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ار تپیشگف

واژه تکنولوژي به معنی هر گونه مهارت علمی است که در آن از نتایج دانش و یافته هاي 
علمی استفاده می شود و طبق تعریف ، تکنولوژي آموزشی مطالعه و انجام فعالیت هاي 

دگیري و توسعه عملکرد ، توسط ایجاد ، استفاده و مدیریت آموزشی به منظور تسهیل در امر یا
یکی از اهداف بسیار مهم ترویج ، ایجاد . هاي تکنولوژیکی و منابع می باشد مناسب فرآیند

ده پیام تعریف ارتباط را می توان تفاهم و هماهنگی در بین فرستنده و گیرن. ارتباط می باشد 
موزشی آاد ارتباط موثر به شمار می روند و رسانه هاياز ابزارهاي مهم ایجرسانه ها. نمود 

. جزیی جدایی ناپذیر در تکنولوژي آموزشی به شمار می روند 
در این نشریه شما با اصول ، مبانی و طرز تهیه نشریه ترویجی ، بروشور ترویجی ، برنامه 

.دیویی کشاورزي ، پوستر آموزشی ترویجی و مدرسه رادیویی آشنا می شوید ار
در تهیه این نشریه از همکاري و مساعدت مدیران ، اعضاي هیات علمی ، کارشناسان و 

ام که از یکایک آنها و مدیریت ترویج استان بهره بردهموزشیآمروجین مراکز تحقیقاتی و 
.  نمایمتشکرمی

مولف
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هاي انگیز در حال توسعه ، تغییر و تحولند و این تحوالت جنبهجوامع بشري با سرعتی شگفت
سازد که پیشرفت علوم و فنون، دانش هاي جدیدي را مطرح می. گیردمختلف زندگی را دربرمی

راین آموزش باید با سرعت و کیفیت بیشتر بناب. کندنیازهاي جدیدي را نیز براي انسانها ایجاد می
گیري از به همین دلیل بسیاري از روانشناسان و صاحبنظران در مباحث تربیتی به بهره. انجام شود

در چرا که تکنولوژي آموزشی باعث سهولت، سرعت و دقت . کنندتکنولوژي آموزشی توصیه می
.1گرددامر آموزش و یادگیري می

وزشیمفهوم تکنولوژي آم
است که در آن از نتایج دانش و یافته هاي تکنولوژي به معنی هر گونه مهارت علمیواژه 

و طبق تعریف، تکنولوژي آموزشی مطالعه و انجام فعالیت هایی آموزشی به علمی استفاده می شود
منظور تسهیل در امر یادگیري و توسعه عملکرد، توسط ایجاد، استفاده و مدیریت مناسب 

از زمانی که استفاده از ابزار و وسایل مبتنی بر فنون . 2اي تکنولوژیکی و منابع می باشددهینآفر
، اما باید گفت که 3ح تکنولوژي آموزشی به میان آمدآموزشی و برنامه ریزي مطرح گردید، اصطال

تکنولوژي آموزشی تنها شامل بکارگیري ابزار و سخت افزار نیست بلکه عالوه بر آن، دربردارنده 
به عبارتی، عالوه بر استفاده از وسایل، شامل . نرم افزار، کاربرد اینترنت و سایر فعالیت ها می باشد

تکنولوژي . 4اي سازماندهی و تکنیک ها می باشدموارد گسترده تري از قبیل نظام ها، روش ه
و تربیت توان همزمان با قدمت تعلیماي نیست و قدمت آن را میآموزشی به معناي اعم، چیز تازه

اما تکنولوژي آموزشی به معناي خاص آن شاید کمتر از یک قرن است که مورد توجه . دانست

1388مجتمع فرهنگی آموزشی عالمه طباطبایی، 1
2 Richey, 2008

1368نعمتی، 3
4 Wikipedia, 2009
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در آمریکا اصطالحاتی از قبیل 1900در سال .5علیم و تربیت غربی قرار گرفته استمتخصصان ت
شنیداري و وسایل کمک آموزشی وارد جریان آموزش و پرورش شد و تقریبا در -وسایل دیداري

به بعد روانشناسان استفاده از روش هاي مختلف ارائه دانش، یعنی استفاده از 1950ود سال حد
تکنولوژي آموزشی را به عنوان یک تکنیک یا روش موثر در امر آموزش فراگیران مطرح کردند اما 

تکنولوژي آموزشی همچنین .6وزشی شدیدا مورد توجه قرار داشتهمچنان استفاده از ابزارهاي آم
، یادگیري که درآن-یاددهیطراحی، اجرا وارزیابی کلی فرآیند نظام مندارت است از روش عب

آموزش مؤثرتر گردد تامی علوم ارتباطات استفاده هاي روانشناسان وهدف ها معین باشد واز یافته
دمت به ختکنولوژي آموزشی نرم افزاري است که ابزار را،طبق این تعریف. ه گرددئپایدارتر اراو

می ابزاراگر چه تجهیزات و،با این تعریف تکنولوژي آموزشی تجهیزات آموزشی نیست.می گیرد
و وسایل و ابزار، تنها قسمت کوچکی از مفهوم بسیار گیردتواند درخدمت تکنولوژي آموزشی قرار

ابزارتکنولوژي آموزشی به تعبیري فن به کارگیري و 7کنولوژي آموزشی را شامل می گرددوسیع ت
شناسی، این علم با علوم مختلف از جمله روان.براي تسهیل فرآیند یاددهی ـ یادگیري می باشد

تعلیم و تربیت ، جامعه شناسی و حتی با علوم فنی که در ارتباط با ساخت وسایل کمک آموزشی و 
ح، اجرا و جیمز براون تکنولوژي آموزشی را طر. 8، در ارتباط تنگاتنگی قرار داردباشندغیره می

ارزشیابی از کل فرایند یادگیري می داند که بر اساس پژوهش در منابع انسانی و غیر انسانی در 
تري را ارائه دهد د تا بتواند آموزش موثرتر و صحیحجهت تحقق هدف مخصوص حاصل می گرد

فین پدر در نهایت، جیمز. 9تعاریف در این زمینه شمرده اندکه این توصیف را تاکنون مناسب ترین
ها و سیستم هایی تلقی می کند که وعی طرز تفکر درباره مواد، انسانتکنولوژي آموزشی، آن را ن

رایندها، انسان را در مقابل ماشین قرار می دهد، در واقع عوامل آن را عبارت از وسایل، مردم، ف
از موارد اساسی اصل مهم برنامه ریزي آموزشی می تواند 4همچنین، .10داندارزش ها و غیره می

تعیین اهداف آموزشی، طراحی برنامه آموزشی، توجه :  تکنولوژي آموزشی نیز به حساب آید شامل
.11آموزشی و نیز ارزشیابی از اهدافبه ابزار و وسایل مختلف 

5 Shurville, et al., 2008
1388مجتمع فرهنگی آموزشی عالمه طباطبایی، 6
1368نعمتی، 7
1386ادهم، 8
1375حجازي، 9

1368نعمتی، 10
1375حجازي، 11
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رسانه ها و اهمیت آن در تکنولوژي آموزشی
را می توان تفاهم و ارتباط . یکی از اهداف بسیار مهم ترویج، ایجاد ارتباط می باشد

