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مقدمه
بـه منظـور ارتقاء دانـش و آگاهی تمامی مخاطبان و ذی نفعان بخش کشـاورزی، 
 اسـتودیو کشـاورز در معاونت آموزش و ترویج تأسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت.
 اهمیـت این بسـتر در زمـان اوج گیری بیماری کرونا در کشـور بیش تر نمایان شـد.

توسـعه زیرساخت اسـتودیو در استان های کشـور برای ایجاد شـبکه ارتباطی محلی 
 در قالـب برنامه هـای تصویـری مجـازی از دیگـر اهـداف معاونـت آمـوزش و ترویـج

در راسـتای توسـعه بستر ترویج تکثرگرا است. شـبکه ای برای ایجاد ارتباط با تمامی 
 مخاطبـان از سـطح سـتاد تـا مراکز جهاد کشـاورزی دهسـتان ها، گروه کشـاورزان و

بهره بـرداران بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان های کشـور در چارچـوب 
نظـام اطالع رسـانی بومـی، از جملـه اهـداف ایـن اقـدام عظیـم ملـی اسـت. 

دفتر شـبکه دانش و رسـانه های ترویجی در معاونت آموزش و ترویج کشـاورزی 
بـه عنـوان متولـی و برنامه ریـز تولیـد انـواع رسـانه های وزارت جهادکشـاورزی، در 
ایـن دسـتورالعمل سـعی می نمایـد چارچوب ایجـاد اسـتودیو کشـاورز و راه اندازی 
شـبکه برکـت در اسـتان های کشـور را بـه همـکاران محتـرم معرفـی نمایـد. طبـق 
برنامه ریزی هـای انجـام شـده و بـا همـکاری مدیریت هـای هماهنگـی ترویج، شـاهد 
بهـره منـدی و افتتـاح 6 شـبکه ملـی و 32 شـبکه اسـتانی برکـت )پخش از اسـتودیو 
کشـاورز( در دهـه مبـارک فجـر انقالب  اسـالمی سـال 99، به دسـت رئیـس محترم 

جمهوری اسـالمی ایـران بودیم. 
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تعریف شبکه
 شـبکه برکت به مجموعه برنامه های متنوع با سـاختار های مختلف برنامه سـازی
 تلویزیونی اطالق می شود که در فواصل زمانی منظم و متوالی تولید و از استودیو کشاورز

پخش می شود. این برنامه ها به دو شکل زنده و تولیدی به روی آنتن می رود.

لوگو شبکه برکت
لوگـوی طراحی شـده معـرف شـبکه برکت اسـت و در وسـط تصویر دکور پشـت 
مجـری و مهمـان برنامـه جانمایـی مـی شـود. در ایـن حالـت لوگـو شـبکه در قاب 
تصویـر کامـالً نمایـان اسـت مدیریت های هماهنگـی ترویج در لوگو نام اسـتان خود 

را زیـر عبـارت اسـتودیو کشـاورز به صورت وسـط چیـن قرار دهند.

لوگو استودیو کشاورز
ایـن لوگـو معـرف جایـگاه مکانـی اسـتودیو کشـاورز اسـت کـه بـاال و یـا دیـوار 

کنـاری درب ورودی اسـتودیو می توانـد بـه کار بـرده شـود.
توضیح: از به کارگیری این لوگو در طراحی صحنه خودداری شود.
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سطوح پخش
الف( شبکه های ملی

شبکه های ملی شامل شبکه اصلی برکت و برکت 1 تا 5 است.
شـبکه برکـت مختص تولید و پخش برنامه های ملی اسـت کـه اولویت موضوعی 
 آن در هسـته های محتوایـی هجده گانـه سـتاد ملـی رسـانه وزارت جهاد کشـاورزی

تعیین می شود.
برکـت 1 تـا 5 بـا محوریـت موضوعـی برنامه ها و روش هـای ترویجی بـا عناوین 

زیـر طراحی و اجرا شـده اسـت.
برکت 1: معرفی توانمندی های بخش کشاورزی استان های کشور _
برکت 2: با محوریت قهرمانان تولید _
برکت 3: با محوریت کانون های یادگیری _
برکت 4: با محوریت انتقال یافته ها و روز مزرعه _
برکت 5: با محوریت توانمندی های زنان روستایی و عشایری _

