
دس ثخص آضٌبیی ثب سٍش ّبی تشٍیجی ٍ اًتمبل یبفتِ ّب 

 وطبٍسصی

 حسیي پیزی:ارائِ کٌٌذُ 
 1397هزداد



پبئیي ثَدى ضزیت پَضص ثْزُ ثزداراى 

ّبی تَلیذی ِ ِ ّبی تحمیمبتی ٍ داًص هَخَد ثِ ػزص  اًتمبل ًبکبفی یبفت

  ًِبکبفی ثَدى هطبرکت ثخص دٍلتی ،غیزدٍلتی ٍ خَاهغ هحلی در اًتمبل داًص فٌی ٍتدبرة ثه

 ػزصِ

تفبٍت فبحص ثیي تَلیذکٌٌذگبى ثزتز ٍ هیبًگیي کطَر 

 ٍری سبختبر فؼلی تزٍیح ثزای رفغ هؼضالت ُ  پبئیي ثَدى اثزثخطی ٍ ثْز

خزد ثَدى اراضی کطبٍرسی 

 ضشٍست تَجِ ثِ تشٍیج





ػبصهبًذّی ٍ استمبء ػغح داًؾ ٍ تخصص ثْشُ ثشداساى اص عشیك آهَصؽ •
 ّبی تشٍیجی ،هْبستی ٍ هـبٍسُ ای

 کبسآفشیٌی، تجبدل اعالػبت، تؼْیل ٍ تؼشیغ دس اًتمبل تجشثِ•
 افضایؾ ثْشُ ٍسی ٍ سؿذ التصبدی ٍ ثْجَد ػغح صًذگی ثْشُ ثشداساى خشد•
 (جَاى)افضایؾ ظشفیت ػبصی ثب آهَصؽ ًؼل جذیذ ثْشُ ثشداساى •
 اػتفبدُ اص ظشفیت اًجوي ّبی غیشدٍلتی•
 تَػؼِ فٌبٍسی ٍ ثِ سٍصسػبًی تشٍیج کـبٍسصی•
ثْجَد ثْشُ ٍسی دس ثخؾ ّبی هختلف کـبٍسصی اص عشیك فشاّن ًوَدى •

 اعالػبت ثْتش ٍ ثب دػتشػی ثیـتش ثشای ثْشُ ثشداساى
 ایجبد حلمِ اتصبل ثْشُ ثشداس ٍ ثبصاس•

 

 اًتظبسات اص تشٍیج وطبٍسصی دس ػصش حبضش



 ّذف اصلی تشٍیج وطبٍسصی

وشدى داًص  وبسثشدیاًتمبل ٍ 

 سفتبستغییش ٍ 

ِ ّبي تحقيقبتی  ثنبرگيري  داًػ فٌی ٍ یبفت

ًیبصّبی ثب آى ٍ هرتجظ ظبختي  وبسثشدیثصَرت 

 وطبٍسصاى ٍ ثْشُ ثشداساى



 
 

 

 ایجبد سبیت  جبهغ الگَیی تَلیذی تشٍیجی دس ٍاحذّبی تَلیذی هذدوبساى تشٍیج یب ثْشُ ثشداساى پیطشٍ•

 ًوًَِ ٍ ثشتشثشداساى  ایجبد وبًَى ّبی یبدگیشی دس ٍاحذّبی تَلیذی ثْشُ•

 (IPCM – IPM/FFS) ایجبد سبیت ّبی هٌطمِ ای تَسؼِ وطبٍسصی پبیذاس ٍ تشٍیج تَسؼِ تَلیذ هحصَل سبلن ٍ وطبٍسصی اسگبًیه ثب ساّجشد•

 ...( تشٍیجی، سٍص هضسػِ، ّفتِ اًتمبل یبفتِ ّب ٍ  -طشح ّبی تحمیمی)اًتمبل یبفتِ ّبی تحمیمبتی •

 ضٌبسبیی ، اًتخبة ٍ هؼشفی ثشتشیي ّبی ثخص وطبٍسصی•

 ثْجَد ًظبم ّب ٍ الگَّبی تشٍیجی•

 ثشگضاسی ًوبیطگبُ ّب ٍ جطٌَاسُ ّبی هَضَػی هحصَلی•

 (هلی، هٌطمِ ای ٍ ثیي الوللی)تشٍیجی  -تخصصیثبصدیذ یب تَسّبی  اجشای •

ّبی ًَیي ٍ لبثل استفبدُ دس سطح ٍاحذّبی تَلیذ ی ثِ ثْشُ ثشداساى دس لبلت ثبصاسّبی اسائِ فٌبٍسیایجبد في ثبصاس ًَآٍسی وطبٍسصی دس هضسػِ ثوٌظَس •

 فٌبٍسی

 صی بٍسایجبد ًوبیطگبُ فشٍش هستمین هضسػِ ای ثوٌظَس فشٌّگ سبصی ٍ تشٍیج هصشف ، ثبصاسیبثی ، ثبصاس سسبًی ٍ تَسؼِ صًجیشُ  تَلیذ هحصَالت وط•

 

 سٍش ّبی تشٍیجی ٍ اًتمبل یبفتِ ّب دس ثخص وطبٍسصی



تؼزیف ٍ ٍیژگی ّبی سبیت ّبی 

 خبهغ الگَیی تَلیذی تزٍیدی



 چٌذ سئَال اسبسی در ثزًبهِ ّبی تزٍیدی

 چٌذ ًفز تَصیِ ّبی فٌی  ٍ تزٍیدی را پذیزفتِ ٍ ثِ هزحلِ اخزا درآٍردُ اًذ؟ 

چٌذ ثْزُ ثزدار ثِ هزحلِ هْبرت رسیذُ اًذ؟ 

تغییزات هغلَة ایدبد ضذُ است؟...( سراػت، ثبؽ، دام ٍ )در چِ سغحی اس ٍاحذّبی تَلیذی 

چمذر ثزًبهِ ّبی تزٍیدی در تَلیذ ٍ افشایص تَلیذ دخیل هی ثبضٌذ ؟ 

آیب هی تَاى تبثیز ثزًبهِ ّبی تزٍیدی را در ػزصِ ّبی تَلیذی اًذاسُ گیزی ٍ هتزُ کزد ؟ 

 



 ، اخزایی ٍ تحمیمبتی در حَسُ   ٍضؼیت لجلی فؼبلیت ّبی تزٍیدی
 هزاکشخْبد کطبٍرسی دّستبى 
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... 