رتباط موثر رسانه ها، از ابزارهاي مهم ایجاد ا. هماهنگی در بین فرستنده و گیرنده پیام تعریف نمود
تکنولوژي آموزشی به شمار ، جزیی جدایی ناپذیر در رسانه هاي آموزشیبه شمار می روند و 

.12می روند

انواع رسانه هاي آموزشی
:ع زیر می باشندرسانه هاي آموزشی شامل انوا

رسانه هاي نوشتاري-1
رسانه هاي نمایشی-2
رسانه هاي دیداري شامل ترسیمی و غیر ترسیمی-3
رسانه هاي شنیداري-4
رسانه هاي سه بعدي-5
رسانه هاي دیجیتالی-6
اینترنت-7

در هرکدام از روش ها . باشندمی ، گروهی و انبوهیروش هاي آموزشی شامل فردي
اهداف، نوع مخاطب و غیره تکنیک هایی مانند سخنرانی، بازدید، کارگاه هاي آموزشی و بسته به

نیز استفاده از رسانه هاي مختلف بکار گرفته می شود و از آنجایی که یکی از اهداف مهم در بحث 
تکنولوژي آموزشی، بکارگیري مناسب ابزار براي آسان نمودن فرایند یادگیري می باشد و از طرفی 

انه ها ابزاري مهم در آموزش کشاورزان بوده است، در اینجا به شرح چگونگی تهیه نشریه رس
.ترویجی که از مهم ترین و پرکاربردترین رسانه هاي نوشتاري است، خواهیم پرداخت

نشریه ترویجی 
هاي و ایستگاهنشریه ترویجی، نوعی رسانه نوشتاري است که نتیجه تحقیقات مراکز علمی 

هدف اصلی نشریه . دهدتی را به زبانی ساده و قابل فهم در اختیار مخاطبین خود قرار میتحقیقا
ترویجی، پاسخگویی به نیازهاي آموزشی و ترویجی مخاطبان در یک موضوع مشخص و نیز 
تقویت حس خودباوري و قطع وابستگی به دیگران در فرایند تولیدات کشاورزي و زندگی در 

است که قبل از تهیه نشریه مخاطبین آن را مشخص نموده و مطالب را الزم .محیط روستا است

12 Scott, 2007
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نشریه به طور غیر مستقیم بین فرستنده و . 13ات، دانش و نیاز آنها تهیه نمودمتناسب با سطح معلوم
بنابراین روشی کامل به منظور انتقال اطالعات نیست، لذا بایستی . کندگیرنده پیام ارتباط برقرار می

در صورتی  می تواند مفید واقع گردد که مطالب آن کاربردي . ر روشها به کار برده شوددر کنار سای
. 14ه خواننده را به خوبی جلب نمایدباشد و بتواند توج

مخاطبان نشریه ترویجی
هاي هدف مختلف ند که به گروهترویجی، عموماً کشاورزان باسواد می باشمخاطبان نشریه

زارعین، باغداران، دامداران، پرورش دهندگان ماهی و آبزیان، : همی شوند؛ از جملبنديطبقه
کرم ابریشم، مرتعداران، جنگل پرورش دهندگان ماکیان، زنبورداران، پرورش دهندگانمرغداران،

.کاران و جنگل نشینان، صنعتگران صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزي و گروههاي هدف مشابه
مخاطبین آن را مشخص نموده و مطالب را متناسب با سطح الزم است که قبل از تهیه نشریه 

نشریه براي ارتباط است نه براي اثبات دانش، آگاهی هاي . معلومات، دانش و نیاز آنها تهیه نمود
بنابراین، زبان و شیوه نگارش باید متناسب با . فنی و قدرت علمی، یا توانایی هاي ادبی نویسنده

.15ت و درك آنان باشددانش، اطالعانوع مخاطب و سطح

محتواي نشریه 
محتواي نشریه ترویجی، مجموعه مطالب و پیامهاي تنظیم شده اي است که پاسخگوي دو 

گفته در راستاي تأمین هر یک از نیازهاي .استمحسوس و نامحسوس مخاطبان گروه از نیازهاي 
نسبت به و سپسندگرد، موضوعات تعیین و مشخص صورت گرفتهنیازسنجیشده، بایستی ابتدا

.تهیه نشریه و چاپ اقدام شود

ساختار نشریه 
:16ر نشریه شامل موارد زیر می باشدساختا

1386ذوالفقاري، 13
1375حجازي، 14
1386؛ ادهم، 1375حجازي، 15
1386ذوالفقاري، 16
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صفحه روي جلد -1
ترویجی توسط مدیریت ترویج استان تهیه و تنظیم تاین صفحه مطابق با استاندارد نشریا

.استان می باشندمی گردد و شامل عکس و عنوان نشریه و نام سازمان جهاد کشاورزي 
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صفحه دوم و سوم جلد -2
پوستر یا نوشته چاپ در این صفحات پیامهاي ترویجی متناسب با موضوع نشریه بصورت

.تواند سفید بماندبعضی اوقات براي کاهش هزینه ها این صفحات می. گرددمی
صفحه عنوان-3

و نام نویسنده مطابق با و عنوان نشریه» الرحمن الرحیم ... بسم ا«در این صفحه کلمه 
.استاندارد و نشریات ترویجی نوشته شود

صفحه شناسنامه-4
یه، نام نویسنده، نام داور یا ویراستار علمی، نام عنوان نشر: در این صفحه اطالعاتی مانند

، نوبت و کاران نشریه از قبیل ویرایش ادبی، عکاسی، گرافیست، امور هنري و چاپی، نام همناشر
.البته در مقابل قیمت عمدتاً رایگان درج می شود. پ و تعداد و قیمت درج می گرددچازمان

صفحه فهرست-5
.در این صفحه عناوین کلی و سرفصلهاي مطرح شده با درج شماره صفحه آورده می شود

صفحه هدفهاي آموزشی-6
در این صفحه مخاطبان و گروههاي هدف ذکر می گردد و همچنین هدفهاي آموزشی 

.محتواي نشریه به زبان ساده و در چند بند درج می گردد
مقدمه-7

مقدمه نشریه حاوي مطالب زیر است که به صورت کوتاه و حداکثر در یک صفحه به 
.مخاطبان جهت اطالع رسانی و انگیزش نوشته می شود

هدف اصلی از تهیه و ارائه مطالب نشریه -
فردي و شغلی مخاطب اهمیت و ضرورت مطالب نشریه در زندگی-
، بهره برداري و کاربرد مطالبروش استفاده-

متن نشریه -8
متن و محتواي نشریه که اصلی ترین قسمت یک نشریه ترویجی است به ترتیب هدفهاي 

.آموزشی درج می گردد مطالب و محتواي متن نشریه باید داراي ویژگیها و مشخصات زیر باشد
زمینه ، پیام یا موضوع خاصی که تعیین شده است به صورت مطالب متن باید فقط در یک -

.محدود نوشته شود
متن باید بسیار روشن و به دور از پیچیدگی باشد و همه مطالب در جهت بیان هدفهاي -

