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  نشريه ترويجيتوليد استاندارد 
 

  تعريف

 

فنون كاربردي درزمينه كشاورزي ومحيط  كه حاوي اطالعاتي درباره دانش و نشريه ترويجي يك رسانه ترويجي خودآموز است

و بدون نياز به  «خودآموز»زيست روستايي است. به زبان ساده و قابل درك براي مخاطبان تهيه مي شود به نحوي كه به شيوه 

 .مك ديگران، اطالعات مزبور را كسب كنندك

 هدف

 :مخاطبان درابعاد ذيل است هدف كلي نشريه ترويجي انتقال دانش و تكنولوژي وتوسعه باورها و گرايشهاي

 ارتقاء سطح دانش و اطالعات كشاورزي .1

 اطالع رساني و ارتقاء آگاهيها .2

 روشهاي نوين توليدانگيزه و باورها براي كاربرد ايده ها و  ايجاد وتقويت .3

مخاطبان دريك موضوع مشخص  هدف اصلي نشريه ترويجي درموارد فوق، پاسخگويي به نيازهاي آموزشي و ترويجي  .4

 .و نيز تقويت حس خودباوري و قطع وابستگي به ديگران درفرايند توليدات كشاورزي و زندگي درمحيط روستا است

 مخاطبان

ن باسواد مي باشدند كه مي توان آنها را به گروه هاي هدف مختلف طبقه بندي كرد، از مخاطبان نشريه ترويجي، عموما كشاورزا

 جمله: 

 باغداران .1

 زنبوداران .2

 گندمكاران .3

 پرورش دهندگان ماهي و آبزيان .4

 مرتعداران .5

 جنگلكاران و جنگل نشينان .6

 صنعتگران روستايي .7

 دامداران .8

 و گروههاي هدف مشابه .9

 محتوا

مطالب و پيامهاي تنظيم شده اي است كه پاسخگوي دو گروه نيازهاي آموزشي و ترويجي ذيل محتواي نشريه ترويجي، مجموعه 

 :است

مسئول معاونت ترويج طي تماسهايي كه با شيوه  مسئوالن مديريتهاي ترويج استانها و دفاتر :نيازهاي محسوس مخاطبان .1

 .مي كنند هاي مختلف با مخاطبان دارند، از آنان دريافت
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مسئوالن مديريتهاي ترويج استانهاودفاترمسئول معاونت ترويج درراستاي اجراي سياستها ): س (توسعه اينيازهاي نامحسو .2

برخي نيازها را براي توسعه كشاورزي  )و برنامه هاي ترويجي(ونيز توصيه شده از ديگر واحدهاي مسئول وزارت جهادكشاورزي

  .قرار داده مي شوندو روستايي تشخيص كه اين نيازها، موضوع نشريات ترويجي 

بايد براي توليد نشريه ترويجي(همانند ساير رسانه ها) نيازسنجي هاي الزم را از مخاطبان،  ترويج كشاورزي و منابع طبيعيپس؛ دفتر 

 .مديريتهاي ترويج استانها، دفاتر مسئول معاونت و... به عمل آورند

 ساختار

 :ساختار يك نشريه ترويجي به شرح زير است

 نشريه جلد )1

 .جلد نشريه درواقع ويترين تمام نماي نشريه است وبايد زبان نوشتاري وتصويري درآن مكمل هم باشند- 

تعليق نمايد و او را به خواندن متن نشريه  درخواننده ايجاد  و باشد عنوان نشريه بايستي حتي االمكان كوتاه، ساده و چاش برانگيز -

 .وادارد

 .ز قلم هاي ساده استفاده كردبراي نوشتن عنوان بايد ا -

 .شماره مسلسل پايين صفحه گوشه سمت راست باشد نه داخل عكس -

 .آرم جهاد كشاورزي بايد چپ يا راست و كوچك باشد -

در باالي صفحه نام وزارت جهاد كشاورزي، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و معاونت آموزش و ترويج به صورت 

 .شود وسط چين آورده مي

در صورتي كه نشريه، (ن كشاورزي استادر پايين و وسط صفحه، نام سازمان جهاد كشاورزي استان+مديريت هماهنگي ترويج  -