 مرکز
خدمات  
 دهستان

 طرح تحقیقاتی

کالس بهداشت دام  
 وآبسیان

 کالس گندم آبی

کالس مبارزه 
 کارگاه آموزشی با آفات

 کالس محصول سالم

 طرح  آبسی پروری  بازدید ترویجی

 طرح  توسعه باغات 

روستای 
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 ایستگاه تحقیقاتی



هذدوبس یه ثِ هتؼلك ٍاحذ اس عجبرت الگَیی جبهغ سبیت 
 تعذادی ٍ پیطشٍ ثشداس ثْشُ یب سٍستبیی تسْیلگش یب تشٍیجی

 آًْب در کِ رٍستب، یک ثزداراى ثْزُ سبیز ثِ هتعلق ٍاحذ
ِ ّبی اجزای ٍ جوعی فعبلیت ّبی ثب هزتجظ هجبحث  ٍ فٌی تَصی

 جْبد ٍسارت ًظز هَرد ّبی عزح ٍ تحقیقبتی ّبی یبفتِ
    تَسعِ ٍ تعوین اجزا، اهکبًبت، ٍ هٌبثع تجویع ثب کطبٍرسی،

 .یبثذ هی
 
ٍاحذّبی  ٍاحذّب، سبیز ٍ اصلی ٍاحذ هذدکبر، ثِ هتعلق ٍاحذ 

 هَرد 35 تب 20 ثیي تبثعی ٍاحذّبی)ضًَذ هی ًبهیذُ تبثؼی
 پٌِْ کلیِ ثبیذ هطخص، سهبًی ثزًبهِ یک عی در .(ثَد خَاّذ

   .گیزًذ قزار ّب سبیت پَضص تحت تَلیذی ّبی

 

ّبی فزآیٌذ اس ای هجوَعِ ایٌکِ ثز عالٍُ ّب، سبیت ایي در 
 اجزا ثِ ثزداراى ثْزُ ًیبسّبی فزاخَر ٍ تٌبست ثِ تزٍیجی
 ٍ فٌی وبسضٌبسبى ٍ هحممبى فؼبل حضَس اس ضَد، هی گذاردُ

 اس کبهلی چزخِ خَد ًَثِ ثِ کِ .ضَد هی استفبدُ تخصصی
 رقن تَلیذ عزصِ در را تحقیق ٍ اجزا آهَسش، تزٍیج، ّوبٌّگی

 .سًذ هی

 

 سبیت خبهغ الگَیی تَلیذی تزٍیدی

تَاًوٌذسبسی گزٍُ ّذف در حَسُ هحصَل یب  : ّذف
 هَضَع هطخص

 : فؼبلیت ّب 
 خلسبت تزٍیدی*                           

 کبرگبُ ّبی آهَسضی* 
آهَسش ّبی ػولی هستوز در هحل * 

 تَلیذ
 ...ثبسدیذّبی تزٍیدی ٍ * 



 :آًچِ وِ دس سبیت ّبی جبهغ الگَیی هذ ًظش است

 ٍ اهىبًبت صیشثخص ّبی  تجویغ ایجبد صهیٌِ ّوىبسی ّبی هطتشن

 اجشایی، تشٍیجی ٍ تحمیمبتی ثشای اّذاف هطتشن

  ثِ جبی جضیشُ ای، هَاصی، ٍ  سیستوی  ٍ اًجبم وبس ّوبٌّگیایجبد

 گبّی هتٌبلض ػول وشدى 

 الٌبع تَلیذوٌٌذگبى ٍ ّن جْت ًوَدى آًبى ثب اّذاف ٍ سیبست ّبی

 ثخص

ایجبد الگَّبی هَفك دس ضشایط ثْشُ ثشداساى 

  فشاّن ًوَدى صهیٌِ اضبػِ ٍ گستشش ایٌگًَِ  الگَّب 
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 اصلی

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 سبیت الگَیی

 اصلی

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ
 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 سبیت الگَیی

 سبیت الگَیی

 سبیت الگَیی

 سبیت الگَیی

 سبیت الگَیی

 یک سبیت  الگَیی

 

 
 ضوبیی اص پٌِْ تَلیذی، سبیت ّبی الگَیی ٍ ٍاحذّبی اصلی ٍ تبثؼی آى

 



 مبرؼٌبض هعئَل پٌِْ

 اصلی

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 سبیت الگَیی

 در سهیٌِ اهَر دام

 سبیت الگَیی

 در سهیٌِ ثبغجبًی

 سبیت الگَیی
در سهیٌِ هٌبثغ 

 عجیؼی

 سبیت الگَیی

 کبًَى یبدگیزی در سهیٌِ سراػت

در سهیٌِ کلیِ 

هذیزیت هطبرکتی  فؼبلیتْبی ػزصِ
 خبهغ هحصَل

رئيط هرمس تحقيقبت ٍ آهَزغ تين خجرُ ٍ  
تخصصی ثراي ّر پٌِْ  را هؼرفی  ٍ آًبى را 

 هلسم ثِ حضَر در ػرصِ هی ًوبیذ

 اصلی

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ
 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 تبثؼِ

 یل ظبیت الگَیی



پرٍرغ دٌّذُ 
تبثؼی

ا راهحق  هؼيي ترٍی 

راّجرد 

اصلی عر  

ثر هؽبرمت  

مبه   

پرٍرغ  

دٌّذگبى  

هيگَ اظتَار 

خَاّذ ثَد

 افضایص سبیض ثشداضت

افضایص تَلیذ دس ٍاحذ 
 سطح

 وبّص ثیوبسی ّب

 افضایص ویفیت هحصَل

سبیت الگَیی ًوبیطی 
 پشٍسش هیگَ

تَاًوٌذ ضذى ٍ تغییش ثیٌص    
 ثْشُ ثشداس

 

