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 دستورالعمل فنی شناسنامه

 وزارت جهاد كشاورزی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزی

 مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی 

  های معتدله و سردسیری میوهپژوهشکده 

 تهیه دستورالعمل فنی شیوه نامهعنوان نشريه: 

 لیزا نبهانیام و نام خانوادگی نگارنده: ن

 79/معتدله/-ماره نشريه: ش

 دستورالعمل فنینوع نشريه: 

 حاصل از گزارش نهايی با عنوان:                            با شماره فروست:

 آقای دكتر ناصر بوذری، آقای مهندس كاشیام و نام خانوادگی ويراستاران:  ن

 ای معتدله و سردسیریه علوم باغبانی، پژوهشکده میوهمؤسسه تحقیقات : اشرن

 نسخه 51مارگان )تیراژ(: ش

 5979اريخ انتشار:  ت
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 مقدمه

كنون برای برقراری پیوند بین تحقیق و ترويج در جهت اهداف توسعه كشاورزی در جمله فعالیتهايی كه تااز     

 توسعه به اهداف دستیابی راستای در دو اين تکمیلی و ملزوم و الزم نقش ايفایكشور صورت گرفته است، 

، عدم تشابه و اختصاصی بودن در هر نظامی، عامل اصلی جدايی بین واحدهای مختلف آن است. كشاورزی

  . كاركردها و وظايف آنهاست

 مخصوصا بخش كشاورزی نیازهای برآوردن برای جديد دانش خلق تحقیقات، ذاتی وظیفه اساس، اين بر     

 و كردن دانش كاربردی وظیفه ترويج نهاد بخش، اين كنار در است. تولید مختلف مراحل در بردارانبهره

تحقیقات،  كاربردی هایيافته کارگیریب برای .دارد عهده بر  ترويج، دانش اساس بر را عرصه به آن انتقال

 رسانه و روش انتخاب برای حال عین در است. شده بینی پیش ترويج دانش در متنوعی ابزارهای و روشها

 در جديد دستاوردهای و دانش محتوای ابتدا است الزم تحقیقاتی، مختلف زيربخشهای هایيافته مناسب برای

 اجرايی رسانه، انواع سازیآماده قالب در پیام تهیه مراحل تا شود ارائه ترويج نهاد به فنی قالب دستورالعملهای

 .گردد

 و است شده ارائه و تهیه متفاوتی و متنوع شمايل و شکل با فنی دستورالعملهای انواع اخیر سالهای در     

 منظور به رو اين از محتواست. کارگیریب نحوه و اهداف بودن نامشخص و رويه پراكندگی امرباعث همین

پژوهشکده  در پژوهشی كارشناسان و محققان توسط تحقیقاتی جديد وردهایدستا و اهتهیه يافته ضوابط تعیین

 .است شده تنظیم ذيل شرح به اینامه، شیوهمیوه های معتدله و سردسیری

تواند بر ساختار دستورالعمل های فنی بايد برای تشريح نحوه انجام تمامی كارهايی كه نبودن دستورالعمل می

، دستورالعمل فنی بايد مطابق با ترتیبات يا . ضمن اينکهانجام آنها تاثیر نامطلوب بگذارد، تهیه و تنظیم شوند

 .های مرتبط را به دقت منعکس نمايدتوالی عملیات باشد و الزامات و فعالیت

 پردازيم:حال به تشريح قسمتهای مختلف يک دستورالعمل می

 

 :هدف

 :است ذيل درابعاد مخاطبان گرايشهای و باورها وتوسعه تکنولوژی و دانش انتقال دستورالعمل فنی كلی هدف

 كشاورزی اطالعات و دانش سطح ارتقاء -5

  آگاهیها ارتقاء و رسانی اطالع  -2

 تولید نوين روشهای و ها ايده كاربرد برای باورها و انگیزه وتقويت ايجاد -9
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 حس تقويت نیز و مشخص موضوع دريک مخاطبان ترويجی و آموزشی نیازهای به پاسخگويی  -4

 .است روستا درمحیط زندگی و كشاورزی تولیدات درفرايند ديگران به وابستگی قطع و خودباوری

 .مشخص میشود باشدمناسب میاين دستورالعمل برای اجرای در اين قسمت زمان و مکانی كه  دامنه:

كارشناسان  كه عموماٌ شده، تدوين آنها برداریبهره برای دستورالعمل كه افرادی قسمت اين در مخاطبین:

 .میگردند تعیین ،و متخصصین باغبانی در بخش های دولتی و خصوصی خواهند بود انارشد، كارشناس

 ايجاد خواننده برای است ممکن يا و شده نوشته و يا اختصاری مخفف صورت به كه هايیعبارت تعاریف:

 .میشود بیان يا تعريف عملیاتی و طوركامل نمايد به ابهام

 عبارتی به يا و ... و اجرايی گامهای استداللها، ها، توصیه فنی، مباحث كلیه قسمت اين در اصلی: متن