  برنامه هــای شــبکه ی ملــی برکــت )1 تــا 5( بــه  31 اســتان و یــک منطقــه کشــور
 اختصــاص یافتــه اســت. مدیریت هــای هماهنگــی ترویــج موظــف هســتند فعالیت هــا و

روش هــای ترویجــی اجــرا شــده در آن اســتان را بــه صــورت مســتند های تلویزیونــی و 
برنامه هــای گفتگــو محــور تولیــد و از شــبکه برکــت پخش نماینــد. برنامه هــای تولیدی 
ــی ــور پخــش مل ــر شــبکه در کنداکت ــی ه ــت موضوع ــا محوری  اســتان ها متناســب ب

ــرد.  ــرار می گی ــه ج ترکیبــی ق ــرد. ســاختار برنامه هــای تولیــدی در طبق ــرار می گی ق
 الزم بــه ذکــر اســت برنامه هــای مرتبــط بــا روش هــای ترویجــی می توانــد بطــور زنــده

نیز از عرصه پخش شود.
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ب( شبکه های استانی
شـبکه های اسـتانی برکـت )برکـت 6 تـا 37( به سـازمان های جهاد کشـاورزی اسـتان ها 
 اختصاص یافته تا بر اسـاس اولویت موضوعی بخش کشـاورزی، مصوب شـورای آموزش و

ترویج استان و با در نظر گرفتن استانداردهای تلویزیونی، تولید و پخش انجام شود.
توضیح: شـبکه های ملی و اسـتانی برکت در صفحه ویترین شـبکه اجتماعی تاک 
 )www.agritak.ir( در قسـمت پخش زنده برنامه های کشـاورزی و سـپس شـبکه های
 برکـت اسـتانی قرار گرفته اسـت. )جدول نام گذاری شـده کانال های اسـتانی برکت

در قسمت ضمائم قابل مشاهده است(.

مخاطبان برنامه های برکت
1. عوامل دولتی در ستاد و صف و عوامل غیر دولتی بخش کشاورزی

2. کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی 
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برنامه ریزی عملیاتی
الف- نیاز سنجی

 شورای تات در سازمان  جهاد کشاورزی استان های کشور با ریاست رئیس سازمان،
مسـئول نیازسـنجی موضوعـی برنامه های شـبکه برکت اسـت که می توانـد در قالب 

تشـکیل کارگـروه تخصصی ذیل شـورا نسـبت به انجام مـوارد زیر اقـدام نماید.
اولویت های موضوعی و محتوایی

انتخاب کارشناس مجرب برای حضور در برنامه _
معرفی لوکیشن های تهیه گزارش )پلی بک(  _
تعیین بهترین زمان تولید و پخش برنامه ها _

 توضیح: ترکیب اعضای شورای تات همان ترکیب مصوب سازمان جهاد کشاورزی
اسـتان های کشـور اسـت و حسـب نیـاز از مراکـز دولتـی و غیر دولتـی دعـوت بـه 

عمـل می آیـد.
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ب- فرایند تولید گزارش ها و آیتم های برنامه

پـس از تعییـن محتـوا و انتخاب کارشناسـان برنامـه فرایند تولید آغاز می شـود. 
در گام اول هماهنگی هـای الزم بیـن عوامـل براسـاس مـوارد زیر صـورت می پذیرد:

تعیین زمان تهیه گزارش های میدانی _
هماهنگی حضور کارشناسان برای تهیه گزارش های میدانی _
انجام فرایند تصویربرداری _
زمان بندی برای تهیه کلیپ و میان برنامه _

 

ج- تنظیم کنداکتور و فرآیند هماهنگی پخش

تنظیـم کنداکتـور پخـش برنامه هـا بـه صـورت هفتگی بـا توجه بـه اولویت های 
موضوعـی مصـوب شـورای آمـوزش و ترویـج و تقویـم کشـاورزی اسـتان تنظیـم 