 .(در صورتي كه نشريه، توليد بخش تحقيقات است) درج مي شود توليد استاني است)، يا نام موسسه يا مركز تحقيقاتي مربوطه

 .جلد به هر نحو اجتناب شوداز ذكر اسامي و عناوين در صفحه 

 .از عكس به شكلي گويا، به دور از پيچيدگي و متناسب با عنوان نشريه استفاده شود-

 .عكس روي جلد بايد مكمل عنوان و از جذابيت هم برخوردار باشد-

 .عكس جلد بايستي منحصربه فرد باشد و آدرس نداشته باشد-

 .وچك درگوشه اي نوشته شودبايد به صورت خيلي ك« نشريه ترويجي»عنوان -

 پشت جلد ) 2

شت جلد نشريه، تابلوي آموزشي نادر و ارزشمندي است كه مي توان به نحومطلوب از آن استفاده كرد. شايد تاثيرگذاري آن پ-

 .درحد يك پوستر باشد

 .هرالمان كه درجلد استفاده مي شود بايد داراي بار ومفهوم آموزشي باشد-

 درپشت جلد مي توان چند نكته مهم از محتوا يا ذكر چند توصيه كوتاه يا چاپ عكس و طرح مرتبط با موضوع نشريه را آورد اما -

  .بهترين حالت است ارتباط با موضوع نشريه، آوردن يك پيام تكان دهنده يا يك پيام تكميلي با هدف مهم رفتاري در

 صفحه عنوان) 3

انتشار درانتها آورده  نشريه، ناشر و سال عنوان  و با فونت كوچك وسط درباال، عنوان نشريه در "تعالي بسمه"درصفحه عنوان بايد -

 .شود
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 .ترام ندارد عنوان نشريه نياز به كادر و -

  .نبايد داراي عكس و پشت زمينه و كادر باشد صفحه عنوان -

 

 صفحه شناسنامه) 4

  .نويسنده، نام ناشر، سال نشر، نوبت چاپ، شمارگان و نشاني درج شود نام درصفحه شناسنامه بايد عنوان نشريه، -

 .سفيد باشد وكارگرافيكي وترسيمي هم نداشته باشد زمينه صفحه شناسنامه بايد-

  .نوشته هاي شناسنامه بايد راست چين يا وسط چين باشند-

 .استفاده نشود خط از مربع توخالي يا توپر ابتداي هر بهتر است در-

  )مخاطب شناسي و هدف نويسي (صفحه راهنما صفحه ) 5

 .بعد از صفحه شناسنامه بهتر است يك صفحه به مخاطب شناسي وهدف نويسي نشريه اختصاص يابد-

 .مخاطب بايد خاص باشد-

 .هدفهاي آموزشي نشريه كه شامل اهداف رفتاري است، ارائه مي شود-

 فهرست مطالب) 6

 .ر گرافيكي باشدسفيد و بدون كا صفحه فهرست بايد-

 .پرهيز شود...از نوشتن فهرست با قلم هاي دكورايتور، تزئيني ، مورب و-

  .فهرست مطالب بايد براساس فصل بندي محتوا صورت گيرد-

 .در فهرست تنها تيترها و سرفصل هاي اصلي مي آيد، آوردن زيرتيترها الزم نيست-

 .شوند و نيازي به درج شماره صفحه هم نمي باشددر صورت آوردن زيرتيترها بايد از كمي جلوتر شروع -

 تيتراصلي...............................................................................شماره صفحه

  )1( زيرتيتر- 

 )2( زيرتيتر -

 تيتربعدي...............................................................................شماره صفحه

 .مقدمه شماره صفحه نمي خواهد صفحه  عنوان و  صفحه  شناسنامه،  صفحه  صفحه فهرست،-

 .ست، مقدمه و...محسوب مي شودصفحات فهر اما شماره  شود شماره صفحه از صفحه اي كه متن اصلي آغاز مي شود، درج مي-

