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پیشگفتار 

منظور از طراحی برنامه آموزشی ترویجی این است که محتواي یک دوره آموزشی ، بر اساس 
براي تهیه چنین طرحی باید بر . هدف ، به مراحل و قدم هاي مناسب و مشخص تقسیم شود 

عناصر آموزشی رابطه اي برقرار گردد ، که مجموعه اساس اصول معین ، بین هدف ها و 
طراحی یک برنامه آموزشی . فعالیت ها به موقع و بدون وقفه در طول آن دوره انجام شود 

موجب می شود که آموزشگران ، فعالیت هاي ضروري آموزش را به ترتیب و یکی بعد از 
برند و نتایج حاصل از آن دیگري در مراحل و زمان هاي مشخص و به شیوه اي منطقی پیش ب

. را در مراحل بعدي آموزش مورد استفاده قرار دهند 
در این نشریه با مفهوم برنامه ریزي آموزشی و مراحل آن آشنا شده و قادر خواهید بود که یک 

. دوره آموزشی را طراحی و طرح درس تهیه نمایید 
می و کارشناسان مرکز آموزش شایسته است از مساعدت و همکاري اساتید ، اعضاي هیات عل

. و مدیریت ترویج تشکر و قدردانی نمایم 

مولف
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برنامه ریزي چیست؟
ي دستیابی به خواسته برنامه ریزي یعنی نقشه کشیدن، نقشه کشیدن براي نیل به مقصد، برا

طرح «: برنامه ریزي را چنین تعریف کرده است» تعلیم و تربیت در جهان امروز«راسخ در کتاب . ها
به جهت نیل به ) یا ممکن الوجود(تدابیري که به احسن وجه یا مناسبترین صورت از منابع موجود 

.1»هدفهاي مطلوب استفاده کند
عم از برنامه ریزي اقتصادي، اجتماعی یا آموزشی، در کتابهاي مربوط به برنامه ریزي ا

:به طور خالصه می توان گفت که. تعریف هاي گوناگون براي مفهوم برنامه ریزي یافت می شود
برنامه ریزي، یعنی نقشه کشیدن براي دستیابی به خواسته ها-
برنامه ریزي، راهی است براي هدایت حساب شده فعالیت انسان به سوي منظور مشخص-
برنامه ریزي، فراگردي است دورنگر براي جهت دادن منطقی به فعالیت هاي جمعی-
برنامه ریزي، یعنی نقشه کشیدن براي آینده و پیش بینی راه دستیابی به آن-

،است مداوماز آنچه گفته شد چنین نتیجه اي می توان گرفت که برنامه ریزي فراگردي 
منظور ارشاد و هدایت فعالیت هاي جمعی براي دار و دورنگر، بهحساب شده و منطقی، جهت

.2رسیدن به هدف مطلوب
که آغاز و انتها ندارد، داراي مراحلی است و فراگردي مداوم استبرنامه ریزي به این دلیل 

بدلیل استمرار نیازهاي انسان برنامه . بعد از اتمام آخرین مرحله، برنامه جدیدي شروع می شود
می کند و براي تحقق اهدافش به نظارت و راهنمایی مستمر نیازمند ریزي همواره ضرورت پیدا

اظهار نظر معلمان . برنامه ریزي حساب شده و منطقی است، زیرا به اولویت ها توجه می کند. است

1388فیوضات، 1
همان منبع2
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و راهنمایان آموزشی که به طور مستقیم در فرآیند آموزشی نقش دارند یکی از منابع مهم تعیین 
.3ی استکننده اولویت هاي آموزش

نظام آموزشی و اجزاء آن
دو عامل یا عنصر در نظام آموزشی به عنوان اجزاي اصلی آن وجود دارد که یکی عامل یا 

دانش (و فراگیر )معلم، آموزگار، مربی، دبیر،استاد، معاون آموزش(عنصر انسانی شامل آموزشگر 
. و دیگري عامل مادي می باشد)آموز، دانشجو، هنرآموز

عمل یا جریان آموزشی را تحلیل می کنیم، می بینیم چهار عنصر یا عامل در آن هنگامی که
:معروفند، این عناصر عبارتند از» عوامل یا ارکان عمده و چهارگانه آموزش«وجود دارد که به نام 

)دانش آموز، محصل، دانشجو، شاگرد، متربی، متعلم، هنرآموز(فراگیر -1
، فنی و روشهایی که براي انگیزش و آموزش بکار علمی، اطالعات شخصیت(آموزشگر -2

)بردمی
هدف-3
)برنامه درسی، کتاب درسی، ابزارهاي آموزشی و کمک آموزشی(وسایل -4

عوامل چهارگانه مذکور در آموزش به شکل یک نظام یا سیستم عمل می کنند و بر 
.4چون بقیه عوامل کامالً موثر استیکدیگر تاثیر متقابل دارند، یعنی کم و کیف هر کدام در چند و

. نشان داد1-9در کل سیستم آموزشی و اجزاء آن را می توان به شکل 
نظام، فراگیران، 5شود در قسمت درون دادمشاهده می 1همان طوري که در شکل 

آموزشگران، کتاب هاي درسی، ساختمان مدارس، فضاها و تجهیزات آموزشی، هزینه هاي مصرف 
آموزشی نیز شامل روش هاي تدریس، 6فرآیند. همه جزو ورودي نظام محسوب می شوند... شده و

طی . فراگیر، برنامه هاي آزمایشگاهی و تجربی و غیره می باشد-آموزشگر و فراگیر-تعامل فراگیر
چون نظام (نظام، در عین تاثیرپذیري از محیط 7فرآیند آموزش، دانش آموختگان یا برون داد

تغییراتی ) ظام باز است و با محیط خارج از خود یعنی اجتماع پیوسته در تعامل استآموزشی یک ن
.می پذیرند

