
  مصاحبه با آقای دکتر علی اسدی  

ھیأت مدیره انجمن علمی ترویج و کنگره و رئیس رئیس 
  آموزش کشاورزی 

 
 

تا کنون چند کنگره توسط انجمن برگزار شده محل آنھا کجا بوده : دکتر براتی 
  ھا به چه صورت بوده است؟ و استقبال از این کنگره

کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شده  کنگره ترویج و آموزش ٣تا کنون : دکتر اسدی 
دانشگاه ، ١٣٨٢در شھریور ماه  تھران سه کنگره گذشته به ترتیب در دانشگاه. است

برگزار  ١٣٨٨در اسفند ماه فردوسی مشھد دانشگاه و  ١٣٨۵تربیت مدرس در آبان ماه 
کنگره چھارم نیز در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به امید خداوند متعال شد و 

نگاه به تاریخچه برگزاری . برگزار خواھد شد١٣٩١در شھریورماه سال دانشگاه تھران 
ھا حکایت از افزایش استقبال اساتید، مسئوالن و دانشجویان در طول این  این کنگره

  .چھار کنگره دارد
به نظر شما آیا برگزاری کنگره ترویج تا کنون توانسته است به : دکتر براتی 

مشکلی از مشکالت این و ج کشاورزی کشور کمک نموده اعتالی نظام تروی
  بخش را حل نماید؟

باشد که  قطعاً پاسخگویی به این موضوع نیازمند مطالعات مرتبطی می: دکتر اسدی
طبیعی است نشر اطالعات و دستاوردھای تحقیقاتی . تا کنون مورد توجه نبوده است

سعه علوم مرتبط با نظام ترویج ھا زمینه ساز تو ای ھا و چند رسانه در قالب کتاب
توان این انتظار را داشت  بدیھی است با طرح این روند می. کشاورزی کشور خواھد بود

ھا شامل حال نظام ترویج و آموزش کشاورزی  که در آینده بھره برگزاری این ھمایش
  .شود

  محورھای ھر کنگره چگونه و به چه دلیل انتخاب شده است؟ : دکتر براتی 
طی جلسات متعددی که با اعضای ھیأت مدیره انجمن ترویج و آموزش : اسدی دکتر 

ھای مختلف و  کشاورزی برگزار شد و با توجه به نیازھای تحقیقاتی در حوزه
ھای رسیده از جانب اعضای کمیته علمی محورھا در ھشت بند تنظیم شد  پیشنھاد

توان این امید  تمام محورھا مینظیر محققان از  که با توجه به استقبال قابل توجه و بی
محیطی،  مسائل زیست. را داشت که انتخاب محورھا به درستی انتخاب شده باشد
مسائلی بودند که در ... اشتغال، کارآفرینی، توسعه پایدار، مدیریت منابع انسانی و 

  .این رابطه مورد توجه قرار گرفتند
پیشران توسعه پایای ترویج و آموزش، "دلیل انتخاب عنوان : دکتر براتی 

  ؟چه بوده استبرای کنگره " زنجیره کشاورزی و غذا
با توجه به اھمیت غذا و فرآیندھای تولیدی مرتبط در مفاھیم گسترده : دکتر اسدی 

ھای نوین نظام ترویج در  توسعه روستایی و توسعه کشاورزی و با توجه به مأموریت
د غذا در قالب محورھای مختلف در این ھای تولی گرفته شد که زنجیره این حوزه تصمیم

ھای انجام شده در  شایان ذکر است که با ھماھنگی. کنگره مورد توجه قرار گیرد
ھای اصلی دولت  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در خصوص تعیین اولویت

ھای کشاورزی تأکید اصلی این ھمایش بر روی این موضوع  در رابطه با سیاستگذاری
  .وار شداست

چھارم نسبت به کنگره سطح کیفی و کمی کنگره فکر می کنید : دکتر براتی 
  ھای قبلی ارتقا یافته است؟ 

ماه بود و کنگره سوم  ٣٨که فاصله زمانی کنگره اول و دوم عرض کنم : دکتر اسدی 
ماه  ٣٠که پس از گذشت  در حالی. ماه از کنگره دوم برگزار شد ۴٠نیز بعد از گذشت 