 

 

 
                     

 



جبهغ  الگَیی  ّبی سبیت

تشٍیجی گزاس اص   -تَلیذی

 تشٍیج ویفی ثِ تشٍیج ووی



 هؼزفی کبًَى ّبی یبدگیزی



ثرداراى ثْرُ توبهی پَؼػ ثراي هرٍج موجَد 

ّبي مردى ػوليبتی ثراي مبفی اػتجبري هٌبثغ ًجَد ِ  دٍلتی ترٍی  ثرًبه

گرا ِ  (الگَظبزي)ًوًَِ مؽبٍرزاى اًتخبة فرآیٌذ ًجَدى ًتيج

ًوًَِ مؽبٍرزاى تَليذي ٍاحذّبي در فٌی ٍ مبرثردي داًػ ٍ َد 

گیشی ُ    داًص ًطش جْت دس ًوًَِ ثشداساى ثْشُ تَاى ٍ ظشفیت اص ثْش

ِ ّب  درض آهَخت

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=WnWkhaQdHxFE_M&tbnid=5v-NARbEdfsJwM:&ved=0CAgQjRw4GA&url=http://pure_loveme.lxb.ir/post/441&ei=SJ6hUqHUAYi84ASavIC4AQ&psig=AFQjCNGNFuak8OZmwk1s9oYV9YRP8bmfDg&ust=1386409928076018


 ضٌبسبیی ٍ هؼشفی وطبٍسصاى ًوًَِ

 (سبل 32)ثشگضاسی هشاسن تجلیل

ػذم پیگیشی فشآیٌذ 

 الگَسبصی

 ؟؟؟؟؟؟



 اداهِ اّویت ٍضزٍرت عزح

نمونه در کشور  41000از ظرفیت 
تنها ( ملی، استانی و شهرستانی)

 .کانون فعال وجود دارد 600



 تعریف کانون یادگیری

 تجشثِ ٍ داًص اًتمبل یبدگیشی وبًَى
 هختلف ّای سهیٌِ در تَلیذی ٍاحذّای اس هطخصی هجوَعِ بِ      

  ٍ ضیالت طیَر، دام، سراعت، باغباًی، لبیل اس کطاٍرسی بخص
 اصلی ٍاحذ عٌَاى تحت آًْا اس یکی کِ ضَد هی گفتِ ....،آبشیاى
 ٍ داًص اًتمال توایل ٍ تَاى کِ است ًوًَِ تَلیذکٌٌذُ بِ هتعلك
 تحت ٍاحذّا سایز .دارد تَلیذکٌٌذگاى سایز بِ را خَد ای حزفِ تجزبِ
 تَصیِ کِ است بزداراًی سایزبْزُ بِ هتعلك تبثعی ٍاحذّبی عٌَاى
 ٍ اًتمال آًاى، تَلیذی ٍاحذّای بِ ًوًَِ تَلیذکٌٌذُ احذٍفٌی،اس ّای

 صارتاخ بِ ًاهِ یيئآ ایي در یادگیزی ّای کاًَى .یابذ هی تسزی
 .ضًَذ هی ًاهیذُ کاًَى

 



 

 

 

 

 واحدهای تابعه

 ضوبی ولی وبًَى یبدگیشی

 گروه هدف

 ترویج

نمونه ملی یا 
 استانی

 ًؽر داًػ ًؽر داًػ
ػ
داً
ر 
ًؽ

 

ػ
ًؽر داً

 

 اجرا



 ٍاحذ اصلی

 وطبٍسص ًوًَِ

ٍاحذ 
 تبثؼی

 ًطز داًص 

 

ثخص اخزایی 

 تزٍیح هزثَعِ

ٍاحذ 
ٍاحذ  تبثؼی

ٍاحذ  تبثؼی
 تبثؼی

ٍاحذ 
 تبثؼی

ٍاحذ 
 تبثؼی

ٍاحذ 
 تبثؼی

ٍاحذ 
 ًطز داًص تبثؼی

ٍاحذ 
 تبثؼی

ٍاحذ 
 تبثؼی

ٍاحذ 
 تبثؼی

ٍاحذ 
 تبثؼی

ٍاحذ 
 تبثؼی



 
 غبلت در کبًَى ّبی یبدگیزیرٍیکزد 

 
ّبی تزٍیح   استفبدُ اس تَلیذکٌٌذگبى ًوًَِ ٍ پیطزٍ در فؼبلیت

 :کطبٍرسی ثب اّذافی چَى

ثزداراى  سبیز ثزای الگَسبسی ُ    ثْز

ُهفیذ ّبی ًَآٍری اضبػِ هٌظَر ثِ ّب ًوًَِ تدزثی ٍ ػلوی تَاى اس استفبد 

تزٍیدی اعالع رسبًی 
 :ّذف ولی

اًتقبل داًػ مبرثردي فٌی ثْرُ ثرداراى خجرُ ٍ  
 ًوًَِ ثِ ظبیر ثْرُ ثرداراى



 
 اّویت کبًَى ّبی یبدگیزی

  ثزگشاری عی 1394 سبل هبُ ثْوي در عزح لبلت در رٍش ایي

 ٍسارت ػبلی همبم تَسظ هلی، ّبی ًوًَِ اس تدلیل هزاسن

  فَق ظزفیت داضتي دلیل ثِ ثؼذ ّبی سبل در ٍ ضذ رًٍوبیی

 تبکیذ هَرد پیص اس ثیص ،تزٍیدی ّبی فؼبلیت پیطجزد در الؼبدُ

  اس یکی حبضز حبل در کِ ًحَی ثِ گزفت؛ لزار اهز هسئَالى

 .است تزٍیح هؼبًٍت هحَری ّبی ثزًبهِ
 
 
 