1384کرامتی و قربانی، 3
1382موحد محمدي، 4

5 In- Put
6 Process
7 Out- Put
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قابل مشاهده و اندازه گیري 10و نگرش9، مهارت8دانش: این تغییرات در سه حیطه رفتاري
نظام آموزش موفق، نظامی است که اجزاي متشکله آن در جهت تحقق بخشیدن به هدف . است

یین شده در سه حیطه رفتاري، هماهنگ حرکت کرده و در این امر موفق شده هاي آموزشی تع
. باشند

در این نظام، اوالً . نظام آموزشی یک مجموعه پیچیده، پویا و پیوسته در حال تحول است
بلکه استفاده کننده از محصول این نظام و مجري فعالیت . انسان تنها ماده اولیه محسوب می شود

بنابراین، نظام آموزشی با پویایی خود می تواند در آرمان هاي افراد، انتظارات . اشدهاي آن نیز می ب
ثانیاً باالتر از همه، یک نظام آموزشی از جنبه . گروه ها و نهادهاي اجتماعی نیز تحول ایجاد نماید

.11هاي کمی و کیفی در حال رشد است

نمودار نظام آموزشی و نحوه کارکرد آن-1شکل 

طراحی برنامه هاي آموزشی ترویجی
منظور از طراحی برنامه آموزشی ترویجی این است که محتواي یک دوره آموزشی، بر 

براي تهیه چنین طرحی باید بر . اساس هدف به مراحل و قدمهاي مناسب و مشخص تقسیم شود
که مجموعه فعالیت ها به . و عناصر آموزشی رابطه اي برقرار گردداساس اصول معین، بین هدفها 

طراحی یک برنامه آموزشی موجب می شود که . موقع و بدون وقفه در طول آن دوره انجام شود

8 Knowledge
9 Skill
10 Attitude

1382موحد، محمدي، 11

محیط

........فرآیند ........... 

)بازخورد(ارزیابی 

درون دادبرون داد
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آموزشگران،فعالیت هاي ضروري آموزش را به ترتیب و یکی بعد از دیگري در مراحل و زمانهاي 
د و نتایج حاصل از آن را در مراحل بعدي آموزش مورد مشخص و به شیوه اي منطقی پیش ببرن

در واقع، آموزشگران با این عمل که به منظور بهبود کیفیت آموزش صورت می . استفاده قرار دهند
گیرد، قادر به سازماندهی منطقی فعالیت هاي خود بوده و امر آموزش به شکل سنجیده اي انجام 

:12ویجی به دالیل زیر ضروري استطراحی برنامه هاي آموزشی تر. می گیرد
فعالیت هاي ضروري آموزش به ترتیب و یکی پس از دیگري در مراحل و زمانهاي -

مشخص و به شیوه اي منطقی پیش می رود و نتایج حاصل از آن در مراحل بعدي آموزش 
. گیردمورد استفاده قرار می

.وضوح مشخص می شودتمام مراحل آموزش و جزئیات آن، بویژه در مراحل اولیه، به -
. حداکثر استفاده از وقت در حین آموزش برده می شود-
. عوامل اصلی فرآیند آموزشی مورد توجه قرار گرفته و فراموش نمی شود-
. مشکالت احتمالی که در حین آموزش ممکن است رخ دهد پیش بینی می گردد-
. کمک بزرگی در انتخاب روش ها و فنون مناسب آموزش می باشد-
وزشگر و مجریان آموزش را متوجه احتیاجات و رغبت ها و امکانات مختلف فراگیران آم-

. می کند
اعتماد و اطمینان بیشتري در فراگیران و مجریان آموزش به وجود می آورد و از اشتباه و -

. سرگردانی در هنگام اجراي برنامه جلوگیري می کند
. ل می کندامر ارزشیابی از فعالیت هاي آموزشگران را تسهی-

تحلیل ) 2تعیین هدف هاي کلی  ) 1: طراحی آموزش داراي چهار مرحله اساسی است
.13تعیین نظام ارزشیابی) 4گزینش محتوا و رسانه  ) 3آموزشی   

تعیین هدف کلی: مرحله اول
اولین کاري که آموزشگر آگاه هنگام تهیه طرح درس انجام می دهد، تعیین هدف یا هدف 

تعیین و تدوین هدف هاي کلی فقط شروع کار است و فقط محدوده و ماهیت . هاي تدریس است
ولی کارهایی را که آموزشگر باید انجام دهد و . مطالب آموزشی را تا حدودي مشخص می کند

واکنش هایی که انتظار می رود فراگیران در قبال تدریس مطالب از خودشان نشان دهند، معین نمی 
. کند

1375حجازي، 12
1382موحد محمدي، 13
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ل آموزشیتحلی: مرحله دوم
با تحلیل آموزشی است که می توان یک هدف آموزشی را به پاره فعالیت ها تجزیه کرد و 
به این فعالیت ها نظم بخشید تا پس از انجام آن ها، فراگیران به غایت اصلی یا هدف کلی درس 

. برسند
پس از تعیین هدف هاي آموزشی، یکی از مهمترین پرسش هایی که براي آموزشگر مطرح 

به عبارت . ی شود، این است که چگونه به فراگیرانش کمک کند تا به هدف هاي آموزشی برسندم
دیگر، نه تنها باید فعالیت هایی را که خود به عنوان آموزشگر در کالس انجام می دهد مشخص 
کند، بلکه واکنش هایی را که انتظار دارد فراگیران در مقابل تدریس نشان دهند، به صورت فعالیت 

لذا، در این مرحله است که با توجه به یک هدف آموزشی، فعالیت . اي فراگیران پیش بینی کنده
بنابراین، تحلیل آموزشی فرآیندي . هایی را که فراگیران و آموزشگر باید انجام دهند، تعیین می کنیم

