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 دهندهمجری پیشنهاد عناوین ردیف

 بازتعریف و ها راهکار ارائه بمنظور کشاورزی ترویج روشهای و رهیافتها اثربخشی میزان بررسی: ملی طرح 1

یافته  انتقال هفته ترویجی، ـ تولیدی الگویی جامع سایتهای اثربخشی ارزشیابی: شامل ها پروژه هازیر روش

 خدمات نظام در IPCM ترویجی راهبرد ، FFS/IPM ترویجی راهبرد یادگیری، کانونهای مزرعه، روز ها،

 طبیعی منابع و کشاورزی بخش رسان

 

های  از رسانهبرداران بخش کشاورزی  طرح ملی: ارزیابی میزان دسترسی، استفاده و رضایتمندی بهره 2

ها شامل: ارزشیابی اثربخشی رسانه آموزشی وترویجی نوشتاری  نوشتاری و ارائه راهکارهای بهبود آن زیرپروژه

رسان بخش کشاورزی و منابع  در نظام خدمات (کتب، نشریه، بروشور، دستنامه، دستورالعمل فنی و...)

 طبیعی

 دکتر ریحانه شاقلی

های الکترونیکی وارائه  ده و رضایتمندی بهرهبرداران بخش کشاورزی از رسانهرزیابی میزان دسترسی، استفاا 3

راهکارهای بهبود آن زیر پروژهها شامل: ارزشیابی اثربخشی رسانه آموزشی وترویجی الکترونیکی (دیداری و 

 )....شنیداری، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، کلیپ، اپلیکیشن و

 دکتر ریحانه شاقلی

برداران کشاورزی و ارائه  مدت آموزشهای مهارتی بهره ملی: ارزشیابی اثربخشی دوره های کوتاهطرح  4

ها شامل: دوره های آموزش های مهارتی کوتاه مدت منتخب زیربخش های  سازوکارهای بهبود زیر پروژه

 تولیدی بخش کشاورزی

 دکتر مجیدرضا خداوردیان

 کشاورزی بخش وری بهره افزایش در ترویج و آموزش نقش:  ملی طرح 5

 تفکیک به اثربخشی و ارتقاءکارایی در کشاورزی وآموزش ترویج فعالیتهای نقش بررسی: شامل ها پروژه زیر

 کشاورزی زیربخشهای

 

  کشاورزی بخش در ترویجی – آموزشی فعالیتهای نیازسنجی جامع الگوی طراحی 6

 بنیان دانش کشاورزی توسعه در کشاورزی بخش برگزیدگان ظرفیتهای از مندی بهره سازکارهای بررسی 7

 )چالشها و الزامات)

 

  عشایری و کشاورزی بخش های نمونه ومعرفی انتخاب برنامه شاخصهای و فرآیند اهداف، بازطراحی 8

 کشاورزی، بخش نالک های سیاست پیشبرد در کشاورزی های نمونه انتخاب برنامه موفقیت میزان بررسی 9

 عشایری و روستایی

 

 تولید؛ شعار تحقق در کشاورزی ترویج و آموزش نظام آفرینی نقش اجرایی و علمی سازکارهای بررسی 10

 ها زدایی مانع و پشتیبانی

 

 و طبیعی یایالب و سوانح در کشاورزی ترویج آفرینی نقش زمینه در کشور و دنیا ابتکارات و تجارب بررسی 11

 ها زمینه این در ترویج فعالیت مناسب مدل وارایه کشاورزی مخاطرات

 دکتر حسام الدین غالمی

  دنیا در کشاورزی ترویج مالی تأمین نوین های شیوه وتعیین شناسایی 12

 کوتاه غیررسمی ای وحرفه فنی های دوره بر تاکید با کشاورزی برداران بهره مهارتی های آموزش نیازسنجی 13

 مدت

 

 های بخش در طبیعی منابع و کشاورزی ترویج نظام کنشگران ای شبکه تالتعام تقویت سازوکارهای بررسی 14

 .نهاد ومردم خصوصی دولتی،

 

 دکتر جواد قاسمی عشایری و روستایی جوانان های ظرفیت توسعه در کشاورزی ترویج آفرینی نقش مناسب الگوی طراحی 15