 
 



 سبختبر تطکیالتی
 چْبر تَاى هی ػول، سبختبر ٍ ریشی ثزًبهِ تطکیالت ًظز اس

 سیز ضزح ثِ یبدگیزی ّبی کبًَى در را اسبسی هَلفِ
 :ثزضوزد

 کبًَى هدزی -1  
 تزٍیح -2  
 کطبٍرسی خجزگبى هلی هدوغ -3 
 (هَضَع/هحصَل ثزحست)اخزایی ّبی ثخص -4 
 

  ٍظیفِ یکذیگز ثب تؼبهل در ٍ ّوبٌّگ عَر ثِ ارکبى یيا   
   .دارًذ ػْذُ ثز را عزح ارسیبثی ٍ ًظبرت ّذایت، تَخیِ،



 سغَح چْبرگبًِ کبًَى یبدگیزی در کطَر

 راّجزدی ضَرای (لفا  

 استبى ّوبٌّگی ضَرای (ة     

 ضْزستبى اخزایی کویتِ (ج      

 دّستبى ػولیبت ٍاحذ (د       

 



 

 گزدش کبر
 
 ضٌبسبیی ٍ اًتخبة هدزیبى حبئش ضزایظ کبًَى -1
 

 ضٌبسبیی ٍ اًتخبة اػضبی کبًَى -2
 

 .تٌظین تفبّن ًبهِ ثب هدزیبى کبًَى ثزای خلت هطبرکت حذاکثزی آًبى -3
 

تطکیل خلسِ در هحل هزکش خْبد کطبٍرسی دّستبى ثب حضَر هسئَل هزکش، کبرضٌبسبى ههزٍج   -4
ّبی تَلیذی، هدزیبى ٍ اػضبی کبًَى ثِ هٌظَر تطزیح اّذاف ٍ رًٍذ کبر، هسهبلِ یهبثی ٍ    هسئَل پٌِْ

 .تٌظین تمَین آهَسضی ٍ ػولیبتی
 

 آغبس ػولیبت تزٍیدی در ٍاحذّبی تَلیذی ثب ضزٍع فصل تَلیذ -5
 

 ًظبرت هستوز ثز ػولیبت تزٍیدی در ّز کبًَى  -6
 

 ارسیبثی پبیبًی ػولکزد ٍاحذّبی تبثؼی ثب همبیسِ ػولکزد لجل ٍ ثؼذ اس ضکل گیزی کبًَى  -7
 

 رفغ اضکبالت ٍ ًمبط ضؼف ٍ تمَیت ًمبط لَت ّز کبًَى ثز اسبس ًتبیح ارسیبثی پبیبًی -8



 ٍیژگی ّبی السم ثزای داٍعلجبى اخزای کبًَى

 
 . ياحذ اصلی از ثیه ومًوه هبی ملی ي استبوی دايطلت اوتخبة می شًد -1
در شرایط ثراثر، در ثیه ومًوه هبی دايطلت، کسبوی در ايلًیت اوتخبة قرار خًاهىذ گرفت که حبئس شرایط  -2

 :  ریل ثبشىذ
 اوتخبة درسطح ملی -
 اوتخبة ومًوه در سه سبل اخیر -
 آمًزشی تريیجی در ياحذهبی تًلیذی آوبنفعبلیت هبی امکبن اجرای  -
 حسه شهرت  -
 حسه اخالق فردی ي اجتمبعی -
 ياجذ تحصیالت داوشگبهی -
 عالقمىذی ثه همکبری مستمر ثب طرح -
 مقجًلیت اجتمبعی ي معتمذ محلی -
 گريهیفعبلیت هبی شرکت در  -
 فردی ي اجتمبعیمسئًلیت هبی قجًل  -
، مًسسبت ي ادارات ديلتی ي غیر ديلتی اعم از تريیج، سبزمبن هبعالقمىذ ي فعبل در ارتجبط ي همکبری ثب  -

 ثخش اجرایی ي تحقیقبت
 تعهذ ثه همکبری در طًل اجرای طرح  -
 دسترسی ثه ملسيمبت ي امکبوبت مًرد ویبز حرفه ای ثرای ارائه تًصیه هبی فىی -

 



 حوبیت ّب ٍ هطَق ّب
 (ثشگشفتِ اص دستَسالؼول تطَیمی هجشیبى وبًَى یبدگیشی(

 
 داًـگبّی هجشیبى کبًَى  ّضیٌِ ّبی تحصیالت تبهیي توبم یب ثخـی اص  -1
دس  اػتفبدُ اص تؼْیالت ثذٍى ثْشُ هؼشفی ًوًَِ ّبی ٍاجذ ؿشایظ ثِ ثبًک کـبٍسصی ثِ هٌظَس  -2

 ساػتبی هشهت یب ثْجَد ٍ استمبی ٍاحذّبی تَلیذی خَد
اص پشٍطُ ّبی کـبٍسصی دس یکی اص کـَسّبی صبحت داًؾ ٍ ثبصدیذ  ایجبد فشصت ٍ تؼْیل -3

 هحصَل افشاد ًوًَِ ثِ هٌظَس ثشٍصًوَدى داًؾ ٍ تجبسة حشفِ ای آًبى/تجشثِ دس حَصُ هَضَع
هشثَط ثِ ًَآٍسی ّبی هجشی کبًَى دس هجالت ٍ  حوبیت هبلی ٍ پـتیجبًی اص اسائِ همبالت  -4

 ّوبیؾ ّبی هؼتجش داخلی ٍ خبسجی
ٍ سئیغ  ( ثشای ًوًَِ ّبی اػتبًی)هذیش جْبد کـبٍسصی ؿْشػتبى اًتصبة ثِ ػٌَاى هـبٍس  -5