یا است که در جریان آن، هدف کلی آموزشی به وظایف یا اعمالی که فراگیر باید انجام دهد 
. معلومات و مهارت هایی که وي باید دارا باشد تا به هدف کلی برسد، تجزیه می شود

گزینش محتوا، شیوه و رسانه ها: مرحله سوم
تعیین و انتخاب محتوا

محتوا، اصول و مفاهیمی را در برمی گیرد که به فراگیران ارائه می شود تا به مدد آن ها 
که در هدف جزیی یا رفتاري ذکر می شود، راهنماي رفتاري. هدف هاي آموزشی تحقق یابد

. بنابراین، تدارك هدف هاي رفتاري به تعیین محتوا کمک می کند. گزینش نوع محتوا است
انتخاب شیوه ها و رسانه ها

آموزشگر با بهره جویی از راه هاي مختلف انجام : شیوه ها یا روش هاي تدریس- الف
و محیط الزم براي کسب دانش ها، مهارت ها و نگرش هاي هاي آموزشی، شرایطدادن فعالیت

از انواع شیوه ها می توان روش هاي سخنرانی، پرسش و . مطلوب را براي فراگیري فراهم می سازد
. پاسخ، بحث، تجربه نمایشی، آزمایش و گردش علمی را نام برد

. ه و فراگیر می شودرسانه وسیله اي است که سبب ایجاد ارتباط بین پیام دهند: رسانه-ب
کتاب، بریده . رسانه مناسب به خلق شرایط مطلوب کمک می کند و سبب تقویت آن می شود

جراید یا مجالت، تصاویر، جداول، وسایل آزمایشگاهی، تخته رنگی، اشیاء موزه ها و اماکن 
آموزشی از جمله انواع رسانه هاي و کامپیوتر ها، تلویزیون تاریخی، صفحه ها، نوارها، فیلم

آموزشگر کاردان باید بتواند از میان انواع شیوه ها و رسانه ها، آنهایی را . محسوب می شوند
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در این . انتخاب کند که به بهترین نحو فراگیران را در رسیدن به هدف هاي آموزشی یاري می دهد
ه ضوابط البت.رابط، هدف هاي رفتاري بهترین راهنما براي انتخاب شیوه ها و رسانه ها هستند

هاي فنی و این ضوابط عبارتند از ویژگی هاي آموزشی، ویژگی. دیگري نیز دراین کار تاثیر دارند
.امکانات اجرایی

تعیین نظام ارزشیابی: مرحله چهارم
اگر معتقدیم که منظور از آموزش ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار دیگران است، در این 

. رین شاخص براي کیفیت آموزش خواهد بودصورت سنجش رفتار فراگیران نیز بهت
براي سنجش میزان پیشرفت تحصیلی فراگیران مثل هر نوع ارزشیابی دیگر باید اطالعاتی 

سپس با استفاده از نتایج آن، تغییرات مطلوب را . گرد آورد، آن ها را تجزیه و تحلیل و تفسیر کرد
زشی تعیین هدف، انتخاب محتوا، انتخاب منظور از تصمیم آمو. در تصمیم هاي آموزشی اعمال کرد

ارزشیابی فراگیران یا به عبارت دیگر، سنجش میزان پیشرفت . شیوه، انتخاب رسانه و نظیر آن است
تحصیلی، باید اطالعات در باب میزان تحقق یافتن هدف هاي آموزشی به دست دهد و علت دست 

اگیران نیز مثل هر نوع ارزشیابی، متضمن ارزشیابی فر. نیافتن به بعضی از هدف ها را آشکار سازد
:بررسی مراحل زیر است

تعیین هدف ارزشیابی-1
انتخاب وسیله مناسب جهت گردآوري اطالعات الزم-2
تحلیل و تفسیر اطالعات-3
استفاده از نتایج به منظور بهبود کیفیت آموزش-4

اکثر . ان ایجاد شده استهدف ارزشیابی، سنجش میزان تغییراتی است که در رفتار فراگیر
متخصصان آموزشی معتقدند که روش ارزشیابی در مورد میزان پیشرفت فراگیران باید بالفاصله 

اوالً، احتمال این که پرسش . این کار دو حسن دارد.  هاي آموزشی معلوم گرددپس از تدارك هدف
ثانیاً، اگر هدف . ی شودهاي آموزشی انتخاب و تدوین شوند، بیشتر مهاي آزمون متناسب با هدف

توان درباره آن ها تجدید نظر کرد و هدف هاي بهتري هاي آموزشی به وضوح بیان نشده باشند، می
دو ضابطه مهم دیگر که در طرح سوال باید در نظر گرفت، واضح و روشن بودن ریشه . نوشت

یده و درك نمایند و به سوال و طوالنی نبودن بیش از حد آن است، تا فراگیران آن را به خوبی فهم
الزم است یادآور شد که چهار مرحله . اندازه کافی براي پاسخ گویی به آن وقت داشته باشند

اساسی ذکر شده فرآیند طراحی آموزشی از نظر متخصصان طراحی آموزشی از تقدم و تاخر 
. متفاوتی برخوردار است
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می کاربردي کشاورزيعلمرکز آموزش -2شکل 

ریزي براي یک دوره آموزشی در ترویجبرنامه
ریزي دوره آموزشی، مهمترین قسمت تعیین و تنظیم محتواي آموزشی را تشکیل میبرنامه

یک دوره . اي از آموزش است که بر یک موضوع مهم تاکید داردیک دوره، بخش عمده. دهد
یا یک جلسه سه نامه دو ماهه براي کارشناسان ترویجیک بر،کشاورزان اي براي آموزشی یک هفته

هر دوره آموزشی، از . هایی ازدوره آموزشی استماهه براي متخصصان موضوعی، جملگی نمونه
. شودچند واحد یا درس تشکیل می

دوره آموزشی و طرح درس
این .ریزي دوره آموزشی مستلزم تهیه دو مدرك جداگانه لیکن مربوط به هم استبرنامه