 مقدمه) 7 

 :مدنظر قرار گيرد  زير بخش در مقدمه بايد به صورت خيلي مختصر چند -

بحث بومي ه (ضرورت موضوع در منطقاهميت و  و هم) از ديد ما (چرا نشريه را توليد مي كنيم؟ هم موضوع و ضرورت اهميت. 1

 .به دست خواهد آورد در زندگي فردي و شغلي اينكه مخاطب چه منفعتي از اين نشريه و) سازي

 هدف از تدوين نشريه. 2

 روش استفاده و كاربرد مطالب. 3

 .درمقدمه هربخش بيشتر از يك پاراگراف نباشد -

 .صفحه مقدمه بايد سفيد باشد و نيازي به سرصفحه ندارد-
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 .مقدمه نيازي به عكس ندارد -

 .درمقدمه سرتيتر و زيرتيتر نداريم -

 .هرچه جمالت و پاراگراف ها كوتاهتر باشند، مطلوبتر است -

 .شروع هرپاراگراف بايد تو رفتگي داشته باشد-

 .درصفحه مقدمه بايد سفيدي درقسمت باالي نشريه قرار گيرد-

 .بين مقدمه و شروع محتواي اصلي بايد ارتباط معني داري وجود داشته باشد-

  .)تمام صفحه زياد استود (صفحه اكتفا شسطر در يك 15و حداكثر به  لي كوتاه باشدبهتر است مقدمه در صفحه اي جداگانه و-

  ) متن و محتوا  8

نخستين مرحله در تهيه نشريه، فراهم كردن مدل خام آن است. اطالعات جمع آوري شده بايد دوباره نويسي و سازماندهي و تنظيم 

  شود. با پيروي از قواعد ساده اي كه ذكر مي شود، مي توان مطالب را سازماندهي كرد. 

  مطلب بايد با مهمترين نكته آغاز شود و عنوان مطلب، خواننده را جذب كند.  -

  نكات جالب بايد درشت يا رنگي (به صورت خوانا) چاپ شود. -

تاكيد مي شود كه متن بايد بسيار ساده و روشن و به دور از پيچيدگي باشد و همه مطالب در جهت بيان هدفه هاي آموزشي تهيه  -

  و تنظيم شود. 

با استفاده از آخرين يافته هاي علمي منتشر شده و به صورت كاربردي و قابل عمل براي مخاطبان تهيه و تنظيم شود كه  مطالب  -

  دستنويس باشد.  A4صفحه  12مي تواند حداكثر 

و غير مطالب به زبان ساده، روان و قابل فهم و درك براي مخاطبان كم سواد بيان شود و از به كار بردن لغات علمي و سخت   -

  رايج پرهيز شود (ترجيحا تنها از واژه ها و اصطالحات فارسي استفاده شود). 

  اصطالحات محلي، و اسامي علمي تا آنجا كه ممكن است در پايين صفحه به صورت پاورقي آورده شود.  -

  كلمه تجاوز نكند.  10-15از جمله ها و پاراگرافهاي كوتاه استفاده شود. جمالت حداكثر از  -

  لب، عنوان و تيتر آورده شود تا مخاطب، شروع و پايان هر مطلب را متوجه شود. طر مبراي ه -

  مطالب نشريه متناسب با سطح دانش و آگاهي مخاطبان تنظيم شود.  -

تا آنجا كه ممكن است پاراگرافها كوتاه و هر كدام بيانگر يك نكته ي اصلي باشد. در پايان هر پاراگراف نيز نتيجه گيري  -

  . صورت گيرد

  براي نوشتن محتوا بايد هدف نويسي شود و هدف ها تبديل به هدف رفتاري شوند.  -

  سلسله مراتب يادگيري مرتب شوند.مطالب متن بايد بر اساس توالي و  -

  متن نشريه بايد سازماندهي، فصل بندي، تيتربندي و تصويرسازي شود.  -

  در متن نشريه بايد زبان نوشتاري و زبان تصويري مكمل هم باشند.  -

  در نشريه ترويجي الزم نيست هر فصل با فصل بعد با يك صفحه از هم جدا شوند.  -

  از قلم مناسب استفاده شود و فاصله سطرها رعايت شود. در متن بايد  -

 ت ثقيل اجتناب شود. جمالت بايد كوتاه باشد و از بكاربردن  واه هاي نامانوس و عبارا -

براي انتقال اطالعات طبقه بندي شده در كمترين زمان و راحت ترين روش، مي توان از جداول و نمودار ساده و كم حجم  -

 استفاده كرد. 