.آموزشی تهیه و تنظیم شود
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مطالب با استفاده از آخرین یافته هاي علمی منتشر شده تهیه و به صورت کاربردي و قابل -
.نویس می تواند باشددستA4صفحه 12راي مخاطبان تهیه و تنظیم شود وحداکثر تا عمل ب

ه مطالب به زبان ساده، روان و قابل فهم و درك براي مخاطبان کم سواد بیان شود و از ب-
ترجیحاً تنها از واژه ها و اصطالحات ( کار بردن لغات علمی و سخت و غیر رایج پرهیز شود 

)فارسی استفاده شود
اسامی علمی حتی االمکان در پایین صفحه به صورت پاورقی آورده واصطالحات محلی-

.شود
.کلمه تجاوز نکند10مالت از حداکثرج. اه استفاده شودجمالت و پاراگرافهاي کوتاز-
هاي در پایان نشریه یا پایان هر فصل خالصه مطالب که ارتباط مستقیم با بیان هدف-

نباید انتخابی از مطالب متن این خالصه . ر حد نیم صفحه آورده شوددارد د) آموزشی(رفتاري 
. بلکه مطلب جدیدي است که به نوعی نتیجه گیري از مطالب مزبورخواهد بود. باشد

عکس، گرافیک یا نقاشی براي هر مطلب استفاده شود در زبراي درك بهتر مطالب ا-
با کمک آن هاان در مورد تهیه مدیریت ترویج است، هاها و طرحصورت ناقص بودن عکس

.کارشناس مربوطه در حد امکان همکاري خواهد کرد
. رعایت شود... و اصول عالمت گذاري و اصول ویرایش، ساده نویسی-
ر آورده شود تا مخاطب شروع و پایان هر مطلب را متوجه تبراي هر مطلب عنوان و تی-

. شود
صفحه ارزشیابی و خود آزمایی -9

متن نشریه و در یک صفحه جداگانه پرسشهایی که بر گرفته از متن و هدفهاي در پایان
آموزشی است آورده شود تا مخاطبان با دادن پاسخ به آنها فرایند خود ارزشیابی طی کنند و میزان

. آموخته هاي خود را سنجش نمایند

مشخصات فنی نشریه 
باط مستقیم با تهیه کننده اقدام به مطالعه و از آنجا که معموالً خواننده به تنهایی و بدون ارت

کند، لذا جلوگیري از زبان پیچیده علمی، اصطالحات فنی غیر ضروري، زبان استفاده از نشریه می
ساده و عامیانه، بکار بردن کلمات، عبارات، اصطالحات و جمالت ساده، کوتاه و عامیانه و روان 

.شودقویاً تأکید می
طراحی، صفحه آرایی، لیتو گرافی و چاپ توسط واحد رسانه هاي امور مربوط به تایپ،

. ترویجی مدیریت ترویج استان و بر اساس معیار ها و ضوابط زیر انجام می گیرد
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سانتیمتر باشد 24×17یعنی به ابعاد » وزیري«قطع نشریه باید :قطع نشریه - 1
ش موضوع و تعدد هدفهاي شتعداد صفحات نشریه ترویجی باتوجه به ک: تعداد صفحات - 2

.صفحه باشد28و یا16،20،24بدون احتساب چهارصفحه جلد می تواند...آموزشی و
اگر بسیار مفصل . حجم نشریه اگر بسیار کوتاه باشد، امکان انتقال پیام کمتر خواهد شد

ل نوشته بهتر است ابتدا بسیار مفص. گرددو گیجی خواننده میباشد، باعث خستگی، سردرگمی 
باید به این موضوع فکر کرد که مخاطب در مجموع چقدر . د بعداً تا جاي ممکن خالصه گرددشو

بایستی سعی شود حجم نشریه را از دیدگاه  مخاطب . کندزمان براي مطالعه این نشریه صرف می
اطب و از دیدگاه مخگردند تر مطالعه میدارند راحتنشریاتی که حجم کمی. نشریه تعیین کنید

.17تر استمقبول
.می باشدجلد2000شمارگان نشریه ترویجی براي توزیع در سطح استان حداقل:شمارگان - 3
، براي میان 18، براي تیترها14براي حروفچین متن باید از قلم شماره:حروف متن - 4

. اه استفاده شودسی12از قلم شماره... و براي پاورقی ها ، شرح عکس ها و طرح ها و 16تیترها
.باشد.... لوتوس ، مروارید و : نوع حروف نیز باید خوانا و غیر دکوراتیو مانند 

شروع متن . میلی متر در نظر گرفته شود9یا8فاصله بین دو سطر متوالی متن:فاصله سطور - 5
.میلی متر داخل از بقیه متن آورده شود10هر پاراگراف

ي متن و تیترها و عکس ها باید زیبا و مناسب باشد و از آوردن متن ترکیب بند:ترکیب بندي - 6
، عبارات نگاتیو با تنظیم عبارات و جمالت و تیترها به صورت عمودي یا و تصویرروي ترام 

.مورب و کج کامالً خودداري شود
سانتی 2-5/2سانتی متر و از کناره ها 5/2-3حاشیه صفحات نشریه از باال و پائین : حاشیه ها - 7

.متر در نظر گرفته شود
ن حداکثر یک عکس یا طرح در هر صفحه نشریه ترویجی آورد:تعداد عکس ها و طرح ها - 8

در صورت لزوم و براي درك بهتر مطلب می توان یک یا دو صفحه را بطور کامل به . کافی است
.این امر اختصاص داد

ارزشیابی نشریه ترویجی
بررسی کلی نشریه و بررسی : و طریق می توان ارزیابی نمودیک نشریه ترویجی را به د

.جزء به جزء قسمت هاي مختلف نشریه

1388ادهم، 17
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بررسی کلی-1
یک مطالعه کلی روي . در این روش، نشریه را از جنبه کلی آن مورد بررسی قرار می دهند

، رئوس جلد نشریه، شامل عکس روي جلد، تاریخ انتشار، محل انتشار نشریه، تصاویر و نمودارها
.ت منابع و خالصه صورت می گیردسمطالب، فهر

بررسی جزء به جزء-2
50اگر پس از بررسی، جمع امتیازات از . در این روش، باید به موارد گوناگونی توجه نمود

. 18تتجاوز نکرد، آن نشریه قابل استفاده نیس
:19بررسی جزء به جزء شامل

).امتیاز10(جلد نشریه -الف
تصویر روي جلد با اندازه کافی جالب، جذاب، محرك و گویا هستند؟آیا عنوان و -
آیا عنوان و تصویر روي جلد با اندازه کافی در ارتباط با موضوع هستند؟-
آیا تاریخ، محل انتشار و نام نویسنده قید شده است؟-

).امتیاز40(محتویات داخل نشریه -ب
:مقدمه-

هدف و مسئله
گینقش آن در زند

معرفی نشریه
آیا محتویات و موضوعات نشریه تازه و نوین هستند؟ آیا کاربردي هستند؟-
آیا مطالب قابل اطمینان و اعتماد هستند؟-
آیا مطالب تهیه شده با هم مرتبط و هماهنگ بوده و به طور کامل موضوع و عنوان را -