. شرح دوره و طرح درس: مدارك عبارتند از
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شرح دوره
ي کاربردهاي اشرح دوره عبارت است از یک توصیف کلی ساده از دورة آموزشی، که دار

از شرح دوره میتوان براي آگاه کردن شرکت کنندگان بالقوه، مطلع ساختن . متعددي است
شرح . ران با دوره آموزشی استفاده کردسیاستگزاران یا سرپرستان و همچنین آشنا ساختن فراگی

:شوداي است بر دوره آموزشی که معموالً از این قسمتها تشکیل میدوره در واقع مقدمه
عنوان دوره-1
منظور دوره-2
اهداف اختصاصی دوره-3
فنون و روشهاي آموزشی -4
مخاطبان مورد نظر دوره-5
محل تشکیل دوره-6
ینهتسهیالت آموزشی و هز-7
مدت و زمان تشکیل دوره-8
مربی یا مربیان دوره-9

عنوان دوره-1
عنوان دوره . عنوان دوره باید منعکس کننده محتواي آموزش و منظور دوره باشد

. االمکان باید عنوانی خاص و مختص دوره و نشان دهنده محتوا نوع و سطح آموزش باشدحتی
:دوره استهایی از چند عنوانهاي ذیل، نمونهمثال
نخیالت: تغذیهاصول مقدماتی -
باغدارانبرد عملی تغذیه به وسیله کار-
استفاده از هواساز در پرورش میگو-
گوجه فرنگیدر مزارعبیماري مبارزه با -

بهترین راه براي این که معلوم شود آیا عنوان یک دوره، مناسب انتخاب شده یا خیر، آن 
دوره را بخوانم، پی خواهم برد که درباره چیست و براي چه است که از خود بپرسیم، اگر عنوان 

کسانی طراحی شده است؟  
منظور دوره-2

این قسمت شامل چند عبارت در حد یک تا دو پاراگراف است که منظور کلی دوره را 
لیست . این بخش باید شامل عبارتی در رابطه با علت طراحی و تشکیل دوره باشد. کندتشریح می
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اي از منظور دوره به نمونه. توان در این بخش منظور کردمزایاي حاصل از دوره را نیز میمنافع و
:شرح زیر است

بیماري در مبارزه موثرتر با استان بوشهرگوجه فرنگی کاراناین دوره به منظور کمک به «
ارة این دوره، نتیجه دو مورد تحقیق عمده درب. طراحی شده استمزارع میگوموجود در هاي
این تحقیقات نشان داد که . این منطقه از کشور استگوجه فرنگی کاران وري یا بازدهی بهره

در این دوره، یک مجموعه . هستندگوجه فرنگیعامل اصلی کاهش تولید ویروسی بیماري 
چنانچه شرکت کنندگان در این دوره از این . روشهاي پیشگیري و اصالحی منظور شده است

.»درصد افزایش یابد30تا گوجه فرنگینند، انتظار میرود میزان تولید روشها استفاده ک
اهداف اختصاصی دوره-3

اهداف اختصاصی، خواننده . کنددر این مرحله، مربی فهرستی از اهداف دوره را منظور می
. ددهسازد و در مورد محتواي دوره نیز شرح کلی ارائه میرا عمیقاً با قصد و منظور دوره آشنا می

. رسدپس از آماده شدن فهرست اهداف، نوبت به مشخص شدن ترتیب یا تقدم و تأخر آنان می
دهد آن است که مربی، هر الزمه تهیه و تدوین طرح درس، که بحث بعدي این فصل را تشکیل می

هایی از اهداف اختصاصی دوره ارائه شده در ذیل، نمونه. هدف را بر حسب محتوا گسترش دهد
:است

:ت کنندگان پس از پایان دوره خواهند توانست این امور را انجام دهندشرک
.را شناسایی کنندگوجه فرنگیعمده مزارع بیماري هاي )الف
.وارد شده است، مشخص کنندبیماري صدماتی را که به وسیله،)ب
گوجه فرنگی مزارع رسانی به عامل اصلی آسیببیماري ها، مشخص کنند که کدام یک از )ج

.است
را عمالً به کار مزارع گوجه فرنگی بیماري با زهروش اصالحی یا پیشگیري مناسب براي مبار)د

.بندند
فنون و روشهاي آموزشی-4

در این بخش، نحوه اداره و اجراي فعالیتهاي آموزشی جهت دستیابی به اهداف دوره، مورد 
س اهداف آموزشی، نوع فراگیران، ترین روش آموزشی، بر اسامناسب. گیردبحث و بررسی قرار می

کنند که کامالً در نتیجه، مربیان روشی را انتخاب می. شودو چگونگی محیط آموزشی، انتخاب می
روشها یا رهیافتهاي آموزشی مختلفی وجود دارد . با محتواي دوره و نتایج مطلوب آن سازگار باشد

سخنرانی، بحث گروهی، نمایش : گیرد، از جملهمورد استفاده قرار میکه معموالً به وسیله مربیان
در . اي، تمرینات عملی یا صحرایی، ایفاي نقش، مطالعه موردي و گردشهاي علمیاي و نتیجهطریقه
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. گردد که از ترکیبی از انواع روشهاي آموزشی به کار گرفته شودترویج کشاورزي همواره سعی می
زیرا د، اثربخشی آموزش بیشتر خواهد شد،تري به کار برده شوی متنوعهر چه روشهاي آموزش

در زیر . گیردهاي بیشتري توسط فراگیران جهت یادگیري مطالب مورد استفاده قرار میحس
توسط مربی مورد استفاده گوجه فرنگی کاراناي از روشهاي آموزشی که در دورة آموزشی نمونه

:قرار گرفته است، ذکر شده است
:در این دوره از روشهاي آموزشی ذیل استفاده خواهد شد

سخنرانی در کالس)الف
کار گروهی، جلسات بحث و انتقاد) ب
گردش علمی) ج
تکالیف خواندنی) د
مخاطبان مورد نظر دوره-5