 (ثشای ًوًَِ ّبی هلی)جْبد کـبٍسصی اػتبى
 اص جولِ سٍػبی ػِ لَُلَح تمذیش اص هؼئَالى ػبلی ستجِ کـَس دسیبفت  -6
ثِ هٌظَس اسائِ اػتبًذاسد ٍ کیفی خذهبت آهَصؿی تشٍیجی  دساختیبسگزاؿتي اهکبًبت ٍ اثضاس الصم  -7

، ایجبد ػبلي ثب  (آفتبثگیش ) اص لجیل خَدسٍ هٌبػت، هَاد کوک آهَصؿی، چبدسّبی ثضسگ صحشایی 
 .......کبسثشی آهَصؿی ّوشاُ ثب تجْیضاتی چَى هیض جلؼِ، صٌذلی، سایبًِ، اتصبل ثِ ایٌتشًت ٍ 

 
 



 حوبیت ّب ٍ هطَق ّب
 (ثشگشفتِ اص دستَسالؼول تطَیمی هجشیبى وبًَى یبدگیشی(

اص جولِ اهکبى ثبصدیذ اص فؼبلیت ًوًَِ ّبی ػٌَات لجل ثِ هٌظَس ثْشُ گیشی  ثبصدیذّبی خبسج اص اػتبى  -8
 اص تجبسة ػبیش کـبٍسصاى خجشُ ثب ّضیٌِ تشٍیج

 هجشیبى کبًَىفشاّن آٍسدى تؼْیالت الصم ثشای صبدسات هحصَل  -9
 اتبق ثبصسگبًی اػتبىهجَص حضَس هجشیبى کبًَى دس  -10
ّبی اػتبًی ٍ ثشًبهِ ّبی سٍص هضسػِ ٍ ّفتِ اًتمبل یبفتِ دػَت اص هجشیبى کبًَى ثشای ؿشکت دس  -11

 .ّوبیؾ ّبی هشتجظ اػتبًی ٍ هلی ٍصاستخبًِهلی ٍ ًیض ؿشکت دس 
 ًوًَِ ّبی ٍاجذ ؿشایظ اص ثیي هجشیبى کبًَىثَسػیِ ؿذى دسًظشگشفتي تؼْیالت الصم ثشای  -12
 سیبفت خذهبت آثیبسی تحت فـبسدس اٍلَیت لشاسدادى هجشیبى کبًَى دس د -13
 تَلیذی هجشیبى ٍاجذ ؿشایظ کبًَىتؼْیل ثشًذػبصی هحصَالت  -14
 APOدٍسُ ّبی هلی ٍ ثیي الوللی ؿشکت هجشیبى کبًَى دس  -15
اص کبًَى  ثِ ػٌَاى تجشثِ هَفك ػولی ٍ هتمبثال  حضَس اػبتیذ ٍ داًـجَیبى دس ثبصدیذّبی کبسؿٌبػی   -16

 دسیبفت ػلَم داًـگبّی اص آًْب
پخؾ اص صذا هؼتٌذػبصی فؼبلیت هجشیبى کبًَى دس لبلت هصبحجِ ٍ تْیِ فیلن اص ٍاحذ تَلیذی ٍی ٍ  -17

 ٍ ػیوبی هلی ٍ اػتبًی
 



 حوبیت ّب ٍ هطَق ّب
 (ثشگشفتِ اص دستَسالؼول تطَیمی هجشیبى وبًَى یبدگیشی(

 فْزست ٍاحذ کارآهَسی داًطجَیاى دٍرُ کارضٌاسیاهکاى لزارگزفتي کاًَى یادگیزی در  -18

 صذٍر کارت ضٌاسایی هلی بزای هجزیاى کاًَى   -19

ٍ جطٌَارُ ّای ّا  ًوایطگاُهحصَل در غزفِ ّای رایگاى فزٍش هستمین دراختیارگذاضتي  -20
 تزٍیجی

 هعزفی هجزیاًی کِ دارای ابتکار، ًَآٍری ٍ اختزاع باضٌذ بِ بٌیاد هلی ًخبگاى کطَر   -21

در راستای تزبیت تَلیذکٌٌذگاى آیٌذُ اس طزق هختلف اس حوایت اس فزسًذاى هجزیاى کاًَى  -22
 جولِ تسْیالت هَسسِ علوی کاربزدی

ّای  ّوایصدر جطٌَارُ ّا ٍ ( بِ عٌَاى داٍر)بْزُ هٌذی اس تَاى کارضٌاسی هجزیاى کاًَى -23
 هحصَلی/هَضَعی

 بزخَرداری اس تخفیف ٍیژُ بیوِ هحصَالت -24

ِ ّای جذیذ -25  .اٍلَیت در دریافت بذٍر ٍ پای
 رساًِ ّای تزٍیجی بِ صَرت رایگاىبزخَرداری اس  -26

 



 تؼزیف ٍیژگی ّبی رٍس هشرػِ



 :تؼریف
ُ ّبي در هحق  تَظظ ػلوی، ًَیي یبفتِ یب فؼبليت یل ػيٌی ًوَد مِ اظت هَقؼيتی هسرػِ رٍز   ایعتگب

ُ ثرداري ٍاحذ در یب ٍ تحقيقبتی ُ ثرداراى، دیذ هؼرض در مؽبٍرزي ثْر   ٍ افراد ظبیر یب هرٍ بى ثْر
   .هی گيرد قرار ریٌفغ ٍاحذّبي

 

 :اّذاف
ُ ثرداراى آگبّی ٍ ًگرغ ثْجَد ـ• ُ ّب ثِ ًعجت ثْر   ٍ گرایػ ایجبد ٍ تحقيقبتی عر  ّبي ٍ پرٍش

 ًتبی  مبرثرد در تعْي  ٍ مبرثردي تحقيقبتی عر  ّبي اًجبم ثِ ًعجت مؽبٍرزاى هؽبرمت  لت
   آًْب

ُ ثرداراى ٍ ا رایی مبرؼٌبظبى هرٍ بى، هحققبى، فٌی تر ٍ ثيؽتر ارتجبط ـ• ُ گيري ٍ ثْر   یل از ثْر
 عر  ّبي ا راي رًٍذ از ثبزدیذ عری  از ارتجبط ایي ثْجَد  ْت هٌبظت مبرآهذ رٍغ

