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 پيشگفتار

تحو  كتتور    شونن  وناموم من ر   اجرا مي شي پژوههاي  و ايستگاهي تحقيقاتي كه در مراكز ها  از آنجا كه يافته

ي ج ي  باي  در محيط و شورايط  ها  مستقيماً براي كشاورزان قابم استفاده نباشت . يافته نتايج آنها ممكن اس  ،باشت  مي

كارايي آنها تعيين و در صنرت لزوم پس بخشي و سازگاري، ا ر  تا نقرار گير بررسيمنرد و با مشارك  آنها بهره برداران 

 تورويج كشواورزان در سو و وسوي      بوراي ج ي  ي ترويجي ها  تنصيهننآوري يا صنرت ه رات و اصالحات الزم بياز تغي

 گردن . 

نو ، نتوايج ده سوا     آغواز گردي   6611ترويجي از سوا    -ي مشترك تحقيقيها پروژهبا تنجه به منارد مذكنر ، 

وزارت  تحقيقات،آمنزش و ترويجتجربيات حاصله، همچتين تجربيات كشنرهاي ديگر، معاون  ترويج كشاورزي سازمان 

را بر آن داش  تا والوه بر بازنگري دقيق و اصالح و تكميم دستنرالعمم چگننگي تهيه، اجرا و ارزشيابي اين كشاورزي 

در بهمن مواه  لذا اي نيز مشخص و در اين دستنرالعمم گتجان ه شند. يقات ناحيهي تحقها طرح، چارچنب اجراي ها طرح

در ده  هوا  طرحي و ارزشيابي اين گير ، نتيجه، اجرابررسي و م العه كارشتاسي دستنرالعمم قبلي و رون  تهيه ،6631سا  

آمنزش و ترويج و معاونين تات هاي  سا  گذشته انجام و با نظرخناهي از مؤسسات و مراكز تحقيقات كشاورزي، م يري 

و  66ترويجي گردهموايي   -همچتين نظرات كميته امنر تحقيقي منرد بازبيتي قرار گرف . سازمانهاي كشاورزي استانها

ترويجوي در   -ي تحقيقوي هوا  طرح، كميته اي تح  وتنان بازنگري منرد تنجه قرار گرف  در كرج 6631بهمن ماه  61

با شرك  نمايت گان معاون  ترويج، مؤسسات تحقيقات اصالح و تهيه نها  و بوذر، خواك و آب، آفوات و     31اسفت  ماه 

ي هوا  طورح و دفتور بررسوي و همواهتگي     ها طرحبيماريها، فتي و مهت سي و همچتين نمايت گان دفتر بررسي اقتصادي 

در آن ي الزم، نتوايج  هوا   بتو ي  ها و جم  دانشگاه تهران تشكيم و پس از بررسي تحقيقاتي و يكي از اساتي  گروه ترويج

شنراي والي تحقيقات ، آمنزش و ترويج كشواورزي م ورح و دسوتنرالعمم ج يو  پيشوتهادي بوا        1/3/33جلسه منرخ 

 اصالحاتي منرد تصنيب قرار گرف . 

هوا  اين طورح  دستنرالعمم نيز  08در دهه ي  وزرارت خانه هاي جهاد سازن گي و وزارت كشاورزيپس از ادغام 

دفتر ترويج دانش و فتاوري ، كارشتاسان 6631در سا  وارد گردي .  6636آخرين تغييرات آن در سا  بازنگري گردي  و 

نتيجه اي حاصم نشو . اداموه ايون پيگيوري هوا و       ، وليآن ارائه دادن تصحيو  پيشتهادهاي ج ي ي را براي كشاورزي

هوا بوه منسسوه     رئيس سازمان تحقيقات، ترويج و آمنزش كشاورزي با برگش  اين طورح منافق  معاون محترم وزير و 
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به  03/6/6633منرخ  088/6611آمنزش و ترويج كشاورزي، متجربه اصالح و بازبيتي شينه نامه گردي . در نامه شماره 

تحقيقواتي، مراكوز تحقيقوات و    ها و مراكز ملي  ام محترم سازمان خ اب به روساي منسسات، پژوهشگاهامضاي قائم مق

هواي   پوروژه ها بر بررسوي   كشاورزي استان جهاد ها، و م يران هماهتگي ترويج كشاورزي و متاب  طبيعي استانآمنزش 

 فتي اين منسسه تاكي  گردي . -ها در كميته ولمي در منسسه آمنزش و ترويج كشاورزي و تصنيب آن يجيترو-يقيتحق

هوا   پوروژه مراحم بررسي كارشتاسي و تامين اوتبوار ايون    ،آنها تر ها و انجام ا ربخش پروژهبا تنجه به ضرورت ادامه اين 

 گردد. فتي اين منسسه انجام مي -يته ولميدفتر ترويج دانش و فتاوري كشاورزي انجام ش ه و تصنيب آن در كم
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 مقدمه

، تخریب منابع کشاورزیکاهش وسعت اراضی بهبود کیفیت غذا،  و نیاز روزافزون به غذا،رشد جمعیت      

ریزان بخش  مهبرنا ،های توسعه از فعالیت های کشاورزی و برنامه طبیعی و مسایل زیست محیطی ناشی

یکی از به عنوان و مدیریت منابع طبیعی مین غذا دارد تا در جهت تأ را بر آن می و منابع طبیعی کشاورزی

به عنوان متولی بخش  وزارت جهادکشاورزی در همین راستااندیشی کنند.  ها چاره انسان نیاز ترین ضروری

را مهندسی و متناسب  تولید منابع و حفظوری  کشاورزی و منابع طبیعی کشور موظف است راهکارهای بهره

جهاد  های وزارت کند. یکی از زیرمجموعه ارائه، اجتماعی و اقتصادی منابع انسانی موجود های با توانمندی

است. )تآت(  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیکه ارتباط مستقیم با این ماموریت دارد  کشاورزی

 این سازمانو توسعه پایدار کشاورزی و روستایی،  منابع طبیعیوری کشاورزی و آدر راستای نظام دانش و نو

دانش توسعه  و تولید ،شناخت نیازهای جوامع روستایی و کشاورزان در بخش کشاورزی اساسی های موریتمأ

ی نوین و دانش ها پذیرش نوآوریتسهیل نشر و  ها؛ سازی نوآوری تجاریتسهیل کشاورزی؛  یها نوآوریو 

های بخش برای نیل به این مقصود  از تمامی ظرفیت باید ،براین اساس .بر عهده دارد رابرداران  بهره بین بومی

 استفاده نماید. 