  در متن نشريه نبايد از عكس هاي تزئيني استفاده كرد. بلكه عكس ها بايد متناسب با متن و مكمل آن باشند.  -
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 خودآزماييخالصه مطالب و ) 9

 .ترويجي نيست- منظور از تخليص، خالصه مطالب متن نشريه آموزشي -

 .درخالصه مطالب بايد نكات كليدي مرتبط با هدف هاي رفتاري يكبار ديگر تكرار شوند -

 .كاربردي و منطبق با اطالعات روز باشد نكاتي كه درخالصه مطالب مي آيد بايد-

 .شدصفحه خالصه مطالب بايد كم حجم با -

 .از لحاظ صفحه بندي و نوع قلم با متن متفاوت باشد صفحه خالصه مطالب بايد -

 .كه درآن هدف هاي رفتاري مستتر باشد درخودآزمايي بايد پرسش هايي از متن مطرح شود -

 .در انتهاي هرنشريه بهتر است صفحات خالي براي يادداشت يا جواب دادن به پرسشها تعبيه شود -

 .شود ترتيب توالي پرسش ها رعايت  بايددرخودآزمايي -

هدف يك يا دو پرسش  براي هر بهتر است تعداد پرسش ها بستگي به تعداد هدف هاي رواني، حركتي، عاطفي و رفتاري دارد و-

 .طرح شودم

 ند وبهتر استباش) متنوع (سواالت جاي خالي، صحيح غلط، چهار جوابي، تشريحي يا بعضي از آنها و روان پرسش ها خيلي ساده،-

 .به صورت سه گزينه اي طراحي شوند سواالت تستي

 منابع و ماخذ) 10

د كه اوال قادر ب افزايش دانشته هاي آنها و ثانيا ت منابع يا كتاب هايي نوشته شوندر پايان هرنشريه بايد منابع نوشته شود وبهتر اس -

  باشند. در دسترس 

 .استنابعي لحاظ شودكه واقعا استفاده شده م -

 .ترويجي نمي باشد-مناسب مخاطبان نشريات آموزشي آوردن منابع خارجي،-

 :به ترتيب زيررعايت شود اصول منبع نويسي بايد-

 .)، نام مترجم، نام ناشر(سال نشر"كتاب نام" نام خانوادگي، نام،

  .بهتر است منابع ديگر قابل توصيه در انتها اضافه شود-

  

 مشخصات فني

 :قطع نشريه .1

 .سانتيمتر باشد24×17يعني به ابعاد  "وزيري"قطع نشريه بايد 

 :تعداد صفحات .2

هدفهاي رفتاري و... بدون احتساب چهارصفحه جلد مي تواند  تعداد صفحات نشريه ترويجي با توجه به كشش موضوع وتعدد 

 .صفحه باشد 28وحداكثر  24يا  20يا16

 :شمارگان .3

  .باشد) نسخه 2000درسطوح استاني(الاقل  نسخه) و 5000شمارگان نشريه ترويجي بايد در سطوح ملي (الاقل 
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 :حروف متن .4

  سياه لوتوس يا معادل آن، براي ميان تيترها  18براي تيترها  لوتوس يا معادل آن،14 از قلم شماره  حداقل براي حروفچيني متن بايد

سياه استفاده شود. نوع حروف نيز بايد  12 و ...از قلم شماره  و جداول براي پاورقي ها، شرح عكس سياه لوتوس يا معادل آن،16

 .و...باشد وانا (غيردكوراتيو) مانند: لوتوس، مرواريد، ميترا، بدرخ

 :تركيب .5

تنظيم عبارات، جمالت و  استفاده از فرمهاي تزئيني مجاز است. اما، مواردي مانند: آوردن متن روي ترام وتصوير، عبارات نگاتيو،