می شـود. ایـن مرحلـه شـامل:
 چیدمـان بخش هـای مختلـف برنامه ها بر  اسـاس فصل بندی مناسـب ترویجی  _

     )مجری، کارشناس، کلیپ، گزارش های میدانی، پلی بک، هواشناسی و ...(
هماهنگی حضور کارشناسان در استودیو _
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آماده سازی فایل آیتم های برنامه براساس زمان   بندی پخش  _
هماهنگی با مجری و چگونگی مدیریت زمانی و برنامه _
هماهنگی با عوامل اجرایی برنامه در استودیو _
آماده سازی بستر مجازی )شبکه اینترنت( _
پخش برنامه _
آرشیو برنامه _

توضیـح: برنامه هـای پخش    شـده در همـان روز می توانـد در زمـان دیگـری که 
مناسـب بـرای مخاطبان اسـت پخش مجدد شـود.

الزامات فنی و محیطی
در ایـن دسـتور العمل تجهیـزات و امکانـات مـورد نیاز بـرای راه   اندازی و توسـعه 
اسـتودیو کشـاورز در سـه سـطح معرفی می  شـود. سـازمان های جهاد کشـاورزی با 
توجـه بـه منابـع مالی و بـه طور مرحلـه   ای تجهیـز اسـتودیو را انجام تـا برنامه های 

شـبکه برکـت بـه روی آنتن رود.
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الف- الزامات فنی:
سطح 1:

دوربین تصویربرداری Full HD یا دوربین کنفرانس Full HD )دو دستگاه( _
پایه متناسب با نوع دوربین )دو دستگاه( _

Full HD دوربین کنفرانس     Full HD دوربین تصویربرداری              

 بی سیم )واکی تاکی(  

سیستم رایانه رو   میزی یا لپ تاپ )دو دستگاه( _
_  16 Mbps به صورت مجزا با پهنای باند اختصاصی ADSL اینترنت پرسرعت 

        با حجم نا  محدود
 مـودم اینترنـت قابـل حمل جهت اجـرا برنامه هـای زنده در عرصـه )همچون  _

        روز مزرعه و ...(
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تلویزیون جهت پخش تصاویر استودیو و کلیپ های داخل استودیو _
هدفون جهت کنترل صدا )سه عدد( _
اسپیکر جهت پخش صدای کلیپ ها در استودیو _
سیستم نور سیار متناسب با فضای استودیو )دو دستگاه( _
میکروفون های HF سه عدد _
میکروفون head mic دو عدد _
شارژر باطری قلمی جهت میکروفون های HF یک دستگاه _
بی سیم )واکی تاکی( جهت ارتباط اتاق فرمان با مجری _
میکروفون استودیویی رومیزی  _
پایه میکروفون بلند و رومیزی _
تبدیل های تصویر و صدا با توجه به نوع دوربین و میکروفون _
مانیتور برای مونتاژ )سه دستگاه( _
میکسر تصویر و صدا و سویچر _
سیستم رایانه پیشرفته جهت تدوین کلیپ ها و میان برنامه ها _

  اسپیکر                                                         هدفون
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سطح 2: 

دوربین دیجیتال با کیفیت Full HD با قابلیت زوم اپتیکال _
سیستم رایانه رو میزی و یا لپ تاپ دو عدد _
اینترنت پرسرعت ADSL به صورت مجزا با پهنای باند Mbps 8 و حجم نا محدود  _
 مودم اینترنت قابل حمل جهت اجرا برنامه های زنده در عرصه )همچون روز مزرعه و...( _
پایه متناسب با دوربین _
میکروفون رو میزی _
میکروفون HF دو ست _
میکروفون رومیزی یک ست _
میکروفون ضبط گزارش یک ست _

سطح 3:

_ Full HD وب کم ساده با کیفیت
سیستم رایانه رومیزی و یا لپ تاپ _
 اینترنـت پرسـرعت ADSL بـه صورت مجزا بـا پهنای باند حداقـل 4Mbps و _

        حجم نامحدود
 مـودم اینترنـت قابـل حمل جهت اجـرا برنامه هـای زنده در عرصـه )همچون  _

