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  به نام خدا

  مصاحبه با جناب آقای دکتر پیمان فلسفی 
معاون ترویج و آموزش سازمان مشاور وزیر و 

  تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی 
  

استحضار دارید که در اواخر شھریور ماه سال جاری چھارمین : نوروزی دکتر 
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی در پردیس کشاورزی دانشگاه تھران 

به نظر جنابعالی این کنگره تا چه اندازه برای بخش اجرایی . برگزار خواھد شد
  ترویج و آموزش کشاورزی اھمیت دارد؟

ه خاطر اھتمامی که بضمن تشکر از جنابعالی . الرحمن الرحیم... بسم ا :فلسفی دکتر 
از این طبیعتاً برگزاری کنگره ھا و مواردی  .مت می کشیدحنسبت به این قضیه دارید و ز

دست در عرصه ھای مختلف می تواند کمک به سزایی به پیشرفت فعالیت ھای آن حوزه 
در حوزه ترویج به دلیل اینکه ما باید خودمان را به روز کنیم و در جریان آخرین . بکند 

و نظریه ھا در ارتباط با فعالیت ھای ترویج و آموزش کشاورزی پیشرفت ھا و دیدگاه ھا 
ین کنگره می تواند کمک بکند و راه گشا باشد و در مجموع به عنوان بخش قرار بگیریم ، ا

به دلیل اینکه شاید خودمان خیلی فرصت نداشته  .عالقه مند ھستیمنسبت به آن اجرا 
باشیم وارد حیطه ھای نظری بشویم و بایستی بیشتر متمرکز بشویم بر اجرای فعالیت 

بنابراین ، برگزاری این کنگره . یی که وجود دارد ھا و برنامه ھا بر اساس اھداف و راھبردھا
آنچه که در عرصه ترویج و آموزش کشاورزی در خوب است که در یک زمان کوتاه  یفرصت

را کل دنیا و در کشور محققین و اساتید و پژوھشگران این حوزه به آن دست پیدا کرده اند 
را در مقابل ما ایجاد کند و به می تواند مؤثر باشد و افق ھای جدیدی مرور کنیم که خود 

البته بایستی بین این نظریه ھا و و یافته ھای . کمک بکندترویجی پیشرفت فعالیت ھای 
یعنی این . تحقیقاتی و آنچه که در مقام عمل اتفاق می افتد یک پیوند محکم برقرار باشد

شود و بخش طور نباشد که نظریه ھا یا دیدگاه ھای علمی در یک فضای انتزاعی مطرح ب
یعنی عالمان ما . این دو حتماً باید به ھم گره بخورد. اجرایی ھم مسیر خودش را طی کند

در حوزه ترویج و آموزش کشاورزی بایستی دیدگاه ھای خودشان را به عامالن ما در حوزه 
به عبارت دیگر، ھر چه این ھمگرایی و . ترویج و آموزش کشاورزی نزدیک کنند و برعکس

ی می تواند رشد بیشتری بکند و بر اساس شتر شود ، ھم عرصه ھای علمھمسویی بی
مسائل بخش اجرا شکل بگیرد و به دنبال حل مسئله باشد و یافته ھای تحقیقاتی که 
اساتید بر روی آن متمرکز می شوند به دنبال مسائل بخش اجرا باشد و ھم بخش اجرا 

راه  برای بخش اجراآنچه که ارائه می شود  بتواند از این نظریه ھا استفاده بکند و در واقع
 هاگر این کنگره درست ھدف گذاری شد. یعنی ھر دو بخش از ھم بھره ببرند .گشا باشد

ثیر گذار أدرست راھبری بشود و از نتایج آن درست استفاده شود ، قطعاً می تواند تو 
ما در واقع به . بینیم فقط ترویج را به معنای ترویج نمی ھم ما .باشد و بخش را متحول کند

 .دنبال این ھستیم که جایگاه ترویج و آموزش کشاورزی را در بخش کشاورزی ارتقا بدھیم
به طوریکه نقش آن در سطوح مختلف پررنگ تر بشود و تأثیر گذاری این رکن بسیار مھم در 
توسعه کشاورزی برای تحقق اھدافی که بخش دارد ، روز به روز بیشتر و گسترده تر 

و ترویج باید یک ھدف  بخش کشاورزی یکی استاھداف در واقع اھداف ترویج و .ودش
بنابراین، کنگره می تواند کمک بکند و ما باید از . مشترک با بخش کشاورزی را دنبال کند

این یافته ھا و دیدگاه ھا استفاده کنیم و آخرین تجارب را مورد بررسی قرار بدھیم که یک 
چون وضع موجود را ھم ایده آل . ذر از وضع موجود به وضع مطلوب میان بری باشد برای گ