ها و فرآیندهای  ها، فعالیت ها، روش ای از رهیافت ترویج کشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از مجموعه     

منظور  مند و مبتنی بر دانش بومی و دانش علمی کاربردی به ریزی شده و نظام گرانه ارتباطاتی برنامه مداخله

های کشاورزی  پذیرش دانش و نوآوریها و تسهیل  برداران؛ توسعه و انتقال نوآوری آموزش غیررسمی بهره

سازی ارتباطاتی و تسهیل یادگیری اجتماعی بین کنشگران  برداران انفرادی و جمعی؛ و شبکه توسط بهره

ها و  ها، ارزش مختلف است. هدف غایی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ارتقای سطح دانش، بینش، مهارت

وری و تولید پایدار  منظور افزایش بهره و جوانان روستایی( به سرمایه اجتماعی جوامع روستایی )مردان، زنان

طبیعی، ارتقای سطح توانمندی و توسعه جوامع روستایی و  محصوالت کشاورزی، مدیریت پایدار منابع

 کشاورزی است. 
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ضمن تواند  می تآت سازمانی کلیدی ها  مجموعهبه عنوان یکی از زیرسسه آموزش و ترویج کشاورزی ؤم      

را در نظام دانش و نوآوری کشاورزی توسعه، و نشر ، دانش کاربردی و اجرا تعامل سازنده با زیربخش تحقیقات

ایجاد  ضمندارد  ردر نظ ،با اعتقاد به این مهم دانش و فناوری کشاورزیترویج  دفتربر همین مبنا،  دهد.

 ، از طریق ارتقایکنندگانمحوریت تولید و در نظر گرفتنو اجرا  با تحقیق، ترویج هماهنگی و ارتباط مؤثرتر

و به  دانش و مهارت ، آنها را به مرزهای توسعهمخاطبان توسعه مهارت و برخاسته از تحقیقات کاربردی دانش

توسعه، تسهیل در  های متنوعی کنون روشرای نیل به این مقصود، تاب .کندنزدیك  ،کشاورزی تبع آن توسعه

رویکرد جدید دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی و  براساس در این میان،است. ارائه شده  ها نوآوریو نشر 

 های رهیافتیکی از  عنوان به «ترویجی-تحقیقی های پروژه» ،هماهنگ با ادبیات جهانی ترویج کشاورزی

های پژوهشی در شرایط واقعی واحدهای  سازگاری یافتهها از طریق بررسی  نوآوریتوسعه تجربه شده برای 

 های پروژهنامه  آییندر مطالب زیر،  .گردند مطرح میبرداران  برداران و با مشارکت خود بهره بهره برداری بهره

  مذکور معرفی شده است.

 ترويجی-تحقيقی هاي پروژه

ی ها یا پروژه ها طرحکه در آن نتایج حاصله از هستند ی های پروژهاز جمله ترویجی  -تحقیقی های پروژه     

و  ترویج انکارشناس، محققانال مشارکت فعّبا  ها دانشگاهیا تحقیقاتی یا مراکز مؤسسات  پایان یافته تحقیقاتی

صورت لزوم با همکاری دیگر کنشگران مهم )کارشناسان بخش اجرا، بخش خصوصی یا و در  انکشاورز

د تا بدین وسیله ضمن حصول نگیر مورد بررسی قرار می برداری بهرهواحدهای  در ی غیردولتی(ها  سازمان

و  انج، مروّانزمینه برای آشنایی کارشناس ،بردار بهرهو کاربرد این نتایج در شرایط  سازگاریاطمینان از 

 برداری بهره هایواحدهمچنین آشنایی محقق با مسائل تولید در سطح  ،ی جدیدها  ترویجی با یافته انمددکار

 فراهم شود. 

 ترويجی-تحقيقی هاي پروژههدف كلی 
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بخش برداری  بهرهواحدهای واقعی های تحقیقاتی در شرایط  سنجی کاربرد یافته امکانبررسی سازگاری و      

و با همکاری دیگر کنشگران  کشاورزمحقق، کارشناس ترویج، با مشارکت فعّال  و منابع طبیعی کشاورزی

 غیردولتی(ی ها  مهم )کارشناسان بخش اجرا، بخش خصوصی یا سازمان

 ترويجی-تحقيقی هاي پروژهاهداف اختصاصی 

 بهره بردار طیدر شرا دیجد افتهی یسازگار یبررس •

 و دانشگاهیان جانمروّ ،محققان ،ییبرداران، کارشناسان اجرا مشارکت بهره جلب •

 طرح یاجرا منطقه برداران بهرهو  جدید به کارشناسان یقاتییافته تحق یمعرف •

 نسبت به مورد متداول یا معمول دیجد افتهی ینسب یایمزا یمعرف •

 های پروژه نیتدو یبرداران منطقه و درک مسائل و مشکالت آنان برا مستمر محقق با بهره ارتباط •

 (یپژوهش یسنج ازی)ن یآت یقاتیتحق

برداران توسط ترویج و  بردار به دیگر بهره منطقه و شرایط بهره شده درهای سازگار معرفی یافته •

 کشاورزان

 

 ترويجی-تحقيقی هاي پروژهصول كلی ا

و  های مرتبط با آن و در مورد محصوالت باید در زمینه مسائل مربوط به کشاورزی و فعالیت پروژه .6

 پروژه همچنین منطقه بوده و از سودآوری آن اطمینان حاصل شده باشد. دارای اولویت موضوعات

 داشته باشد. الگوی کلی کشاورزی منطقه مغایرت با  نباید

 باشند.  دارای توجیه اقتصادی باید ترویجی-تحقیقی های پروژهکلیه  .0

 باید توجیه زیست محیطی داشته باشند.  ترویجی-تحقیقی های پروژهکلیه  .6

و پیامدهای اجتماعی  داشته باشدنت با فرهنگ و سنن اجتماعی منطقه منافا پروژهروشهای اجرایی  .1

 . کندننامناسب ایجاد 
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کشاورزان می توانند در حد الزم به  باید اطمینان حاصل شود ،پروژهدر صورت مثبت بودن نتیجه  .1

 فناوری مورد نظر در مؤسسات یا بازار، دسترسی داشته باشند. 

گیری، اجرا، نظارت و  در تصمیم پروژهاجرای  طراحی و از ابتدای باید مشارکت کنندهکشاورزان  .1

 . باشند مشارکت داشته پروژهارزشیابی 

از آنجا که انجام تحقیقات در مورد بعضی از محصوالت زراعی، تنها در مناطق عمده کشت آنها   .3

یا مراکز مناطق مشابه، الزم است با نظر مؤسسه در  پروژهاست، لذا برای اجرای  شدهمنظور 

و یا بهتر ی منطقه ای اقدام گردد ها  تحقیقات ذیربط و بر اساس نتایج تحقیقاتی حاصله از توصیه

 تحقیقات ناحیه ای در محل مطابقت داده شود.  / پروژهسال به عنوان طرح است ابتدا یك

. در مواردی که بنا به دالیل استبهترین حالت تیمارها، مقایسه یك تیمار با تیمار شاهد  .0

 های پروژهبه شکل  را پروژهآن ناپذیر تعداد تیمارها باید افزایش یابد، به شرط اینکه ماهیت   اجتناب

باشد، این تیمارها حداکثر به برداری  ندهد و برای کشاورزان قابل استفاده و بهره تغییر رایج تحقیقاتی

 یابد.  تیمار که همراه شاهد چهار تیمار خواهد بود افزایش میسه 

وش که اثر متقابل دارند )به عنوان مثال ر استدر مواردی که تیمار مورد نظر، ترکیبی از دو فاکتور  .3

 . شود می شخم و نوع آبیاری( تلفیق دو فاکتور بعنوان یك تیمار مرکب تلقی و با روش زارع مقایسه

