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یادگیری یا آموزش

یادگیری فرایندی مادام العمر است.

آموزش مداوم یک ضرورت است.



رزاناهمیت رسانه ها در برقراری ارتباط با جامعه کشاو

اورزیبرداران به موضوعات مختلف کشکشاورزان و بهرهافزایش آگاهی در (1

گذاران را به مسایل کشاورزیتمرکز و توجه سیاست( 2



رزاناهمیت رسانه ها در برقراری ارتباط با جامعه کشاو

مطالب پیچیده مربوط به کشاورزیدر ساده سازی توانایی( 3

ب در صورت وجود بستر مناسایجاد تغییر رفتار در جامعه ظرفیت ( 4



انواع رسانه های آموزشی ترویجی

رسانه های نوشتاری

شنیداری-رسانه های دیداری

 رسانه های مبتنی برIt وICT



انواع رسانه های نوشتاری

نشریات ترویجی

دستنامه ترویجی

پوستر ترویجی

بروشور ترویجی

تک برگ



رسانه های نوشتاری



انواع رسانه های نوشتاری



شنیداری-رسانه های دیداری

 رادیویی–برنامه تلویزیونی
فیلم آموزشی ترویجی
انیمیشن
کلیپ میان برنامه
 عکس
پیامک ترویجی



ICTو  ITفناوری های نوین مبتنی بر 
اپلیکیشن های کشاورزی

وبینار

تاالر ترویج و فنون کشاورزی

CALL CENTER

سامانه مدیریت انتشارات علمی



ان های کشاورزی توسط محققآفالین اپلیکیشن ساخت آنالین و 
و اعضای هیئت علمی 



های مختلف علوم های تصویری قابل دانلود در حوزهرسانه

«تاالر ترویج دانش و فنون کشاورزی»کشاورزی در 



سامانه مدیریت انتشارات علمی کشاورزی



سامانه مدیریت انتشارات علمی کشاورزی

ثبت نام در سامانه1.

ورود به سامانه2.

انتخاب نوع اثر3.

:ارسال و بارگذاری اثرشامل4.

فایل اصلی اثر-

مشخصات نویسندگان-

فایل تصاویر-

تائیدیه واحد محل خدمت-



مراحل انتخاب و طراحی رسانه های آموزشی ترویجی



2

3

انجام تحقیق. 1

1

برای چه گروه مخاطب 



1

2

3

انتقال نتایج حاصل از تحقیق. 2

چگونه یک رسانه ترویجی بنویسیم

مشخص کردن اهداف رفتاری -2



1

2

3

مرحله پس از انتقال تجاری سازی. 3

چگونه یک رسانه ترویجی بنویسیم

نولید محتوای ترویجی-2



حرکتی-حیطة روانی
Psychomotor Domain

حیطة عاطفی
Affective Domain

حیطة شناختی 
Cognitive Domain

:د اهداف رفتاری درسه حوزه نوشته میشون(طبقه بندی بلوم)



چگونه رسانه مناسب انتخاب کنیم



27

مخروط تجربی ادگار دیل

تجارب شخصی دست اول

تجارب شبیه سازی و نمایش

(گردش علمی)تجارب مشاهده انجام کار

کتلویزیون و فیلم متحر

ثابتتصاویر 

نمادهای 
کالمی

عینی

انتزاعی



در صورت داشتن زمان و بودجه کافی از سطوح پائین 1.
در صورت عدم زمان کافی از سطوح باالتر2.
برای موفقیت بیشتر حرکت به سمت پائین هرم3.

حیطه  دانشی



ایجاد یا تغییر نگرش1.

سطوح پائین....... برای افراد جوان 2.

سطوح باال....... برای افراد سنین باالتر 3.

حیطه  نگرشی



سطوح پائین تر و عینی کردن تجارب1.