 .تيترها به صورت غيرافقي(مورب، عمودي) مردود است

 :سفيدخواني .6

 .فضاهاي سفيد براي استراحت چشم تامين شده باشد درحاشيه هاي درنظر گرفته شده، امتناع شود تا از آوردن عبارات

 :فاصله بين دو سطر .7

ابتداي هر پاراگراف نيز نسبت به خود متن، هفت ميلي متر  .شود ميليمتر درنظر گرفته  9 يا  8متوالي متن  فاصله بين دو سطر

 .تورفتگي داشته باشد

 :حاشيه هرصفحه .8

 .سانتيمتر در نظر گرفته شود 2-2.5 هاسانتيمتر و از كناره  2.5-3حاشيه صفحات نشريه از باال و پايين 

 :عداد عكس و طرحت .9

عكس يا تصويركافي است. درصورت بيشتر شدن بهتر است يك يا دوصفحه را اختصاص  درهرصفحه نشريه آوردن حداكثر يك

 :ميزان عكس و طرح مورد استفاده در نشريه ها به شرح زير است.به اين امر داد

   عكس يا طرح 12و حداكثر  8صفحه اي: حداقل 16نشريات -

 عكس يا طرح16 و حداكثر  12 صفحه اي: حداقل  20نشريات -

 عكس يا طرح 20و حداكثر  16 صفحه اي: حداقل  24نشريات -

  عكس يا طرح 22و حداكثر  20 صفحه اي: حداقل   28 نشريات  -
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  دستورالعمل فني

  

تدوين يك مجموعه جامع در خصوص يك موضوع يا محصول به منظور بهره برداري كارشناسان بر اساس يافته هاي تحقيقاتي، 

دانش تجربي و اطالعات موجود يكي از موارد اساسي در توليد محتوا است. اين مجموعه جامع در قالب دستورالعمل فني تدوين و 

  ته ها و دانش موجود در حوزه يك محصول يا موضوع است. ارائه مي شود و هدف آن ارائه آخرين ياف

دستورالعمل ها به گونه اي تهيه مي شوند كه بتوانند اطالعات كامل و  جامع در خصوص يك محصول يا موضوع را به همراه 

يري تدوين شوند و تعداد عكس ها، گراف ها، نمودارها، و ... منتقل نمايند. اين كتاب ها از نظر قطع مي توانند در قطع رحلي يا وز

صفحات آنها بستگي به موضوع يا محصول خواهد داشت. عكس ها، گراف هاو نمودارهاي به كار رفته نيز بايد كامال فني باشند و 

در جهت تسهيل فرايند انتقال مطالب حركت كنند. در تهيه دستورالعمل جامع مطالب بايد از جامعيت الزم برخوردار بوده تا بتوانند 

  بناي الزم براي تهيه ساير رسانه ها باشند. م

  ويژگيهاي اصلي دستورالعمل فني 

  دستورالعمل فني: مراحل گام به گام انجام يك فعاليت مثل مراحل انجام تنظيمات كمباين را نشان مي دهد. 

  ه باشد. مطالب مي توانند از منابع دست اول و دست دوم يا گزارش مكتوب يافته هاي تحقيقاتي گردآوري شد

  براي نوشتن دستورالعمل به دو صورت مي توان عمل كرد: 

  روش اول: ابتدا در يك حوزه موضوعي تحقيق و بر اساس نتايج دستورالعمل فني نوشته شود. 

  موضوع يا مقوله اي به قصد تهيه دستورالعمل فني انتخاب و در آن زمينه شروع به نوشتن كرد.  روش دوم: 

ي اطالعاتي، اينترنت، و استفاده از كتابشناسي ها مي توان كتاب هاي تخصصي و منابع اطالعاتي ديگر از قبيل با جستجو در بانكها

  مقاله، پايان نامه و ... را شناسايي و گردآوري كرد. 

پس از گردآوري منابع اطالعاتي، ابتدا سرفصل ها و مندرجات آنها مرور و پس از آن بخش هاي مرتبط با دقت مورد مطالعه قرار 

  گرفته و از نكات مهم يادداشت برداري شود. 