  ارزش های زنجیره توسعه در کشاورزی ترویج آفرینی نقش مناسب سازکارهای بررسی 16

 دکتر عباس نوروزی مالکی خرده نظام برای تحقیقاتی یافته انتقال مطلوب مدل طراحی 17



 فرصتها فرهنگی، ای، منطقه اقلیمی، تفاوتهای بر تاکید با عملیاتی، برنامه یک تولیدی پهنه هر الگوی طراحی 18

 ... و

 

  استانها بندی رتبه و تولیدی های پهنه مسئول مروجان کارشناس عملکرد ای مقایسه بررسی 19

 توسعه در روستایی زن تسهیلگران و ترویجی مددکاران های ظرفیت از مندی بهره سازوکارهای بررسی 20

 بنیان دانش کشاورزی

 

  تولیدی های پهنه مسئول مروجان کارشناس ای حرفه حیتهایالص شاخصهای تدوین 21

  ترویجی فعالیتهای اجرای و ریزی برنامه در پهنه مسئول مروجان تالمشک و چالشها تحلیل 22

 بهره میزان تعیین بمنظور کشاورزی آموزش و ترویج نظام در سازندگی سربازان فعالیت اثربخشی ارزشیابی 23

 .ظرفیتهای آنها از گیری

 دکتر مجیدرضا خداوردیان

  ایران کشاورزی ترویج نظام در غیردولتی بخش ظرفیتهای از بهره گیری مناسب الگوی طراحی 24

 کارشناس: مطالعه مورد) طبیعی؛ منابع و کشاورزی ترویج نظام میدانی کارکنان جذب فرایندهای بررسی 25

 (های تولیدی پهنه مروجان

 

 اعم) عملیاتی سطوح در کشاورزی ترویجی آموزشی خدمات پشتیبانی مراکز مکانیابی های شاخص بررسی 26

 (غیردولتی یا دولتی از

 

 سنجش و متوسطه دوم دوره در داوطلبان و هنرجویان از حمایت و نگهداشت جذب، سازوکارهای بررسی 27

 کشاورزی مهارت

 دکتر شهرام مقدس فریمانی

 در کشاورزی (وکارشناسی کاردانی) دانشجویان کارورزی طرح اثربخش اجرای سازوکارهای وارائه بررسی 28

 کشاورزی جهاد وزارت

 دکتر شهرام مقدس فریمانی

 دکتر شهرام مقدس فریمانی متوسطه دوم دوره آموزشگر مربیان حرفه ای صالحیت های شاخصهای تدوین 29

 دکتر ریحانه شاقلی برداران بهره مهارتی دوره های مدرسان ای حرفه صالحیتهای شاخصهای تدوین 30

  کشاورزی جهاد وزارت کارکنان آموزش های دوره اثربخشی جامع ارزشیابی 31

  کشاورزی جهاد وزارت کارکنان در الکترونیکی آموزش کیفیت ارتقاء سازوکارهای ارائه و بررسی 32

 دکتر ریحانه شاقلی (شاک) کشاورزی آموزش شبکه برنامه های اثربخشی ارزشیابی 33

  کشاورزی ترویج و آموزش موسسه با مرتبط مشاغل طراحی و شغل تحلیل 34

  شغلی شایستگی براساس کشاورزی جهاد وزارت کارکنان آموزشی نیازسنجی 35

 دکتر مجیدرضا خداوردیان ارومیه دریاچه احیای جامع طرح در کشاورزی ترویج فعالیتهای اثرات و نتایج بررسی 36

 نوذر منفرددکتر  برآورد نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانهای جهادکشاورزی 37

 دکتر نوذر منفرد ترویجی وزارت جهادکشاورزی – بررسی اثربخشی موفقیت طرحهای مشترک تحقیقی 38

 دکتر نوذر منفرد ارایه الگویی برای نیازسنجی آموزشی مدیران،کارشناسان فنی و مروجین وزارت جهاد کشاورزی 39

 دکتر علی اسداله پور کوتنائی ت سالمالیادگیری در گرایش کشاورزان به تولید محصوارزشیابی اثربخشی سایت های الگوئی و کانون های  40

 *توضیحات رنگ بندی به شرح ذیل است:

  یعنی از سوی مجریان منتخب  هنوز پروپزال یا شناسنامه پژوهشی به سامانه سمپات ارسال نشده استرنگ خاکستری 

  یا شناسنامه پژوهشی به سامانه سمپات ارسال شده استرنگ آبی یعنی از سوی مجریان منتخب پروپزال 
 