خودمان و آنچه که باید باشد نمی دانیم و بایستی در نھایت به وضع مطلوب برسیم که 
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قطعاً یکی از راه کارھای آن استفاده از دیدگاه ھای نوین و تبادل اطالعات و تجارب با 
  . محقق خواھد شد... که از طریق این کنگره ان شاءادان و پژوھشگران است ناندیشم
معاونت ترویج و آموزش کشاورزی برای برگزاری این کنگره چه : نوروزیدکتر 

  مساعدت ھایی کرده یا خواھد کرد؟ 
اصلی ترین مجموعه ای معاونت ترویج و آموزش کشاورزی به دلیل اینکه  :فلسفی دکتر 
نگره دارد، طبیعتاً از ھمان روزھای اول دست که بیشترین سنخیت را با این ک است

اندرکاران محترم کنگره نگاه خاصی به معاونت ترویج وآموزش داشتند و انتظاراتی ھم برای 
ما ھم در واقع به دلیل ھمین سنخیت موضوع و . ھمگرایی دو مجموعه وجود داشت

اشد ، فکر کردیم اھمیت قضیه و جایگاھی که کنگره می تواند در توسعه فعالیت داشته ب
از ھمان روز اول ھم در شورای به ھمین دلیل . که باید کمک کنیم و حضور داشته باشیم

کمیته علمی حضور داشتیم و خود بنده در شورای سیاست ھم در سیاست گذاری و 
ھمکاران و نمایندگان معاونت را ھم برای حضور در کمیته علمی . گذاری حضور پیدا کردم

در بعد اجرایی . در بررسی مقاالت کمک نموده و مشارکت داشته باشند معرفی کردیم تا
... ھم طبیعتاً ھمکاران ما باید کمک بکنند و در کنار دست اندرکاران کنگره باشند و بحمدا

حمایت ھا . برگزار شده استھم ارتباطات خوبی تا به حال وجود داشته و جلسات خوبی 
البته . محقق خواھد شد... در بعد معنوی ان شاءادر بعد مادی و ھم و کمک ھای ما ھم 

یعنی انتظار داریم که این کنگره یک . ما انتظاراتی ھم از این کنگره داشته و داریم 
و از ھمان روز اول ھم این  اده برای بخش کشاورزی داشته باشدخروجی قابل استف

که بایستی آنچه  د کردیمتأکیموضوع را مورد تأکید قرار دادیم و به دست اندرکاران کنگره 
به عبارت . جرا باشدکه در جریان برگزاری کنگره اتفاق می افتد، مورد استفاده بخش ا

دیگر، باید این ھمسویی و ھمگرایی دیده شود و کنگره فقط به دنبال این نباشد که یک 
البته این کمک می کند به تقویت . سری مباحث نظری صرف در حوزه ترویج مطرح شود

اما ، ما انتظارمان این بوده . ھای نظری و علمی در بخش ترویج و آموزش کشاورزی  حوزه
ھر . ست که کنگره در مسیری حرکت کند که ھمسو باشد با توسعه بخش کشاورزیھو 

چه این ھمگرایی بیشتر باشد ، طبیعتاً حمایت مادی و معنوی ما ھم از این کنگره بیشتر 
مباحث در حوزه بودن عیار این کنگره از بعد کاربردی  ، ھر چهبه دیگر سخن. خواھد بود

کشاورزی با تأکید بر مباحث ترویج و آموزش کشاورزی باالتر باشد ، معاونت ترویج و 
  . مایت بیشتری خواھد کردحآموزش کشاورزی ھم حضور پررنگ تری خواھد داشت و 

ذاری و فکر می کنم که با حضور جنابعالی در شورای سیاستگ: نوروزیدکتر 
ھمکارانتان در کمیته علمی ، سوق یافتن مباحث کنگره به سمت نیازھا و 

  . خواسته ھای معاونت ترویج و آموزش کشاورزی بیشتر باشد
و نظرات خودمان را ھم ارائه  بله ، ما در سطوح مختلف حضور داشتیم :فلسفیدکتر 

نچه که مدنظر بوده دادیم و دست اندرکاران محترم کنگره ھم سعی کردند تا حدودی آ
است را در محورھا و موضوعات مورد انتظار که در واقع مسائل بخش کشاورزی در حوزه 

این ارتباط و ھماھنگی از ابتدا وجود داشته . است، لحاظ کنندترویج و آموزش کشاورزی
است و امیدوار ھستیم در مقام عمل و اجرا ھم شاھد خروجی ھای خوب و مناسب 

برگزاری کنگره ھم طبیعتاً باید یک سری پیگیری ھا به عمل بیاید که از  باشیم و بعد از
نتایج و یافته ھا و مجموعه تجارب و زحماتی که اساتید و پژوھشگران و دانشجویان و 

بتوانیم به نحو ... اندیشمندان در حوزه ترویج و آموزش کشاورزی متحمل شده اند، ان شاءا
  . در نھایت بخش کشاورزی ببرد احسن استفاده کنیم و بھره اش را