و یا تیمار  پروژهو شاهد( بسته به نوع محصول و ماهیت  پروژهمحل و اندازه واحدهای مورد مقایسه ) .68

های الزم در آن  طوری که هم مراقبته مورد مقایسه طوری انتخاب شود که در حد متعارف بوده ب

مثالً برای محصوالت زراعی . امکان پذیر باشد و هم از نظر آموزشی و ترویجی قابل قبول باشد

. همچنین اندازه ر نظر گرفته شودد متر مربع 2222 حداقل و شاهد هر کدام پروژهقطعه  ،مختلف

نیز بین قطعه مورد  متر( 5تا  2قطعات برای تیمار مورد توصیه و شاهد یکسان باشد. فاصله مناسب )

توصیه و شاهد رعایت شود. با توجه به تنوع موضوعات پژوهشی، در مورد دیگر موضوعات در 

توان پیوست جداگانه ای با  میواحدهای باغی، دام، طیور، شیالت، منابع طبیعی و آبخیزداری 

  .موسسات تحقیقات مرتبط تنظیم نمود
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یا  ها طرحن یا کارشناسانی انتخاب شوند که مجری محققاترجیحاً  ترویجی-تحقیقی های پروژهدر  .66

 اند.  ی تحقیقاتی اولیه در زمینه مورد نظر بودهها پروژه

که یکی از آنان،  دارد یا همکار و یك مجریمسئول مجری  حداقل یك، ترویجی-تحقیقی های پروژه .60

عنوان همکار محسوب به بردار  یا بهرههمچنین کشاورز  .استکارشناس ترویج و دیگری  محقق

عالوه بر محقق و کارشناس ترویج، کارشناس واحد  پروژهبر حسب مورد و بر اساس ماهیت  شود. می

 باشد. پروژههمکاران تواند جزء  نیز مییا بخش خصوصی و غیردولتی اجرایی ذیربط 

معرفی شده از طرف مراکز علمی  برداری بهرهی ها  یا شیوه ، نژادهای دامبعضی ارقام جدید بذر و نهال .66

کود، آب، مثالً ) خاصی های ذاتی خود دارای نیازهای حداکثر ظرفیت نشان دادنو تحقیقاتی، برای 

توقعات رقم  بایدتر  . به زبان سادهدنشو رعایتتأمین و  که باید در مزرعه هستند( غیرهتراکم بوته و 

 خود را ظاهر سازد. تا بتواند خصوصیات ژنتیکی برآورده شود جدید 

های  ها یا پروژه دیگر طرحالگوی مطابق  ترویجی-تحقیقی های پروژهگذاری مصوبه  گوی شمارهال .61

 . بود خواهد تآتسازمان 

کشاورزی و منابع طبیعی استان و مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی و آموزش رئیس مرکز تحقیقات  .61

نمایندگان ) مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی استانی وبه عنوان ناظران ها(  )یا نمایندگان آناستان 

عنوان ناظر ستادی و کشوری نظارت بر روند اجرایی کلیه  هبدفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی( 

 د داشت. هنرا به عهده خوا ها پروژه

تحقیقاتی و بر  های پروژهنیز همانند گزارشات نهایی  ترویجی-تحقیقی های پروژهگزارش نهایی  .61

ی فنّ –یید کمیته علمیمسئول تهیه و پس از تأ مجریاساس دستورالعمل تهیه گزارش، توسط 

 شماره فروست دریافت خواهند کرد. ، از طریق سازمان تآت،آموزش و ترویج کشاورزی مؤسسه

فردی )انفرادی  میان های متنوع ترویجی روشها و  رهیافتاز طریق  ترویجی-تحقیقی های پروژهنتایج  .63

 (،ها، بازدیدها و غیره ها، دوره مانند واحدهای نمایشی، روز مزرعه، سایت الگویی، کارگاه گروهیو 
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در سطح گسترده  (ی چاپیها  رسانهو شنیداری  - دیداریی ها  رسانهاز جمله ) انبوهیالکترونیك و 

 .کند مینشر پیدا 

ی جدید و انتقال توصیه ها  آشنایی کشاورز با یافته ترویجی-تحقیقی های پروژهکه هدف اصلی  از آنجا .60

باید در کلیه مراحل اجرایی مشارکت  پروژهکشاورز همکار  از این رو ،جدید به سایر کشاورزان است

 . استبدیهی است محصول تولیدی متعلق به کشاورز  .فعال داشته باشد

 

 ترويجی-تحقيقی هاي پروژه و اجراي تصويببررسی، فرآيند 

 يي  سازگاري وأت براي و كشاورز تحقيقات ،ننوي همكاري مشترك بين ترويج ترویجی-تحقیقی های پروژهاجراي 

 تآتبر اساس رويكرد ج ي  سازمان  .اس برداران  بهرهو متاب  طبيعي هاي تنلي ي  هاي تحقيقاتي به ورصه انتقا  يافته

دفتر ترويج دانش و فتاوري كشاورزي مؤسسه آمنزش و ترويج در  ترویجی-تحقیقی های پروژهو نيز استقرار دبيرخانه 

. اين فرآيت  با شند ميانجام  (6شكم مذكنر به شرح زير ) هاي پروژهفرآيت  بررسي، تصنيب و اجراي  ،كشاورزي

به متاطق با  پروژه جينتا يساز و گسترده جيترو»آغاز و به « در س و كشنر ترویجی-تحقیقی های پروژهفراخنان »

 .گردد ميمتجر « متاسب يجيترو يمشابه با روشها طيشرا

دفتر ترويج دانش و در  «ترویجی-تحقیقیهای  پروژهدبيرخانه »تنسط  ترويجي-تحقيقيهاي  پروژهالف( فراخنان 

( مهر 68ارديبهش ( و پاييز ) 08هاي بهار ) دو بار درسا  در فصم ،فتاوري كشاورزي مؤسسه آمنزش و ترويج كشاورزي

 گردد. اوالم مي

به معاون  پژوهشي مؤسسات تحقيقاتي، مراكز كارشتاسان ترويج  با همكاري پژوهشگراناز طرف  پروژهب( ارائه وتنان 

ها: پژوهشگران مؤسسات تحقيقاتي مادر، مراكز تحقيقات كشاورزي استان ها، و  ها، يا دانشگاه تحقيقات كشاورزي استان

 تنانت  به همراه كارشتاسان ترويج وتنان خند را ارائه دهت . ميپژوهشگران دانشگاهي 

مؤسسه  مركز تحقيقات و آمنزش كشاورزي و متاب  طبيعي استان،  معاون پژوهشيتنسط  پروژهتايي  وتنان اخذ پ( 

استان  كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي ترويجهماهتگي م يري  ، همچتين دانشگاهمعاون پژوهشي تحقيقاتي مادر يا 

 .پروژهمحم اجراي 
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از طريق سامانه )كارشتاس ترويج( و مجري/ همكار )پژوهشگر( تنسط مجري مسئن   پروژهت( تهيه و ارائه پيشتهاده 

در سامانه: در صنرت لزوم نامه هاي تايي يه الزم در سامانه بارگزاري  ترويجي-پروژه تحقيقيانتخاب گزيته سمپات، 

 گردد.

