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ل در سا تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي موسسه یپژوهش يهاتیفعال لیو تحل یگزارش به بررس نیا

 تاریخ 222/91513شـماره طی نامه سازمان متبوع ابالغی  ي، در قالب محورها1931با سال  سهیو مقا 1933

چنین ارزیابی هم 1933نتایج بررسی عملکرد موسسه در سال  در تلفیق بانتایج این تحلیل  .پردازدیم 93/11/33

نتایج که  1933طی سال  تک اعضاي هیات علمی موسسه در ستاد و مراکز تابعههاي پژوهشی و تکعملکرد بخش

به شناخت  تواندمی ارائه شد، (1033مرداد  6آیی ساالنه موسسه )برگزارشده در تاریخ آن در هجدهمین گردهم

کارهاي موثر در خصوص ارتقاء و بهبود عملکرد بیانجامد و به تعیین و ارائه راه عملکردينقاط قوت و ضعف 

کمک کند.  تمکاناو ا منابعاز  بهینه دهستفاا صخصودر  مدیریتی تتصمیما ییراکا انمیز وفعالیتها  یــثربخشا

گذاري لو ری فناوري توسعهبا توجه به رویکرد اخیر موسسه مبنی بر  تلفیقی در این راستا، ضرورت دارد تحلیل

لید تو"، "پایداري و حفاظت از منابع تولید"، "امنیت غذایي"هاي هاي پژوهشی با تمرکز بر شاخصفعالیت

 يیزربرنامه نمکاابر این اساس، انجام شود.  "كاهش ارزبري"و  "ثروت براي كشاورزان و بخش كشاورزي

 . شودفراهم می صلیا افهدا به نسیدر رمنظو بهموسسه  تیآ يفعالیتها ثربخشو ا قیقد

 

سه موسگزارش تحلیلی، ، دستاورد ترویجی، دستاورد فناورانه، تحلیل عملکردپروژه پژوهشی،  هاي كلیدي:واژه

  تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي
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 واندتیاست که م يمهم راهبرد يندهایاز فرا یکی یسازمان پژوهش کی یپژوهش يهاتیفعال لیو تحل یبررس

 یو مهندس یفن قاتیتحق مؤسسهباشد.  ندهیآن در آ ياتوسعه يهاتحقق برنامه یو اساس کنندهنییعامل تع

 نیهمواره ا يکشاورز جیو ترو آموزش قات،یوابسته به سازمان تحق یپژوهش يهامؤسسهاز  یکیبه عنوان  يکشاورز

 یابیدست يبرا یآت يهاتیو اثربخش فعال قیدق يزیرمهم را مورد توجه قرار داده است تا بر اساس آن امکان برنامه

ی تحقیقات فنی و مهندس مؤسسه یپژوهش يهاتیفعال لیو تحل یگزارش به بررس نیفراهم شود. ا یبه اهداف اصل

طی نامه شده توسط سازمان متبوع مشخص ي، در قالب محورها1931با سال  سهیو مقا 1933در سال  کشاورزي

سال با  سهیدر مقا یهـاي پژوهشطرح/پروژه بیشامل: رونـد و مـدت تصو ،93/11/33 تاریخ 222/91513شـماره 

؛ عملکرد 1931با سال  سهیدر مقا یپژوهش يهاپروژه مشترك، خـاص و سـرانه يها؛ آمار و اطالعات پروژه1931

 يهاروند و نحوه نظارت بر طرح/پروژه ؛یهشپژو یلیتحل يها؛ گزارش1931با سال  سهیدر مقا یفن یعلم تهیکم

و  یجیمتناظر؛ و دستاوردهاي ترو ییهاي اجراهاي کالن موجود؛ همکاري با دستگاهمشارکت در طرح ؛یپژوهش

 . پردازدیفناورانه م

 ؛یو زهکش ياریآب یشامل: مهندس یگستره پژوهش 0در  تاکنون يکشاورز یو مهندس یفن قاتیتحق مؤسسه

پس از برداشت؛ و  يهايو فناور ییغذا عیصنا یمهندس ون؛یزاسیو مکان يکشاورز يهانیماش کیمکان یمهندس