       روز مزرعه و ...(
میکروفون رو میزی یک ست _

توضیح: 
* مشخصات پیشنهادی سیستم های رو میزی یا لپ تاپ:

(VGA: 2 gig) - (H.D.D: 500 gig) - (RAM:4 gig) - (CPU: core i5)        
** مشخصات پیشنهادی سیستم تدوین:

(VGA: 4 gig) - (H.D.D: 2TB) - (RAM:16 gig) - (CPU: core i7)
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*** در صـورت اسـتفاده از پـرده کروماکـی بـرای ایجـاد اسـتودیو مجـازی 
می تـوان از برنامـه هایـی ماننـد Free Video Editor یـا i Movie اسـتفاده نمـود.

نکته:
 سطح مطلوب تجهیزات، سطح یک است که انتظار می رود سازمان  جهاد کشاورزی

استان های کشور با اولویت و برنامه زمان بندی یک ساله به این سطح برسند.

ب- الزامات محیطی:
1. حداقـل فضـای اسـتودیو 30 متـر مربـع در نظـر گرفته شـود مـکان انتخابی 

مناسـب اسـت کـه دارای سـقف بلند باشـد. 
)Head mic( 2.  جهت باال بردن کیفیت صدا از میکروفون های یقه ای یا هدمیک 

استفاده شود. 
3. بـه منظـور رفـع تداخـل صـدا )صداهـای خـارج اسـتودیو( و ارتقـاء کیفیـت 

ضبـط صـدا ضروریسـت دیوارهـای اسـتودیو عایق بنـدی )آکوسـتیک( شـود.
4. از مبل هـای پارچـه ای بـا ابعاد و طرح مناسـب اسـتفاده شـود )عدم اسـتفاده 

از صندلـی چـرخ دار و گردان(
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5. از میز جلو مبلی متناسـب با ابعاد دکور و مبلها اسـتفاده شـود. )عدم اسـتفاده 
از میزهـای بلند و اداری(.

6. حداقل یک و حداکثر یک و نیم متر فاصله بین مجری و مهمان رعایت شود.
7. چیدمـان مبل هـای مجـری و مهمـان نسـبت به دوربیـن به گونـه ای انتخاب 

شـود کـه چهره هـا در کادر تصویـر کاماًل نمایان باشـد.
8. تعـداد مهمانـان در اسـتودیو بـرای هر آیتـم از برنامه با احتسـاب مجری دو و 

حداکثر سـه نفـر برنامه ریزی شـود.
 9. از دکورهای سـبک و قابل تعویض اسـتفاده شـود به طوری که با طراحی دو و
 یا چند قاب عکس در دکور می توان با استفاده از تصاویر مرتبط با موضوع برنامه تنوع

خاصی در قاب تصویر ایجاد نمود. )عدم استفاده از بنر و پوستر براق(.

 10. در تعیین ارتفاع دکور، داشتن هدروم مناسب در قاب تصویر )فضای باالی سر
     مجری و مهمان تا باالی کادر تصویر( مد نظر قرار گیرد.

 11. از ترکیـب رنگ هـای مناسـب در طراحی دکور و سـایر المان های اسـتودیو 
     که در قاب تصویر قرار می گیرد استفاده شود. 
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هارمونی رنگ ها

12. استفاده از کفپوش صاف و یک دست 

عوامل اجرایی
 مجری )با اسـتفاده از فراخوان، از اسـتعدادهای بالقوه همکاران سـازمان جهاد  _

     کشاورزی در اجرا انتخاب شود(.
اپراتور فضای مجازی _
مسئول پخش  _
 تصویر بـردار )در صورت اسـتفاده از  _

       دوربین حرفه ای(

برنامه ریز و هماهنگی تولید _
مسئول هماهنگی مهمانان _
تدوین گر _
روابط عمومی _
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توضیح:
 عوامـل فـوق الذکـر از همـکاران جهادکشـاورزی تأمین خواهند شـد و در صورت

نیـاز بـه بعضـی از فعالیت هـای تخصصـی همچـون تدوین گـر و... از عوامـل فنـی و 
متخصـص بخـش خصوصـی بـه کار گرفته شـود.