از  كشاورزيدر دفتر ترويج مؤسسه آمنزش و ترويج قر ترويجي مست-تحقيقي هاي پروژهبه دبيرخانه  ث( ارائه پيشتهاده

 طريق سامانه

دانش  دفتر ترويجترويجي در -هاي تحقيقي دبيرخانه پروژه تخصصيهاي  كارگروهپيشتهاده در  پروژهج( بررسي و تأيي  

برحسب ترويجي -هاي تحقيقي پروژه تخصصي هاي كارگروهيكي از  در پروژهپيشتهاده  .منسسه و فتاوري كشاورزي

 گردن : ميمنضنع بررسي 

 محصنالت زراوي، ترويجي -هاي تحقيقي پروژه كارگروه ( 6

 محصنالت باغي، ترويجي -هاي تحقيقي كارگروه  پروژه( 0

 محصنالت دام و طينر، ترويجي -هاي تحقيقي كارگروه  پروژه( 6

 آبزيان،  محصنالت شيالتي وترويجي -هاي تحقيقي كارگروه  پروژه( 1

  و ،تاب  طبيعيمترويجي -هاي تحقيقي كارگروه  پروژه( 1

 م يري  پاي ار آب، خاك. ترويجي -هاي تحقيقي كارگروه  پروژه( 1

 دانش و فتاوري كشاورزي و دفتر ترويج با هاي مرتبط گروهنمايت گان هاي فنق متشكم هستت  از:  اوضاي كارگروه

در منارد  و تي مرتبطمعاون  ولمي و فتاوري منسسه آمنزش و ترويج كشاورزي، همچتين نمايت گان منسسات تحقيقا

 .دونت مي گردن  اين جلسات درهاي اجرايي  ها يا سازمان معاون لزوم نمايت گان 

به معاون  ولمي و فتاوري جه  بررسي دفتر ترويج دانش و فتاوري كشاورزي از سني نتيجه تايي  يا رد پروژه چ( ارائه 

 فتّي مؤسسه آمنزش و ترويج كشاورزي -در كميته ولمي

 فتي-كميته ولمي هاي تايي  ش ه در پروژه تصنيب نهاييح( 

 در سامانه سمپات پروژهخ( پيگيري مؤسسه آمنزش و ترويج كشاورزي از طريق سازمان تآت براي  ب  
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ها يا از متاب  استاني م يري  هماهتگي ترويج استان يا متاب  ملي دفتر ترويج دانش و  پروژه: پروژه د( تامين اوتبار

ت . را مشخص ك پروژهمسئن  باي  محم تامين  ا در هتگام تهيه پيشتهاده، مجرياورزي تامين خناه  ش . لذفتاوري كش

 كت . ميرا صادر  پروژهتايي  اوتبار منسسه آمنزش و ترويج كشاورزي دفتر ترويج دانش و فتاوري كشاورزي 

و پيگيري آن تنسط دفتر آمنزش و ترويج كشاورزي به استان مربنطه از طرف منسسه و اوتبار  پروژهتايي  ذ( ابالغ 

 دانش و فتاوري كشاورزي ترويج

 و همكاران تنسط مجري مسئن  پروژهمشترك ر( اجراي 

منسسه آمنزش و ترويج ترويجي -هاي تحقيقي دبيرخانه پروژهتنسط )در س و ملي  پروژهز( نظارت و ارزشيابي 

 كشاورزي استان و مركز تحقيقات كشاورزي و متاب  طبيعي استان(و استاني )م يري  هماهتگي ترويج  (كشاورزي

 براي درياف  شماره فروس  فتي-ولميدر كميته پس از اجرا ژ( تأيي  و  ب  گزارش نهايي 

 س( مستت سازي و ارائه گزارش نهايي

از طريق دفتر ترويج  هاي ترويجي متاسب به متاطق با شرايط مشابه با روشدر س و گسترده  پروژهش( ترويج نتايج 

 دانش و فتاوري كشاورزي

 ترويجي-هاي تحقيقي فرآيت  بررسي و تصنيب پروژه 6شكم 
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 استانی یملّ

 دفتر ترویجمستقر در  تخصصیهای  کارگروهبررسی و تأیید طرح پیشنهاده در 

 با همکاری کارشناس ترویج ()محقق مجری مسئولپروژه توسط تهیه و ارائه پیشنهاده 

 در سامانه سمپاتی جیترو-یقیتحق پروژهانتخاب گزینه 

 

وجود نامه تاییدیه ترویج استان  تامین اعتبار 

  به همراه تامین اعتبار

 

وجود نامه تاییدیه دفتر ترویج 

  در ستاد به همراه تامین اعتبار

 

و مدیریت ترویج استان محل یا دانشگاه مؤسسه تحقیقاتی مرکز تحقیقات، توسط معاون پژوهشی  پروژهتایید عنوان 

 پروژهاجرای 

 ابالغ به استان مربوطه از طرف موسسه و پیگیری آن توسط دفتر ترویج

 

 اجرای طرح

 

 ترویجی-های تحقیقی پروژهدبیرخانه توسط نظارت و ارزشیابی طرح 

 

 مستندسازی و ارائه گزارش نهایی

 

 تأیید و ثبت گزارش نهایی در کمیته علمی فنی برای دریافت شماره فروست

 

 به مناطق با شرایط مشابه با روشهای ترویجی مناسبدر سطح گسترده ترویج نتایج طرح 

 

 کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویجدر دفتر ترویج ی جیترو-یقیتحق های پروژهارائه پیشنهاده به دبیرخانه 

 

 و کارشناسان ترویجاز طرف محققان  پروژهارائه عنوان 

 توسط دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی ترویجی -های تحقیقی پروژهفراخوان 

 پیگیری مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی از طریق سازمان تآت برای ثبت طرح در سامانه سمپات

 

 فنّی مؤسسه آموزش و ترویج  -ارائه تأییدیه از سوی دفتر ترویج به معاونت علمی و فناوری جهت بررسی در کمیته علمی

 فنی-تصویب نهایی توسط کمیته علمی
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 در رويکرد جديد  تغييرات عمده

 ؛هادانشگاه پژوهشيمت ي از ظرفي    بهره -

 در دفتر ترويج دانش و فتاوري كشاورزي؛ پروژهاستقرار مج د دبيرخانه  -

)متشكم  ترويجيِ دفتر ترويج دانش و فتاوري كشاورزي تخصصيهاي   در كميته پروژهبررسي و تأيي  اوّليه پيشتهاده  -

 ؛از نمايت گان دفتر ترويج، معاون  ولمي و فتاوري، منسسه تحقيقاتي مرتبط و معاون  يا سازمان اجرايي مربنط(

فتّي معاون  ولمي و فتاوري مؤسسه آمنزش و ترويج  –در كميته ولمي پروژهبررسي و تأيي  نهايي پيشتهاده  -

 كشاورزي؛ 

 كشاورزي؛منسسه آمنزش و ترويج ها از طرف  به استان پروژهابالغ اجراي  -

 تنسط دفتر ترويج دانش و فتاوري كشاورزي. پروژهنظارت و ارزشيابي  -

 

 ترويجی-تحقيقی هاي پروژه مشاركت كنندگان

 ( کنشگران اصلی:1

ات و مراکز موسسپژوهشگران و موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، : پژوهشگران پژوهشگرانالف( 

 توانند به عنوان مجری مسئول یا همکار در پروژه فعالیت کنند. . این افراد میتحقیقاتی و دانشگاهها

توانند نقش مجری  که می)غیرمحقق(   ترویج: کارشناسان ترویج ستادی یا مروّجان مسئول پهنه بخشب( 

 یا همکار در پروژه را ایفا کنند.