سازند؟دهند؟ یعنی هدف را کامالً برآورده میپوشش می
ر تهیه مطالب، عالقه و احتیاجات و نیاز مخاطبین در نظر گرفته شده است؟آیا د-
توجه به زبان ( آیا مطالب متناسب با سطح درك و فهم و سواد مخاطب تهیه شده است؟ -

).مطلب، اصطالحات و عبارات و قواعد نگارشی
آیا توالی و تمرین میان مطالب تهیه شده رعایت شده است؟-

1375حجازي، 18
1375حجازي، ؛1386ذوالفقاري، 19
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).امتیاز25(رها و جداولیر، نموداتصاو-ج
کنند؟ به مخاطب انگیزه الزم جهت مطالعه نشریه آیا توجه مخاطب را به خود جلب می-

دهد؟ کاربردي هستند؟را می
آیا در ارتباط با نکات مهم، کلیدي و کاربردي مطالب هستند؟-
آیا داراي عنوان و شماره هستند؟ شماره ها و عناوین اشتباه نیستند؟-

).زامتیا10(خالصه و نتیجه گیري-د
آیا در برگیرنده نکات و مطالب مهم و کلیدي نشریه است؟-
دارند؟) توصیه اي(آیا حالت ترویجی -
آیا جمالت کوتاه و قابل درك هستند؟-
آیا در خالصه به مسئله ، هدف و نتایج کار به طور کامل اشاره شده است؟-
آیا بین مطالب خالصه پیوستگی وجود دارد؟-

).امتیاز5(منابع و مآخذ -ه
آیا منابع مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است؟-
آیا اصول منبع نگاري رعایت شده است؟-

).امتیاز10(مشخصات ظاهري -و
آیا ابعاد استاندارد نشریه ترویجی رعایت شده است؟-
آیا فاصله بین خطوط و حاشیه ها به خوبی رعایت شده است؟-
اندازه کافی درشت و خوانا هستند؟آیا فونت ها به-

بروشور، برنامه رادیویی، پوستر و مدرسه رادیویی از دیگر رسانه هاي ترویجی می باشد 
.20که شرح داده می شوند

1381معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد کشاورزي، 20
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تصویر نشریه ترویجی-1شکل
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بروشور
تعریف-1

اري کم حجم است که براي هدفهاي آموزشی یا ترویجی و یا بروشور یک رسانه نوشت
اطالع رسانی یک موضوع خاص، در مواقع اضطراري و براي گروه هاي هدف کم جمعیت منتشر 

. می شود
هدف-2

:هدف از تولید و انتشار بروشور عبارت است از
اطالع رسانی سریع براي گروه هاي هدف محدود-1
و به نحوي سریعآموزش یک موضوع کوتاه-2
ترویج یک موضوع خاص براي گروه هاي خاص-3

مخاطبان-3
: مانند. مخاطبان بروشور، عموماً افراد با سواد هستند که در گروه هاي کوچک جاي دارند

پرورش دهندگان کرم ابریشم، گوسفند داران، گاوداران، رانندگان کمباین، گندمکاران، که عموماً در 
بنابراین، بروشور هیچگاه براي مخاطبان در سطوح . مشابه زندگی می کنندیک بوم و یا فرهنگ

. شودملی تولید و منتشر نمی
محتوا-4

محتواي بروشور، مطلب یا پیام هدفدار، کاربردي و تنظیم شده اي است که پاسخگوي 
. نیازهاي محسوي و نامحسوس مخاطبان است

ریت ترویج و مشارکت مردمی هر استان نیازهاي محسوس را مسئوالن و کارشناسان مدی
. در سطوح محلی از مخاطبان کسب می نمایند

و یا ) مرکز(نیازهاي نامحسوس را نیز از واحدهاي مسئول ستاد معاونت ترویج 
. کارشناسان، مدیران و مسئوالن واحدهاي مسئول سازمان جهاد کشاورزي استان کسب می کنند

اصول طراحی-5
:موارد ذیل باید مورد توجه قرار گیرددر طراحی بروشور 

هدف 10تا 4در هر بروشور بین . طراحی بروشور بر اساس هدفهاي رفتاري صورت گیرد-1
.رفتاري وجود خواهد داشت

. مطالب بروشور صرفاً به مطالبی پیرامون هدفهاي رفتاري اختصاص دارد-2
.عنوان بروشور روشن و گویا باشد-3
.رنگ و تصویر، جذابیت بروشور تامین شودبا استفاده از-4
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انواع بروشور-6
:بروشور بر اساس هدف آن به سه دسته تقسیم می شود

که نحوه استفاده صحیح، بهره برداري و کاربرد یک موضوع خاص : بروشور آموزشی-1
. را به مخاطبان می آموزد

ه و کاربرد یک موضوع خاص را که مزایا، معایب یا ارمغانهاي استفاد: بروشور ترویجی-2
. براي مخاطبات تبیین می کند تا نسبت به آن نگرش مثبت پیدا کنند

که در این جنبه بروشور صرفاً یک کانال اطالع رسانی است و : بروشور اطالع رسانی-3
. نقش اطالع رسانی یک پیام به مخاطبان را ایفا می کند

ساختار-7
:تساختار بروشور به شرح زیر اس

:این صفحه باید با رعایت نکته هاي زیر تهیه شود: صفحه جلد-1
درج عنوان نشریه با حروف درشت و خوانا-
استفاده از عکس یا طرح مناسب با توجه به موضوع اصلی بروشور-
در » سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي، «درج عبارت -

گوشه باالي سمت چپ
:مشخصات این صفحه عبارت است از: دومصفحه-2

در باالي صفحه» بسم اهللا الرحمن الرحیم«درج کلمه طیبه -
. در داخل کادر مخاطبان هدف نشریه درج می شود-
. در ذیل کادر باال، هدفهاي بروشور درج می شود-

. متن بروشور درج می گردد: صفحه سوم تا صفحه ما قبل آخر-3
:فحه دو مطلب زیر درج می شوددر این ص: صفحه آخر-4

نتیجه گیري در چند سطر-
نشانی واحد منتشرکننده براي برقراري تماس و کسب اطالعات بیشتر-
هماهنگی ترویج ، مدیریت ........سازمان جهاد کشاورزي استان (درج واحد منتشر کننده -

)کشاورزي
مشخصات فنی بروشور-8

:مشخصات بروشور به شرح زیر است
.بروشور می تواند گالسه یا تحریر مناسب باشدکاغذ-1
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در بروشورهایی که تک رنگ . چاپ بروشور می تواند دو رنگ، سه رنگ و یا چهار رنگ باشد-2
. چاپ و منتشر می شوند، می بایست الاقل از چاپ رنگی یا کاغذ رنگی استفاده شود