 .میشود درج كارها توالی و زمانی ترتیب رعايت با كار انجام چگونگی نحوه

 مقدمه -الف

  :گیرد قرار نظر مد زير بخش چند مختصر خیلی صورت به بايد مقدمه در

 وضرورت اهمیت هم و  )كنیم؟ می تولید را نشريه چرا(  ما ديد از هم موضوع ضرورت و اهمیت -5

 و فردی زندگی در نشريه اين از منفعتی چه مخاطب اينکه و  )سازی بومی بحث( منطقه در موضوع

 .آورد خواهد دست به شغلی

 و تشريح مشکل و يا وضعیت موجود. نشريه تدوين از هدف -2

 .مطالب كاربرد و استفاده روش -9

  د.ندار عکس به نیازی مقدمه .نباشد پاراگراف يک از بیشتر بخش هر مقدمه -4

 اكتفا صفحه يک در سطر 22 به حداكثر و باشد كوتاه ولی جداگانه ای صفحه در مقدمه است بهتر -1

 .شود

 عملیاتانجام  توالی يا بترتی با مطابق بايد فنی دستورالعمل: مراحل گام به گام اجرای دستورالعمل

بطوريکه خواننده بتواند به همان دقت و كیفیت نويسنده  .نمايد تشريح دقت به را مرتبط ایهفعالیت و باشد

درصورتیکه روش انجام كار چندين مرحله پیچیده دارد برای  مراحل كار را تا حصول نتیجه به انجام برساند.

صورت بشده در اين قسمت بايد سهولت درك مطلب از شکل يا فلوچارت استفاده شود. ادبیات بکارگرفته

 .ابهامی در آن وجود نداشته باشدخبری بوده و 

نتیجه حاصل از اعمال گام به گام دستورالعمل فنی در اين قسمت آورده شود. ضمن اينکه  :گیری کلینتیجه

 وری اقتصادی و نتايج حاصل شده تشريح میگردد.مزايا ، بهره

 .اين توصیه بايد بصورت مشخص برای محلهای مشخص ارائه شود :توصیه فنی
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 كه استانداردهايی همچنین و باشد می ارتباط در و موثر كار اين انجام در هك منابعی مرجع: مستندات

گذاری منابع به ترتیب حروف الفبا شماره .گردد مندرج شودمی استفاده دستورالعمل اين اجرای و درتدوين

 و طبق الگوی زير تنظیم گردد. شده

 گیالس میوه رنگ و بافتی خواص . ارزیابی1931 بک، م.ستان، ف.، اسمعیلی، م.، تیموریدلمناف -1

 . 973-983(: 9) 52غذایی،  صنایع پژوهشهای نشریهرسیدن،  طی در مشهد سیاه واریته

2-Gholami, M., Sedighi, A., Ershadi, A., and H. Sarikhani. (2010). Effect of pre- and postharvest 
treatment of salicylic acid and geibberellic acid on ripening and some physicochemical properties of 
‘Mashhad’ sweet cherry (Prunnus avium L.) fruit. Acta Horticulturae, 884, 257–264. 

 

 داده ارجاع)...(  فلوچارت لیست، چک فرم، جمله از ديگری سند به دستورالعمل نوشتن در اگر :پیوست

 .شود پیوست آن از اینمونه بايد شود

 دستورالعمل تایپ نگارشی اصول 

 .شود تايپ Time New Roman13 التین قلم و B zar14 فارسی قلم با اصلی متن  -

 .باشند مشخص شده Header دارای صفحات کلیه  -

 .باشند Footer و صفحه شماره دارای به جز صفحه اول صفحات کلیه  -

 .شود تايپ B zar14 (Bold) قلم با قسمت هر عنوان  -

 .شود تنظیم 1.0 روی بر Page Set Up بخش در هم از خطوط فاصله -

 .شود نظرگرفته در سانتیمتريک ها كناره از و پايین و باال از بصورت نرمال و نشريه صفحات شیهحا -

 .باشد داشته تورفتگی متر میلی هفت متن، خود به نسبت نیز پاراگراف هر ابتدایدر تمام متن  -

 

 جلد روی عکس

 ابهامی هیچگونه بدون ای كه گونه به باشد، نشريه اصلی موضوع معرف و متناسب بايد عکس   -5

 موضوع با ارتباط های اينترنتی و بدون نقش بندد. عکس مخاطب ذهن در نشريه محتوای و موضوع

 .داشت خواهد منفی تأثیر محتوا صحیح درك و مناسب فهم در نشريه

 تصاوير اشد. برخیب  ) اينچ پیکسل در 300 حداقل( حقیقی  dpi 122بايد تصوير وضوح و كیفیت -2

 از پائین كیفیت با عکس وضوح بردن باال برای عنوان به هیچ هستند. مبهم و تار dpi 122 با حتی

 نشود. فتوشاپ استفاده محیط
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 .باشد متناسب نور و شفاف تصوير -9