حیطه مهارتی



#

نشریه ترویجی

1

2

نوعی رسانه نوشتاری است که مبنای نگارش آن 
جمالت کوتاه، ساده و روان است که فهم آن برای 

راحت است( برداربهره)مخاطب اصلی 

نشریه ترویجی بر روی یک موضوع خاص
ی متمرکز و محتوای آن براساس فصل بند

از هدف رفتاریمشخص برای رسیدن به یک 
منتشر می قبل تعیین شده،برنامه ریزی، تولید و

.شود



ویژگی های نشریه ترویجی

:اجزای هر نشریه شامل
مقدمه حاوی اهمیت و ضرورت -

و موضوع و شاکله اصلی نشریه
.گویای هدف است

ساختاری مشخص و دارای -
ل و فصل بندی مناسب واضح، کام

.قابل فهم دارد
بخش خالصه مطلب و نتیجه-

گیری مختصر و مفید دارد

اطالعات ارائه شده از شروع تا پایان به
را اند که خوانندهترتیبی تنظیم شده

ی اصول فصل بند. داردعالقمند نگه می
مناسب و تقدم و تأخر مطالب رعایت 

.شودمی

از تصاویر و مثالهای 
منطبق با آداب، رسوم و 

اعتقادات مخاطبین 
شوداستفاده می

صرفا به یک مطلب واحد می
.پردازد

نشریه ترویجی حاوی 
های جداول، تصاویر و طرح
.زیبا و قابل فهم است

-از لغات ساده، جمالت و پاراگراف
های کوتاه  و درخور فهم 

.کندمی مخاطبین استفاده 

استفاده از تیتراصلی،تیتر
فرعی و زیر تیتر در نگارش 

مطالب . محتوا الزامی است
تر نشریه با حروف درشت مهم

های ها و مدلو یا طرح
-مشخص مورد تاکید قرار می

گیرند



Threats

Weakness

ای های ساختاری تنظیم شوود و اابول م وم بورمحتوا باید ساده، روان و به دور از پیچیدگی•
. مخاطبان نشریه باشد

. به جای اصطالحات تخصصی التین معادل مارسی ارار داده شود•

راتوب بور اسوام م. برای شروع هر مطلب جدید از تیتر اصلی و یا تیتر مرعی استفاده شود•
. یادگیری، اصول تقدم و تاخر مصل بندی مطالب نشریه  رعایت شود

.در متن نشریه زبان نوشتاری و زبان تصویر مکمل هم باشند•

از جداول و نمودارهای ساده و کم حجم استفاده شود تا بتوانود بوه  انتقوال سوریم و موو ر •
.اطالعات به مخاطب کمک کند

.چاپ شود( به صورت خوانا)نکات م م و جالب درشت و رنگی •

در موتن نشوریه . هر یک از تصاویر جداول و نمودارها دارای شماره و توضوی  کامول باشود•
.ترویجی به جداول، نمودارها و تصاویر ارجاع شود

های  غیر مرتبط که ذهن و توجه مخاطب را از موضوع اصلی دور مویدر متن نباید از عکس•
.تصاویر باید متناسب با متن و مکمل آن باشند. کند استفاده شود

چگونه یک نشریه ترویجی بنویسیم



دستنامه ترویجی

-ترسیمیرسانهنوعیدستنامه
اغلبنویسه ایدانشیانوشتاری

حاویوحملاابلکوچک،ساده،
هبکهاستکامیومختصراطالعات

مورددرکاملوپایهاطالعاتارائه
.پردازدمیمحصولیاموضوعیک

ع همراه به عبارت دیگر دستنامه یک مرج
و دربرگیرنده فرمول، جدول، نمودار و
ت اطالعات در زمینه موضوع مورد نظر اس

و حاوی اطالعات اساسی و کاربردی 
رجیحاً ای و نکات کلیدی است که تمزرعه

تقابل مشاهده با چشم غیرمسلح اس



ویژگی دستنامه ترویجی

عدم استفاده از تصاویر غیر 
مرتبط

در متن دستنامه ترویجی به جداول، نمودارها و 
.تصاویر ارجاع شود

هر یک از تصاویر، جداول و نمودارها دارای شماره و توضیح 
کامل باشد

دی بر اساس مراتب یادگیری، اصول تقدم و تاخر فصل بن
مطالب دستنامه رعایت شود

.. شودبرای شروع هر مطلب جدید از تیتر اصلی و یا تیتر فرعی استفاده



استفاده از اصطالحات تخصصی 
التین در کنار معادل فارسی

ی موضوع دستنامه  غالبا  به سواالت و یا ابهامات
بپردازد که ممکن است به ذهن مخاطب خطور 