 ها  ها و بیابان های زراعی، باغی، دام، طیور، آبزیان، مراتع، جنگل برداران در عرصه پ( کشاورزان: کلیه بهره

 ن پیشرو، کشاورزان ترویجی، رهبران فنی، کشاورزان نمونهمددکارا همچنینبه صورت فردی یا گروهی؛ 

 توانند به عنوان همکار پروژه انتخاب شوند.  و تسهیلگران روستایی می

 ( کنشگران همکار:2

توانند به عنوان همکار در  ی اجرایی در سطوح ملی، استانی یا شهرستانی میها  ت( کارشناسان بخش

 پروژه فعالیت کنند.
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ی ها  تواند از شرکت مسئول پروژه برحسب نیاز می های غیردولتی: مجری و سازمان صی( بخش خصوث

های  کلینیك ؛یکشاورز یو مهندس ی، فنیا خدمات مشاوره یشرکتها خصوصی تولیدات کشاورزی؛

های روستایی و کشاورزی به عنوان  ی غیردولتی و تشکلها  سازمان؛ گیاهپزشکی و شبکه عاملین ترویج

  استفاده کنند.همکار 

 

 : پروژهرئوس وظايف عوامل 

 / همکاروظایف کارشناس ترویج یا مروج مجری 

 مشارکت در ارزیابی و تحلیل نیاز کشاورزان با مشارکت کشاورز و محقق؛ -

 با مشارکت کشاورز و محقق؛ پروژهمشارکت در تهیه و تدوین  -

 ؛پروژهبرداری و کشاورز و پیاده کردن  مشارکت در انتخاب واحد بهره -

 آوری اطالعات الزم با نظر و مشارکت محقق و مشارکت کشاورز؛ ثبت عملیات، مشاهدات و اتفاقات و جمع -

و  متخصص اجرایی انو در صورت لزوم کارشناس پروژهبا همکاری محقق  پروژههای سالیانه  تهیه گزارش -

 ؛ارائه آن به دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

 با مشارکت محقق و کشاورز؛  پروژهارزشیابی  -

 .ش و نشر نتایج مثبت به دیگر کشاورزان منطقهرتهیه برنامه ترویجی برای تسهیل پذی -

 

 رئوس وظایف مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان: 

مسئول در زمان مقرر )با  مجریو ارسال نامه تأییدیه موافقت با پروپزال نهایی شده  پروژهبررسی اولیه  -

به دفتر ترویج دانش و  توجه به نوع محصول بهاره حداکثر تا پایان بهمن و پاییزه حداکثر تا پایان شهریور(

 ؛فناوری کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

 با توجه به تقویم زمانی؛  پروژهعملیات اجرایی  نظارت بر انجام -
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، آن مدیریت پروژهبه صورت استانی )در صورت تامین اعتبار ملی  پروژهتأمین اعتبار الزم برای اجرای  -

 ؛آورد( هماهنگی الزم را از طریق دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی بعمل می

 (؛پروژهبینی شده در  اعتبارات پیش )برحسب پروژهتهیه وسایل و لوازم مورد نیاز  -

 تشکیل دوره آموزشی برای کلیه مجریان؛ و  -

کانال های ارتباطی و از طریق ی جیترو-یقیتحقپروژه های ترویجی نتایج مثبت  تدوین و اجرای برنامه -

 های میان فردی، جمعی و الکترونیکی رسانه

 

 رئوس وظایف محقق مجری 

 تحلیل نیاز کشاورزان با مشارکت کشاورز و کارشناس ترویج؛مشارکت در ارزیابی و  -

 با مشارکت کشاورز و کارشناس ترویج؛ پروژهمشارکت در تهیه و تدوین  -

 ؛پروژهبرداری و کشاورز و پیاده کردن  مشارکت در انتخاب واحد بهره -

آوری  از جمله ثبت داده ها، عملیات، مشاهدات و اتفاقات و جمع پروژهمشارکت در مراحل مختلف اجرای  -

 ارشناس ترویج و مشارکت کشاورز؛کاطالعات الزم با همکاری 

با  پروژهاجتماعی و زیست محیطی مرتبط با  -ها و مطالعات اقتصادی و تحلیل دادهانجام محاسبات  -

 مشارکت کارشناس ترویج؛

متخصص  انو در صورت لزوم کارشناس پروژه کارشناس ترویجبا همکاری  پروژههای سالیانه  تهیه گزارش -

 ؛و ارائه آن به دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی اجرایی

 با مشارکت کارشناس ترویج و کشاورز؛ پروژهارزشیابی  -

 براساس نتایج مثبت حاصل شده. پروژهدهای ترویجی مرتبط با امشارکت در روید -

 

 و منابع طبیعی و موسسه تحقیقاتی مرتبط و آموزش کشاورزی تحقیقات مرکزرئوس وظایف 
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مسئول در زمان مقرر به دفتر  مجریو ارسال نامه تأییدیه موافقت با پروپزال نهایی شده  پروژهبررسی اولیه  -

 ؛دانش و فناوری کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی ترویج

 مراحل اجرا تا تنظیم گزارش نهایی؛ در تمامی  پروژهبر نظارت  -

 .پروژههای ترویجی آینده براساس نتایج مثبت  مشارکت در برنامه -

 

)در صورت مرتبط  یا بخش خصوصی ی اجرایی استانها  وظایف کارشناسان مدیریترئوس 

 (: پروژهمشارکت در 

 ؛پروژهمشارکت در تهیه و تدوین  -

 ؛پروژهل مختلف اجرای مشارکت درمراح -

 ؛ پروژهو کشاورز جهت پیاده کردن  برداری بهرهمشارکت در انتخاب واحد  -

 ؛ثبت عملیات، مشاهدات و اتفاقات و جمع آوری اطالعات الزم با نظر محقق -

 ؛پروژهمشارکت در ارزشیابی -

  ؛ پروژهمشارکت در تامین ابزار، نهاده ها، مواد و اعتبارات  -

 به دیگر کشاورزان. پروژههای ترویجی جهت ارائه نتایج مثبت  در صورت لزوم مشارکت در برنامه -

 

 رئوس وظایف کشاورز 

 ؛مشارکت در شناخت و تحلیل نیازهای واحد بهره برداری -

 ؛پروژهمشارکت در انتخاب واحد تولید و محل پیاده کردن  -

زراعی یا  های پروژهدر  مناسب باغ و آب ،مزرعهبرداری شامل  واحد بهره فراهم سازی و در اختیار قرار دادن -

مانندد واحدد    پروژهمرتبط با موضوع/ محصول  برداری بهرهیا در اختیار قرار دادن تمام یا بخشی از واحد  باغی