   دظتبٍردّب ًوبیؽگبُ ٍ هسارع تحقيقبتی،
ُ ثرداراى هؽنالت ٍ هعبئ  از هحققبى آگبّی ـ•  تحقيقبتی عر  ّبي ثيؽتر چِ ّر ّذایت ٍ ثْر

ِ ّب، ظَي ثِ مبرثردي ُ ثرداراى ٍاقؼی ًيبزّبي ٍ رٍز هعبئ  خَاظت    ثْر
 

 

 رٍس هشرػِ



 تؼبهل ثب ثخص تحمیمبت در لبلت ثزًبهِ ّبی رٍس هشرػِ  



تؼزیف ٍ ٍیژگی ّبی ّفتِ اًتمبل 

 یبفتِ ّب



 :تؼریف

ِ اي آى در مِ ّفتِ از ایبهی ِ ّبي از هجوَػ  تحقيقبتی، ثخػ ّبي ّونبري ثب فٌی ٍ ػلوی یبفت

 ثبزدیذ ظخٌراًی، مبرگبُ، قبلت در اظتبًی ٍ هلی ظغح دٍ در ا را ٍ آهَزؼی ترٍیجی،

   .هی ؼَد ارایِ آهَزؼی مول ٍ آهَزؼی ٍظبی  مليِ ثنبرگيري ثب ٍ ػولی ٍ ػلوی

 

 :اّذاف
 اًتقبل ٍترٍی   ظریغ یبفتِ ّبي تحقيقبتی ثيي مبرؼٌبظبى،هرٍ بى ٍثْرُ ثرداراى 

 
 

 ّفتِ اًتمبل یبفتِ ّب



 تؼبهل ثب ثخص تحمیمبت در لبلت ثزًبهِ ّفتِ اًتمبل یبفتِ ّبی تحمیمبتی 



تؼزیف ٍیژگی ّبی عزح ّبی  

 تزٍیدی -تحمیمی 



 :تؼریف
        از حبصلِ ًتبی  آى در مِ اظت عرحی از ػجبرت ترٍیجی -تحقيقی هؽترك عر  

 ٍاحذ مبرؼٌبض ٍ ترٍی  مبرؼٌبض هحق ، ّونبري ثب یبفتِ پبیبى تحقيقبتی ّبي عر 
 ثذیي تب گيرد هی قرار ثررظی پيؽرٍهَرد ثرداراى ثْرُ ٍاحذّبي در ریرثظ ا رایی
 زهيٌِ ، تَليذمٌٌذُ ؼرایظ در ًتبی  ایي مبرثرد ٍ تغبث  از اعويٌبى حصَل ضوي ٍظيلِ
 ّوچٌيي ٍ  ذیذ ّبي یبفتِ ثب ترٍیجی هذدمبر ٍ هرٍج مبرؼٌبض، آؼٌبیی ثراي هٌبظجی
 .ؼَد پيؽرٍفراّن ثرداراى ثْرُ ٍاحذّبي ظغح در تَليذ هعبئ  ثب هحق  آؼٌبیی

  :ا را هح 
 پيؽرٍ ثرداراى ثْرُ ٍاحذّبي

 

  :اّذاف
ِ ّبي مبرثرد ظٌجی اهنبى•  مؽبٍرزي ثخػ تَليذي ٍاحذّبي ؼرایظ در تحقيقبتی یبفت

ِ ّبي ثب پيؽرٍ ثرداراى ثْرُ آؼٌبیی•    تحقيقبتی  ذیذ یبفت

 :  هخبعت
 مؽبٍرزاى هح ،مبرؼٌبظبى ٍمبرمٌبى ا رایی، ترٍیجی،هذدمبراى ترٍیجی

 

 عزح ّبی تحمیمی تزٍیدی



 تؼذاد تیوبر

  1+ تیوبر اصلی 2)تیوبر ثب ضبّذ 3در ایي عزح ثز اسبس آییي ًبهِ هزثَعِ حذ اکثز 

 ( ضبّذ

 هکبى اخزای عزح  

توبم عزح ّبی تحمیمی تزٍیدی در سهیي ٍ یب ٍاحذ تَلیذی کطبٍرسی ٍ ثب هطبرکت      

 .ثْزُ ثزدار اخزا هی ضَد

 هسئَلیت اصلی

در ایي ًَع عزح ّب هسئَلیت اصلی ثزًبهِ ریشی ٍ اخزای آى ثِ ػْذُ ثخص تزٍیح       

 .هی ثبضذ

 



 تشٍیجی -اّذاف اختصبصی طشح تحمیمی     

 تجييي اثرات اقتصبدي، ا توبػی ٍ زیعت هحيغی یبفتِ تحقيقبتی  ذیذ

  لت هؽبرمت ثْرُ ثرداراى، مبرؼٌبظبى ا رایی، هحققبى ٍ هرٍ بى

هؼرفی یبفتِ تحقيقبتی  ذیذ ثِ مبرؼٌبظبى، مبرمٌبى ا رایی، ترٍیجی ٍ هذدمبراى 

 ترٍیجی هح  ا راي عر 

 ثررظی ظبزگبري یبفتِ  ذیذ در ؼرایظ ثْرُ ثردار

 هؼرفی هسایبي ًعجی یبفتِ  ذیذ ًعجت ثِ هَرد هتذاٍل یب هؼوَل

ُ ثرداراى هٌغقِ ٍ درك هعبئ  ٍ هؽنالت آًبى ثراي تذٍیي  ارتجبط هعتور هحققبى ثب ثْر

 (ًيبز ظٌجی پصٍّؽی)عر  ّبي تحقيقبتی آتی 

 