. صفحه خواهد بود16یا 8لت می باشد، بنابراین داراي 8یا 4بروشور داراي -3
. روي لت اول اختصاص به جلد و پشت لت آخر اختصاص به پشت جلد دارد-4
. نسخه خواهد بود1000شمارگان بروشور انبوه است که الاقل -5
. استفاده می شود16و براي میان تیترها قلم 18، براي تیترها 13براي حروف متن از قلم -6
. متن، ترکیب و طراحی گرافیک باید با توجه به مولفه هاي فرهنگی، بومی مخاطبان تنظیم شود-7
. میلیمتر در نظر گرفته می شود8-7فاصله بین دو سطر متوالی متن بروشور -8
درصد بیان نوشتاري و بقیه آن به 60تا 50: حجم هر بروشور به این نحو تنظیم می شود-9

و طرح هاي مناسب مرتبط با متن و هدفهاي رفتاري بروشورتصاویر، نقاشی 
انواع بروشور از نظر سازمان تولید-9

بروشور از نظر سازمان تولید به طور کلی یک گروه بیشتر را تشکیل نمی دهد و آن 
هر استان براي هماهنگی ترویج کشاورزيبروشورهاي محلی استانی است که توسط مدیریت 

. نظر تهیه و منتشر می شودگروه هاي هدف مورد
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تصویر بروشور ترویجی- 2-11شکل 
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برنامه رادیویی
تعریف-1

برنامه رادیویی، حاوي مجموعه اطالعات و پیامهاي عمومی و تخصصی در حیطه علوم و 
ایی است که با استفاده از شیوه ها و فنون برنامه سازي فنون کشاورزي و محیط زیست روست

. شود و از طریق رسانه رادیو براي مخاطبان مورد نظر پخش می گرددرادیویی تهیه می
هدف-2

هدف کلی برنامه هاي رادیویی، بهره گیري از رسانه رادیو براي انتقال دانش و تکنولوژي 
:ان با رعایت به موارد ذیل استو توسعه و تقویت باورها و گرایشات مخاطب

بهره برداري از ابعاد کارکردي آموزش واطالع رسانی رسانه رادیو-
ایجاد تغییر در دانش سنتی و عادات و رفتارهاي حرفه کشاورزي مخاطبان در جهت -

افزایش تولید و عملکرد بخش کشاورزي
ر دسترس مخاطبانبهره برداري از رسانه رادیو به منزله یک منبع دانش و اطالعات د-
اجراي شیوه انبوهی ترویج در جهت تحت پوشش درآوردن قشرهاي وسیع مخاطبان -

بخش کشاورزي براي ارائه خدمات ترویجی
)از منبع ارسال پیام تا گیرنده(کوتاه نمودن فاصله زمانی اطالع رسانی -
ارائه به هنگام و به موقع اطالعات کشاورزي روز به مخاطبان-

مخاطبان-3
که . خاطبان برنامه هاي رادیویی، عموماً مولدین و بهره برداران بخش کشاورزي هستندم

...) باغداران، زنبورداران، مرتعداران، دامداران و : مانند(می توان آنان را به گروه هاي هدف مختلف 
.طبقه بندي نمود

اص به یک گروه اما، از آنجا که رسانه رادیو رسانه اي فراگیر، همگانی و غیر قابل اختص
:هدف خاص می باشد، می توان مخاطبان اصلی هر برنامه رادیویی را به دوگروه اصلی تقسیم کرد

این گروه، مجموعه افرادي هستند که داراي نیاز مشترك و شغل مشابه : مخاطبان خاص-1
رد در بخش کشاورزي می باشند و هدف اصلی برنامه رادیویی ذیربط ارائه دانش و اطالعات مو

. نیاز به آنان است
به ) اتفاقی یا ارادي(این گروه، مجموعه افرادي هستند که به هر دلیلی : مخاطبان عام-2

برنامه رادیویی مورد نظر گوش فرا می دهند و از آن در جهت افزایش دانش، اطالعات و 
. عالقمندي هاي خود در بخش کشاورزي استفاده می کنند

وییانواع برنامه هاي رادی-4
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:انواع برنامه هاي رادیویی با توجه به مخاطبان خاص به دو دسته تقسیم می شوند
محتواي آموزشی و ترویجی این برنامه ها صرفاً براي : برنامه هاي رادیویی اختصاصی-1

تهیه و ارائه ...) گندمکاران یا زنبورداران و : مثالً(پاسخگویی به نیازهاي یک گروه مخاطب خاص 
. می شود

محتواي آموزشی و ترویجی این برنامه ها براي : برنامه رادیویی غیر اختصاصی-2
ممکن است بخشهایی : مثالً. (پاسخگویی به نیازهاي دو یا چند گروه مخاطب تهیه و ارائه می شود

).داشته باشد... از برنامه اختصاص به گندمکاران و بخش هایی دیگر اختصاص به زنبورداران و 
محتوا-5

حتواي برنامه هاي رادیویی، مجموعه مطالب و پیام هاي تنظیم شده اي  است که م
:پاسخگوي دو دسته نیازهاي آموزشی و ترویجی زیر است

مسئوالن مدیریتهاي ترویج استان ها طی تماس ها و : نیازهاي محسوس مخاطبان-1
. ی کنندبررسی هاي مختلف، نیازهاي مخاطبان را با مشارکت خود آنان شناسایی م

مسئوالن مدیریتهاي ترویج استان ها، دفاتر مسئول ): توسعه اي(نیازهاي نامحسوس -2
و نیز (معاونت ترویج و نظام بهره برداري در راستاي اجراي سیاست ها و برنامه هاي ترویجی 

برخی نیاز را براي توسعه ) توصیه شده از سوي دیگر واحدهاي مسئول وزارت جهاد کشاورزي
همانند نیازهاي محسوس موضوع برنامه ها (ي و روستایی تشخیص می دهند که این نیازها کشاورز

.و پیامهاي رادیویی قرار داده می شوند
و ...) ارتباط شنیداري، در دسترس همگان بودن و (با توجه به خصلت رسانه رادیو 

:ت زیر باشدژگیهاي بزرگساالن محتواي برنامه هاي رادیویی باید حائز شرایط و نکاوی
. هر برنامه رادیویی داراي یک موضوع اصلی باشد و بیشتر به آن پرداخته شود-
متناسب و ...) سطح سواد، جنسیت، شغل، فرهنگ و (محتواي برنامه با ویژگیهاي مخاطبان -

. سازگار باشد
با توجه به فراگیر و همگانی بودن رسانه رادیو، محتواي برنامه ها ساده، جذاب و جالب -

.باشد) براي همه مخاطبان اعم از مخاطبان خاص و عام
. محتوا اختصاص به مسائل روز، نیازهاي آنی، اطالعات اضطراري و فوري داشته باشد-
. محتواي برنامه هاي رادیویی در حیطه شناختی و اطالع رسانی تمرکز داشته باشد-
ن، پاسخگو و مشکل در هر صورت، محتواي هر برنامه باید تابعی از نیازهاي مخاطبا-

. ها باشدگشاي مشکالت آن
ساختار-6
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:ساختار هر برنامه رادیویی از اجزاء و عناصر زیر تشکیل شده است
قالب تهیه و ارائه محتواي برنامه- الف

در این قالب بخشی از محتوا و پیام برنامه توسط مجري یا مجریان : گفتار کارشناسی-1
. شودبرنامه بیان می

