوهـا و روش های ترویجی و کارشـناس مرتبط با گـروه تخصصی مربوطه(

ب( نماینده دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی
پ( نماینده دفتر برنامه ریزی پایش و امور پژوهشی سازمان

ت( نماینده  موسسه تحقیقاتي مرتبط
ث( نماینده دفتر آموزش کارکنان

ج( نماینده معاونت یا دستگاه اجرایي مرتبط

3-7- شرح وظایف دفاتر و دستگاه ها
الف- وظایف دفتر ترویج دانش و فّناوری کشاوزی:

- تدویـن و انتشـار تقویـم زمان بنـدي سـالیانه روز انتقـال یافته هـای پژوهشـی بـا 
همـکاري دفتـر برنامه ریـزی پایـش و امـور پژوهشـی.

- هماهنگي با استان ها برای برگزاري روز انتقال یافته های تحقیقاتی به صورت منطقه اي.
- نظارت بر حسن انجام برنامه به ویژه از نظر رعایت آیین نامه اجرایی.

- تهیـه گـزارش فنـي و تحلیلـي از اجـراي برنامـه و تحویـل بـه گـروه رهیافت هـا 
الگوهـا و روش هـای ترویجـی دفتـر ترویـج دانـش و فّنـاوری کشـاورزی و بارگـذاری در 

دفتر. سـایت 
- انعکاس گزارش های فني و تحلیلي به مجامع ذي ربط برای بهره برداري.

- تحویل گواهي نامه آموزش به مدعوین.
ب- وظایف دفتر آموزش کارکنان

- پیگیري و صدور گواهي نامه آموزش و تدریس )ویژه کارکنان شاغل در وزارت(.
ج- وظایف دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی

- مستندسـازی فراینـد اجـرای برنامـه بـا همـکاري دفتـر ترویـج دانـش و فّنـاوری 
کشـاورزی و تولیـد رسـانه های ترویجـی الزم باتوجه بـه موضوعـات فّنـی و کاربـردی 

برنامـه. در  ارائه شـده 
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8- برنامه ریزي و اجراي برنامه در سطح استان )استانی و شهرستانی( �

1-8- تعیین و اعالم عناوین برنامه هاي استاني

ـ کلیـه مراکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزي و منابع طبیعي در سـطح اسـتان ها، با 
توجـه بـه تخصص هـاي موجـود در آن مراکز، باید همـه طرح هاي پژوهشـی و کاربردي 
کـه تاکنـون معرفـي نشـده اند را تـا پایـان دي مـاه هـر سـال معیـن کننـد و فهرسـت 
کاملـي از آن هـا را طـي فـرم مربوطـه تنظیـم و به ضمیمـه تقاضـاي اجـراي برنامـه، به 

مدیریـت هماهنگـی ترویج اسـتان ارائـه کنند.
ـ مدیریت هماهنگی ترویج اسـتان نیز موظف اسـت در شـورای تحقیقات، آموزش و 
ترویـج کشـاورزي اسـتان، عناویـن پیشـنهادي مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزي و 
منابـع طبیعـی اسـتان را بررسـي کـرده و حداکثـر تـا 15بهمن مـاه هـر سـال، نتیجـه 
قطعـي از حیـث زمـان و مکان و توافق هـای اعتباري مربوطـه را تعیین و بـه دفتر ترویج 

دانـش و فّناوری کشـاورزی اعـالم کنند. 
دریافـت  از  پـس  اسـت  موظـف  کشـاورزی  فنـاوری  دانـش و  ترویـج  دفتـر  ـ 
برنامه هـاي اسـتاني روز انتقـال یافته هـای تحقیقاتـی، حداکثر تا پایـان فروردین ماه 
هـر سـال، روزشـمار برنامه هـاي مذکـور را تنظیم و عرضه کـرده و در سـطح ملّی نیز 

اطالع رسـانی کنـد. 
ـ مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزي و منابع طبیعی اسـتان با مشـارکت مدیریت 
هماهنگی ترویج اسـتان موظف اسـت بـرای جلب مخاطبان و آگاهي آن هـا، برنامه را در 
سـطح اسـتان اطالع رسـانی کند. ایـن برنامه مـی تواند با مشـارکت بخـش غیردولتی و 

خصوصـی نیز برگزار شـود.
ـ اعتبارات برنامه های استانی از طریق منابع مالی استانی تامین خواهد شد.