 هَضَػبت لبثل ثشسسی دس طشح  ّبی
 تشٍیجی  –تحمیمی 

  هَضَع ًظش اص هحذٍدیتی گًَِ ّیچ تشٍیجی – تحمیمی طشح ّبی دس 

ِ ّبی ّوِ ٍ ًذاسد ٍجَد  لبثلیت تبئیذ، صَست دس وبسثشدی تحمیمبتی یبفت

 .داضت خَاٌّذ سا تشٍیجی – تحمیمی طشح ّبی لبلت دس اجشا



 تشٍیجی -اّذاف ولی طشح تحمیمی 

ّبی کبرثزد سٌدی اهکبى ِ  کطبٍرسی ثخص تَلیذی ٍاحذّبی ضزایظ در تحمیمبتی یبفت

ّبی ثب پیطزٍ ثزداراى ثْزُ آضٌبیی ِ  تحمیمبتی خذیذ یبفت

 



 ترویجی -ویژگی های مخاطبان طرح های تحقیقی 

ُ ّبی پذیزش ثِ توبیل کطبٍرسی، داًص فزدی، تَاًبیی ّبی ًظز اس ثزداراى ثْزُ                  ثب ّوکبری ٍ جذیذ ایذ
  اجزای در هْوی عبهل هٌبست، ثزدار ثْزُ اًتخبة دلیل ایي ثِ .دارًذ سیبدی ثسیبر تفبٍت یکذیگز ثب افزاد،

  :ثبیذ ثزدار ثْزُ ثٌبثزایي .هی ضَد هحسَة تزٍیجی – تحقیقی هطتزک عزح ّبی هَفقیت آهیش

 
 .ثبضذ داضتِ را عزح اجزای ثزای السم سبخت سیز ٍ ثَدُ عزح در هطبرکت ثِ عالقوٌذ – 1
 .ًوبیٌذ ثحث ٍ تحلیل ٍ ٍتجشیِ جوع آٍری را جذیذ اعالعبت ثبضٌذ قبدر -2
 .ًوبیٌذ ارائِ هٌبست پیطٌْبد ٍ ثَدُ آضٌب ّوسبیگبى ٍ خَد تَلیذی ٍاحذ در فٌی هطکالت ٍ هسبئل ثب – 3
 .ثپذیزًذ هسئَلیت ریسک، اس هعیٌی حذ در – 4
 .دّذ تطکیل را آًْب درآهذ عوذُ کطبٍرسی، ٍ ًوبیٌذ سًذگی خَد رٍستبی یب هشرعِ در – 5
 .ًوبیٌذ ثزقزار ارتجبط فٌی کبدر ٍ کطبٍرساى سبیز ثب ثبضٌذ قبدر ٍ ثَدُ خَضٌبم خَد جبهعِ در – 6

 

  یبفتِ آهَسضی، کالس عی قجالً است ثْتز عزح، داد قزار عزف ثزدار ثْزُ هغلَثتز اًتخبة ثزای درضوي                
  تب ًوَد اًتخبة را ضزایظ ٍاجذ داٍعلت عزح، اجزای داٍعلجبى هیبى اس ٍ گزدد ارائِ آًبى ثِ ًظز، هَرد جذیذ

 .گزدد اعوبل عزح هختلف هزاحل در هغلَثتزی ًحَ ثِ اٍ عالقوٌذی ًیش ٍ ثزدار ثْزُ هطبرکت اصل



 تؼزیف هحمك هؼیي



 94/6/11اثالغیِ ٍصیش هحتشم دس خصَظ ًظبم ًَیي تشٍیج وطبٍسصی هَسخ  

ایجبد اًسجبم دس سیبستْبی والى اص طشیك هطبسوت فؼبل صیشثخص 1.

 ّبی اجشایی دس ضَسای سیبست گزاسی تشٍیج

پٌِْ ثٌذی ػشصِ ّبی تَلیذی ٍ تؼییي وبسضٌبس هسئَل ثشای ّش 2.

 پٌِْ

 هطبسوت ٍ تؼبهل هؼبًٍت ّب ٍ سبصهبى ّبی تخصصی ٍصاست3.

ثْشُ گیشی اص ظشفیت ثخص خصَصی ٍ تطىل ّب ثِ ػٌَاى ػَاهل 4.

اجشایی پٌِْ ّبی تَلیذی ٍ ٍاگزاسی ٍظبیف ػولیبتی تشٍیج ثِ آًْب 

ثب ّوىبسی ٍ ّوبٌّگی سبصهبًْبی تؼبٍى سٍستبیی، ًظبم هٌْذسی 

 وطبٍسصی ٍ هٌبثغ طجیؼی، ًظبم داهپضضىی ٍ سبیش ًْبدّبی ریشثط

ثْشُ گیشی اص سٍیىشدّبی هتٌَع تشٍیجی ٍ استمشاس ًظبم هذیشیت 5.

 داًص

 سبهبًذّی هشاوض جْبد وطبٍسصی دّستبى6.

 



 وطبٍسصیتجْیض ٍ ًَسبصی هشاوض جْبد 

 استمشاس ضجىِ هذیشیت داًص

 ثراي ظَْلت دظترظی یبفتِ ّبي تحقيقبتی

ِ ّبی  ِ ثٌذی ػشص اختصبظ هشٍج تَلیذی ٍ پٌْ

 ثشای ّش یه اص پٌِْ ّبی تَلیذیهسئَل 

ثشداساى، هشٍجبى ٍ ضجىِ تشٍیج غیش  آهَصش ثْشُ 

 دٍلتی  

ُ گیشی ثیطتش  ثخص ّبی تحمیمبتی،  اص ظشفیت ثْش

 اجشایی،  خصَصی ٍ ثیي الوللی  

 اّذاف اصلی ًظبم ًَیي تشٍیج وطبٍسصی
 



اّن ٍظبیف  
 هحق  هؼيي  

ًطست علوی ٍثبسدیذ 
 ّبی هشرعِ ای

حضَر در ثزًبهِ ّبی  
 تزٍیجی

هطبرکت در ثزًبهِ ّبی  
 اًتقبل یبفتِ ّب

( تَاًوٌذسبسی ) آهَسش
 هزٍجبى هسئَل پٌِْ

( تَاًوٌذسبسی ) آهَسش
 ثْزُ ثزداراى

 خْت هطبرکت در حل هسبیل پٌِْ تَلیذیهحمك هؼیي هؼزفی 

ثِ هحمك یب ػضَ ّیبت ػلوی ضبغل در هزکش تحمیمبت ٍ آهَسش کطبٍرسی ٍ هٌهبثغ   "هحمك هؼیي"