 تر به مباحث امنیت غذایی، تغییر اقلیم، منابع آببه دلیل ضرورت توجه بیش. داشته است تیگلخانه فعال یمهندس

با مشارکت  مؤسسه و تدوین استراتژيانداز و ماموریت بازنگري در چشم 1933و انتقال فناوري، از نیمه دوم سال 

 انداز، ماموریت، چشم1مورد توجه قرار گرفت. شکل اي هیات علمی و پژوهشگران در ستاد و مراکز تابعه تمامی اعض

 دهد. را نشان می مؤسسهو استراتژي 
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 انداز،ریزي براي آینده، در راستاي چشمهاي پژوهشی خود و برنامهبراي بررسی اثربخشی فعالیت مؤسسه

تعریف کرده  ايگانه 23محورهاي کاري ها و رویکردهاي سازمان متبوع،سو با برنامهماموریت و استراتژي خود و هم

 اتیو تجرب مؤسسه ي پژوهشیهاتیعالف يبندجمعاست تا بر اساس آن نقشه راه تدوین کند. در این راستا، 

بر مباحث  ترشبی تمرکز از سوي دیگر، باي مورد توجه قرار گرفته است. بخش کشاورز يازهاین يدر راستا یالمللنیب

ه نیز ب هوشمند يکشاورز یپژوهش گستره، مؤسسه یاصل يهاتیاز مامور یکیبه عنوان  يکشاورز يهوشمندساز

 يتوسعه کشاورز"ساله، به  13افق  يبرا مؤسسه محورهاي کارياز  یکی اي که،گونهبهاست. تر دنبال شده طور جدي

  .افته استیاختصاص  "هوشمند

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیقات فني و مهندسي كشاورزي مؤسسهانداز، ماموریت و استراتژي چشم -1شکل

 

ی
تژ
را
ست
ا

حفاظـــت از منـــابع آب و  •
خـــاك و انـــرژي و محـــیط 
ــراي   ــرمایه بـ ــت و سـ زیسـ

پایداري تولید

هـــاي مشـــارکت تخصـــص•
ربط در راستاي توجه بـه ذي
مدخالننفعان و ذيذي

ــره ارزش و  • ــل زنجیـ تکمیـ
ــتغال ــد  اشـ ــی در تولیـ زایـ

محصوالت کشاورزي

ــش  • ــري بخـ ــاهش ارزبـ کـ
کشاورزي

ایجــــاد و افــــزایش ارزش •
افزوده محصوالت کشاورزي

ــومی • ــال و بـ   ســـازيانتقـ
ــاوري ــی  فنـ ــاي مهندسـ هـ
کشاورزي

کـاهش اثــرات مخــاطرات و  •
تغییرات اقلیمی 

ت
ری
مو
ما ــش و    • ــد، توســـعه، و انتقـــال دانـ تولیـ

فناوري هاي سخت افزاري و نـرم افـزاري در   
حوزه فنی و مهندسی کشاورزي

اك، استفاده بهینه و پایدار از منابع آب، خ•
انرژي، سرمایه و نهاده هاي کشاورزي 

ي در بهبود و توسعه مکانیزاسیون کشاورز•
تولید و فرآوري محصوالت کشاورزي

بهبود و توسعه کشاورزي حفاظتی•

کــاهش ضــایعات در تولیــد و فــرآوري    •
محصوالت کشاورزي

توسعه کشاورزي هوشمند•

مشــــارکت در تصــــمیم گیــــري هــــا و •
تصمیم سازي هاي ملی

آزمون و ارزیـابی ماشـین هـا و تجهیـزات     •
کشاورزي

توسعه واحدهاي کوچک فناوري هاي پس •
از برداشت و فرآوري در سطح روستاها 

ــدیلی و  • ــنایع تب ــعه ص ــاماندهی و توس س
غذایی کشاورزي

از
ند
ما
چش ــی و • ــود اثربخشــ بهبــ

ــدامات در   ــداري اقـ پایـ
تولیـــــد و فـــــراوري  
محصــوالت کشــاورزي و 
غذایی از طریق مهندسی