 ؛پروژهسازی  برای پیاده ، آبزیان، مرتع یا جنگلطیور ،پرورش دام

 ؛با هماهنگی محقق و مروج مربوطه پروژههای زراعی و یا دیگر عملیات الزم مرتبط با موضوع  انجام مراقبت -
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 ؛پروژهگزارش هرگونه رویداد شاخص یا عمده به محقق و مروج مربوطه در طول جریان اجرای  -

 ؛مشارکت در تحلیل داده ها داشتن توانایی الزمها و در صورت لزوم و  گردآوری دادهمشارکت در ثبت و  -

 مشارکت در ارزشیابی نتایج؛  -

 . های ترویجی به دیگر کشاورزان از طریق برنامه پروژهمشارکت در تسهیل پذیرش و نشر نتایج مثبت  -

   

  ترويجی-تحقيقی هاي پروژهموضوعات قابل بررسی در 

و  های تحقیقاتی کاربردی یافتهها و دستیابی به  به شرط اجرای قبلی پژوهش ترویجی-تحقیقی های پروژه

توانند در موضوعات  می گردند  می های کالن کشور که در هرسال اعالم ها و سیاست های پهنه برحسب اولویت

  قابل اجرا خواهند بود. ییدأدر صورت تمختلف ارائه شوند و 

 پروژهانتخاب محل مناسب برای اجرای 

بر اساس نیاز منطقه و کشاورز و  پروژه گردد. محل می با مشارکت اعضای تیم پروژه انتخاب محل اجرای

شیالت، مرتع، جنگل، ، دامی، یباغ زراعی، برداری بهرهمزرعه یا واحد تواند  متناسب با موضوع/ محصول می

 به صورت مشترکبا توجه به اهداف و تقویم و روش اجرایی آن  باشد کهاز این قبیل و  سردخانه، انبارکارگاه، 

 شود. انتخاب می بردار بهرهتوسط محقق، کارشناس ترویج و 

ها( باید مشابهت شرایط اقلیمی مورد توصیه  ها و دهستان بدیهی است که در انتخاب مناطق اجرا )شهرستان

برای کشاورزان ، قابلیت دسترسی بایدبا شرایط آب و هوایی هدف، مدنظر قرار گیرد. همچنین محل انتخابی 

  باشد. داشته  برداران را و بهره

 دی و اجتماعی کشاورزانتوجه به توانایی، دانش، وضعیت اقتصا

های جدید و همکاری با  های فردی، دانش کشاورزی، تمایل به پذیرش ایده کشاورزان از نظر توانایی      

افراد، با یکدیگر تفاوت بسیار زیادی دارند. به این دلیل انتخاب کشاورز مناسب، عامل مهمی در اجرای 

 شود. بنابراین کشاورز باید:  محسوب می ترویجی-تحقیقی های پروژهآمیز  موفقیت

 موضوع پروژه متناسب با نیاز کشاورز و پهنه مورد بررسی باشد.  – 1
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 را داشته باشد. پروژهالزم برای اجرای  امکاناتو باشد   پروژهعالقمند به مشارکت در کشاورز -2

  .نمایدتجزیه و تحلیل و بحث  آوری و د اطالعات جدید را جمعقادر باشدر صورت لزوم  -3

برای رفع و  باشدآشنا کشاورزان منطقه خود و  برداری بهرهی در واحد مشکالت فنّبا مسائل و  -4

  ارائه نماید. پیشنهاد مناسبمشکالت مذکور 

  .پذیر باشد  تا حد مناسبی ریسك -4

  .شغل اصلی وی باشددر مزرعه یا روستای خود زندگی نماید و کشاورزی،  -5

 کشاورزان و کادر فنی ارتباط برقرار نماید. در جامعه خود خوشنام بوده و قادر باشد با سایر -6

یا  دورهیك جلسه ترویجی،  طی ابتدا، بهتر است پروژهتر کشاورز طرف قرارداد  برای انتخاب مطلوب -7

، داوطلب واجد پروژه، یافته جدید مورد نظر، به آنان ارائه گردد و از میان داوطلبان اجرای کارگاه آموزشی

تری در مراحل مختلف  شرایط را انتخاب نمود تا اصل مشارکت زارع و نیز عالقمندی او به نحو مطلوب

  اعمال گردد. پروژه

 

 ( استپيوست  پروژه )فرم ترويجی-تحقيقی هاي پروژه پيشنهاده مشخصات

 : پروژهعنوان  –1

باید حاصل و نتیجه کار  پروژهباشد. موضوع  پروژهی ها  فهد کوتاه و در عین حال گویای باید پروژهعنوان 

باشد که به صورت مقاله یا گزارش نهایی یا دانشگاهی مراکز علمی و تحقیقاتی سسات، یا ؤمپژوهشگران 

ترویج اعالم شده باشد و یا براساس درخواست ترویج به مورد اجرا  بخشتوسط بخش تحقیقاتی ذیربط به 

 .، علمی و پژوهشی منطقه استفاده شود(یدرآید )از تجربیات مراکز تحقیقات

 و مجریان آن  پروژهتهیه کنندگان  – 2 

که مسئولیت مستقیم در کلیه مراحل تهیه، اجرا و تدوین گزارش نهایی  است فردیمسئول:  مجری -1-2

 د.را دار پروژه

 را به عهده دارند. پروژهسایر مجریان: افرادی هستند که عمالً تمام یا قسمتی از اجرای  -2-2
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با مجری مسئول یا سایر  پروژهشود که به نحوی در پیشبرد اهداف  می همکاران: به افرادی اطالق -3-2

 مجریان همکاری دارند.

 پروژه استانی به عنوان ناظرماهنگی ترویج کشاورزی استان و مدیر همسئول مرکز علمی یا تحقیقاتی  -4-2

دانش و دفتر ترویج  .دنرا دار پروژهی گیر نتیجهبوده و مسئولیت نظارت فنی بر کلیه مراحل تهیه، اجرا و 

شده را  بر اساس چارچوب تعریف پروژهمسئولیت نظارت بر اجرای ناظر ستادی بوده و  ،فناوری کشاورزی

 د.ندار

مسئولیت وی  شود. تعیین می پروژهکننده  کشاورزی استان به عنوان هماهنگ مدیر هماهنگی ترویج -5-2

اجرای  ن امکانات و تسهیالت مورد نیاز برایدر تأمی )ترویج، تحقیقات و اجرا( ربطهماهنگی واحدهای ذی

 دارد.به عهده  را پروژهاجرای  از همچنین پیگیری تعمیم نتایج کاربردی حاصله ،پروژه

 چکیده:  – 3

 بیاندر چند سطر  پروژهی و تعمیم نتایج کاربردی گیر نتیجه، ، روش اجراای از هدف در این قسمت خالصه

 شود. می

 هدف: – 4

تحقیقاتی در  های پروژهو نتایج حاصله از اجرای  ها  بررسی یافته ترویجی-تحقیقی های پروژههدف کلی در 

 مشابه با منطقهدر مناطق  ها  نتایج و یافته سازگاریشرایط واحدهای بهره برداری به منظور شناخت قابلیت 

ن کشاورزی با نتایج حاصله و نحوه آشنا شدن کارشناسان ترویج و مروجا، وهشی اولیهاصلی اجرای طرح پژ