هَضَػی ٍ هتٌبسهت ثهب تؼهذاد ٍ     -عجیؼی استبى اعالق هی ضَد کِ ثز اسبس تخصص هحصَلی

پزاکٌص هزاکش خْبد کطبٍرسی، ثِ هٌظَر پطتیجبًی ػلوی ٍ فٌی هزٍخبى هسئَل پٌِْ، ثهب پیطهٌْبد   

 (993. )رئیس هزکشتحمیمبت ٍ اثالؽ رییس سبسهبى خْبد کطبٍرسی استبى، هٌصَة هی ضَد



 خْت هطبرکت در حل هسبیل پٌِْ تَلیذیهحمك هؼیي هؼزفی    

هرامس تحقيقبت ٍ آهَزغ اظتبًی در 

راظتبي حوبیت فٌی ٍ تخصصی از  

ِ ّبي تَليذي ٍ ثب تَ ِ ثِ اقلين ٍ  پٌْ

ِ ّبي ّر هرمس ًعجت ثِ   ؼرایظ پٌْ

هؼرفی هحق  هؼيي در تخصصی  

هرتجظ ثب هرامس  ْبد مؽبٍرزي 

 .دّعتبى اقذام ًوبیٌذ

هرمس یب ایعتگبُ هحققيي 
 تحقيقبت



ًوًَِ اي از اثالؽ صبدر  

 ؼذُ ثراي هحق  هؼيي

خْت هطبرکت در حل هسبیل پٌِْ  هحمك هؼیي هؼزفی 
 تَلیذی



 حضَر هحمك در ػزصِ/ ّوکبری تحمیمبت 



 تؼزیف پژٍّطگز هزٍج ارضذ



 هزٍج ارضذ –پژٍّطگز 

  ػلوی ّیئت اػضبی تشفیغ اجشایی دػتَسالؼول 13 هبدُ اػتٌبد ثِ "ارضذ هزٍج -پژٍّطگز"
  هَسخ 40 ؿوبسُ جلؼِ هصَة کـبٍسصی، تشٍیج ٍ آهَصؽ تحمیمبت، ػبصهبى پظٍّـی ٍ آهَصؿی

  ػبثمِ ٍ تجبسة اػبع ثش کِ اػت ػلوی ّیئت ػضَ آى، ریل تجصشُ ٍ اهٌبء ّیئت 25/12/1395
  تب اػت ؿذُ اًتخبة ٍ ؿٌبػبیی تشٍیجی، ّبی فؼبلیت ثِ هٌذی ػاللِ ٍ پظٍّؾ ػبل 20 اص ثیؾ
  ثپشداصد خَد تخصصی سؿتِ ثب هشتجظ تشٍیجی ّبی فؼبلیت ثِ ػبصهبى تشٍیج هؼبًٍت ًظش صیش

   .(ًفز59)
 ٍظبیف ضزح

 احصبء ٍ تذٍیي خالء ّبی فٌی هَجَد دس صًجیشُ تَلیذ •

 ٍ پبیؾ ثشًبهِ ّبی اًتمبل یبفتِ ّبی لبثل تشٍیج ػبصهبىثٌذی  اٍلَیت•

 الوللی ثیيجزة ٍ ثَهی ػبصی داًؾ ٍ فٌبٍسی ّبی هلی ٍ •

 تشٍیجی  ّبی  سػبًِتَلیذ هحتَا ٍ ّذایت، ًظبست ٍ هـبسکت هَثش دس   •

 ػیبػت گزاسی، ثشًبهِ سیضی ٍ ّذایت فؼبلیت ّبی هحممبى هؼیي•

 آهَصؿی   -ّبی کالى تشٍیجیتذٍیي ٍ ًظبست ثش اجشای عشح•

 



خطٌَارُ ّب ٍ ًوبیطگبُ ّبی تزٍیدی  

 هحصَلی -هَضَػی 



ُ ّب  از مبرؼٌبظبى داٍري اظبض ثر مِ ّعتٌذ ترٍی  در گرٍّی ّبيرٍغ از ًَػی  ؽٌَار
  ؽٌَارُ در .هی آیذ ػو  ثِ تؽنر ٍ تقذیر هحصَلی، یب هَضَػی حَزُ یل ّبيثرتریي
 ٍ هَلذاى تب گرفت خَاّذ قرار ثررظی هَرد هحصَل یب هَضَع یل اثؼبد توبهی

ُ ثرداراى  تجبرة ٍ اعالػبت از خَد، تَليذات ميفيت ٍ مويت ثِ ثخؽيذى ثْجَد ثراي ثْر
  ؽٌَارُ یل .ؼَد تقَیت آًبى در مبر ایي ثراي مبفی اًگيسُ ٍ مٌٌذ اظتفبدُ ؼذُ ارائِ
  ؽٌَارُ، هؽخص فؼبليت ظِ ؼبه  مبه 

 ّوسهبى عَر ثِ مِ اظت آهَزؼی مبرگبُ ٍ ًوبیؽگبُ 

   .اظت ا را قبث  اظتبًی ٍ هلی هختلف ظغَ  در ٍ 
ِ ّبي ظبیر ثب هؼوَال ّب ؽٌَارُ   بًجیٍ تفریحی ثرًبه

   ّب ؽٌَارُ ایي رٍدهی اًتظبر .ّعتٌذ ّوراُ 
 ٍ مبرؼٌبظبى ًسدیل ارتجبط ثراي هٌبظت هَقؼيتی

   .ًوبیٌذ فراّن مٌٌذگبىتَليذ  

 