در این قالب بخشی از محتوا و پیام برنامه از طریق نمایش رادیویی : یش رادیویینما-2
. شودبه مخاطبان ارائه می

در این قالب بخشی از محتوا و پیام برنامه توسط بیان و بازي : میزگرد کارشناسی-3
. بازیگران به مخاطبان ارائه می شود

ر البالي برنامه به صورت طنز، شعار، پیام در این قالب بخشی از پیامها د: مطالب کوتاه-4
.شودو توصیه ارائه می

در این قالب بخشی از محتوا و پیامهاي برنامه از طریق انجام مصاحبه : مصاحبه-5
. گزارشگر با مسئوالن و کارشناس، از زبان مصاحبه شونده به سمع مخاطبان می رسد

پیام هاي برنامه از طریق گفتگو و در این قالب بخشی از محتوا و: بحث کارشناسی-6
. بحث کارشناسان به مخاطبان منتقل می شود

توصیه مهم دفتر برنامه ریزي رسانه هاي ترویجی تولید برنامه هاي رادیویی به صورت 
.ترکیبی است
موسیقی-ب

در ساخت و انتخاب موسیقی . یکی دیگر از عناصر ساختاري برنامه رادیویی موسیقی است
:ل باید مورد توجه قرار گیردنکات ذی

. متناسب با فرهنگ و عالیق مخاطبان برنامه باشد-
. با ویژگیهاي روانشناختی و جامعه شناختی مخاطبان تجانس داشته باشد-
. در هر برنامه از موسیقی متنوع و غیر یکنواخت بهره گیري به عمل آید-
. از کیفیت فنی مناسب برخوردار باشد-
. مجاز و مطابق با عرف رایج جامعه انتخاب شده باشداز قطعات موسیقی -
.کوشش شود در برنامه هاي رادیویی محلی از موسیقی محلی بهره گیري شود-

صدابرداري- ج
در صدابرداري . صدابرداري از عوامل و عناصر موثر در ساختار هر برنامه رادیویی است

:باید
. صدا کامالً زالل و شفاف باشد-
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. م و موسیقی هماهنگ باشدسطح صدا بین کال-
. فیدها، میکساژها و هماهنگی عوامل دقیق و مناسب باشد-

گوینده، مجري و گزارشگر- د
گوینده، مجري و گزارشگر از جمله عناصر ساختاري هستند که نتایج کار آنان در کیفیت 

:یر باشدصداي هر سه عنصر فوق باید حائز شرایط ز. هاي رادیویی تبلور خواهد یافتبرنامه
.جنس صدا با برنامه تناسب کافی داشته باشد-
. فرم بیان آنان داراي استحکام و پختگی کافی باشد-
. صداي آنان باید طبیعی و به دور از حس کاذب باشد-
. هر سه عنصر فوق باید در انتقال مفاهیم و احساس متن توانایی کافی داشته باشند-
در بداهه گویی و گفتگو با میهمان برنامه از صحیح خوانی، داشتن لحن صمیمی، مهارت-

دیگر ویژگیهایی است که گزارشگر، مجري و گوینده باید قابیت هاي آنها را به خوبی از خود 
. نشان دهند

. به طور کلی ساختار و برنامه هاي رادیویی باید به دور از هر گونه کلیشه گرایی باشد
یبایی شناسی در جهت برقراري ارتباط و انتقال پیام در برنامه هاي رادیویی باید از هنر و ز

. استفاده شود
براي شروع برنامه ها باید به . شروع هر برنامه رادیویی در جذب مخاطبان بسیار موثر است

:نکات زیر توجه کافی شود
. برنامه جذاب و از واژگانهاي بومی انتخاب شود) نام(عنوان -
. بومی باشدموسیقی آرام، جذاب، چالش انگیز و-
).ثانیه مدت مناسبی است30تا 15. (مدت شروع برنامه طوالنی نباشد-
. ترکیب و تلفیق آرم جذاب و شنیدنی باشد-

زمان پخش هر برنامه رادیویی باید با توجه به فصل، اوقات فراغت و ابعاد اجتماعی و 
. فاوت خواهد بوداین برنامه براي هر استان احتماالً مت. فرهنگی مخاطبان انتخاب شود

. دقیقه پیشنهاد می شود35تا 30مدت برنامه بین 
انواع از نظر سازمان تولید-7

:برنامه هاي رادیویی از نظر سازمان تولید به دو دسته تقسیم می شوند
هماهنگی ترویج کشاورزياین برنامه ها توسط مدیریت : برنامه هاي رادیویی استانی-1

. ن ساکن آن استان تولید و پخش می شودهر استان براي مخاطبا
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این برنامه ها به سفارش دفتر برنامه ریزي رسانه هاي : برنامه هاي رادیویی ملی-2
.کشور تولید و پخش گرددرترویجی براي مخاطبان سراس
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پوستر
تعریف-1

پوستر، یک رسانه دیداري است که مشتمل بر یک پیام خاص در حیطه علوم کشاورزي و 
. یط زیست روستایی است که با توجه به سواد بصري مخاطبان طراحی و تولید می شودمح

. و نوشتاري تهیه می شود) بصري(پیام پوستر به دو صورت دیداري 
به این معنی که . که اصل و بناي پوستر را تشکیل می دهد): تصویري(پیام دیداري -1

. د نظر را به مخاطبان منتقل کندبدون هیچگونه مطالب یا پیام نوشتاري، پیام مور
تنها به عنوان مکمل و اطمینان از درك کامل پیام توسط مخاطبان درج : پیام نوشتاري-2
) جمله یا عبارت4بین یک تا حداکثر (پیام نوشتاري در تعدادي جمله یا عبارت اندك . می گردد

.تهیه می گردد
هدف-2

ک پیام اضطراري و مهم و یا تاثیر گذاري عمیق و هدف از طراحی و انتشار پوستر، انتقال ی
مثبت بر بینش، دیدگاه و رفتار مخاطبان به منظور جلب توجه براي رعایت کردن یک موضوع 

.خاص و گرویدن موثر آنان در اجراي آن می باشد
:هدف پوستر مشتمل بر دو طبقه عمده زیر است

اي به کارگیري آن توسط مخاطبان ارائه یک پیام آموزشی اضطراري بر: هدف آموزشی-1
).که بیشتر در حیطه شناختی قرار دارد(

ارائه یک پیام براي تغییر باور، نگرش و گرایشات مخاطبان نسبت به : هدف ترویجی-2
).این پیام بیشتر در حیطه عاطفی یا بینشی قرار دارد(موضوعی خاص 

مخاطبان-3
داران و سایر دست اندرکاران بخش کشاورزي مخاطبان پوستر عموماً کشاورزان و بهره بر

:بدیهی است این مخاطبان را  می توان در گروه هاي هدف زیر طبقه بندي کرد. هستند
باغداران، زنبورداران، پرورش دهندگان ماهی و آبزیان، صنعتگر (کشاورزان خرده پا -1