 .ی مسئول تحقیقاتی استها  ستگاهی حاصله به دها  کاربرد آنها و انعکاس مشکالت و بازتاب

 : پروژهاهمیت اجرای  – 5

توجیه . همچنین شود کند ذکر می می بیانرا  پروژهدر این قسمت کلیه دالیلی که اولویت و ضرورت اجرای 

بدیهی  با استفاده آمار و ارقام تشریح شود. پروژهدر رابطه با ارزش  الزم ، زیست محیطی و اجتماعیاقتصادی

الزم است میزان گسترش  همچنینالزامی است. مطلوب، است ارائه آمار مربوط به وضعیت موجود و وضعیت 

 .شود و مناطق مناسب آن پیش بینی پروژهی ها  و کاربرد یافته



 ترويجی-تحقيقیهاي  نامه پروژه شيوه

22 

 

 : پروژهسابقه  – 6

  سابقه تحقیقاتی طرح -6 – 1

که از چه سالی و در کدام مرکز علمی و تحقیقی و  پروژهدر این قسمت به سوابق تحقیقاتی مربوط به 

سوابق و نتایج تحقیقاتی به صورت  شود. می پژوهشی انجام شده و چه نتایج تحقیقاتی بدست آمده اشاره

 .شود پروژهضمیمه باید مقاله( یا مدون )گزارش ، نشریه 

ی مشابه باشد با تأیید ها  ها و اقلیم چنانچه سابقه تحقیقاتی طرح مربوط به استان نباشد ولی مربوط به استان

 بط، به عنوان سابقه تحقیقاتی مرتبط، مورد قبول خواهد بود.ذیریا دانشگاهی موسسه تحقیقاتی 

منابع  در مواردی که هیچ گونه سابقه تحقیقاتی در استان و یا در مناطق مشابه وجود نداشته باشد ولی در

ذیربط  / دانشگاهیسسه تحقیقاتیؤشته باشد با هماهنگی و تأیید منتایجی در آن رابطه وجود دا ،مورد بررسی

 د.شواجرا  تواند می

  ترویجی-تحقیقی پروژهسابقه  -2-6

از یك تا چند  پروژهممکن است با توجه به طبیعت  ترویجی-تحقیقی های پروژهاز آنجا که اجرای بعضی از 

در ، مهندسی زراعی و مانند آن( ،مربوط به باغبانی، یکپارچگی اراضی های پروژه مانند)سال به طول انجامد 

و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله تا آن  پروژهچنین مواردی الزم است هر سال ضمن تهیه گزارش پیشرفت 

 ارائه و مراحل بعدی آن پیگیری شود. پروژهپیشنهاد ادامه  ،زمان

ه دالیل موجه )مانند خسارت ناشی از عوامل طبیعی( ساله بوده ولی ب یك پروژهصورتی که در همچنین

تکرار شود در این صورت  مجدداً پروژهدست نیامده است و ضرورت داشته باشد که ه نتایجی در سال اول ب

 .شودو دالیل موجه عدم دستیابی به نتایج ذکر  پروژهدر سال بعد سابقه  پروژهالزم است در ارائه 

 تاریخ شروع و مدت اجرا:  – 7

، یك سال زراعی های تحقیقاتی زراعی در هر منطقه بسیاری از یافته در ترویجی-تحقیقی  پروژهمدت اجرای 

اینکه مد نظر باشد و یا نتایج حاصله از تحقیقات در نقاط مختلف استان گسترش مگر اینکه  خواهد بود؛

در مورد موضوعات  ها پروژهز برای اجرای مان مورد نیامدت ز. باشدمحصوالت چند ساله  مربوط به پروژه
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ی گیاهی، یکپارچه سازی ها  ی زراعی کنترل آفات و بیماریها  ، مبارزه بیولوژیك و روشزراعی باغبانی، تناوب

 .شودن و کارشناسان ترویج تعیین میبا نظر محققااز این قبیل ن، ماشین آالت و تسطیح، مکانیزاسیو ،اراضی

 محل اجرا:  – 8

مراحل تحقیقاتی یافته مورد  یباید از نظر شرایط اقلیمی با محل اجرا پروژههای انتخابی برای اجرای  محل

اسان ترویجی و ی محقق و با همکاری وی، کارشنها  تشابه الزم را داشته باشد و براساس توصیه ،توصیه

  ربط انتخاب شوند.کارشناس اجرایی ذی

 روش اجرا:  – 9

 : الزم است پروژهح دقیق نحوه اجرای این قسمت ضمن شر در

شده و براساس نتایج  آزمون پروژهخاک قطعات  ،پروژهقبل از اجرای هر زراعی و باغی،  های پروژهدر  -1-9

 تجزیه خاک، نوع و مقدار کودهای مصرفی منظور شود.

و شاهد قید شود  پروژهو اندازه قطعات اندازه و یا وسعت مزرعه، باغ یا واحد بهره برداری مورد نظر  -2-9

 ر مورد توصیه و شاهد یکسان باشد(.)اندازه قطعات برای تیما

 انجام پروژهکه در طول دوره  مرتبط با محصول/ موضوعهای  روش اعمال تیمار مورد نظر، مراقبت -3-9

 .شودمی شود با ذکر زمان اجرا قید 

 شود.ی مشخص گیر نتیجهی مقایسه و ها  روش -4-9

با تأکید بر  ای ای و نتیجه های طریقه از جمله استفاده از نمایشبرداران  چگونگی بازدید سایر بهره -5-9

 در روش اجرا مشخص شود. مقایسه شاهد و تیمار

 : ترویجی-تحقیقی های پروژه ، اجتماعی و زیست محیطیبررسی اقتصادی – 12

گیری تأثیر  اندازهعالوه بر مورد پذیرش و استفاده کشاورزان واقع گردد، باید  ،ی تحقیقاتیها  برای آنکه توصیه

ان کشاورز برداری بهرهواحد ، متغیر اقتصادی تولید در شرایط و اقلیمی رایج زراعی، باغی، دامی و ...متغیرهای 

لید کننده را به پذیرش تو ،نتایج حاصل از ارزیابی اقتصادی در واقع چرا که نیز شناسائی و اندازه گیری شود؛

 .کند ترغیب می فن آوری نو
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نویسی تنها ذکر روش محاسبه به طور خالصه در چند  پروژهدر هنگام  پروژهدر بند روش بررسی اقتصادی 

 سطر کافی است.

تحقیقاتی اصلی مرتبط و یا محقق یا مروج و یا کارشناسان اجرایی در مراحل  پروژهچنان که محقق انجام 

ها یا روش جدید با آداب  یا تدوین پیشنهاده آن متوجه تضاد احتمالی یافته ترویجی-تحقیقی پروژههماهنگی 

 پروژهخاصی شوند باید این مسأله را در پیشنهاده  و زیست محیطی و رسوم محلی و یا تأثیرات اجتماعی

 ه ارائه کنند.های مربوط ها و تحلیل لحاظ کنند و در گزارش نهایی همانند بررسی اقتصادی، یافته

و بعداً در گزارش نهایی  پروژه، باید در پیشنهاده ترویجی-تحقیقی پروژههرگونه تأثیرات محیط زیستی 

و های مربوطه ارائه شود تا زمینه برای بررسی کارشناسان ترویجی، اجرایی  ها و تحلیل انعکاس یابد و یافته

 کشاورزان فراهم شود.