توفیق خواھیم داشت که کنگره چھارم را برگزار نمائیم و از .. از کنگره سوم ان شاءا
این منظر احساس می کنم که ھیأت مدیره انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و 



. کلیه و مسئولین و دست اندرکاران کارنامه قابل قبولی را از خود به جا گذاشتند
ھا در مقطع تحصیالت تکمیلی و گسترش  توجه به توسعه روز افزون آموزشبا ھمچنین 

رسد در دو بعد کیفی و  ترویج و آموزش کشاورزی به نظر می  ھای مرتبط با حوزه رشته
شاھد این امر تعداد بی سابقه . کمی شاھد توسعه کنگره از ابعاد مختلف خواھیم بود

امیدواریم که از جنبه .چکیده بود ١١٠٠بر  ھای رسیده به دبیرخانه بود که بالغ چکیده
  . باشیمارائه شده در کیفی نیز شاھد ارتقای سطح مقاالت 

به عقیده شما آیا برگزاری کنگره ترویج توانسته است زمینه : دکتر براتی 
ساز تعامل و نزدیکی بیشتر دانشگاه به عنوان کانون علم آفرینی و بخش 

   امه ھای ترویج و توسعه کشاورزی گردد؟اجرا به عنوان مسئول و مجری برن
به اعتقاد بنده این موضوع محقق شده است زیرا تمایل باالی مسئوالن : دکتر اسدی 

ریزان وزارت جھاد کشاورزی جھت نشر دستآوردھای کنگره و مشارکت قابل  و برنامه
که بخش ھای الزم این نوید را می دھد  توجه ایشان در فرآیند مدیریت و ارائه ھمکاری

اجرا نیز نسبت به موضوعات ارائه شده در کنگره ابراز عالقه نموده که این امر نشان 
دھد در انتخاب موضوعات و محورھای کنگره نیازھای اصلی و کالن بخش کشاورزی  می

به ھر حال این امید وجود دارد که ھمکاری . کشور نیز به خوبی دیده شده است
  .ساز رشد و اعتالی بخش کشاورزی کشور باشدمتقابل بین این دو بخش زمینه 

انتظار شما از دانشگاه و بخش اجرا در راستای بھبود سطح : دکتر براتی 
  کمی و کیفی کنگره چیست؟

تمام اعضای ستاد برگزار کننده کنگره در سطح از در اینجا الزم است : دکتر اسدی 
 .د تشکر و قدردانی نمایمھای الزم را داشتن ھای اجرایی که ھمکاری دانشگاه و بخش

عمالً ھمکاری این دو گروه  ی گذردسالی که از آغاز این فرآیند م در طول تقریباً یک
ھایی نیز وجود  کاستی البته به صورت طبیعی. روندھا شد عریستتسھیل و سبب 

  .رفع خواھد شد... داشت که انشاء ا
دھای کنگره ورآبرنامه شما در خصوص اشاعه نتایج و دست: دکتر براتی 

   چیست؟
امیدواریم که در طول برگزاری کنگره تعامل و ارتباط مؤثری بین  :دکتر اسدی 

کشاورزی با یکدیگر و نیز با و آموزش نظران و متخصصان رشته ترویج  صاحب
و تبادل  هرفتگاجرایی ترویج و آموزش کشاورزی صورت بخش کارشناسان و مسئولین 

عملیاتی کردن  و نیز و انتشار مجموعه مقاالت چاپ مطمئناً . دوش انجامتجربه 
ھای تحقیقاتی نویسندگان مقاالت از جمله اھداف انجمن ترویج و آموزش  یافته

یکی از ضمن آن که . که امیدواریم ھر چه سریع تر محقق شود کشاورزی است
نظران  وردھای کنگره تدوین بیانیه و قطعنامه کنگره با مشارکت مسئوالن و صاحبآدست

با نگاه به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و لزوم توجه به اقتصاد 
  . خواھد بود مقاومتی

  
  
  

 

  


