
 

1 

 

  سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي
    مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي

  تعالي باسمه

  

  نشريه فني و ترويجينحوه نگارش و ساختار ظاهري 

  1394-كميته انتشارات مؤسسه

  

  فني و ترويجي هاي كلي نشريه ويژگي

 مخاطبان هاي باورها و گرايشتوسعه  وفناوري انتقال دانش و  ،ترويجيفني و نشريه از تدوين هدف كلي 

تقويت انگيزه و باورها  ايجاد وو  ها رساني و ارتقاء آگاهي اطالع، ء سطح دانش و اطالعات كشاورزيباهدف ارتقا

نيازهاي آموزشي و  پاسخگويبايد  مي نشريهبه عبارت ديگر، . است هاي نوين توليد ها و روش براي كاربرد ايده

فرايند  مشخص و نيز تقويت حس خودباوري و قطع وابستگي به ديگران در يك موضوع ترويجي مخاطبان در

  .باشدمحيط روستا  كشاورزي و زندگي درمحصوالت  توليد

هم دارند؛ اما آنچه سبب  هاي زيادي چه در ظاهر و چه در نحوه نگارش با فني و ترويجي شباهت  هنشري

و  ها و كارشناسان كشاورزي تكنسينه فني خاطبان نشريمشود، نوع مخاطبان آنها است؛  ميان اين دو مي  تفاوت

و اختصار  بايد به ميشده  رو، مطالب ارائه همين از. ندهست باسوادمروجان و كشاورزان مخاطبان نشريه ترويجي 

و تركيبات ها  كلمهكار بردن  نويسي و به و از پيچيده )نشريه ترويجيدر به ويژه (شود  ان بسيار ساده نوشتهبز به

  :است  ميتاه مطالب ذيل حائزتدوين نشريه در . دور از ذهن اجتناب شود

 . شده مبتني بر نياز مخاطب باشد مطالب ارائه -

 . شده كاربردي و جديد باشد مطالب ارائه -

شود كه مخاطب را براي خواندن  اي انتخاب گونه و بهشده همخواني داشته  عنوان نشريه، با محتواي ارائه -

 . كند آن تشويق

پژوهشي هاي  شده از دستاوردهاي طرح داشته و اغلب مطالب ارائهبر موضوع نگارنده تسلط كامل  -

 . باشد) نگارندگان(نگارنده 

از  ها هجمل. شود استفادهفهم  ساده و قابل هاي كلمهجمالت كوتاه، باشد و از زبان ساده  امكان به تاحدنشريه  -

  .كلمه تجاوز نكند 15-10

 . شود ه هاي با كيفيت باال استفاد از شكلو  ها فارسي باشد شكلها و  اطالعات جدول -

 . دارد مند نگه مطالب بايكديگر مرتبط باشد؛ به نوعي كه ضمن رفع نياز علمي مخاطب خواننده را عالقه  -

 .كارهاي فني و اجرايي در ارتباط با موضوع باشد داراي راه -

و حتي  معادل فارسي نشود و حتماً در متن نشريه استفادههاي التين  وجه از واژه در نشريه ترويجي به هيچ -

 . رود كار آنها بهبومي 

 .شود داده نشان Boldنكات جالب و مهم به صورت  -
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  .ها تبديل به هدف رفتاري شود نويسي شود و هدف بايد هدف ميبراي نوشتن محتوا  -

متن نشريه سازماندهي، و  و سلسله مراتب يادگيري مرتب شودبراساس توالي  دباي ميمطالب متن  -

  .سازي شود بندي و تصوير بندي، تيتر فصل

 .فصل بعد با يك صفحه از هم جدا شوداز در نشريه الزم نيست هرفصل  -

  :باشدذيل به شرح اسخگوي دو گروه نيازهاي آموزشي و ترويجي بايد پ يمحتواي نشريه، م  -

ها و دفاتر مسئول معاونت ترويج طي  استان هاي ترويج مسئوالن مديريتتوسط  :نيازهاي محسوس مخاطبان