کند که دوره براي چه کسانی طراحی شده است و این قسمت به طور مختصر مشخص می
در صورتی که دوره از یک منطقه، کشور یا . وره ثبت نام و شرکت کنندچه کسانی باید در این د

کسی که شرح . ناحیه، به محل دیگر منتقل شود، مفاد این قسمت نیز ممکن است تغییر پیدا کند
مثال زیر نشان . توانند در دوره شرکت کننددوره را مطالعه کند، دقیقاً خواهد دانست چه کسانی می

:باید در دوره شرکت کنندمیدهد که چه کسانی 
کلیه. در نظر گرفته شده استاستان بوشهرگوجه فرنگی کاران جنوباین دوره براي «

ریزي کنند که بتوانند ، باید طوري برنامهکه در سال جاري آماده فعالیت هستندگوجه فرنگی کاران
».در این دوره شرکت داشته باشند

محل تشکیل دوره-6
محل برگزاري دوره به قدر کافی تشریح گردد و در آن، جزئیات الزم در این قسمت باید 

اي نمونه. شودکنندگان بالقوه بدانند دوره در چه محلی برگزار مینیز ارائه شود، بطوري که شرکت
:از شرح محل تشکیل دوره در ذیل ارائه شده است

».شودمیبرگزاربخش کاکیواقع دربهره بردارانآموزش این دوره در مرکز «
تسهیالت آموزشی و هزینه-7

این بخش اطالعاتی را درباره انواع تسهیالت آموزشی موجود از قبیل مسکن، وسایل حمل 
اطالعات . کندو نقل، وسایل کمک آموزشی و تسهیالت غذا در طول دوره، به فراگیران ارائه می

هیالت حائز اهمیت است چرا تشریح این تس. هاي آموزشی نیز باید مشخص شودمربوط به هزینه
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اي از تسهیالت در ذیل نمونه. توانند قبل از شرکت در دوره خود را آماده کنندکه فراگیران می
:آموزشی ارائه شده است

هزینه . فراگیران در طول دوره از غذا، مسکن و خوابگاه مرکزي استفاده خواهند کرد«
سازمان هزار تومان خواهد بود که توسط 150کنندگان مبلغ مسکن و غذا براي هر یک از شرکت

اقامت خود به محل هزینه مسافرت شرکت کنندگان از محل. گرددتأمین میجهاد کشاورزي استان 
».شهرستان محل اقامت خواهد بودترویجاداره ي آموزش به عهده

مدت و زمان تشکیل دوره-8
ي تکمیل دوره مورد نیاز است این بخش باید زمان تشکیل دوره و مدت زمانی را که برا

مشخص کند و در آن، تاریخ شروع و خاتمه دوره و همچنین روز و ساعت شروع و خاتمه 
این اطالعات، جهت تهیه برنامه رفت و آمد و تهیه امکانات پذیرایی . آموزش، درج شده باشد

ز شرح مدت اي انمونه. ضروري است تا آموزش شرکت کنندگان به علت تأخیر دچار وقفه نشود
:و زمان تشکیل دوره در ذیل ارائه شده است

5صبح آغاز و در ساعت 9، رأس ساعت 1388شهریور12این دوره سه روزه در تاریخ «
.یابد، پایان می1388شهریور15بعدازظهر روز 

مربی یا مربیان دوره-9
این . رند درج شوددر این قسمت باید نام افرادي که مسولیت ارائه آموزش را به عهده دا

دهد که با چه کسی کار خواهند کرد و در صورت لزوم با چه بخش به شرکت کنندگان نشان می
.کسی باید قبل از شروع آموزش تماس حاصل کنند

کند تا افراد مایل و هر یک از بخشهایی که در شرح دوره تشریح گردید، کمک می
نحوه توزیع و کاربرد شرح دوره، . ی با دوره پیدا کنندمند به شرکت در دوره، یک آشنایی کلعالقه

پست شود یا گوجه فرنگی کاران مثالً ممکن است براي . با توجه به نیاز و منظور آن متفاوت است
ها چاپ گردد و یا در آغاز دوره، در در روزنامه. حضوراً در یک جلسه عمومی به آنان داده شود

.اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد
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کشاورزانکارشناسان و دوره آموزشی -3شکل 

طرح درس
گوید چه طرح درس در واقع یک دستور کار یا راهنماي آموزش است که به مربی می

براي هر یک از جلسات دورة . اي انجام دهدکاري را در چه زمانی و با استفاده از چه روش و شیوه
باید یک طرح درس ) کشدساعت به درازا می2الی 5/1هر جلسۀ آموزش که معموالً (آموزشی 

طرح درس 4جلسه است، شما بایستی 4به عنوان مثال اگر دورة آموزشی شما . تهیه و تنظیم گردد
اگرچه طرح درس . شودطرح درس صرفاً براي استفاده مربی طراحی می. را تهیه و تنظیم نمایید

طرح درس معموالً به وسیله مربی هنگامی که دوره را . تدوین شودتواند به شکلهاي مختلفمی
مربیان دیگري نیز که در آموزش دوره همکاري دارند و همچنین . شودکند طراحی میتدوین می

دهند، هاي دیگر ارائه میکنندگان یا گروهمربیانی که دوره را در محلهاي مختلف به شرکت
:طرح درس شامل این موارد است. شوندمند توانند از طرح درس بهرهمی

اهداف اختصاصی-
وس مطالب، محتوارئ-
روشهاي آموزش-
زمان تقریبی موردنیاز-
منابع آموزشی موردنیاز-
تکالیف مخصوص فراگیران-
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روش ارزشیابی-
تکمیل هر بخش از . بخشدوقتی طرح درس کامل باشد، به دوره نظم و سازمان منطقی می