)نروستایی، دامداران، مرتعداران، جنگل نشینان، گندمکاران و امثال آ
زنان روستایی و عشایري-2
جوانان و نوجوانان روستایی-3
کارکنان و کارگران تشکل ها، تعاونی ها و مراکز تولید صنعتی و نیمه صنعتی-4
)اعم از روستایی و شهري(مصرف کنندگان محصوالت کشاورزي -5
...)کشاورزان پیشرو، مروجان داوطلب، رهبران محلی و (گروه هاي پیشرو -6
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ماهیت پیام-4
:به نوع نیاز مخاطبان بستگی دارد) اعم از آموزشی و ترویجی(ماهیت پیام هر پوستر 

).که پیام آن بر اساس نیازسنجی مخاطبان انتخاب و طراحی می شود(پوستر آموزشی -1
که پیام آن بر اساس سیاست ها و برنامه هاي توسعه بخش کشاورزي (پوستر ترویجی -2

در مرکز و استان ها پیشنهاد هماهنگی ترویج کشاورزين دفاتر و مدیریت هاي و توسط مسئوال
).می شود

اصول طراحی-5
:در طراحی پوستر باید نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد

. هدف آموزشی یا ترویجی پوستر، مشخص و روشن باشد-1
.پیام پوستر در راستاي تحقق هدف آموزشی یا ترویجی آن باشد-2
.پیام پوستر بسیار مختصر و اندك باشد-3
).کلمه کافی است6تا 4(عنوان پوستر ساده باشد -4
به یک یا دو کلمه یا جمله و عبارت . (پیام و عنوان پوستر یک عبارت کامل باشد-5

).ناقص اکتفا نشود
در جهت انتقال صحیح و سریع پیام ...) طرح، تصویر، رنگ، ترکیب و (عناصر پوستر -6

. پوستر تنظیم شود
. جالب، جذاب و زیبا باشد... ترکیب بندي، رنگ، تصویر و -7
. طراحی به شیوه اي انجام شود که بیننده بی سواد پیام پوستر را به راحتی درك کند-8

انواع-6
:پوستر ها با توجه به هدف، به دو دسته تقسیم می شوند

وع جدید براي تغییر در رفتار و نگرش با هدف ترویج یک موض(پوستر هاي ترویجی -1
) مخاطبان نسبت به آن موضوع

با هدف انتقال یک پیام آموزشی براي ارتقاء سطح دانش و (پوستر هاي آموزشی -2
)آگاهی مخاطبان

ساختار و محتوا-7
محتوا: الف

محتواي پوستر در واقع پیام تصویري و نوشتاري آن است، که نوشتار به منظور تکمیل، 
. ترمیم و کمک به انقال محتواي تصویري ارائه می شود

ساختار: ب
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باید . ساختار پوستر در واقع قرار گرفتن محتواي تصویري و نوشتاري در پوستر است
4الاقل (ساختاري انتخاب شود که حجم اصلی پوستر 

4را تصویر و حداکثر ) سطح پوستر3
آن را 1

. نوشتار تشکیل دهد

تصویر پوستر آموزشی-3شکل
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مشخصات فنی-8
:در تهیه پوستر مشخصه هاي ذیل باید رعایت شود

50× 70، 60× 45، 50× 45، 30× 45(می تواند از یکی از چهار قطع : قطع پوستر-1
. شودانتخاب ) سانتیمتر

به صورت افست یا سیلک و در بیش از دو، سه یا چهار رنگ انجام می : چاپ پوستر-2
. شود

و در سطوح استانی ) نسخه10000الاقل (می بایست در سطوح ملی : شمارگان پوستر-3
. باشد) نسخه3000الاقل (

صویر را زیاده درج شود و ت) غیر دکوراتیو(باید با حروف درشت، خوانا : پپام نوشتاري-4
.از حد تحت تاثیر قرار ندهد

از آنجا که سواد بصري در جنبه هاي گرافیک و هنرهاي ترسیمی در نزد : پیام تصویري-5
باید . در آن ها تقویت یافته است) واقعیت(روستائیان بزرگساالن پائین می باشد و درك پیام عکس 

. پیام تصویري بر اساس عکسهاي واقعی بیان شود
انواع از نظر سازمان تولید-9

:پوسترهاي آموزشی یا تروجی از نظر سازمان تولید به دو دسته تقسیم می شوند
این پوسترها توسط دفتر برنامه ریزي رسانه هاي ترویجی : پوسترهاي در سطح ملی-1

.براي مخاطبان آن در سراسر کشور تهیه و منتشر می شود) اداره تدوین متون(
هماهنگی ترویج کشاورزياین پوسترها توسط مدیریت : ر سطح استانیپوستر هاي د-2

. هر استان براي مخاطبان ساکن آن استان تهیه و منتشر می شود
پیام پوستر ملی، پاسخگوي . تفاوت این دو نوع پوستر، صرفاً در نوع پیام آن ها می باشد

ساکن (ژه گروهی از مخاطبان کشور نیاز عموم مخاطبان در سراسر کشور و پیام پوستر استانی و بوی
. سایر اجزاء استاندارد در هر دو نوع پوستر یکسان است. است) در استان ذیربط

در پوسترهاي استانی، باید ساختار پوستر بومی شود، یعنی در طراحی آن از مولفه هاي 
. فرهنگی و اکولوژیکی منطقه استفاده شود
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مدرسه رادیویی
تعریف-1

و » رادیو«ویی یک برنامه ترویجی نیمه حضوري است که در آن از دو رسانه مدرسه رادی
. براي انتقال پیام و یادگیري استفاده می شود» نشریه خودآموز«

مدرسه رادیویی اطالعات و پیام هایی در زمینه دانش و فنون کاربردي کشاورزي از طریق 
. ی دهدارتباط شنیداري، نوشتاري و کالمی به مخاطبان ارائه م

هدف-2
هدفهاي تابعی آن . هدف اصلی مدرسه رادیویی افزایش دانش و اطالعات مخاطبان است

:نیز مشتمل بر موارد ذیل می باشد
سطح دانش و اطالعات در یک دوره مشخص زمانی و از پیش تعیین شدهارتقاء-
وزانه، به که در حین کار ر(ایجاد فرصت یادگیري براي مخاطبان از طریق رسانه رادیو -

).صورت غیر حضوري، کم هزینه و صرف اندکی وقت قابل حصول است
ارتقاء توانمندي مخاطبان در موضوعات مورد نیاز آنان توام با نظارت مستقیم بر فرایند -

یادگیري
استفاده از دو رسانه رادیو و نشریه خودآموز در ارتباط چهره به چهره و تعاملی یادگیري-
مخاطبان در مراحل برنامه (امه ریزي آموزشی و ترویجی مشارکتی تحقق بخشیدن به برن-

).ریزي، اجرا و نظارت مشارکت دارند
مخاطبان-3

و نوع برنامه ) رسانه همگانی است(مخاطبان مدرسه رادیویی با توجه به خصلت رادیو 
:ریزي به دو دسته تقسیم می شوند

ه در برنامه مدرسه رادیویی مورد این گروه مخاطب، افرادي هستند ک: مخاطبان خاص-1
اند و بر اساس هدف و برنامه ریزي از پیش تعیین شده به برنامه رادیویی ذیربط نظر ثبت نام کرده