  .شود مي اي مختلف با مخاطبان دارند، دريافته هايي كه با شيوه تماس

مسئول معاونت ترويج  دفاتر و ها هاي ترويج استان مسئوالن مديريت :مخاطبان )اي توسعه(نيازهاي نامحسوس 

شده از ديگر واحدهاي مسئول  توصيهنيز  و( هاي ترويجي ها و برنامه راستاي اجراي سياست در

كه اين نيازها، موضوع داده  برخي نيازها را براي توسعه كشاورزي و روستايي تشخيص )جهادكشاورزي وزارت

براي توليد نشريه بايد  مي طبيعي ترويج كشاورزي و منابعدفتر بنابراين،  .شود مي داده رويجي قرارهاي ت هنشري

دفاتر مسئول  ،ها هاي ترويج استان هاي الزم را از مخاطبان، مديريت نيازسنجي) ها همانند ساير رسانه( ترويجي

  .عمل آورد به... معاونت و

  

  :گوي اين سواالت باشد بايد پاسخ نشريه مي

 مشكل چيست و هدف كدام است؟ -

 مخاطب نشريه كيست؟ -

 كرد؟ بايد حل ميمشكل را چگونه  -

 ؟چيستها  يافته -

  

  ترويجييه فني با نشر هفاوت نشريت

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

شود به نحوي  زبان ساده و قابل درك براي مخاطبان تهيه مي به. زيست روستايي است محيط درزمينه كشاورزي و

هاي متعدد  وجود شباهت با .كنند اطالعات مزبور را كسبو بدون نياز به كمك ديگران، » خودآموز«كه به شيوه 

  :هستندشرح زير  هايي به تفاوتداراي ، فني و ترويجيهاي  هنشري ساختاري
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 .هاي متعدد نيست كيد زيادي بر استفاده از عكسأدر نشريه فني بر خالف نشريه ترويجي ت -

حال روان بودن و قابل فهم  عين ؛ درفني است بيش از نشريهنويسي  كد بر سادهؤالزام مترويجي در نشريه  -

ها و اصطالحات  چنين در نشريه فني استفاده از واژه هم. كيد استأت بودن در هر دو نوع نشريه، مورد

 .)ها در پاورقي درج شود معادل انگليسي كلمه( علمي بالمانع است

م كبايد  نمودارها ميوجود ندارد ولي و نمودارها  ها در نشريه ترويجي گرچه منعي براي استفاده از جدول  -

حجم و ساده باشند؛ اما در نشريات فني در صورت لزوم، محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد؛ بنابراين 

  .تواند بيشتر باشد تر و هم تعداد آنها مي تواند گسترده هم حجم آنها مي

طور مثال  تواند متفاوت از نشريه ترويجي باشد؛ به به لحاظ ابعاد ظاهري در برخي موارد، نشريه فني مي -     

چنين محدوديت  هم. اندازه قلم در نشريات فني محدوديت درشت بودن اندازه قلم در نشريات ترويجي را ندارد

  .ترويجي وجود ندارده فني برخالف نشري ههاي كوتاه در تهيه نشري و پاراگراف ها هاستفاده از جمل

نبايد  ها هتعداد صفحدر نشريه فني البته، . استنشريه فني كمتر از نشريه ترويجي در ها  تعداد صفحه  -     

  . در تعارض باشد "نشريه"آنقدر زياد شود كه با ماهيت 

ترويجي است و بسته به نوع موضوع و كميت مخاطبان  هفني كمتر از شمارگان نشريه نشري) تيراژ( شمارگان -

 .شود مي نظر گرفته ردخاص آن 

 

  شريه فني و ترويجيظاهري نساختار 

  A5در قالب ابعاد ) راست و چپ صفحه(متر  سانتي 8/1و ) باال و پايين صفحه( متر سانتي 2: ها حاشيه صفحه* 

  متر  سانتي 1/1: فاصله سطرها* 

 .Bold عناوين اصلي، B Mitra 13 قلممتن اصلي با . شود انتخاب B Mitraاستفاده در تمام نوشتار  قلم مورد* 

  . شود گرفته درنظر 14عناوين فرعياندازه قلم  و 16عناوين اصلي اندازه قلم ريه ترويجي در نش

  . شود نوشته Times New Roman 11 مطالب انگليسي با قلم  * 

گذاري  ترتيب شماره بوده و به B Mitra 10-Boldبا اندازه قلم ها و نمودارها داراي عنوان  ها، شكل جدول* 

شماره  چنين به هم. شود هتنوش هاو نمودار ها ها در پايين شكل ها در باالي جدول و عنوان شكل عنوان جدول. شود

  . شود شكل و جدول در متن اشاره

  متر سانتي 6/0: در كل متن تورفتگي اول هر پاراگراف* 

   .صفحه 28 حداكثر صفحه و نشريه فني 15 حداكثر نشريه ترويجي: ها تعداد صفحه* 
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  هاي مختلف نشريه شرح قسمت

  

تحقيقات سسه ؤ، عنوان كميته انتشارات م)B Mitra 18(الرحيم در سطر اول  الرحمن اهللا عنوان بسم :يكصفحه 

) گان(نگارنده ،سطر سوم )B Mitra 22(عنوان نشريه ، )B Mitra 16(در سطر دوم فني و مهندسي كشاورزي 

  .)B Mitra 20(و وابستگي آن و سال انتشار به ترتيب در سطرهاي بعدي 

  

  .)شود توسط ناشر تكميل مي( نشريه شناسنامه: دوصفحه 

نوبت چاپ، ويراستار، نام آرا،  نام صفحهناشر، سال نشر، نام ، )گان(گارندهننام صفحه شناسنامه عنوان نشريه،  در -

  .شود مي  درجمؤسسه و نشاني ) در كادر(شمارگان 

  .داشته باشدنترسيمي  گرافيكي و كار زمينه صفحه شناسنامه سفيد باشد و -

  .چين باشد هاي شناسنامه راست نوشته -

  

بايد خاص باشد به عنوان مثال  ميمخاطبان نشريه . و اهداف آموزشي صفحه مخاطبان نشريه :هسصفحه 

  . از ذكر عناوين كلي مانند كشاورزان خودداري شود. داران كمباين

  

  مخاطبان نشريه

  ....و ...، ...

  

  اهداف آموزشي

  : در اين نشريه با شما خوانندگان گرامي 

• ............... 

•  .............. 

• ................  

  .آشنا خواهيد شد
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  همراه با شماره صفحه فهرست مطالب: چهارصفحه 

عناوين آوردن  و آيد هاي اصلي مي و سرفصلعناوين در فهرست تنها . باشد 12فهرست مطالب با اندازه قلم  -

  .زم نيستفرعي ال

و شود  نوشته 12با اندازه قلم  وترجلمتر  سانتي 5/0بايد  مي ها ، اين عنوانهاي فرعي عنوانآوردن  صورت در -

  :به عنوان مثال .نيز وجود نداردنيازي به درج شماره صفحه 

  

  شماره صفحه...............................................................................صليعنوان ا

  )1(عنوان فرعي 

  )2(وان فرعي عن

  

  .الزم نداردعنوان شماره صفحه صفحه  و شناسنامهصفحه  صفحه فهرست، -

  .شود ، درج شود آغاز ميمقدمه اي كه  شماره صفحه از صفحه -

  

  .فهرست منابعو  گيري، پيشنهادها ارائه محتواي نشريه در قالب مقدمه، متن اصلي، نتيجه :بعد بهپنج صفحه 

  :گيرد مدنظر قرار زير بخش چندصورت خيلي مختصر  در مقدمه به -

ضرورت موضوع اهميت و  چنين و هم) كنيم؟ چرا نشريه را توليد مي( نگارندهاز ديد  موضوع و ضرورت اهميت - 

و اينكه مخاطب چه منفعتي از اين نشريه در زندگي فردي و شغلي به دست  )سازي بحث بومي( در منطقه

  )يك پاراگراف( .شود ، مطرحآورد خواهد

  .شود بيان )يك پاراگراف( روش استفاده و كاربرد مطالبو  )يك پاراگراف( هدف از تدوين نشريه - 

  .نداردمقدمه نيازي به عكس  -

  .عنوان اصلي و فرعي نداردمقدمه  -

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

   . اي جداگانه ولي كوتاه باشد بهتراست مقدمه در صفحه -

  .كند ترين نكته آغاز شود و عنوان مطلب، خواننده را جذب بايد با مهم ميمطلب  -

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

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

 دسترس باشد كه درشود  اشاره يمنابعبه بهتر است  نوشته شود وشده در متن  اشارهمنابع تنها در پايان نشريه  -

آوردن منابع خارجي در نشريه  .كند براي كسب اطالعات بيشتر بتواند به آنها مراجعهتمايل صورت  تا خواننده در

  . شود ه شود تا از منابع فارسي استفاد بايد سعي بنابراين در نشريه مي. به ويژه نشريه ترويجي اصالً مناسب نيست

يك زدگي  بدون ذكر شماره آورده شود؛ از بيرونترتيب حروف الفباي نام نويسنده،  بهمنابع   فهرست -

ارجاع . شود دنبال آن منابع خارجي آورده ابتدا منابع فارسي و به. شود منبع استفاده متري براي خط اول هر سانتي

   ).1394حسيني و همكاران، (گيرد  منابع در متن صورت

  هاي تحقيقاتي نمونه ارائه گزارش نهايي طرح

مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي . گزارش نهايي طرح تحقيقاتي. عنوان. سال. خانوادگي، حرف اول نام نام

   .تعداد صفحه. شماره گزارش. كشاورزي

   همقالنحوه ارائه 

شماره : شماره مجلهسري و . عنوان مجله. عنوان مقاله. سال. خانوادگي، حرف اول نام و نام .…. نام خانوادگي، حرف اول نام

 .  صفحه

هاي پل  هاي مربعي شكل در اطراف پايه كنترل آبشستگي موضعي توسط طوقه. 1390. و مطيع، ع. شفاعي، م. مسجدي، ع  

  .   60-53):8(5. مجله پژوهش آب ايران. درجه 180هاي  در قوس

  

    ارائه كتابحوه ن

 .  تعداد صفحه. انتشاراتنام . كتابعنوان  .سال. نام خانوادگي، حرف اول نام

 

  .صفحه 335.... انتشارات . ها ها و حلقه آشنايي بانظريه گروه. 1387. نقي پور، ع

 

   انگليسي هنمونه ارائه مقال

Fetouani, S., Sbaa, M., Vanclooster, M., and Bendra, B. 2008. Assessing groundwater quality 
in the irrigated plain of Triffa (North-east Morocco). Agricultural Water Management 
95(2):133-142 .  

  نمونه ارائه كتاب انگليسي

Lindsay, W.L. 1979. Chemical Equilibria in Soils. Wiley–Interscience, New York. 448 pp. 
  

 2000 اقلحد( استانيسطح  در و) نسخه 5000 حداقل(شمارگان نشريه ترويجي در سطوح ملي  :شمارگان 

  .باشد )نسخه
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الزم است تا فايل تمام . هرصفحه نشريه آوردن حداكثر يك عكس يا تصويركافي است در :ها تعداد عكس

  :شرح زير است به ها هاي الزم براي نشريه عكستعداد . شود صورت جداگانه ارسال به JPEGها در فرمت  عكس

  عكس  12و حداكثر  8حداقل : اي صفحه 16 هنشري -

  عكس  16و حداكثر  12حداقل : اي صفحه 20 هنشري -

  عكس  20و حداكثر  16حداقل : اي صفحه 24 هنشري -

  عكس  22و حداكثر  20حداقل : اي صفحه 28 هنشري -

  

  :كاغذ نشريه

  براي متن گرمي 70كاغذ سفيد حداقل  - 

  براي جلد گرمي 150حداقل مقواي معمولي يا مقواي گالسه  - 

  

  .و با كيفيت مطلوب انجام شود رنگيچاپ جلد و متن به صورت : چاپ