2-8- شرح وظایف مراكز و بخش های استانی

الف- وظایف مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعي استان
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وظایف معاونت پژوهشی 

- هماهنگي داخلي با پژوهشگران جهت آمادگي کامل براي معرفي طرح هاي پژوهشی.
- اعـالم آمادگـي اجـراي برنامـه  دسـت  کم 30 روز پیـش از زمـان اجـراي برنامـه 
بـر اسـاس جـداول روزشـمار برنامه هـاي اسـتاني یـا جـداول برنامه هاي توافق شـده در 

استان. سـطح 
- تامین محل اجراي برنامه )سـالن کنفرانس، مزرعه، کارگاه، نمایشـگاه، آزمایشگاه و 

ماننـد آن ها( بر اسـاس تقاضاي مجري.
- مساعدت در تامین لوازم و مواد آموزشي و کمک آموزشی الزم.

- تهیـه سـرفصل موضوعـات قابل ارائـه بـرای هـر یـک از عناویـن )بـر عهـده 
مربوطـه(. پژوهشـگر 

وظایف معاونت آموزش 

- مشارکت در تنظیم و تطبیق برنامه ها.
- صـدور گواهـي شـرکت در دوره بـراي هـر یک از مخاطبـان منطبق بـا برنامه هاي 

توافق شده.
- صـدور گواهـي تدریس بر اسـاس سـرفصل ها، جزوات ارائه شـده، مدت زمـان ارائه 
برنامـه بـراي هر یک از مدرسـان و پژوهشـگران ارائه کننـده برنامه )پـس از اخذ تاییدیه 

از نماینـده ترویـج مبنـي بر نتایج حاصـل از ارزیابي و تحلیل اجـراي برنامه(.
- مساعدت در تامین فضاهاي آموزشي و اسکان درحد مقدورات مراکز آموزشي.

نکته: 
دانشـکده های کشـاورزی نیز می توانند مانند مراکز تحقیقات و آموزش کشـاورزي و 

منابع طبیعي اسـتان، وظایف فـوق را برعهده گیرند.
ب- وظایف مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان 

- اخـذ اعـالم آمادگـي مرکز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان / 
دانشـکده کشـاورزی براي هر برنامه.

- هماهنگـي برنامـه اي و اجرایي با مجـري )بخش غیردولتي( و عقد قـرارداد اجرایي 
برای اجـراي برنامه ها حسـب مورد.
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- ارزیابي کلي برنامه طبق فرم هاي مربوطه.
- ارائه تحلیل کامل و استخراج فرم هاي ارزیابي برنامه ها.

- انعـکاس نتایـج ارزیابـي اجـراي برنامه به دفتر ترویـج دانش و فناوری کشـاوزی، مرکز 
پژوهشـی ذي ربـط و بخـش اجرایي مربوطه در اسـتان بـرای بهبود روند اجرایـي برنامه ها.

- اطالع رساني مناسب درباره اجراي برنامه.
- مستندسازی فرایند اجرای برنامه.

- مساعدت در تامین لوازم کمک آموزشي الزم.
- نظارت بر حسن اجراي برنامه.

نکته:
- در بـاره تامیـن غـذا، پذیرایـي روزانـه، محـل اسـکان و محـل اجـراي برنامه هـا، 
تاحدامـکان از امکانـات داخلـي مراکـز تحقیقاتـي اسـتان یـا مراکـز آموزشـي در اختیار 

وزارتخانـه/ دانشـکده کشـاورزی اسـتفاده شـود. 
- به منظـور ایجـاد هماهنگـي بیشـتر در اجـراي برنامه ها، یـک کارشـناس در مقام 

نماینـده تام االختیـار از جانـب هـر بخـش به شـرح زیـر معرفي خواهد شـد: 
الف(  نماینده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعي استان

ب( نماینـده مدیریـت هماهنگـی ترویـج اسـتان )رئیـس یـا کارشـناس اداره 
اسـتان( ترویج 

پ( نماینده معاونت )ها( یا مدیریت )های( اجرایي استان
ت( نماینده دانشکده کشاورزی استان )در صورت موجود بودن(

9- نحوه تامین اعتبار برنامه �
- از محـل تامیـن اعتبـار برنامه هـای ملّـی و منطقـه ای دفتـر ترویـج دانـش و 

فّنـاوری کشـاورزی.
- از محـل تامیـن اعتبـار برنامه هـای اسـتانی و شهرسـتانی، پـس از تعییـن در 
کمیتـه مشـترک مرکـز تحقیقات، آمـوزش و ترویج کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان 

یـا دانشـگاه میزبان.
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10- نظارت بر روز انتقال یافته های تحقیقاتی �
الزم است نظارت کامل و جدي در ابعاد مختلف به شرح زیر انجام شود: 

الـف( نظـارت فني: این نظارت بـر عهده کارشـناس موضوعي دفتـر ترویج دانش و 
فنـاوری کشـاورزی اسـت، محتـواي برنامـه در ایـن مرحلـه بایـد منطبق بـا چهارچوب 

فنـي و اصول علمی باشـد. 
ب( نظـارت از نظـر اصول و روش هـای ترویجـی: در ایـن مرحله، کارشـناس 
گـروه رهیافت هـا الگوهـا و روش هـای ترویجـی دفتـر ترویج دانـش و فّناوری کشـاوری 
ضمـن حضـور در برنامـه روز مزرعه، از رعایت اسـتاندارد ها در زمینـه اجرایي و ترویجی 

مطابـق بـا دسـتورالعمل های موجـود اطمینـان می یابد.

11- ارزشیابي �
ارزشـیابي در سـطح ملّـی، به طـور مشـترک بـر عهـده کارشـناس موضوعـي و 
الگوهـا و روش هـای ترویجـی دفتـر ترویـج دانـش و  کارشـناس گـروه رهیافت هـا، 
فناوری کشـاورزی اسـت و در سـطح اسـتان نیز کارشناسـان متناظر در سـطح استان 

ارزشـیابی می کنند. 

12- توصیه ها و نکات كلیدی برای برگزاری مطلوب برنامه  �
- مطالـب بـا اسـتفاده از روش هـای آمـوزش فّعـال، مشـارکت و مشـاهده مسـتقیم 

شـرکت کنندگان ارائـه شـوند. 
از  ازایـن رو،  تاکیـد می شـود؛  بـا محوریـت محقـق مربوطـه  ارائـه مطالـب  بـر   -
سـخنرانی های عمومـی و غیرمرتبـط دیگـران از جمله مدیران و مسـئوالن پرهیز شـود.

- موضـوع ارائه شـده در برنامـه در یـک پانـل تخصصـي، بحث و بررسـي مي شـود و 
مدعویـن نظرهـا و ایده هـاي خـود را بیـان مي کنند. 
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- لوح فشرده یا فایل دیجیتال خالصه اطالعات ارائه شده در قالب بسته آموزشی به 
مخاطبان ارائه شود.

دیگـر  مزرعـه ای و  بازدیدهـای  رونـد  در  کـه  باشـد  به حـدی  مدعویـن  تعـداد   -
برنامه هـای عملـی اختـالل ایجاد نشـده و امـکان تعامل، بحـث، تبادل  نظر و پرسـش و 

پاسـخ بیـن شـرکت کنندگان فراهـم شـود.

13- زمان بندی اجرای روز انتقال یافته های تحقیقاتی �

جدول 1- زمان بندی اجرای روز انتقال یافته های تحقیقاتی

زمان اتمامعنوانردیف

1
بررسی نیاز و پیشنهادهای مراکز تحقیقات استاني توسط 

مدیریت هماهنگی ترویج استان ها
30 دی ماه

2
ارائه پیش بیني برنامه هاي سال آینده توسط مؤسسات و 
مراکز تحقیقات ملي و مدیریت هماهنگی ترویج استان ها 

به دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی
15 بهمن ماه

28 اسفندماهبررسی و تایید توسط دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی3

31 فروردین ماهاعالم نتیجه و اطالع رساني در سطح ملّي و استانی4

اجرا و نظارت5
زمان مشخص در 

طی سال

ارزشیابی6
زمان مشخص در 

طی سال

    