بنابراین طرح درس نمایانگر برنامه . ک سند از کل برنامه آموزشی استطرح درس به مثابه تهیه ی
توانید طرح درس آن دوره را خواهید از برنامه درسی یک دوره آگاه شوید میاگر می. درسی است

سازي مربی جهت ارائه طرح درس، عالوه بر مستند کردن برنامه درسی و کمک به آماده. مرور کنید
.تواند به عنوان راهنما نیز مورد استفاده قرار گیرد، میآموزش یا تدریس دوره

که در صورتی. پذیر باشدشود لیکن باید انعطافطرح درس اگر چه از پیش تهیه می
اشکاالت یادگیري خاصی بروز کند، نظریات یا موضوعات جدیدي در طول آموزش ارائه شود، یا 

درس باید بر اساس آن تطبیق یا تغییر نیازهاي شرکت کنندگان در آموزش مشخص گردد، طرح 
توان براي همچنین اگر بنا باشد دوره بیش از یک بار آموزش داده شود برنامه را می. داده شود

نوبت بعد مورد بازنگري و تجدید نظر قرار داد به طوري که منعکس کننده تجارب به دست آمده 
تهیه طرح درس روزانه، نکات مهم در صفحات بعدي نمونه یک قالب براي. در دوره اول باشد

.14پیرامون طرح درس و مهارت هاي مورد نیاز تدریس آورده شده است

1378زمانی، 14
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:نامطرح درس روزانه 
: تاریخ

مشخصات -1
:موضوع کلی درس- الف
:واحد-ب
:عنوان درس- ج
:محل- د

:فصل مناسب-هـ
:مدت الزم-و
:وضعیت فراگیر قبل از درس-ز

رفتارياهداف -2
:مطالبی که فراگیر بایستی یاد بگیرد- الف
:آنچه که فراگیر بایستی قادر به انجام آن باشد-ب
:تغییراتی که در بینش فرد بایستی حاصل گردد- ج

وسایل آموزشی، کتاب، جزوه و منابع مورد نیاز-3
:مراحل تدریس-4

مقدمه- الف
)رفع ابهامات درس گذشته(ارتباط -
انگیزه-
معرفی کلی درس-

)روش هاي تدریس مناسب(ارائه درس- 5
)ضمیمه می باشد(رئوس مهم درس- 6
فعالیت عملی-7
ارزیابی تفهیم درس-8
خالصه و مرور نکات مهم-9

تعیین تکلیف و اعالم درس بعد-10
منابع مورد استفاده-11
س در آیندهارزیابی تدریس و طرح درس و پیشنهادات براي بهبود تدری-12
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طرح درس روزانه
:نکات مهم پیرامون طرح درس

.طرح درس ضامن اجراي بهتر تدریس می باشد-1
طرح درس موجب خواهد شد که معلم یا مروج بتواند از اوقات خود بهتر و موثرتر استفاده -2

.نماید
.دطرح درس از اتالف وقت در پیداکردن منابع و تصمیم گیري ها جلوگیري می کن-3
طرح درس مانع از آن خواهد شد که معلم یا مروج در وسط کالس چیزي براي گفتن نداشته -4

. باشد
. طرح درس وسیله اي مناسب جهت بازنگري در برنامه هاي درسی می باشد-5
طرح درس به مروج یا معلم کمک می کند که با یک برنامه منطقی و ترتیب مناسب درس را -6

.ادامه دهد
.درس اضطراب مروج یا معلم را می کاهدطرح-7
. طرح درس زمینه اي براي تجدید نظر و بهبود آموزش خواهد بود-8
. طرح درس به آموزشگر کمک می کند که اهداف روشنی براي تدریس دنبال کند-9

. طرح درس در تشخیص نیازهاي آموزشی فراگیران کمک مناسبی می نماید-10
. نعطاف پذیري در زمان و شرایط مختلف می کندطرح درس کمک به ا-11
. طرح درس در ارزشیابی از تدریس آموزشگر می تواند مورد استفاده قرار گیرد-12
. طرح درس به آموزشگر کمک می کند که بتواند نظم و انضباط کالس را حفظ کند-13
. می شود، می کندطرح درس کمک به بهتر ارائه شدن دروسی که براي اولین بار تدریس-14
. طرح درس بایستی براي مطالب درس ناآشناتر مفصل تر تهیه شود-15
. طرح درس بایستی یک شکل و فرم یکنواختی براي دروس مختلف پیدا کند-16
. طرح درس بایستی تنوع روش ها و وسایل و فعالیت هاي آموزشی را منعکس نماید-17
حاوي ارزشیابی (براي تکرار تدریس در آینده را بازگو کند طرح درس بایستی تغییرات الزم -18

).باشد
. طرح درس می تواند مبناي خوبی براي طرح سواالت امتحانی باشد-19
. طرح درس باید بوسیله آموزشگري که مستقیماً تدریس را بعهده دارد تهیه شود-20
. طرح درس بایستی کدگذاري و بنحو مطلوبی بایگانی شود-21
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مهارتهاي مراحل تدریس
:مراحل تدریس

مرحله برنامه ریزي و طراحی محتوي درس، یا مهارتهاي پیش از تدریس-1
مرحله اجراي تدریس، یا مهارتهاي ضمن تدریس-2
مرحله ارزشیابی، یا مهارتهاي پس از تدریس-3

مهارتهاي پیش از تدریس-1
:طراحی آموزشی-1-1
:تعیین هدف کلی-1-1-1
:تحیل آموزشی-2-1-1
:تعیین هدفهاي رفتاري-3-1-1
):ارزشیابی تشخیص(تعیین معلومات و رفتار ورودي -4-1-1
:تعیین محتوي-5-1-1
:تعیین روش-6-1-1
:تعیین وسایل و رسانه هاي آموزشی-7-1-1
:نظام ارزشیابی-8-1-1
:ایجاد محیط مناسب آموزشی-2-1

