
 ترویج و آموزش کشاورزی

ثرای  کطبٍرزیغیر رسوی ثِ رٍستبئیبى ٍ عالقوٌذاى ثِ  آهَزشترٍیج ٍ آهَزش کطبٍرزی ًَعی 

ٍ درآهذ ٍ ارتقبی سطح زًذگی  ٍری ثْرُّبی ًَ جْت افسایص تَلیذ ٍ  آضٌبئی ٍ استفبدُ از فٌبٍری

. ی ٍ رسیذى ثِ اّذاف تَسعِ کطبٍرزی ٍ رٍستبئی استتَلیذکٌٌذگبى کطبٍرز

کبرضٌبسبى . گیری ٍ ضکل گیری ًظرات تعریف ضذُ است ترٍیج کطبٍرزی یبری ّذفذار در تصوین

ثِ هٌظَر ایجبد تغییرات  ًْبدداًٌذ کِ تَسط یک   ای هی آى را ًَعی هذاخلِ گری ارتجبطی حرفِ

. ضَد داٍطلجبًِ رفتبری در کطبٍرزاى ثب فرض داضتي هٌبفع جوعی یب اجتوبعی ثٌب هی

 : هدفا

ٍیژُ ُ ّذف ترٍیج کطبٍرزی رسیذى ثِ اّذاف تَسعِ کطبٍرزی ٍ ارتقبء سطح زًذگی کطبٍرزاى ة

ٍ فٌبٍری ثصَرت  پژٍّطیّبی  ٍ تْیذست است تب از طریق آضٌبئی ثب یبفتِ هبلک خردُکطبٍرزاى 

سبدُ ٍ کبرثردی ثتَاًٌذ ثب افسایص تَلیذ ٍ کبّص ّسیٌِ ٍ کست درآهذ ثیطتر سطح زًذگی خَد ٍ 

ثرای رسیذى ثِ اّذاف تَسعِ  کطَرّبی در حبل تَسعِترٍیج کطبٍرزی در . خبًَادُ را فراّن ًوبیٌذ

کطبٍرزی ٍ رٍستبئی یکی از عٌبصر ضرٍری است کِ ثیطتر در قبلت ًظبهْبی دٍلتی ٍ اخیرا در 

کطبٍرزاى را تحت آهَزش ثِ رٍضْبی هختلف قرار  ثرخی کطَرّب ثصَرت فعبلیتْبی ترٍیج خصَصی

الجتِ در کطَر هب ایي ّذف آًگًَِ کِ اًتظبر هیرٍد هحقق ًگردیذُ است زیرا کبرضٌبسبى . دٌّذ هی

هب پس از تحصیل ثِ خبطر کن تجرثگی ٍ تئَریک ثَدى هطبلت درسی تذریس ضذُ در داًطگبُ اکثرا 

در عول ثِ جبی کوک ثِ رضذ ٍ تَسعِ کطبٍرزی ٍ ترٍیج  یب ثیکبرًذ یب ٌّگبم ٍرٍد ثِ عرصِ کبر ٍ

کطبٍرزی ثیي کطبٍرزاى ثِ پطت هیس ًطیٌبًی تئَری پرداز ٍ آهبرسبز هجذل هی ضًَذ کِ حتی 

ٍ تَجِ ثِ . کطبٍرزاى ًیس ثر ًبکبر آهذی ثسیبری از آًبى در عرصِ عول ثِ علَم آهَختِ ضبى ضبّذًذ

هطکل اصلی ترٍیج . در ایي عرصِ تبییذی ثر ایي هذعباست ًبثسبهبًی ّب ٍ عذم پیطرفت چطوگیر 

زیرا ّر کذام از ایي .در کطَر هب عذم ارتجبط هٌطقی هبثیي سِ ثخص تحقیقبت،آهَزش ٍ ترٍیج است

ثخطْب ثطَر جذا ٍ هٌفصل از ّن کبر هی کٌٌذ ٍ ارتجبطی ثب ّن ًذارًذٍ یب اگر دارًذ ثسیبر هحذٍد ٍ 

. غیر کبرا است

 :منبع
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