معاونت ترویج و انتقال یافته ها
فرمت پیش نویس برنامه اجرایی طرح های ترویجی

 -1عنوان طرح:
 -2نام مرکز مجری طرح:

 -3نام مجری ( :در صورتی که مجری طرح از همکاران ستاد مؤسسه باشد می بایست یک مجری استانی نیز تعیین و معرفی گردد).
 -4چکیده برنامه اجرایی طرح( :چکیده برنامه برنامه اجرایی طرح حداکثر یک صفحه باشد).
 -5مقدمه ( با تأکید بر بیان معضل موجود و ضرورت انجام طرح  ،شرایط فعلی و شرایط پیش بینی شده  ،معرفی پیشینه تحقیقاتی
موفقی که پشتوانه علمی این طرح است  ،پیش بینی صرفه جویی اقتصادی و یا افزایش راندمان تولید و یا جلوگیری از زیان پرورش
دهنده و )...
 مقدمه برنامه اجرایی طرح بین  4 -2صفحه باشد.

 -6اهداف طرح  :اهداف طرح به صورت تیتر وار و شامل هدف یا اهداف کلی طرح باشد.
 -7زمان بندی پیش بینی شده برای طرح

 در صورت پیش بینی مراحل مختلف برای طرح ،زمان بندی کلی طرح و زمان بندی هر یک از مراحل به تفکیک ذکر شود.
 -8اعضای ستاد برنامه ریزی ملی ( در صورت لزوم ) و ستاد برنامه ریزی استانی
 اعضای این ستاد می توانند مسئولین سازمانهای تحقیقاتی و اجرایی باشند.
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 -9سازمانها و اشخاص همکار در طرح :
به عنوان مثال جداول زیر می تواند نحوه همکاری در یک طرح به فراخور موضوع آن طرح باشد:
ردیف

سازمان های همکار در طرح

نحوه همکاری

1

مدیریت شیالت استان ...

هماهنگی با پرورش دهنده های منتخب

2

مدیریت جهاد کشاورزی استان /شهرستان ...

برگزاری دوره های آموزشی و ارائه گواهی

3

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

اعالم و معرفی اعضای عالقمند به مشارکت

4

اداره کل دامپزشکی ...

تقبل آزمایشات کنترلی بیماری ...

ردیف

اسامی همکاران اصلی

نحوه همکاری

1

....

گرد آوری و تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط

2

....

تدریس دوره آموزشی توجیهی برای پرورش دهندگان منتخب

3

....

حضور در مزرعه و پایش شرایط بهداشتی و بررسی خصوصیات آب پرورشی

ردیف

اسامی سایر همکاران

نحوه همکاری

1

....

حضور در مزرعه و تکمیل پرسشنامه

2

....

همکاری در مراحل اجرایی پروژه

3

....

کارشناس مروج

 اسامی همکاران ممکن است نهایی نباشد و با توجه به نیاز ،در مراحل پروژه همکاران جدیدی اضافه گردند.
 -10نام کمیته های اجرایی و اسامی اعضای آنها ( در صورت لزوم )
 -11روش اجرایی طرح  :مراحل انجام طرح به ترتیب زمانی معرفی و توضیح داده می شوند.
 محل اجرای طرح (به عنوان مثال :تعداد و وسعت مزارع و)...
 برنامه اجرایی می بایست به صورت واضح و مشخص و فارغ از مدلهای انجام پروژه های تحقیقاتی باشد ( تیمار و تکرار و آنالیز
آماری و )...
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 در روش اجرایی صرفا یک مدل موفق به عنوان "دستاورد تحقیقاتی" به جامعه هدف ( به عنوان مثال پرورش دهنده ها ) ارائه می
گردد.
 برنامه اجرایی باید به نحوی طرح ریزی شود که به روشی ساده به بهره برداران عرضه شود تا بهتر مورد پذیرش قرار گیرد .پیچیدگی
اجرا  ،تعدد موارد اجرایی  ،هزینه باال برای پرورش دهنده و  ...باعث کاهش اقبال از طرح ترویجی خواهد شد.

 در جدول زیر نمونه ای از برنامه ریزی اجرایی یک طرح ترویجی آورده شده است:

 -12پیشینه ترویجی در ایران و جهان ( در صورت وجود )
 -13هزینه های اجرای طرح

 هزینه های طرح به صورت تفکیکی به صورت جدول آورده شود .مانند هزینه های بازدید و سرکشی از مزارع  ،هزینه برگزاری دوره
آموزشی ،هزینه آنالیز آب  ،هزینه تهیه لباس متحدالشکل برای همکاران ،هزینه اقالم ترویجی و تبلیغاتی مانند دستورالعمل  ،بروشور ،
بنر و پالکارد  ، ...هزینه مستند سازی قبل ،حین و بعد از ترویج.
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