.گوش فرا می دهند و از سایر عناصر برنامه نیز بهره مند می شوند
ثبت نام این گروه، افرادي هستند که در برنامه مدرسه رادیویی مورد نظر: مخاطبان عام-2

از . اند، اما بر اساس عالقه و یا به صورت اتفاقی به برنامه رادیویی ذیربط گوش فرا می دهندنکرده
. این رو، دانش و اطالعات آنان ارتقاء خواهد یافت

محتوا-4
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محتواي هر برنامه مدرسه رادیویی، مجموعه اي از مطالب و پیام هاي تنظیم شده اي در 
) از حیطه هاي یادگیري(ي شناختی یا عاطفی ت کشاوري است که در حیطهزمینه یکی از موضوعا

.جاي می گیرد
محتوا بر اساس نیاز سنجی که مدیریت ترویج و مشارکت مردمی استان به عمل می آورد، 

ترویجی شناسایی می شود و بر این اساس با -در این فرایند، نیازهاي آموزشی. شودتهیه می
ه هاي هدف که داراي نیاز مشترك و مشابه می باشند، موضوع هر برنامه مشارکت و همکاري گرو

محتوا نیز براي موضوع انتخاب شده توسط کارشناسان موضوعی . شودمدرسه رادیویی انتخاب می
.تهیه و تدوین خواهد شد

باید تالش گردد موضوعاتی در اولویت قرار گیرد که موضوع و مساله روز عموم مخاطبان 
استفاده ) تهیه برنامه رادیویی(هم مخاطبان خاص و هم مخاطبان عام از بودجه مصرف شده باشد تا 

.ببرند
از یک سو، به عنوان . محتواي هر برنامه مدرسه رادیویی براي دو رسانه تدوین می شود

محتواي (مدرسه و از سوي دیگر، به عنوان متن نشریه خودآموز ) محتواي شنیداري(متن رادیویی 
. شود که مشخصات هر یک در بخش مشخصات فنی آمده استارائه می) ينوشتار

مشخصات فنی-5
:ي رادیویی به شرح زیر استمشخصات فنی و ساختار هر برنامه مدرسه

برنامه رادیویی- الف
.دقیقه انتخاب شود30تا 15زمان هر برنامه بین -
. ه رادیویی در نظر گرفته شودبرنام10تا 5براي هر برنامه مدرسه رادیویی حداکثر بین -
.قالب ارائه برنامه ترجیحاً گفتار و بحث کارشناسی باشد-
. گفتار برنامه دقیقاً منطبق با موضوع و محتوا تهیه شود-
سلیس، روان، ساده، . (بیان گفتاري برنامه متناسب با سطح درك مخاطبان تهیه و ارائه شود-

...)جذاب، با گویش محلی و 
.اس جذب مخاطب و ایجاد انگیزه براي ادامه یادگیري تنظیم و ارائه شودبرنامه بر اس-
در پایان برنامه، پرسشهایی از محتواي برنامه براي پاسخگویی از سوي مخاطبان توسط -

درصد 10درصد از متن نشریه و 30درصد پرسش ها از برنامه رادیویی، 60. مجري ارائه شود
منظور از پرسشهاي کلیدي، نکات ظریفی از محتواي (آن پرسشهاي کلیدي انتخاب می شود 

برنامه است که نشان دهنده شنیدن برنامه رادیویی و مطالعه نشریه به نحوي دقیق و عمیق از 
).سوي مخاطب بوده است
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. پاسخ دهند) در مهلت تعیین شده(از مخاطبان دعوت شود تا به پرسشهاي ارائه شده -
نشریه خودآموز-ب

صات فنی نشریه مدرسه رادیویی می بایست مطابق استاندارد نشریات ساختار و مشخ-
.ترویجی تهیه شود

پس باید . این نشریه براي تحقق تداوم یادگیري و ایفاي نقش خودآموز تهیه می شود-
مطالب کمک آموزشی . محتواي آن کامالً بر اساس محتواي برنامه رادیویی تنظیم و تدوین شود

. ارائه شود) یا روش دیگر(قی نیز باید به صورت پاور
پاسخنامه را می توان به . (این نشریه باید حاوي پاسخنامه و راهنماي تکمیل آن باشد-

. ارائه کرد) صورت ضمیمه، الیی و یا در صفحه آخر نشریه
بت نامث-6

هر برنامه مدرسه رادیویی باید نکات ذیل رعایت ) فراگیران(براي ثبت نام از مخاطبان 
:شود
عداد ثبت نام شدگان باید در سطح استان پنج هزار نفر باشد، یعنی هر برنامه تنها با این ت-

. تعداد فراگیر مجوز اجرا پیدا می کند
ثبت نام شدگان باید از کسانی که از آن ها نیازسنجی شده است و یا نیازشان منطبق بر -

.موضوع و هدفهاي آموزشی برنامه است، انتخاب شوند
ب مناسب فراگیریان باید از مروجین، اعضاي شوراهاي اسالمی، معلمان و براي انتخا-

.استفاده نمود... کارمندان مستقر در روستا، معتمدین محلی و 
:شرایط ثبت نام شوندگان به شرح زیر است

. شغل ثبت نام شونده باید منطبق و متناسب با موضوع برنامه باشد-
.را تقبل کند) متقی(هزینه هاي نشریه خودآموز برنامه -
.براي شرکت در آزمون پایان برنامه تعهد اخالقی دهد-
.الاقل داراي سواد خواندن و نوشتن باشد-

آزمون و استخراج نتایج-7
:براي آزمون واستخراج نتایج باید نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد

وز پس از پخش ر20(که پاسخنامه ها را در مهلت تعیین شده ) مخاطبانی(یران گتنها فرا-
. ارائه کرده اند، در مسابقه و آزمون پایان نامه شرکت داده شوند) آخرین برنامه رادیویی

بنابراین، . چهار گزینه اي است) که در برنامه رادیویی مطرح می شوند(پرسشهاي آزمون -
. پاسخنامه، نیز به صورت چهارگزینه اي طراحی و در نشریه خودآموز چاپ و منتشر گردد
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. روز بعد از پخش آخرین برنامه جمع آوري شود20رسشنامه ها تا پ-
پس از تصحیح پاسخنامه ها، به فراگیرانی که به همه پرسش ها پاسخ صحیح داده اند، -

شنیداري تهیه و ارائه خواهد -فرم تقدیر نامه از سوي اداره دیداري. (تقدیر نامه اعطاء شود
).شد

در صورت تساوي در (امتیاز را کسب کرده اند، پانزده نفر از بین فراگیرانی که باالترین -
.انتخاب شوند و براي مسابقه حضوري از آنان دعوت به عمل آید) امتیاز به قید قرعه

در مسابقه حضوري، به سه نفر که بیشترین امتیاز را کسب کرده اند، جوایز برنامه اعطاء -
. شود

سطوح برنامه ریزي و تولید-8
مدرسه رادیویی از جنبه برنامه ریزي و تولید تنها در سطح محلی و توسط برنامه هاي 

پس، می توان گفت که مدارس . مدیریت ترویج و مشارکت مردمی هر استان انجام می پذیرد
.رادیویی کامالً بومی و محلی هستند و تولید و اجراي ملی ندارند
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