کند

قیق از متن باید غالبا همراه با تصاویر  تنظیم شود به نحوی که فهم د
وط محتوای هر پاراگراف و یا هر قسمت از یک تیتر یا زیر تیتر من

به مشاهده آن موضوع یا مفهوم در عکس باشد

ساده نویسی و استفاده از جمالت نسبتا کوتاه

استتصاویر اصلی که توسط نویسنده محتوا تهیه شدهاستفاده از

ویژگی دستنامه ترویجی



ی ترسیم-وستر نوعی رسانه ترویجی چاپیپ
ارائه یک پیام توسط تصاویر و منظور و به

تعدادی جمالت کوتاه و ساده در یک صفحه 
.است

پوسترها را به منظور جلب توجه رهگذران 
کنند تا از طریق ایده یا واقعیتی طراحی می

را به آنها یادآوری کرده و انها را به انجام کار 
خاصی مانند جست و جوی اطالعات بیشتر، 

. برانگیزند
نقش اصلی پوستر این است که بتواند به
سرعت ایده جدیدی را در فکر مشاهده 

کننده ایجاد کند و یا باعث تداعی فکر یا 
. ای در او شودایده



خصوصیات یک پوستر خوب

مطالب پوستر باید کم و قابل فهم باشند 

های متضاد و تند در کنار یکدیگر استفاده شوداز رنگ

باشد پوستر حتی االمکان کوتاه و به اندازه کافی درشت
تا به سهولت و سرعت بتوان آن را دید

باالتصاویر موجود در پوستر بهتر است روشن و با وضوح 
باشند 

تصاویر، جداول و نمودارها واضح و با عنوان مناسب باشند و 
ها نباید زیاد باشد که باعث گیج کردن بیننده و تعداد آن

. خواننده شود

متر 2ای باشد که از گونهقلم جمالت نوشته در پوستر به
.تر، مطالب پوستر کامال واضح دیده شوندعقب

نبایدوسترپنوشتاردرایتالیکوپیچیدههایفونتاز
.شوداستفاده

زمینه پوستر بهتر است ساده و با رنگ روشن باشدپیش



ها رسانه هایی هستند که حس دیدن را به کار چارت
.گیرندمی

رای از تصاویر، کاریکاتور، عکس و نوشته و نقاشی ب
ها و نظم دادن به انها خالصه کردن مفاهیم و اندیشه

استفاده می شود

:ویزگی یک چارت خوب
مطالب آنها باید حتی المقدور ساده باشد 

ا از تصاویر برای جلب توجه بینندگان بهتر است در انه
.استفاده شود

ه شودهای سنجیده و مشخص در چارت بکار بردجمله

ای باشد هها در چارت باید به گوناندازه تصاویر  نوشته
اشندکه از دورترین نقاط کالس نیز قابل رویت ب

مطالب آن از نظر علمی صحیح باشد

دداز شرح زیاد توضیح مکرر مطالب خودداری گر



یاولمحصیکمعرفیخاص،موضوعمسئله،یکمورددرراخاصیوجزئیاطالعاتمجموعهبروشورها
کهمشابهمواردایرسوترویجیرسانهترویجی،سایتوسامانهمعرفیترویجی،وکاربردیتحقیقاتییافته
.دهدمیارائهرااستمفیدمخاطباستفادهبرای



خصوصیات یک بروشور ترویجی

ین اصول نگارش در بروشور برپایه تعادل ب-
نه استفاده زیاد از . عکس و نوشتار است

عکس و نه استفاده زیاد از نوشتار در 
. بروشور صحی  است

های در بروشورهای ترویجی  پارگراف-
یا صورت نکاتطوالنی شکسته شوند و به

.دار نگارش شوداطالعات بولت
ها بالماصله بعد از متن مربوط ارارعکس-

.گیرد
رعایت اصول مصل بندی مطالب بر مبنای-

هدف رمتاری تولید بروشور مد نظر ارار 
.گیرد

اه بروشور می تواند به دو صورت رنگی و سی-
ه انتخاب این امر منوط ب. و سفید چاپ شود

موضوع و اهمیت تصویر در م م مطالب 
.است



آشنایی اب انواع اپلیکیشن کشاورزی



ضرورت استفاده از اپلیکیشن های موبایل در صنایم

دسترسی راحت به محتوا

کاهش هزینه ها
ایجاد تجربه منحصر به مرد

برای کاربران

امزایش تعامل مستمر با 
مخاطبان



اپلیکیشن های کشاورزی

Hybridبرنامه نویسی 

آنالینسیستم
اپلیکیشنساخت

ق نصب در اپلیکیشن کشاورزی نوعی برنامه نرم افزاری کاربردی است که به سادگی از طری
تواند  یهای آنالین و آفالین مبه فرم( اندروید، آیفون)های هوشمند تلفن همراه انواع سیستم

.نفعان قرار دهداطالعات جامعی از موضوعات مختلف را در اختیار کاربران و ذی

تعریف



انواع اپلیکیشن

Hybridبرنامه نویسی 

آنالینسیستم
اپلیکیشنساخت

آنالین
ق شبکه قابلیت اعمال تغییرات توسط برنامه نویس یا تیم پشتیبان از طری

وجود دارددر اپلیکیشن آنالین اینترنت 
نیاز به فضای گسترده از حافظه تلفن همراه ندارند

:آمالین
کنند فضای بیشتری را بر روی حافظه تلفن همراه شما اشغال می
 در فواصلی نیازمند به روز رسانی غیراینترنتی

آنالین و آمالین



انواع اپلیکیشن های کشاورزی

Nativeبرنامه نویسی 

Hybridبرنامه نویسی 

آنالینسیستم
اپلیکیشنساخت

ه مبنای آن پاسخ به سواالتی است  ک
در ذهن مخاطب ایجاد می شود

مبنای طراحی آن بر اسام مرمول های
رایج در موضوعات مختلف 

هااپلیکیشناینساختمبنای
باشدمیوکتبترویجینشریات

یشناسایهایاپلیکیشن

تیاپلیکیشن های محاسبا

E-BOOKهایاپلیکیشن



(ID Apps)نمونه ای از  اپ های شناسایی

اپلیکیشن شناسایی آمات زیتون

باغدار به راحتی به یکزیتون اپلیکیشن شناسایی آفات 
والش کمک میکند تا با پاسخ به چند سوال ساده به پاسخ س

برسد



(ID Apps)نمونه ای از  اپ های شناسایی



(ادامه) (ID Apps)نمونه ای از اپ هایی شناسایی

های هرزاپلیکیشن شناسایی علف

ف با مراجعه به تصاویر متعدد از شما در مورد شکل ظاهری عل
ال کند و بعد از چند سوبینید سوال میهرزی که در مزرعه می

.دهدساده نام علف هرز را به شما می



(ID Apps)نمونه ای از  اپ های شناسایی



اپلیکیشن شناسایی کمبود عناصر معدنی در دام 

یامختلفیهایحالتباخودمزرعهیادامداریدراستممکنشما
یاماربیآنهاکهمی شوداحساسببینیدخودهایدامدرخاصیعالئم
مانیدرشیوه هایموارداینگونهدرآیاهستندخاصمشکلیکدارای

راسانییکدرمانمواردگونهاینهمه یبابایدآیادارد؟وجودیکسانی
ایندرنیستچنینقطعاًنمود؟عملبهممشابه ایشیوهوبرد؟بکار
مایراهنیکعنوانبهکهدارد،وجودمتنوعیهایاپلیکیشنزمینه
شماکهصورتیبهمی کندعملمواردگونهدراینکاربردیوعملی

بهرازافنرمتانمائیدواردافزارنرمدرراخوددامعالئمتوانیدمیتنها
ونمائیدشناساییراخوددامبیمارینوعنمایدمیکمکشما

ببریدکاربهرادرمانیمناسبراهکارهای

(ادامه)(ID Apps)نمونه ای از اپ هایی شناسایی



(ID Apps)نمونه ای از  اپ های شناسایی



اپلیکیشن شناسایی تشخیص بیماری های گندم

تفاده ها مورد اساین نوع اپلیکیشن ها برای شناسایی بیماری
رمان های الزم را برای پیشگیری یا دگیرند و توصیهقرار می

.آنها را ارائه می دهند

(ادامه) (ID Apps)نمونه ای از اپ هایی شناسایی



(ID Apps)نمونه ای از  اپ های شناسایی



(ادامه) (ID Apps)نمونه ای از اپ هایی شناسایی

اپلیکیشن شناسایی کمبود عناصر غذایی در گندم

علتهکبرمیخوریدگیاهرویعالئمیبهخودباغیامزرعهدراوقاتگاهی
اینناختشنحوهکردنسادهاستبرایغذاییعناصرازنوعیکمبودآناصلی

صورتهبهرزهایعلفمشابهکهاندشدهساختهزیادیهایاپلیکیشنعالئم،
سیببرنج،مرکبات،غذاییعناصرکمبودعالئممثال.کنندمیعملتخصصی

ترکیبیتصوربهتوانندمیحتیهااپلیکیشناین.ایگلخانهمحصوالتیا
لحراههموگویدمیشمابهراغذاییعناصرکمبودنوعهمیعنیباشند

.دهدمیارئهراکمبوددرمان



(ID Apps)نمونه ای از  اپ های شناسایی



(ID Apps)نمونه ای از  اپ های شناسایی



(CALC Apps)نمونه از اپلیکیشن های محاسباتی 

هکتاردربذرکاشتاپلیکیشن

Agronomic Calculator

فادهاستکشاورزیمحاسباتبرایاپلیکیشنایناز
دربذرکاشتمحاسباتبرایمثالطوربه.شودمی
.هکتارهر



(CALC Apps)نمونه از اپلیکیشن های محاسباتی 

گندمدرآبیاریریزیبرنامهاپلیکیشن

جامانومرتبطهایدادهکردنواردباهااپلیکیشنایندر
دربارهراپاسخترینمناسبافزارنرمتوسطمحاسباتیمراحل

.دهدمیارائهکاربربهآبیاریمیزانوزمان



(CALC Apps)نمونه ای از  اپلیکیشن های محاسباتی



(CALC Apps)نمونه از اپلیکیشن های محاسباتی

کوداپلیکیشن

نیازوردمکودهایازمناسبیمقدارتاکندمیکمکبرنامهاین
اپلیکیشناین.شودتعیینمحاسباتطریقازگیاهتغذیهبرای

عنصرازادهاستفآبیاری،کودسرکنترلدربارهاطالعاتیشامل
شمابهکهکودحسابماشینیکوکود،باترکیبدرمرجع

محصولموردنیازشماکودهرازمقدارچهکهگفتخواهد
.شوداضافهمخزنبهبایدکهاست



(CALC Apps)نمونه ای از  اپ های محاسباتی



E-BOOKنمونه از اپلیکیشن های 

اپلیکیشن بسته مدیریت تلفیقی آمات

فاتآتصاویردانلود،قابلمقاالتجدیدترینحاوی
ککمآفاتتلفیقیمدیریتدرشمابهکهمهم

می کند

 

مدیریت تلفیقی آفات



اپلیکیشن علوم دامی

های پیشگیری و ها و راهای از بیماریاین شامل مجموعه
باشد های سبک و سنگین میدرمان آن در دام

(ادامه) E-BOOKنمونه از اپلیکیشن های 



گیاهان زراعیاپلیکیشن مشکالت تغذیه ای

ایاین شامل مجموعه ای از اطالعات درباره مشکالت تغذیه
باشدگروهی از گیاهان زراعی می

(ادامه) E-BOOKنمونه از اپلیکیشن های 
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