  چارچوب دستورالعمل فني 

  عنوان •

  نويسنده (گان) •

  مقدمه  •

بخش اصلي دستورالعمل: گام هاي دستورالعمل كه شامل: كليه نكات فني و تخصصي مرتبط با محصول يا موضوع به  •

طور مشروح و بدون محدوديت تعداد صفخات و ترجيحا حاوي تصاوير و گراف ها براي كارشناسان (مخاطب) تهيه مي شود. بهتر 

  در يك فايل جداگانه ارسال شود.  DPI 300است محل تصاوير در متن مشخص شده و تصاوير با وضوح 

  توصيه هاي تكميلي: در صورت نياز به طرح موارد تكميلي در خصوص دستورالعمل  •

  توصيه هاي منطقه اي (بومي): بر اساس شرايط و اقليم هاي متفاوت، مخصوصا در دستورالعمل هاي محصولي  •

  سپاسگزاري •

  منابع  •
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 نكات مطرح در ارزيابي هندبوك و دستورالعمل فني 

 با هدف ارائه اطالعات جامع در حوزه محصولي يا موضوعي تدوين مي شوند و مخاطب مشخصي دارند. .1

 سرفصل ها مناسب انتخاب شوند و بر اساس فعاليتهاي عرصه اي باشند. .2

 حه باشد. صف 100تا  48تعداد صفحات متناسب با موضوع يا محصول موردنظر از .3

 محتوا متناسب با سطح مخاطب بوده و براي گر وه هدف قابل استفاده باشد..4

 از انواع تصاوير، گراف ها، نمودارها و جداول متناسب با موضوع استفاده شده باشد. .5

 در صورتيكه مجموعه تدوين شده متشكل از چند فصل است، مطالب فصول متناسب باشند. .6

 حتوا و جالب و جذاب باشد. تصاوير ساده، روشن، معرف م.7

 تصاوير و متن به تفكيك هر صفحه همخواني داشته باشد. .8

 در تهيه اين موارد تاكيد اساسي بر متن همراه تصويرپردازي هاي مكمل شده باشد. .9

 نام تهيه كننده (تهيه كنندگان)، روي جلد، صفحه اول يا صفحه آخر به گونه اي مشخص ذكر گردد. .10



 

٩ 

 

  نشريه فني

  

در جهت دستيابي به چند هدف رفتاري تالش مي كنند. پس محتواي آنها مفصل تر از نشريات فني برخالف نشريات ترويجي 

نشريات ترويجي است. نشريات فني با مخاطب كارشناس، يا تكنسين اجراي تدوين شده و گاهي براي كشاورزان پيشرو و باسواد 

  توضيحات مبسوط و مصور مدنظر است.  نيز كاربرد دارد. در اين نشريات ارائه اطالعات كاربردي و عملي به نخاطبات با

  مزاياي نشريات فني و تخصصي 

 نسبت به كتب كاربردي تر هستند. .1

 تالش مي گردد كه دانش مبتني بر يافته هاي تحقيقاتي توسط آنها ارائه شود.  .2

 در تهيه آنها محققان و كارشناسان ترويج همكاري خواهند داشت.  .3

  خصوصيات يك نشريه فني اثربخش 

 صفحه است.  48محتوا در زمينه يك مطلب واحد و تعداد صفحات آن محدود و حداكثر  .1

ر تدوين نشريات فني بايد از جدول، نمودار، و تصاوير بهره گرفت و اين موارد بايد در جهت توضيح بيشتر مطالب نوشتاري د .2

 باشند. تدوين شوند. جداول و نمودارها نسبت به نشريات ترويجي مي توانند گسترده تر 

به دليل اينكه نشريات فني معموال توسط كارشناس براي قضاوت مورد استفاده قرار مي گيرند، مطالب آنها بايد كامل، جديد  .3

 به روزباشد. 