)ضمن تدریسمهارتهاي (مرحله اجراي تدریس -2
:آماده سازي ذهن فراگیران-1-2
ارائه مطالب-2-2
مرور درس-طرح پرسش-3-2
تکالیف-فعالیتهاي گروهی-4-2
تشویق و تقویت یادگیري فراگیران-5-2
تاثیر رفتار فراگیران-6-2

):مهارتهاي پس از تدریس(مرحله ارزشیابی -3
...)هاي در زمینه(سنجش میزان پیشرفت فراگیران -1-3
تشخیص انواع مناسب آزمون-1-1-3
تهیه، ارزشیابی-2-1-3
اجرا-3-1-3
تفسیر نتایج آزمون و ارائه آن به فراگیران-4-1-3
نگهداري سوابق و گزارش پیشرفت تحصیلی-5-1-3
:ارزشیابی تدریس-2-3
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شاخص هاي مورد نیاز در برنامه ریزي آموزشی در فعالیت هاي ترویجی
، شاخص هاي مورد نیاز براي برنامه ریزي بازدیدهاي علمی و آموزشی، کارگاه نشریه مه این در ادا

آموزشی، طرح هاي مشترك تحقیقی، ترویجی، برنامه هاي آموزشی رادیویی، برنامه هاي آموزشی 
. آورده شده استترویجیتلویزیونی و برگزاري نمایشگاه هاي فعالیت هاي 
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بازدیدهاي علمی و آموزشی شاخص هاي برنامه ریزي 
. در هر بازدید آموزشی باید هدف مشخص باشد-1
. انتخاب شود و قابل اجرا در منطقه باشدکشاورزانموضوع بازدید باید بر اساس نیازهاي -2
. منطقه باشدکشاورزانموضوع بازدید باید از نظر فرهنگی مناسب با وضعیت -3
. وجه به فرهنگ منطقه در آنجا ترویج شوددر مورد نوآوري ها باید با ت-4
. محل بازدید باید حتی المقدور نزدیک محل اقامت شرکت کنندگان باشد-5
. موضوعات مورد بازدید در صورت امکان کاربردي باشد-6
. براي ایاب و ذهاب شرکت کنندگان از وسیله مناسب استفاده شود-7
ن نظرخواهی بعمل آید ودر جهت رفع اشکاالت احتمالی در پایان هر بازدید از شرکت کنندگا-8

.اقدام شود
. آموزشگر یا تسهیل کننده باید به موضوع مورد بازدید کامالَ مسلط باشد-9

.بازدید بایستی در تاریخ مناسب انجام شود-10

و کشاورزانکارشناسانبازدید علمی -4شکل 
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رنامه ریزي کارگاه آموزشی شاخص هاي ب
. نفر باشد15-20تعداد شرکت کنندگان در کارگاه حداکثر -1
. کارگاه داراي هدف و موضوع مشخص باشد-2
. شرکت کنندگان در کارگاه از نظر معلومات تقریباً هم سطح باشند-3
. تنظیم شده باشدکشاورزانمحتوي برنامه بر اساس نیازهاي -4
ن کارگاه به نحوي برنامه ریزي شود که همه مخاطبین مورد نظر بتوانند در آن ساعت و زما-5

. شرکت نمایند
مکان کارگاه جایی در نظر گرفته شود که شرکت کنندگان بتوانند به طور عملی نیز آموزش -6

)باغدر نخیالتمثالً کارگاه تغذیه (ببینند 
. سرما مناسب باشدفضاي کارگاه داراي نور کافی و از نظر گرما و -7
. کارگاه و موضوع آن با توجه به محصوالت غالب منطقه تشکیل شود-8
... و، اسالید پاورپوینت نمایش فیلمدر طول برگزاري کارگاه از وسایل کمک آموزشی نظیر -9

. استفاده شود
. باشدکشاورزاندر صورت امکان کارگاه آموزشی مناسب با فصل فعالیت مربوط به -10
. در پایان هر کارگاه از شرکت کنندگان ارزشیابی شده واز نفرات برتر تقدیر بعمل آید-11
مدرس یا آموزشگر کارگاه باید مسلط به موضوع آموزشی بوده و در صورت امکان از افراد -12

. بومی استفاده شود
.دباشکشاورزيموضوع هر کارگاه آموزشی مناسب با سیاست ها و اولویت هاي -13

کشاورزاندوره آموزشی -5شکل 
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ترویجی -شاخص هاي برنامه ریزي طرح هاي مشترك تحقیقی
. طرح هاي تحقیقی ترویجی بایستی متناسب با سیاستهاي بخش کشاورزي باشد-1
. باشدکشاورزاناجتماعی -هماهنگ با وضعیت فرهنگی-2
. متناسب باشدرزانکشاوبا وضعیت اقتصادي -3
. محل اجراي طرح مناسب باشد-4
. قبل از اجراي طرح از محل اجراي طرح بازدید بعمل آید-5
. نهاده هاي مورد استفاده طبق توصیه تحقیقات استفاده شود-6
. طرح تحقیقی ترویجی بایستی داراي شناسنامه باشد-7
.دنهاده هاي مورد نیاز طرح به موقع فراهم گرد-8
. در انتخاب محل طرح افراد ذیصالح شرکت داشته باشند-9

. براي اجراي طرح استفاده شودتولید از مددکاران و اعضاء تشکلهاي تعاونی -10
. کالسهاي آموزشی توجیهی براي مجریان و همکاران طرح برگزار گردد-11
آید دي آنان به اجرا درمیجلسات آموزشی توجیهی براي عامالن تولید که در واحدهاي تولی-12