 : پروژهشرایط محل اجرای  – 11

شود و در  می توسط مراکز علمی و پژوهشی اعالم ترویجی-تحقیقی  پروژهشرایط مناسب اجرای  -1-11

از نظر درجه حرارت و بارندگی و غیره  پروژهاطالعات مورد نیاز در زمینه شرایط محل اجرای  باید پروژه

 آورده شود.

 شود. بیانی انتخابی ها  شرایط اقلیمی و آب و هوایی محل -2-11

 پروژهاندرکاران  وظایف دست -12

-یقیتحق های پروژهبر اساس آیین نامه  پروژهمسئول، مجری و همکاران  در این قسمت وظایف مجری

 شود.   و تقسیم کار انجام شده بین تحقیقات، ترویج و کشاورز تشریح می یجیترو

 : پروژهی عملیات تقویم اجرای  - 13

پیشنهاده  شماره ... سال طبق جداول طولدر  پروژهدر این قسمت، مراحل مختلف و شرح عملیات اجرای 

 شود. می تکمیل

 مأخذ علمی و منابع مورد استفاده:  – 14

 شود.  مورد استفاده به ترتیب الفبایی بر اساس نام نویسندگان ذکر میدر این بخش منابع 
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 در گزارش نهايی:  پروژهتجزيه و تحليل اقتصادي 

پایان یافته  پروژهدر گزارش نهایی باید  پروژهاثرات اقتصادی ناشی از اجرای  پروژه در تجزیه و تحلیل

 به شرح ذیل اقدام شود:  شود. در این زمینهمحاسبه و منظور 

تصمیم به  این مسأله در بردار اهمیت دارد و بهره برای تولید اقتصادی آن است که منافع بر در اینجا فرض

کمتر  فناوری مرسومز اکه الاقل منافعش  پذیرد که می هایی را مؤثر است. وی فناوریرد فن آوری  پذیرش یا

ی مصرفی، میزان ریسك، قیمت تولیدات ها  ی مورد نظر او عبارتند از قیمت نهادهها  رنباشد. از جمله متغی

 ،تناوب زراعی و غیره که همگی در تحقیقات زراعی متعارف ،ی دولت، قیمت تمام شده تولیدها  رایج، سیاست

دی شود. برای اندازه گیری و محاسبه این نوع متغیرها بررسی اقتصادی غیر از تحقیقات اقتصا می ثابت فرض

 شود: می ایستگاهی به کارگرفته

 های فنّی. همراه با بررسیکشاورزان  برداری بهرهواحد در شرایط  بررسی اقتصادی – 1

باشد که هدف از  ، دارای محاسبات اقتصادی میعالوه بر روش اجرای فنی ترویجی-تحقیقی های پروژهکلیه 

 .شود می و زیان بوده و به شرح زیر عمل دآن تعیین مقدار خالص سو

بندی جزء استفاده  ، عمدتاً از روش بودجهترویجی-تحقیقی های پروژهی روش کار: در بخش بررسی اقتصاد

ای و درآمدی  دید اصوالً دو نوع تغییرات هزینهاین روش فرض آن است که هر گونه فن آوری ج شود. در می

 کنند. در اینجا نیز فن آوری جدید در مقایسه با فن آوری شاهد مورد مقایسه اقتصادی قرار می ایجاد

 گیرد. می

 ای  تغییرات هزینه –الف 

این  .روش شاهد، وجود ندارد کند که در می جدید ایجادی ها  استفاده از فن آوری جدید ، مقداری هزینه

  (A)خوانند.  می ی اضافه شدهها  را هزینه ها  هزینه

تواند در مقایسه با شاهد )روش متداول(  می آوری و یا روش جدیدطور فرض این است که بکارگیری فن همین

  (B)نامند.  می ی کاهش یافتهها  را هزینه ها  این .مقداری از هزینه را بکاهد
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 حاصل جمع جبری آنها را محاسبه و آن را تفاوت هزینه خالص ،بعد از مشخص شدن این دو نوع هزینه

 C = (A-B)نامند.                                      می

 تغییرات درآمدی  –ب 

این درآمد را درآمد کند.  می مقداری درآمد تازه ایجاد )با افزایش تولید( فرض آن است که تکنولوژی جدید،

 (A)نامند.  می افزوده

رد استثنایی ممکن است بکارگیری فن آوری جدید در مقایسه با شاهد )روش متداول( در قبال حصول ادر مو

مقداری درآمد را کاهش دهد که آن را درآمد  ،سایر فاکتورهای کیفی مهم و موارد حفظ محیط زیست

 خوانند. می حاصل جمع جبری این دو مقدار را تفاوت درآمد (B)نامند.  می کاهش یافته

I = A-B 

نماید در مجموع افزایش  می ایجاد ها  البته ممکن است این کاهش درآمد در مقایسه با کاهشی که در هزینه

 درآمد نهایی را به دنبال داشته باشد.

 را تعیین نمود. (D)توان مقدار خالص سود و زیان  می با تعیین حاصل هزینه و درآمد

D = I-C  

بدیهی  آوری جدید را محاسبه و نشان داد. وری سرمایه گذاری با استفاده از فن  توان میزان بهره می بنابراین

دهد و سپس مبادرت به  می است تولید کننده نیز معموالً به صورت بسیار کلی چنین محاسبه ای را انجام

 نماید. می قبول یارد فن آوری جدید

 محققیك کارشناس یا در عمل، گردد  پیشنهاد میلیکن  ، صورت انتزاعی کار است؛مجموعه عملیات فوق

و کارشناس ترویج  پروژهکنار محقق همکار اقتصاد کشاورزی در ترویج و توسعه کشاورزی/ روستایی یا

در واحد  ترویجی -تحقیقی های پروژهطی مدت اجرای در کارشناس متخصص موضوعی، کشاورزی و

 را الزم یا زیست محیطی اجتماعی ،آوری اطالعات اقتصادی اقدام به جمع حضور داشته باشد تا برداری بهره

 رزند.و های الزم مبادرت می نموده و به بررسی
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 تاريخ هاي مهم

 

 یجیترو-یقیتحقهای  پروژهریزی  برنامه مهم یهازمان. 1 جدول

 )آخرین فرصت( دومدوره  )آخرین فرصت( اولدوره  عنوان ردیف

 یك تیر ماه یکم دی اعالم فراخوان از طرف دفتر ترویج 1

دریافت پروپوزال از طریق آخرین زمان  2

 سامانه سمپات

 تیر 22 دی 32

وسط دفتر ترویج تبررسی آخرین زمان  3

  2دانش و فناوری کشاورزی

 مرداد 22تا  12 بهمن  22یکم تا 

 -تصویب در کمیته علمیآخرین زمان  4

 اعالم نتیجهفنی و 

 مرداد 32تا  12 اسفند  12بهمن تا  22

 زمان مشخص در طی سال زمان مشخص در طی سال اجرا و نظارت 5

-ارائه گزارش و تایید در کمیته علمی 6

 فنی

 زمان مشخص در طی سال زمان مشخص در طی سال

 

 

 