 د. ندر نگارش نشريه بايد مطالب با يكديگر مربوط بوده و روند مناسبي را در جهت دستيابي به هدف و عنوان نشريه طي كن .4

شامل مقدمه اي محرك و گوياي هدف، چارچوبي روشن، كامل و قابل فهم، خالصه و نتيجه گيري مختصر و هر نشريه بايد  .5

 مفيد باشد. 

 نشريه بايد جلدي زيبا و عنواني مناسب داشتهب شاد و نوشتار و تصاوير يكديگر را كامل كنند.  .6

  چارچوب نشريه فني 

 جلد نشريه .1

 صفحه دوم و سوم جلد .2

 صفحه عنوان  .3

 شناسنامهصفحه  .4

 فهرست .5

 مقدمه (اهداف، اهميت و ضرورت موضوع، و روش استفاده، بهره برداري و كاربرد مطالب) .6

باشد: ار جمالت متناسب با مخاطب كارشناس يا تكنسين استفاده  14با قلم  A4صفحه  48حداكثر صفحه و  12حداقل متن ( .7

 مكان آنها در متن مشخص شود). شود: عكس ها نمودارها و جداول در فايل جداگانه ارائه شود و 

 نتيجه گيري و خالصه  .8

 فهرست منابع  .9

 .ذكر شودروي جلد، صفحه اول و آخر  بر نام تهيه كننده(گان)، .10
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  دستينه يا هندبوك

 
با توجه به اينكه عالقه خوانندگان به مطالعه كتاب ها با تعداد صفحات زياد و صرفا نوشتاري كاهش يافته بايد به تهيه رسانه هايي 

توجه شود كه ضمن داشتن مطالب علمي، كاربردي بوده و در محيط مزرعه بتوانند اطالعات را به كاربران مخاطب منتقل كنند. در 

  كشاورزي تهيه شده است. اين راستا هندبوك هاي 

هندبوك به گونه اي طراحي مي شود كه بتوانند اطالعات كاربردي را به صورت مصور و مختصر منتلق نمايند. اين كتاب ها از نظر 

قابل حمل توسط مخاطب مي باشند. عكس ها كامال فني است و در جهت تسهيل فرايد انتقال مطلب حر كت مي قطع نيز به راحتي 

  كند.

  گيهاي اصلي هندبوكويژ

 مطالب به صورت تلگرافي تهيه شده و در تهيه آنها كارشناس فني همكاري بسيار نزديكي با كارشناس ترويج دارد. .1

 مهم در اين كتاب نوشته مي شود و توضيحات اضافي ندارد.  وفقط مطالب اصلي  .2

 از عكس ها بسيار استفاده مي شود.  .3

 عكس ها و گراف ها و جداول در جهت روشن كردن مطلب به كار مي روند.  .4

 قطع آنها بر خالف ساير نشريات جيبي بوده و بهراحتي قابل حمل مي باشد.  .5

 سي راحت تر به مطالب را براي كاربر امكانپذير مي سازد. فنر در صحافي آنها دستر استفاده از .6

 دوام بيشتر آنها در شرايط مزرعه مي شود. استفاده از كاغذ گالسه باعث استحكام و  .7

 به دليل چاپ چهاررنگ امكان استفاده از نوشتار رنگي براي تاكيد بر مطالب وجود دارد.  .8

 مطالب كامال كاربدي بوده و به مطالب نظري پرداخته نميشود.  .9

 چارچوب تدوين هندبوك

 

 با مخاطب كارشناس يا تكنسين اجرايي)روي جلد (يك پوستر نظري است كتناسب با فرمت نشريه ترويجي و  .1

 صفحه عنوان  .2

 صفحه شناسنامه .3

 فهرست .۴

 مقدمه (اهداف، اهميت و ضرورت موضوع، و روش استفاده، بهره برداري و كاربرد مطالب و مخاطب هندبوك) .5

دارها و باشد: ار جمالت و پارگراف هاي كوتاه استفاده شود: عكس ها، نمو 14با قلم  A4صفحه  100متن (حداكثر تا  .6

 جداول در فايل جداگانه ارائه شود و مكان آنها در متن مشخص شود). 

 فهرست منابع  .7