. توسط مسئول طرح گذاشته شود
. کارشناس ترویج در کلیه مراحل اجراي طرح حضوري فعال داشته باشد-13
. از کلیه مراحل اجراي طرح گزارش تهیه شود-14
.در کلیه مراحل اجراي طرح مشارکت داشته باشدکشاورز-15
. و هزینه شوداعتبار مورد نیاز طرح به موقع تامین-16
.کلیه نکات فنی در حین اجراي طرح رعایت شود-17
. محاسبات اقتصادي در طرح گنجانده شود-18
. به طور مرتب محقق و مسئول طرح و همکار طرح از طرح بازدید نماید-19
. قرار گیردجهاد کشاورزي مرکز تحقیقاتطرح مورد بازدید مدیران -20
. از طرح بازدید نمایندتولیدعاونی هاي و اعضاي تکشاورزان-21
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کشاورزانشاخص هاي برنامه ریزي برنامه هاي آموزشی رادیویی جهت 
برنامه هاي آموزشی رادیویی قبالً باید توسط کمیته خاصی مرکب از افراد متخصص بررسی و -1

. تائید شود
. دقیقه باشد5حداکثر مدت پخش برنامه هاي رادیویی -2
. باشدکشاورزانوع مورد آموزش مطابق با نیازهاي موض-3
مثالً تغذیه در (برنامه آموزشی رادیویی حتی المقدور در فصل مناسب تهیه، پخش و اجرا گردد -4

)میگوفصل پرورش
. برنامه هاي رادیویی مناسب با فرهنگ هر منطقه تهیه گردد-5
. تهیه شودکشاورزانب با زمان فراغت ساعت پخش برنامه هاي رادیویی در هر منطقه مناس-6
محتوي برنامه هاي رادیویی مناسب با سیاست ها و اولویت هاي وزارت جهاد کشاورزي تهیه -7

. شود
. برنامه هاي مناسب تهیه شود...) هفته کشاورزي، هفته دولت و(در مناسبت هاي ویژه -8
. ه توجه خاص مبذول گردددر تهیه برنامه هاي رادیویی به محصوالت غالب منطق-9

. محتواي آموزشی باید کامالً ترویجی باشد-10
. در هر برنامه آموزشی رادیویی میزان تسلط کارشناس به موضع در حد باال باشد-11
آموزشگر از قدرت بیان و گیرایی صحبت برخوردار باشد و آهنگ صدا موزون و مورد عالقه -12

. شنونده باشد
.محلی در برنامه استفاده گردداز آهنگهاي-13
.باید سعی نمود مطالب برنامه رادیویی حالتی محلی داشته و متناسب با عالئق شنوندگان باشد-14
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کشاورزانشاخص هاي برنامه ریزي برنامه آموزشی تلویزیونی براي 
ی و تائید برنامه آموزشی بایستی قبالً  توسط کمیته اي مرکب از افراد متخصص شیالت بررس-1

. شود
. دقیقه باشد10حداکثر پخش برنامه تلویزیونی -2
. انتخاب شودکشاورزانبرنامه هاي آموزشی مطابق با نیازهاي -3
. تهیه شودکشاورزانساعت پخش برنامه هاي تلویزیونی در هر منطقه مناسب با زمان فراغت -4
. دبرنامه تلویزیونی مناسب با فرهنگ منطقه تهیه شو-5
. باشدکشاورزيبرنامه ها متناسب با سیاست هاي -6
. برنامه ها مناسب در مناسبت هاي ویژه تهیه شود-7
. مجري برنامه کامالً مسلط به موضوع آموزشی باشد-8
. مجري برنامه از قدرت بیان و گیرایی صحبت برخوردار باشد-9

.مجري برنامه بایستی داراي ظاهري آراسته باشد-10
مثالً آموزش نحوه کار با . برنامه هاي آموزشی بایستی در فصل مناسب خود به اجرا درآید-11

داشت محصولدر فصل سمپاش 
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کشاورزيشاخص هاي برنامه ریزي برگزاري نمایشگاه فعالیتهاي 
آنان نمایشگاه باید توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کند و ارائه واقعیت یا ایده اي را به-1

. نمایش دهد
. باید در محلی باشد که بتوانند بازدیدکنندگان به راحتی از آن دیدن کنند-2
پیام چیست و مخاطبین . در تشکیل نمایشگاه باید مشخص نمود که مخاطبین نمایشگاه کیست-3

.باید چه بکنند
مثالً با . (برپا گرددنمایشگاه باید حول یک ایده مشخص و با حداقل اطالعات پشتیبانی کننده -4

).بهتر است و چرا بهتر استارقام اصالح شدهگفته شده که کشاورزانتصاویر ساده به کلمات و
. به نمایش گذاشته شودکشاورزي منطقهدر نمایشگاه دست آوردهاي -5
کشاورزانمحل برگزاري نمایشگاه بایستی مناسب بوده و در مزرعه و یا در محلی که کلیه -6

. انند ازآن بازدید کنندبتو
. فضاي نمایشگاه بایستی از نظر اندازه و وسعت مناسب باشد-7
تولیدات و یا وسائلی که به نمایش گذاشته می شود بایستی طوري قرار داده شوند که در -8

. معرض دید همگان واقع شوند
براي بازدید کنندگان حضور داشته توضیحات بیشتري کشاورزاندر نمایشگاه چنانچه نماینده -9

. ارائه دهد، بهتر است
نمونه هایی که در نمایشگاه در معرض دید قرار می گیرند بایستی حتماً ظاهري جذاب و -10

.بندي مناسب باشندداراي بسته
. نمایشگاه باید داراي تابلو راهنما باشد-11
. قید شود... ام برگزارکنندگان ودر روي تابلو راهنما بایستی عنوان، تاریخ برگزاري، هدف، ن-12
استفاده ... براي ارائه اطالعات بیشتر بایستی از وسایل کمک آموزشی نظیر فیلم، نشریه، کتب و-13

. شود
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برگزاري نمایشگاه -6شکل 
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