ضمائم
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جدول نام گذاری شده کانال های استانی برکت
نام کانالنام استانردیفنام کانالنام استانردیف

شبکه برکت 6آذربایجان شرقی1
شبکه برکت 22فارس17آذربایجان شرقی

فارس

شبکه برکت 7آذربایجان غربی2
شبکه برکت 23قزوین18آذربایجان غربی

قزوین

شبکه برکت 8خراسان رضوی3
شبکه برکت 24قم19خراسان رضوی

قم

شبکه برکت 9اصفهان4
شبکه برکت 25کردستان20اصفهان

کردستان

شبکه برکت 10البرز5
شبکه برکت 26کرمان21البرز

کرمان

شبکه برکت 11ایالم6
شبکه برکت 27کرمانشاه22ایالم

کرمانشاه

شبکه برکت 12بوشهر7
کهگیلویه و23بوشهر

بویراحمد
شبکه برکت 28

کهگیلویه وبویراحمد

شبکه برکت 13تهران8
شبکه برکت 29گلستان24تهران

گلستان

چهارمحال و9
بختیاری

شبکه برکت 14
شبکه برکت 30گیالن25چهارمحال و بختیاری

گیالن

شبکه برکت 15خراسان جنوبی10
شبکه برکت 31لرستان26خراسان جنوبی

لرستان

شبکه برکت 16اردبیل11
شبکه برکت 32مازندران27اردبیل

مازندران

شبکه برکت 17خراسان شمالی12
شبکه برکت 33مرکزی28خراسان شمالی

مرکزی

شبکه برکت 18خوزستان13
شبکه برکت 34هرمزگان29خوزستان

هرمزگان

شبکه برکت 19زنجان14
شبکه برکت 35همدان30زنجان

همدان

شبکه برکت 20سمنان15
شبکه برکت 36یزد31سمنان

یزد

سیستان و16
بلوچستان

شبکه برکت 21
شبکه برکت 37جنوب کرمان32سیستان و بلوچستان

جنوب کرمان
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فرم برنامه های روتین

زمان
اولویت های 

موضوعی
محورهای 
مورد بحث

کارشناس
برنامه زنده

براساس اولویت

بهترین 
زمان 
پخش

مکان های 
پیشنهادی 
تهیه گزارش

بهترین 
زمان تولید

فرم فیلم های کوتاه
شرحعنوان

معرفی موضوع به ترتیب اولویت

معرفی محورهای بحث در فیلم

معرفی کارشناس مجرب

معرفی سوژه برای تهیه گزارش

بهترین زمان تولید

بهترین زمان پخش

رابط استانی

 توضیح: در ساخت این آیتم به یک موضوع با یک پیام مشخص پرداخته می شود.
مدت فیلم 5 دقیقه در نظر گرفته شود.
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نمونه کنداکتور پخش
کنداکتور برنامه های شبکه برکت پخش از استودیو کشاورز

موضوع برنامهساعت پخشردیف
مدت زمان 
پیشنهادی

دقیقهثانیه

001سرود جمهوری اسالمی ایران1
005قرآن2
005صحبت آغازین مجری و معرفی بخش های برنامه3
0010پخش کلیپ به عنوان نمونه )قهرمان تولید(4
004صحبت های مجری و معرفی مهمان برنامه5
0015بخش اول صحبت با مجری6
0010پخش گزارش مرتبط7
005مجری و صحبت های مرتبط8
0015آیتم مستقل )پخش کلیپ خواص گیاهان دارویی(9
0015بخش دوم صحبت با کارشناس10
0020پخش گزارش یا پلی بک11
005پخش کلیپ12
0010صحبت مجری و خواندن اخبار روز کشاورزی13
0021پخش آیتم مستقل )هواشناسی، بازار محلی و ...(14

15
صحبـت  انتهایـی مجـری و معرفی برنامـه روز های 

آینـده و اعـالم راه هـای ارتباطی
006

پایان16

توضیـح: متناسـب بـا امکانـات و ظرفیت هـای در اختیـار از سـه تـا پنـج آیتم 
برنامه سـازی می تـوان در کنداکتـور برنامـه اسـتفاده کـرد.



معاونت آموزش و ترویج کشاورزی
دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی


