
 کشاورزی حوزه رترویجی د هایهرسان تعریف
ها برداران، تولیدکنندگان و ساير ذينفعان بخش کشاورزی هستند. رسانهاطالعات و دانش به بهره ارايه ابزار هارسانه

 و صاحبنظران بین روابط افزايش اصلی هدف با کییالکترون يا چاپی صورت به شده طراحی مطالب بردن کار به با

 وضعیت ارتقای باعث مخاطبان، در رفتارها تغییر يا و باورها تغییر آگاهی، بردن باال با تا نمايندمی عیس مخاطبان

 .شوند کشاورزی در کشور

 کشاورزی حوزه ترویجی در هایرسانه نقش
 افزايش کشاورزی مختلف موضوعات به را برداران کشاورزان و بهره توجه و آگاهی قادرند ترويجی هایرسانه (1

 .دهند

 .دهند افزايش کشاورزی مسايل به را سیاستگذاران توجه و تمرکز توانند می ترويجی هایرسانه (2

 ارايه مخاطبان به ساده زبان با را کشاورزی به مربوط پیچیده مطالب که دارند را توانايی اين ،ترويجی هایرسانه (3

 .نمايند

 تغییر ايجاد در توانندمی ترويجی هایرسانه باشد، موجود سالم رفتار يک ايجاد برای جامعه بستر که صورتی در (4

 .باشند مطرح کننده تسهیل ابزار يک عنوان به جامعه در رفتار

دانش و اطالعات بخش  ارتقای برای توانندنمیترویجی  هایرسانه که مواردی

 :باشند مفیدکشاورزی 
 .ندارند مناسبی کارآيی کشاورزی  با مرتبط دهپیچی مفاهیم مستقیم انتقال برای ترويجی هایرسانه (1

 .نیستند مناسبی چندان ابزار هامهارت آموزش برای تنهايی به ترويجی هایرسانه(2

بخش  در رفتاری يا باور تغییر باعث تنهايی به جامعه در اولیه هایبسترسازی بدون توانندنمی ترويجی هایرسانه(3

 .شوندکشاورزی 

 توانندنمی تنهايی به ترويجی هایرسانه باشد، موجود موضوع يک مورد در بسیاری هایلشچا که مواردی در(4

 .گردند کشاورزی وضعیت ارتقای باعث



 ترویجی هایرسانه محتوی بودن اثرگذار گانههشت عوامل
 .اشندب علمی معتبر منابع اساس بر بايد ترويجی هایرسانه در شده ارايه مطالب (:Credibility)اعتبار (1

 .باشند مخاطبان نیاز با منطبق بايد ترويجی هایرسانه در شده ارايه مطالب (:Context)مطالب متن و مفاد (2

 جذاب مخاطبان برای بايد ترويجی هایرسانه در شده ارايه مطالب محتوی (:Content)مطالب محتوی (3

 .باشند

 مخاطبان درک و فهم قابل و واضح طور به بمطال بايد ترويجی هایرسانه در (:Clarity)مطالب وضوح (4

 .شوند ارايه و تهیه

 هایرسانه در هم با همبسته و مستمر طور به بايد مطالب (:Continuity)مطالب همبستگی و استمرار (5

 .شوند ارايه ترويجی

-پیش بايد ترويجی هایرسانه هایپیام و مطالب تهیه در (:Channels)مخاطب با ارتباطی هایکانال (6

 .باشندمی ارتباط در مذکور ترويجی هایرسانه با هايیروش و هاکانال چه از مخاطبان که کرد بینی

 داشته را ترويجی هایرسانه در موجود هایپیام کارگیری به قابلیت بايد مخاطبان (:Capability)قابلیت (7

 .باشند

 با چگونه که بگیرند نظر در بايد ترويجی هایرسانه کنندگانتهیه (:Collaboration)مساعی تشریک (8

 در اثرگذارتر هایپیام و مطالب ارايه باعث توانندمی نظرانصاحب ساير با مساعی تشريک و همفکری همکاری،

 .شوند خود ترويجی هایرسانه



 ترویج کشاورزی حوزه در هارسانه بندیتقسیم

 هایبخشی ترويجی را در اهرسانه (2010)مورفی برنی بندیتقسیمگیری از در جدول ذيل تالش شده تا با بهره

 بندی نمود.دسته محیطی هایرسانهو  کییالکترون هایرسانه چاپی، هایرسانه شامل مجزا

 های ترویجیشرو و هارسانه بندیتقسیم جدول

 بارز منفی نکته بارز مثبت نکته رسانه نوع هر هاینمونه رسانه نوع

ی
یم

رس
ت

 

 خالقیت باال نیازمند مهم نکات ارايه برای مناسب پوستر

یببف اراینببد ارائببه مناسببب بببرای  چارت

 کوتاه

 نیازمند همبستگی و انسجام مطالب

ی
چاپ

 

 راهکارهبای ارايبه برای مناسب لیفلت یا تک برگ

 عملی

 مطالب کامل همبستگی نیازمند

 نکببات ارايببه بببرای مناسببب یا برگه تاشو  پمفلت

 کننده پیشگیری

 مفاهیم دهنده نتقالتنها ا

 موضوع جزئیات به توجه عدم مخاطب جذب برای مناسب دفترک یا بروشور

مناسب ببرای انتقبال یبف هبد   نشریه 

 مشخص

 ضرورت همکاری ترویج و تحقیق

 صفحه هر موضوع با هاپیام انطباق مفاهیم اصلی تفهیم هندبوک

انتقال مجموعه مطالب در ارتباط  کتاب

 با یف موضوع

 تمایل مخاطبین به مطالعه آن

 اشتباه مطالب ارايه امکان جدید مطالب رسانی اطالع روزنامه

 خاص گروه استفاده مورد تخصصی ارايه اطالعات مجله

ی
یک

ون
تر

لک
ا

 

 مخاطبان توجه و انگیزه به وابسته جوانان بر اثرگذاری بهترین (SMSپیامک)

 ایچندرسانه پیامک

(MMS) 

 و صببوتی هببایاایببل ارسببال

 همراه هایروی تلفن بر تصویری

 همراه قدیمی تلفن برای غیرمفید

 باال علمی محتوی و جذابیت نیازمند ها پیام انتقال برای رایج روش  Email  الکترونیکی نامه

 اطببالع سیسببتم تببرین ارزان Internet اینترنتی سایت

 رسانی

 سالمندان برای اثر کم

 راتارهببای ایجبباد بببرای بببزاریا ایلوح فشرده چندرسانه

 ایحراه

 باال مشغله با ااراد برای اثر کم

   فیلم آموزشی

   اسالید ویژن

 بصری طراه دو ارتباط عدم جامعه آگاهی و سواد بردن باال رادیو

ی
ط

حی
م

 

 جذاب کامال طراحی نیازمند سریع دادن توجه برای ابزاری (Billboard) نماآگهی

 ثرگذاری جغراایایی برای ا محدودیت خدمات معرای یا غتبلی برای تراکت

 رسبانی اطبالع ببرای مکبانی نمایشگاه

 خدمات

 آن اندازی راه بودن دار هزینه

 



  (Poster)پوستر

پوستر شامل ورقه يا تابلوهايی است که به منظور انتقال صريح، روشن، جالب توجه و ارزان قیمت اطالعات و يا 

های مشخص و ای از طرحمجموعه شوند. يعنی پوستر شاملها بکاربرده میها و ارزشدهترويج طرز فکرها، اي

و  ايدجلب نمرا که پیامی را در بر داشته باشد. پوستر بايد احساس و عالقه بیننده است آمیزی شده برجسته رنگ

بیننده ايجاد کند و يا باعث  حقايقی را در ذهن او روشن کند. پوستر بايد بتواند به سرعت ايده جديدی را در فکر

گیرد، ی مورد استفاده قرار میسبه تنهايی و بدون حمايت ک در بیشتر مواردپوستر  ای در او شود.تداعی فکر يا ايده

 کند.بنابراين جذابیت و زيبايی نقش مهمی در انتقال اطالعات آن ايفا می

 اثربخش ترویجی خصوصیات یک پوستر

 .دنوشمیيک هدف اصلی تهیه دستیابی به برای معموال خاصی تهیه شود،  فهد و منظور بايد به پوستر -1

 يک پوستر خوب بايد دارای پیامی روشن و واضح باشد.-2

و به فراخور  بودهتنوع رنگ زياد ناما بايد دقت نمود که دار استفاده شود، های زنده و معنیبهتر است از رنگ-3

 شود. مطلب از آن استفاده

به اندازه کافی بزرگ باشد تا با يک يعنی قطع پوستر  يک پوستر بايد به اندازه کافی بزرگ و جالب توجه باشد، -4

 .نگاه ديده شود

  .: هر چه مطالب پوستر ساده و خالصه باشد ارزش آموزشی آن بیشتر استسادگی-5

 ی پیام به روز باشد.و از نظر محتوا : از نظر طراحی و ايده بايد جديد باشدبداعت-6

 .بايد روی ايده خاص مورد نظر تاکید نمايدو  از يک ايده در تهیه پوستر استفاده شود تاکید:-7

، عنوان و حاوی يک عنوان باشد. پیام خود را دقیق و روشن بیان کند، عنوان پوستر ساده و کوتاه باشد نوشته:-8

پیام پوستر بايد از نظر علمی مورد تائید بوده و متناسب با نیاز  .بايد با طرح پوستر رابطه داشته و مکمل آن باشد

  ن باشد.امخاطب

آداب و رسوم و متناسب با سطح معلومات ، پوستر بايد برای گروه خاصی در نظر گرفته شودپیام  ن:امخاطب-9

قابل فهم  نامخاطب از عاليمی استفاده شود که برای سرو کار داشته باشد. هاتهیه شود و با احساسات آن ناخاطبم

  .باشد

 زا بايد جنبه کاربردی و عملی داشته باشد. عملی بودن مطالب: مطالب ارائه شده در پوستر آموزشی و تحرک-10



 چارت
های گوناگون و بیان روابط و هايی که برای مجسم ساختن موضوعات و طرح نظريهای از تصاوير و ترسیممجموعه

ها بر خالف پوستر که توان ارائه پیام را به صورت چارت .، را چارت گويندشودمناسبات آنها به کار برده می

مستقل دارند نیازمند يک حامی و حمايت کننده برای انتقال مطالب هستند، هدف از ارائه چارت ارائه ديداری 

وشن کردن های شفاهی مشکل است. گاهی هدف چارت رهايی است که تفهیم آنها از طريق کتابمفاهیم و ايده

 نکات مبهم است.

 خصوصیات یک چارت اثربخش ترویجی
  ساده باشد. تاحدممکنمطالب چارت بايد 

 گیری شود.برای جلب توجه از تصاوير رنگی بهره 

 توان توسط رنگ از يکديگر جدا نمود.های مختلف چارت را میبخش 

 توان از عدد و رقم نیز برای شفافیت موضوع استفاده کرد.می 

 روز و متناسب با سطح مخاطبین باشد.چارت بايد؛ علمی، بهی امحتو 

 چارت یک طراحی در اصلی معیارهای

ن آن مشخص شود تا بتوان نسبت به نوع مطالب ادر مرحله اول بايد هدف از تهیه چارت و مخاطب: هدفتعیین 

  گیری نمود.و نوع چارت تصمیم

می و مناسبی برای آن تهیه نمود، محتوا بايد از نظر سادگی بر اساس عنوان و هدف بايد محتوای عل :تعیین محتوا

پس از تعیین محتوا بايد نسبت به تنظیم محتوا بر اساس مراحل انجام  يا پیچیدگی متناسب با سطح مخاطبین باشد.

 کار يا موارد مد نظر اقدام گردد.

دستیابی به هدف چارت موثر  تواند در جهتهايی که میدر اين مرحله بايد تصاوير و عکس تهیه تصاوير:

-در طراحی چارت در صورت لزوم می تواند توصیفی يا ترسیمی باشد.باشد، را انتخاب نمود که اين تصاوير می

 گیری نمود.ها، نمودارها و جداول نیز بهرهتوان از تصاوير، نقاشی

گردد، در ها مشخص میسدر اين مرحله يک نمونه از چارت تهیه شده و مطالب و عک و سازماندهی: طراحی

د و بايد مورد ارزشیابی قرار گیرد تا در صورت وجود نقص وشمیطراحی آزمايشی چارت به صورت  بخش اين



يک روال منطقی را طی  ادر اين مرحله بايد دقت نمود که فرايند ارائه محتو نسبت به برطرف کردن آن اقدام گردد.

 .نمايد و در جهت دستیابی به هدف حرکت کند

، يعنی چارت از بعد ساختاری و گیردنظران صورت مین و صاحباارزشیابی از چارت توسط مخاطب ارزشیابی:

 تا میزان اثربخشی آن مشخص گردد.  گردد،محتوايی ارزشیابی می



 برگ ترویجییا تک برگچه

 کار به وسیع سطح در توزيع برای (A4)قطع در برگه يک قسمت 6 يا 4 در که است اطالعاتی حاوی عموماً برگچه

 و مناسب فرمت يک ارايه به بروشور به نسبت برگچه در اما است بروشور به شبیه برگچه ظاهر اگرچه. رود می

-فعالیت در. شودمی توجه بیشتر رسمی شیوه يک اساس بر مطالب کامل همبستگی و آخر و اول صفحه در جذاب

 .شودمی استفادهخدمات ترويجی  مراکز به کنندگانمراجعه تاطالعا ارتقای و تقويت برای برگچه از ترويجی های

 اثربخش ترویجی برگچه یک اصلی ویژگی سه
 .شودمی ارايه انتها تا ابتدا از کامل همبستگی و انسجام يک اساس بر برگچه در شده ارايه مطالب و هاپیام (1

 .کندمی بجل خود سوی به را مخاطب دقت و توجه سرعت به اثرگذار برگچه يک (2

 .باشدمی پايانی صفحه در شده ارايه موضوع با مرتبط اثرگذار و عملی راهکارهای ارايه برگچه اصلی ويژگی يک(3

 اثربخش ترویجی برگچه یک طراحی در اصلی معیارهای

-در فعالیت کاربرد مورد که هاسرفصل و هاعنوان اثرگذارترين و بهترين بايد مخاطب توجه جلب افزايش برای •

 .شوند انتخاب است، های جاری تولیدکنندگان

 يا و عنوان بخش در( محصول يا مرکز يک معرفی مانند) اقتصادی و تجاری مقاصد با مرتبط اطالعات نبايد هرگز •

 .شوند گنجانده هاسرفصل

 .کرد استفاده مفاهیم انتقال برای کوتاه جمالت از بايد برگچه در •

 زياد استفاده جای به اثرگذار تصاوير از استفاده به توجه بخشاثر برگچه يک یطراح برای مهم هایروش از يکی •

 .باشدمی موضوع يک توضیح برای کلمات از

 نظرگرفته در صفحه سطح در خالی فضاهای بايد بلکه شود، پر کلمات و تصاوير با نبايد برگچه يک فضای کل •

 .باشد راحتتر مخاطب برای مطالب خواندن تا شود



 یا برگه تاشوپمفلت 

يکی از انواع نشريات ترويجی است، که به صورت خیلی خالصه و در ارتباط با يک موضوع کامال ويژه و برای 

گردد، از نظر شکلی به صورت آکاردئونی يا تا شده بر روی هم بوده و تدوين میخاص دستیابی به يک هدف 

 ی و ... تدوين شود.های مختلف؛ کشاورزی، اقتصادی، اجتماعتواند در زمینهمی

 مختلف سطوح زمینه در اطالعات ارايه برای کاربردی استراتژی يک عنوان به ترويجی هایبرنامه در پمفلت

 .گرددمی استفاده و يا ارائه دانش فنی موضوعی مشکالت از پیشگیری

 بخش ترویجیاثر پمفلت یک اصلی ویژگی سه
 .باشدمی ترويجیمقاصد برای پوستر هب نسبت تریقیمت ارزان آموزشی ابزار پمفلت،(1

 باشدمی ات مورد نیاز بخشموضوع زمینه در مخاطب به تخصصی دانش فنی و  ارايه برای پمفلت(2

 اين پمفلت خواندن با و ندارد جامعی اطالعات آنها مورد در مخاطب که است مطالبی کننده ارايه پمفلت،(3

 .نمايد کسب تواندمی را اطالعات

 اثربخش ترویجی پمفلت یک طراحی در صلیا معیارهای
 باشد رسانی اطالع مقاصد تنها از فراتر و دقت با بايد پمفلت طراحی. 

 باشد نادرست اطالعات هرگونه از دور به و علمی معتبر منابع اساس بر بايد مطالب پمفلت، در. 

 دهد سوق شده ارايه موضوع مورد در نبايدها و بايدها از پیروی سمت به را خواننده بايد پمفلت ساختار 

 ارايه مخاطب به اطالعات عمقی صورت به بايد بلکه شود، ارايه مطالب از زيادی حجم نبايد پمفلت در 

 شود

 باشد می موضوع با مرتبط عملی راهکارهای ارايه پمفلت، يک اثرگذار و مهم جزء. 



 یا بروشور فترکد

 مباحث از خاص موضوع يک درباره ترويجی هدف با که است حجم کم نوشتاری يک رسانه دفترک يا بروشور

 باال هدف با تنها بروشور در موجود مطالبشود، می گسترده منتشر سطح در فرهنگ گسترش منظور بهو کشاورزی 

 هایبرنامه در. شودمی تهیه مطالب جزئیات به یدکتا بدون خاص موضوع يک به مخاطبان عالقمندی و آگاهی بردن

 .شودمی تهیهای مناسب حرفه رفتارهای داشتن به مردم تشويق برای ابزاری عنوان هب دفترک ،ترويجی

 بروشور یک اصلی ویژگی سه
 باعث تواندمی که است مشخص موضوع يک مورد در زيبا تصاوير با رنگی و نماخوش ایبرگه اغلب بروشور-1

 .شود مخاطب جذب

 با مذکور هدف خوبی به که باشد شده ارايه موضوع با بطمرت واضح هدف يک حاوی بايد دفترک هر ،ترجیحاً -2

 .باشد شده پرورانده دفترک در صحیح مطالب ارايه

 دفترک يک در بنابراين يشود،م استفاده غیرتجاری مقاصد از بیش تجاری مقاصد برای دفترک از اينکه خاطر به -3

 .باشدمی اهمیت ايزح بسیار مخاطبان نوع و هدف اساس بر فرمت نوع انتخاب اثرگذار،

  اثرگذار دفترک یک طراحی در اصلی معیارهای

 .باشد آن از کننده استفاده مخاطبان دانش و درک با منطبق بايد دفترک در شده تهیه مفاهیم •

 در کاربردی های توصیه و جذاب بصری تصاوير اصلی، های سرفصل ارايه با بتواند بايد اثرگذار دفترک يک •

 .نمايد معطوف موضوع سمت به را مخاطب توجه و حس شده، ارايه موضوع ردمو

 يتواند م مثال برای .برانگیزد خود به را مخاطب توجه که شود طراحی جذاب ای گونه به بايد دفترک اول صفحه •

 بايستی می نیز آخر صفحه و باشد شده ارايه موضوع مورد در آموزنده جمله يک يا و برانگیز توجه سوال يک شامل

 .نمايد ارايه را دفترک موضوع با مرتبط کاربردی های توصیه

 می مهم بسیار اثرگذار آموزشی های دفترک تهیه در جمالت حداقل از استفاده و نويسی ساده های روش به توجه •

 .باشد

  .گردد توجه پیش از بیش شده ارايه مطالب علمی اعتبار به بايد اثرگذار دفترک يک در •

  بروشور طراحیم در نکات مه
 دهد قرار نظر مورد را مشخصی و محدود رفتاری هدف بروشور هر . 

 باشد مناسب هایطرح و تصاوير همراه به نوشتار حاوی بروشور . 

 شود توجه آنان نیاز و دانش سطح عالقه، جمله از مخاطب ويژگیهای به بروشور طراحی در. 



 شود تنظیم هشد تفکیک صورت به بروشور مطالب المقدور حتی . 

  بروشور فنی مشخصات
 باشد سفید و سیاه يا رنگی میتواند بروشور چاپ. 

 شود استفاده رنگی کاغذ از ترجیحاً میشود، تکثیر سفید و سیاه صورت به که بروشورهايی برای. 

 باشد لت چند يا برگ تک بصورت میتواند بروشور. 

 ودش منعکس موضوع با مرتبط طرح يا تصوير همراه به ترجیحاً درشت حروف با عنوان بروشور، روی. 

 شود ذکر کننده منتشر واحد و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت نام. 

 باشد نسخه 1000 از بیش بايد چاپی بروشورهای شمارگان. 



 نشریه ترویجی
 خالصه گردد. يعنی محتوای آنها بسیارنشريات ترويجی در جهت دستیابی به يک يا چند هدف رفتاری تالش می

گیرد. نشريات معموال مخاطبین خاصی دارند که در جهت بوده و معموالً ارزشیابی در انتهای آنها صورت می

 ن است.اشوند و هدف آنها ارائه اطالعات کاربردی و عملی به مخاطببرطرف کردن نیاز ويژه آنها تهیه می

-داليلی که تهیه ن ارائه نمايند، همچنیناننده به مخاطبکتوانند اطالعات مناسبی در زمینه مورد نظر تهیهنشريات می 

ند و گويمیسخن بر گرد يک محور کلیدی  ترويجینشريات  کنندگان برای ارائه نشريه دارند، را نیز در خود دارند.

-ای تدوين شوند. تخصص و تجربه تهیهنشريات بايد توسط افراد حرفه دهند.توضیح می باره آن موضوع خاصدر

 تواند تضمین کننده تاثیر نشريات تهیه شده باشد. ان میکنندگ

 اثربخش ترویجیمزایای نشریات 
 باشد.پذير میتدوين و تهیه آنها در زمان کوتاهی امکان  -1

 توانند رضايت خاطر مخاطبان را فراهم سازند.اگر به خوبی تهیه شوند، می -2

 شود.گیری میو ... بهره هاگرافیست، ان فنیمتخصص: در تهیه آنها از تخصص گروهی از افراد شامل -3

 ها دارند.هزينه کمتری نسبت به تهیه کتاب -4

 اثربخش ترویجینشریه یک خصوصیات 
 يک مطلب واحد و تعداد صفحات آن محدود باشد. زمینهدر  امحتو -1

به دلیل آنکه نشريات گاهی  گیری نمود، اماتوان از جداول، نمودارها و تصاوير بهرهدر تدوين نشريات می -2

گیرند، ضروری است که موارد غیرنوشتاری با به صورت مستقل در جهت انتقال پیام مورد استفاده می

 د.تدوين شوندقت بیشتری تهیه گردند و دقیقا در جهت توضیح بیشتر مطالب نوشتاری 

رفع نیازهای فوری و آنی تدوين کنند و معموال در جهت به دلیل اينکه نشريات مطالب کمی را ارائه می -3

 شوند، مطالب آنها بايد؛ کامل جديد و به روز باشد.می

در نگارش نشريه بايد مطالب با يکديگر مربوط بوده و روند مناسبی را در جهت دستیابی به هدف طی  -4

 کنند.

خالصه و ای محرک و گويای هدف، چارچوبی روشن، کامل و قابل فهم، هر نشريه بايد شامل مقدمه -5

 گیری مختصر و مفید باشد.نتیجه

 نشريه بايد جلدی زيبا و عنوانی مناسب باشد. -6

 مطالب نشريه بايد از نظر علمی و فنی مشکلی نداشته باشد و توسط افراد متخصص تدوين گردد.    -7



  دستینه یا هندبوک
زياد و صرفا نوشتاری کاهش يافته است و از با توجه به اينکه عالقه خوانندگان به مطالعه کتابها با تعداد صفحات 

هايی توجه شود که ضمن طرفی نبود منابع علمی و کاربردی در سطح مزرعه در کشاورزی بايد به تهیه رسانه

داشتن مطالب علمی، کاربردی بوده و در محیط مزرعه بتوانند اطالعات را به مخاطب منتقل نمايند. در اين راستا 

 است.تهیه شده های کشاورزی هندبوک

منتقل نمايند. اين  مختصرشوند که بتوانند اطالعات کاربردی را به صورت مصور و ای تهیه میها به گونههندبوک

 فنی های بکار رفته نیز کامالًباشند. عکسها از نظر قطع نیز به راحتی قابل حمل و کاربرد توسط مخاطب میکتاب

اصلی هر  موضوعاتدر تهیه هندبوک بايد کند. طالب حرکت میبوده و در جهت تسهیل فرايند انتقال م

 استخراج و در جهت تهیه مطالب نوشتاری هندبوک مورد استفاده قرار گیرد. (پاراگرافبند)

 هندبوکاصلی های ویژگی
مطالب به صورت تلگرافی تهیه شده و در تهیه آنها کارشناس فنی همکاری بسیار نزديکی با کارشناس   -1

 آموزشی دارد. فناوری

 ها بیان شده و توضیحات اضافی ندارد.فقط مطالب مهم و اصلی در اين کتاب  -2

 گیرد.بیشترين استفاده از عکس در تدوين کتابها صورت می  -3

شوند و دقیقا در جهت روشن کردن بیشتر مطالب نوشتاری ها بر اساس سناريو تهیه میها و گرافعکس  -4

 هستند.

 شود.گیری میتر کردن پیام بهرهمودارها نیز برای روشناز جداول و ن  -5

 باشند.قطع آنها بر خالف ساير کتابها آموزشی جیبی بوده و به راحتی قابل حمل می  -6

 سازد.پذير میتر به مطالب را برای کاربر امکاناستفاده از فنر در صحافی آنها دسترسی راحت  -7

 گردد.ای میکام و دوام بیشتر آنها در شرايط مزرعهاستفاده از کاغذ گالسه باعث استح  -8

 کند.وی نیز مقاومت آنها را در مقابل آفتاب و رطوبت بیشتر می -گیری از يوبهره  -9

 به دلیل چاپ چهاررنگ امکان استفاده از نوشتار رنگی برای تاکید مطالب مهم وجود دارد.  -10

 شود. نظری کمتر پرداخته میهای مطالب کامال کاربردی بوده و به جنبه  -11



 ترویجی روزنامه

 متنوع های آگهی جديد، اخبار جالب، موضوعات حاوی که است المللی بین يا محلی چاپی رسانه يک روزنامه

 مخاطبان اختیار در و چاپ روزانه صورت به که يباشد م جامعه روزمره زندگی با مرتبط مختلف های فراخوان و

 در .يدهد م يکل تش جامعه مردم عامه را مخاطبانش که است هايی رسانه جمله از روزنامه واقع در .يگیرد م قرار

 جامعه مختلف اقشار به سالمت با مرتبط جديد مطالب رسانی اطالع برای روزنامه از سالمت ارتقای های برنامه

 .شودیم استفاده

 سالمت آموزش هایبرنامه در روزنامه اصلی ویژگی سه

 مرتبط مختلف موضوعات از يافتن اطالع برای روزنامه از توانندیم سوادی نوع هر با جامعه راداف کلیه -1

 .نمايند استفاده جامعه سالمت بحث با

 .دهد قرار مخاطبان اختیار در روزانه را مطالب ترين جالب و جديدترين تواندیم روزنامه -2

 .شودیم ارايه است، مردم عامه توجه مورد بیشتر که مطالبی روزنامه در -3

 (Newspaper Article) ای  روزنامه مقاله یک طراحی در اصلی معیارهای

 :از عبارتند سواالت اين که دهد پاسخ را اصلی سوال شش خود متن در بتواند بايد ای روزنامه مقاله يک •

 مکانی چه در شده؟ پرداخته موضوع اين به چرا د؟هستن افرادی چه مقاله مخاطب چیست؟ مقاله موضوع 

 يتواند م موضوع اين چگونه و است؟ زمانی دوره چه به مربوط شده نوشته مقاله افتاده؟ اتفاق مقاله موضوع 

 شود؟ واقع توجه مورد بیشتر 

 بعدی های پاراگراف و دهد پاسخ را اصلی سوال شش خوبی به بتواند بايد ای روزنامه مقاله پاراگراف اولین •

 .نمايد تکمیل و حمايت را اول پاراگراف در شده ارايه مطالب تر جزئی و تکمیلی اطالعات ارايه با بايد 

 هستند مقاله موضوع با مرتبط که امر صاحبنظران های قول نقل از کرد سعی بايد ای روزنامه مقاله در •

 .نمود استفاده مقاله به بخشی اعتبار و تايید برای 

 پاراگراف مطالب با منطبق و باشند مرتبط همديگر به جممنس طور به بايد ای روزنامه مقاله يک های پاراگراف •

 توضیح جزئیات تا کلیات از را مقاله موضوع جنبه يک بايد ها پاراگراف از کدام هر اينکه عالوه بهند. باش اول

 .دهند

    استفاده آن از بتوانند سواد سطح هر با مخاطبان کلیه تا باشد ساده زبان به بايد ایروزنامه مقاله نگارش •

 .نمايند



 Magazine or Journal   مجله

  تعریف

 که يباشد م متنوع مقاالت قالب در مختلف موضوعات زمینه در علمی و کاربردی مفید، اطالعات حاوی مجله

 .يگیرد م قرار مخاطبان اختیار در و چاپ معین زمانی فواصل در ن،مخاطبا تخصصی های آگاهی بردن باال هدف با

 تخصصی اطالعات کردن روز به و بردن باال برای کارا آموزشی وسیله يک مجله سالمت، ارتقای های برنامه در

 .يباشد م سالمت و پزشکی گوناگون های زمینه در مخاطبان

  مجله اصلی ویژگی سه

 سالمتی موضوعات با مرتبط روز به اطالعات معین، زمانی فواصل در و منظم طور به توانندیم مخاطبان  -1

 .نمايند کسب مجله از استفاده وسیله به را

 ارايه مطالب اعتبار بنابراين د. باش یم بیشتر مجالت در معتبر مطالب چاپ در نظارت اينکه خاطر هب اصوال -2

 .است روزنامه و خبرنامه در شده ارايه مطالب از باالتر اتبمر به مجالت در شده

 کمتر و دارند را خود ويژه و خاص مخاطبان شوند،یم چاپ آنها در که موضوعاتی نوع اساس بر مجالت  -3

 .کند جلب خود سمت به را جامعه يک مخاطبان کلیه بتواند ایمجله که افتدیم اتفاق

  مجله طراحی در اصلی معیارهای

 .گیرد قرار مخاطبان اختیار در و چاپ) فصلی يا ماهیانه هفتگی، مثال )معین زمانی فواصل در بايد مجله يک •

 .باشد موجود منطقی همبستگی يک بايد مجله در شده ارايه موضوعات و مجله عنوان بین •

 مورد در مخاطبان تخصصی های آگاهی دنبر باال فهد با بايد مجله در شده ارايه مطالب و التمقا •

 .باشد شده ارايه موضوعات

 .باشند روز به و نو بايد مجله در شده ارايه موضوعات •

 .باشد بنظران صاح و مراجع تايید مورد و باال بايد مجله در شده ارايه مطالب علمی اعتبار •



 (Short Message Service)پیامک

 ممکن که است موضوعاتی مورد در جامعه سواد سطح افزايش برای روش ترينارزان و تريندهسا پیامک از استفاده

 جوان و نوجوان قشر در پیامک آموزشی اثرگذاری بهترين که دهندیم نشان هابررسی. شود توجه آنها به کمتر است

 های آگاهی بردن باال برای رايج روش يک پیامک از استفاده نیز سالمت آموزش های برنامه در .باشد یم جامعه

 در محور سالمت رفتارهای رواج و سالمتی با مرتبط مشکالت يا و ها بیماری بروز از پیشگیری زمینه در عمومی

 .باشد یم جامعه سطح

 اثرگذار پیامک یک اصلی ویژگی سه

 زمان يک در روش اين در و است تر تمقی ارزان ديگر های روش به نسبت پیامک وسیلهه ب آموزش  -1

 استفاده شده ارايه پیامک از زمانی هر در توانند یم که مخاطبانی، از یوسیع قشر به یدسترسی امکان کوتاه

 .باشد یم فراهم نمايند،

 وضوعم يک فراگیری به را مخاطبان انگیزه افزايش توانايی سالمت، آموزش های برنامه در اثرگذار پیامک  -2

 .دارد را سالمتی مشکالت بروز از پیشگیری با مرتبط مهم

 .باشد یم جوان و نوجوان قشر در سالمت، آموزش های برنامه در پیامک کاربرد گذاری تاثیر بیشترين -3

  اثرگذار پیامک ساخت و طراحی در اصلی معیارهای

 توصیه ، موضوعات برخی به جامعه انگیزه افزايش جامعه، سواد افزايش محور چهار در پیامک از •

 محور چهار اين .نمود استفاده توان یم آموزش های برنامه ارايه و سالم زندگی شیوه داشتن برای راهکارهايی

 .شود یم برده نام نیز پیامک با آموزش های برنامه چهارگانه محورهای عنوان به

 .باشد متن يک و عنوان يک حاوی بايد آموزش مکپیا يک •

 ی(نوشتار های عالمت يا و حروف (کاراکتر 160 از بیش نبايد آموزش پیامک در شده ارايه مطالب حجم •

 .باشد

 .باشد گذار اثر و هدفمند بايد ،آموزش های برنامه در پیامک •

 .باشدیم مهم بسیار آموزش هایک پیام متن در درک قابل و واضح مطالب ارايه به توجه و سینوي ادهس •



 MMS(Multimedia Messaging Service)   ایرسانه چند پیامک

متن،  بر که عالوه است سرويسی MMS واقع، در است. همراه هایتلفن در SMS جديد نسل ای،چندرسانه پیامک

 هایبرنامه نمايد. در ارسال همراه هایتلفن کاربران برای نیز را فیلم اي و تصويری صوتی، هایفايل است قادر

 هایفیلم و يا صوتی هایفايل تصاوير، انتقال برای قیمتی ارزان و ساده ابزار تواندمی MMS ترويج کشاورزی،

برداران ن و بهرهتولیدکنندگا مختلف اقشار برای همراه تلفن با کشاورزی و منابع طبیعی به وسیله مرتبط ترويجی

های مختلف و توسعه رفتارهای فنی و بردن دانش فنی و کاربردی آنان در حوزه باال هدف با بخش کشاورزی

 .تخصصی و مبتنی بر دانش در سطح واحدهای تولیدی باشد

 ترویج کشاورزی هایبرنامه در اثرگذار ایرسانه چند پیامک یک اصلی ویژگی سه
 به خوبی بتوانند مخاطبان همراه تلفن هایدستگاه که کرد استفاده MMS سرويس از توانمی زمانی در فقط (1

 باشند. سرويس اين پوشش تحت

 تلفن روی بر های کشاورزی رافعالیت با مرتبط تصويری و صوتی هایفايل سريع انتقال قابلیت (  اين سرويس2

 دارد. همراه

3 )MMS همچون نیز SMS موضوع يک فراگیری به را مخاطبان انگیزه افزايش توانايی های کشاورزی،فعالیت در 

 افزايش دانش فنی آنان را خواهد داشت. با مرتبط مهم

 ترویج   در اثرگذار ایرسانه چند پیامک یک ساخت و طراحی در اصلی معیارهای

 افزايش ،بردارانندگان و بهرهکشاورزی تولیدکن سواد افزايش محور چهار در توانمی SMS همچون MMS از •

 به مناسب تولید شیوه داشتن برای راهکارهايی توصیه ،موضوعات اساسی بخش به و توجه کشاورزان انگیزه

 .نمود استفاده تصويری و صوتی صورت

 MIDI يا  MP3صوتی هایفايل فرمت ، GIFیا JPEG تصويری هایفايل فرمت رنگی، متن فرمت بايد MMS در •

 .باشد MPEG ويديويی هایفايل فرمت و 

MMS•   يک اينکه عالوه به. باشد( نوشتاری های عالمت يا و حروف)کاراکتر 1000 از بیش حاوی تواندمی 

MMS باشد کوتاه فیلم يک هم و صوتی فايل هم متن، يا تصوير شامل هم واحد زمان يک در تواندمی. 

MMS•  و SMS مخاطبان برای بااليی جذابیتبوده و  گذار اثر و هدفمند بايد ترويجی، هایسايرفعالیت همانند 

 .باشند داشته



 Email  الکترونیکی نامه

 های ارتباط در مختلف های پیام انتقال برای رايج روش يک عنوان به Email همان يا یکیالکترون نامه امروزه،

 يک مورددر تاثیرگذار رسانی اطالع روش يک که است اين بر اعتقاد ،یآموزش های برنامه در .دارد کاربرد جمعی

 .باشدنیکی الکترو نامه از استفاده تواندمی خاص موضوع

 کترونیکیال نامه یک اصلی ویژگی سه

-می مسئوالن با مخاطبان بین روز از زمانی هر در تقیممس ارتباط يک ايجاد ازس زمینه ،نیکیالکترو نامه  -1

 .باشد

 برای یمامستق تواند می خاص موضوع يک به مربوط مطالب از زيادی حجم نیکیالکترو نامه وسیلههب -2

 .شود ارسال ممکن هزينه کمترين با مخاطب

 باعث تواند می ممکن زمان حداقل در جامعه از بزرگی گروه به سريع رسانی اطالع با ،نیکیالکترو نامه  -3

 .گردد مشکالت برخی بروز کاهش يا پیشگیری

 نامه یک ارایه و طراحی در اصلی معیارهای
. باشد سالم رفتارهای سوی به مخاطبان رفتار ییرتغ های راه مورد در مطالبی حاوی بايدنیکی الکترو نامه متن• 

 .است ضروری هم نیکیالکترو نامه برای اثرگذار و مناسب عنوان يک گرفتن نظر در اينکه عالوهب

 ارايه موضوع مورد در کاربردی و شفاف کامل، توضیحی حاوی بايد آموزش برنامه در شده ارايه نیکیالکترو نامه •

 .باشد شده

 باز رانیکی الکترو نامه صفحه خاطبم که زمانی که طوری به باشد جذاب بايد نیکیالکترو نامه صفحه طراحی •

 .نمايد مطالعه رانیکی الکترو نامه محتويات که شود تشويق صفحه، جذابیت خاطر به ندمیک

 برای که است ضروری مورد اين در که شود تهیه نیزنیکی الکترو خبرنامه يک فرمت در تواندمی نیکیالکترو نامه •

 .شود کافی توجه نیز خبرنامه تهیه فرمت به نیکیالکترو نامه يک در خبرنامه يک تهیه

 .گردد ارسال مخاطبین برای منظم زمانی فواصل در بايد نیکیالکترو نامه •

 



 اینترنت

 ترنتاين .باشدمی مختلف هایزمینه در وسیع کاربرد با رسانیاطالع يکپارچه سیستم يک اينترنت امروزی، جوامع در

 کاربران بیشترين. باشدیم ها برنامه و ها سیستم به مربوط مداخالت در رسانی اطالع سیستم موثرترين و ترين ارزان

 .دهندیم کیلتش ها دانشگاه التحصیالن فارغ و دانشجويان جوانان، ها، خانم را آموزش بحث حیطه در اينترنت

  نترنتای اصلی ویژگی سه

 .باشدیم چاپی های رسانه از استفاده از موثرتر و تر ارزان نسبتا اينترنت وسیله هب آموزش ارايه  -1

 .دارد جامعه آگاهی بردن باال و رسانی اطالع برای را گذاری تاثیر ترينبیش اينترنت -2

 راه از هایآموزش صورت به تخصصی های آموزش و ها دوره ارايه جهت آل ايده آموزشی ابزار اينترنت -3

 .باشد یم دور

 اینترنتی سایت وب یک طراحی در اصلی معیارهای
 مطالب درستی و مطالب اعتبار مطالب، فیتکی اصلی، رکن سه بايد موضوع با مرتبط اينترنتی سايت •

 .نمايد رعايت خوبی به را شده ارايه

 .باشند برخوردار موضوعی ارتباط و همبستگی يک از بايد حتما سايت در شده ارايه مطالب •

 در چاپی فرمت به مطالب نبايد رگزه و شوند نوشته وب سیستم تحت بايد سايت در موجود مطالب •

 .گیرند قرار و شده اسکن سايت صفحات

 متضاد های رنگ از نبايد و باشد 14 يا 12حداقل بايد اينترنتی های سايت در استفاده مورد فونت و قلم •

 .شود استفاده سايت صفحه های زمینه پس در

 که شوند ارايه و طراحی ای گونه به بايد اينترنتی سايت در شده ارايه های فیلم و تصاوير مطالب، •

 .نمايند استفاده راحتی به اطالعات آن از بتوانند هم سرعت کم اينترنت با کاربران



 ایرسانه لوح فشرده چند

 و عکس تصوير، صدا، متن، جمله از شنیداری و ديداری رسانه چندين از همزمان استفاده گونه هر به مديا مولتی

 فشرده لوح همان خاص خود معنی در عبارت گردد. اينمی اطالق اطالعات انتقال و ارائه جهت پويانمايی

 چندين از استفاده امکان نرم افزار مناسب و سخت افزار بکارگیری با شخصی رايانه های در که است اطالعاتی

موضوع  يک مورد در گاهی رفتارو  نگرش تغییر و يا آگاهی بردن هدف باال اين رسانه با کند.می فراهم را رسانه

 گردد.می مخاطبان تهیه بین در خاص

 ایهای اصلی لوح فشرده چندرسانهویژگی
و  کننده تهیه برای مطالب ارايه الکترونیکی هایروش ساير به نسبت ایلوح فشرده چندرسانه ارايه و تهیه  -1

 است. ترگران و برترهزينه کاربران

به  کرد، استفاده مخاطبان از خاصی برای ارائه دانش فنی به گروه توانمی ایلوح فشرده چندرسانه از -2

 رايانه از استفاده هایيکسری مهارت از که کاربران است آن نیازمند ها،برنامه اين از اينکه استفاده خاطر

 باشند داشته نسبی آگاهی

 فراگیری به مخاطب تمايل که روز از نیزما هر در که دارد را مزيت اين ،ایلوح فشرده چندرسانه کاربرد -3

 نمايد. استفاده آن  از تواندمی باشد، داشته

 ایلوح فشرده چندرسانه طراحی در اصلی معیارهای

 مرتبط  مسايل زمینه در، علمی و کاربردی جديد مطالب و نکات کننده ارايه بايد ایلوح فشرده چندرسانه يک

 ، ضمناً جذابیت کافی نیز داشته باشد.دهوبهای کشاورزی ومنابع طبیعی با حوزه

 در تواندمی کامپیوتری برنامه هايیزمینه چه در و چگونه که بدانند دقیقاً بايد ایلوح فشرده چندرسانه طراح 

 .باشد کننده کمک مخاطبان به دانش فنی ارايه

 يک اساس بر بايد کهل. بباشد استوار مخاطب سريع يادگیری اساس بر نبايد ایلوح فشرده چندرسانه يک 

 فرآيند اينکه بر عالوه .شوند مخاطب در رفتار تغییر باعث بتوانند تا شوند ارائه مخاطب به مطالب فرآيند،

 ممیزی مشخص زمانی فواصل در دقیق و منظم طور به بايد ایلوح فشرده چندرسانه در رفته ارک به آموزشی

 .گردد

 رايانه از استفاده در مخاطبانش های مهارت و توانايی با منطبقبايد  اثرگذار ایلوح فشرده چندرسانه يک 

 .گردد طراحی

 باشد. سريع و آسان آن نصب داشته و قابلیت جستجوی مطالب برای مخاطب وجود قابلیت  



 ییرادیوترویجی  هایبرنامه

 جمعی ارتباط وسايل رچهاگ هم امروزه و داشته کاربرد بیستم قرن اوايل از جمعی ارتباط وسیله يک عنوان به راديو

مخصوصاً در جوامع  رسانیاطالع ابزار يک عنوان به را خود نقش گذشته، همچون راديو اما دارند وجود پیشرفته

 .کندمی ايفا محلی و کشاورزی

 درو تولیدکنندگان بخش کشاورزی  جامعه آگاهی بردن باال برای ابزاری عنوان به راديو ،ترويجی هایبرنامه در

 تواند اثرگذاری مناسبی داشته باشد.در بخش کشاورزی می که رسدمی نظر به و کندمی ايفا نقش مرتبط اتموضوع

 رادیویی هایبرنامه اصلی هایویژگی 
 .است کشاورزی جامعه از وسیع طیف يک انتشار دانش فنی در برای ابزار ترينقیمت ارزان -1

 .باشدمی کشاورزیبا مرتبط موضوعات مورد در امعهج اقشار کلیه آگاهی بردن باال برای مفیدی ابزار -2

 .ببرند سود يیراديو هایبرنامه از توانندمی عمومی، اطالعات و سواد نوع هر با مختلف مخاطبان -3

 شوند.پیامهای راديويی به سرعت منتشر می -4

 توان به کارهای ديگر نیز پرداخت.همزمان با شنیدن راديو می -5

 و به کشاورزان در انجام کند به دقت تشريحمسايل را  تواندمیمی است و راديو يک وسیله انتقال کال -6

 .امور کمک کند

 های راديويی در مقايسه با تلويزيون ناچیز است.هزينه تولید برنامه -7

 ترویجی رادیویی هایبرنامه تهیه و طراحی در اصلی معیارهای

 بتواند مخاطبی هر تا شود ارايه مخاطب برای و هتهی فهم قابل و ساده زبان به بايد راديو درترويجی  برنامه 

 .ببرد بهره آن از

 خاص موضوع يک مورد در جامعه اطالعات افزايش بايد راديو، در ترويجی برنامه يک اصلی هدف  

 .باشد

 شود تهیه علمی انسجام يک و معتبر منابع اساس بر بايد راديو در ترويجی برنامه يک محتوی. 

 به را مخاطبان تمايل که شود ارايه ایگونه به بايد ترويجی برنامه برنامه در شده يهارا هایپیام و مطالب 

 .برانگیزد جديد مطالب يادگیری

 جداً بايد راديو در پیچیده موضوعات مورد در کنندهکسل و کنندهخسته هایبرنامه ارايه و تهیه از 

 .گردد طراحی مخاطبان حوصله و زمان با منطبق بايد راديو برنامه ارايه زمان مچنین، هکرد خودداری

 



 (Billboard) نماآگهی

 آمد و رفت پر و باز ایهمحیط در مخاطبان توجه بردن باال برای که است تبلیغاتی بزرگ سطح يک نما،آگهی

 يک به مردم سريع دادن توجه برای ابزاری عنوان به نماآگهی ازترويجی  هایبرنامه در. گرددمی نصب عمومی

 .شودمی ستفادهدر بخش کشاورزی ا خاص وعموض

 های ترویجیبرنامه در نماآگهی اصلی ویژگی سه
 .دهد پوشش را جامعه از عظیمی بخش تواندمیاست و  گسترده بسیار نماآگهی مخاطبان گستره -1

 ترينبه نماآگهی باشد، جامعه کشاورزی در با مرتبط استراتژيکی و مهم نکاترسانی  اطالع هدف، که زمانی -2

 انتقال مخاطبان ذهن به را مطالب تواندمی ممکن زمان کمترين در اينکه خاطر به است، منظور اين برای ابزار

 .های محصولی، مثل مصرف محصوالت سالم و ارگانیک، برگزاری جشنوارهدهد

 البته نمايند، مشاهده را آن توانندمی روز طول در زيادی مخاطبان تعداد که است مزيت اين دارای نماآگهی -3

 .کنندمی مشاهده روز هر را آن که است مخاطبانی و نصب محل با منطبق نماآگهی موضوع انتخاب

 نماآگهی طراحی در اصلی معیارهای

حوزه  بر اثرگذار و مهم بسیار نکات مورد در و روزمره نیاز اساس بر بايد نماآگهی برای شده انتخاب موضوع •

 .باشدکشاورزی 

 جلب خود سمت به سريع را مخاطبان تا باشد کننده نظر جلب و جذاب بايد نماآگهی در شده تهیه مپیا و طرح •

 .نمايد

 تهیه( کمتر يا کلمه 8 حدود)کلمات  حداقل با و باشند ایساده بسیار ساختار دارای بايد نماآگهی پیام جمالت •

 .ببندد نقش مخاطبان ذهن در سريع بايد نماآگهی پیام اينکه برای شوند

 در مفاهیم سريع انتقال و جذب برای عاملی تواندمی نما،آگهی طرح زمینه در جذاب و متمايز هایرنگ از استفاده •

 .باشد مخاطب ذهن

 .نمايند مشاهده را آن راحتی به بتوانند جهتی هر از مخاطبان که کرد انتخاب را محلی بايد نماآگهی نصب برای •



 تراکت

 در قبولی قابل تاثیرگذاری تواندمی که است کوچکتر يا (A5)قطع در چاپی ابزار ترينرزانا و ترينساده تراکت

 يا و مرتبط خدمات از نوع يک معرفی يا تبلیغ برای تراکت ازترويجی  هایبرنامه در. باشد داشته مخاطبان بین

 .ودشمی استفاده ترويجی هایپیام ارايه يا و خاص موضوع يک مورد در رسانیاطالع

 تراکت اصلی ویژگی سه
 .ندکمی ارايه مخاطبان برای رسمی و کوتاه اختصاصی، صورت به را مطالب تراکت -1

 .شود نگهداری و حمل مخاطبان توسط تواند می سهولت به دارد که کوچکی اندازه با تراکت -2

 تراکت نوع به وابسته و باشدمی محدودتر چاپی هایرسانه ساير به نسبت تراکت جغرافیايی اثرگذاری برد -3

 .دهد قرار پوشش تحت را خاصی جغرافیايی محدوده تواندیم

 تراکت طراحی در اصلی معیارهای

 .باشد داشته نیز بااليی تاثیرگذاری بايد اما باشد روان و ساده بايد که حالی در تراکت در شده ارايه مطالب •

 تراکت مطالب به را مخاطب اطمینان و توجه تا ودش انتخاب تراکت برای بايد اثرگذار ولی کوتاه شعار يک •

 .دهد افزايش

 روی بر مطلوبی حس و اثر بتواند تا شود توجه پیش از بیش چاپ و طراحی فیتیک به بايد تراکت تهیه در •

 .گذارد جای بر مخاطب

 .گردد تراکت عموضو به مخاطب توجه افزايش باعث تا شود استفاده جالبی کلیدی کلمات از بايد تراکت متن در •

 .کرد استفاده معمولی()تحرير  يا و براق()گالسه  کاغذ از توان می تراکت چاپ برای •
 