ــرد    ــا رویک ــاورزي ب کش
مشــارکت تخصــص هــاي 
ــش   ــط و بخـــ ذي ربـــ

ــی در  توسعععه خصوص
افعععزایش ، فنعععاوري

بهععره وري فیزیکععي و 
كعععاهش ، اقتصعععادي
تکمیعععل ، ضعععایعات

، زنجیعععععععره ارزش
اشتغال زایي و امنیعت 

غذایي
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3 



 

 

 مؤسسه تحقیقات فني و مهندسي كشاورزي                                        

ی  شاورزک یو مهندس یفن قاتیموسسه تحق یپژوهش یهاتیفعال لیتحل گزارش تحلیلي

1399در سال 

 لیابه مســ گوییبه منظور پاســخو  هاي خودتحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي در راستاي ماموریت مؤسسه

هاي پژوهشی با اي از پروژهپژوهشی )مجموعه هايطرح يبه اجرا بخش کشــاورزي کشــور، فنی و مهندسی در

و  یوهشپژ يهاپروژه(، خصهدف مشموضوعات مختلف و داراي ارتباط محتوایی و ناگسستنی براي دستیابی به 

تر و در شرایط در سطحی وسیعپژوهشی به منظور آزمون نتیجه حاصل از طرح/پروژه ) یجیترو-پژوهشیهاي پروژه

 . پردازدیم( برداربهره

 يو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق 10 که در حال حاضر درواقع در استان البرز )شهر کرج( است  مؤسسهستاد  

)مغان(، خوزستان )اهواز(، کرمان، اصفهان،  لیاردب ،یغربجانیآذربا ،یشرقجانیشامل آذربا یاستان یعیو منابع طب

)اراك(  يو کهنوج(، مرکز رفتیهمدان، سمنان )شاهرود(، جنوب استان کرمان )ج ،يفارس، خراسان رضو ،گلستان

 ،ياریهرمزگان، چهارمحال و بخت الن،یگ(، نیبخش تابعه بوده و در مراکز تهران )ورام ي)دزفول( دارا آبادیو صف

)ستاد و مراکز  مؤسسهتوزیع نیروهاي پژوهشی  1جدول است.  یگروه پژوهش ای روین يدارا ن،یو قزو یخراسان شمال

نفر  15پژوهشگران، تعداد و نفر  195، یعلم اتیه يمجموع تعداد اعضادهد. در نشان می 1933در سال را تابعه( 

 بوده است.

 1366در سال  مؤسسهتوزیع نیروهاي پژوهشي  -1جدول 

 جمع مراکز ستاد نیروهاي پژوهشی

 195 131 90 هیات علمی

 15 15 3 پژوهشگر )غیر هیات علمی(

 119 116 90 جمع
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و  یبررس نامهوهیبر اساس ش 1933سال  مهیتا ن مؤسسهدر  یپژوهش يهاو پروژه طرح بیو تصو یروند بررس

برنامه، طرح کالن،  بیتصو دیسازمان متبوع و پس از آن بر اساس دستورالمعل جد یطرح/پروژه پژوهش بیتصو

 يهاهمکاران ابتدا در بخش یپژوهش يهابوده است. پروپوزال( 1933نام، )بی یینها يهاطرح، پروژه و گزارش

 تهیکم یتخصص يهادر کارگروه بیو تصو یو پس از بررس رندیگیقرار م یعلم يو داور یمورد بررس یتخصص

راستا بودن با اجرا، و هم تیضرورت و اهم ،یفن ،ی( از نظر علمیپژوهش يهابخش یفن يهاتهی)کم یفن یعلم

 ریاخ يکردهای. بر اساس روشودیارسال م مؤسسه یفن یعلم تهیکم سازمان، به و مؤسسهها و رویکردهاي برنامه

 هتیو کم یتخصص يهادر کارگروه مؤسسه یپژوهش يهاپروپوزال یبررس ي(، مبنا1933دوم سال  مهی)از ن مؤسسه

 تیامن"ساله و تمرکز بر چهار شاخص  13 در افق مؤسسهمحورهاي کاري راستا بودن با هم مؤسسه یفن یعلم

اهش ك"، و "يكشاورزان و بخش كشاورز يثروت برا دیتول"، "دیلحفاظت از منابع توپایداري و "، "یيغذا

فناورانه با مشارکت  يهاپروژه ي، اجرامؤسسه یو مهندس یفن تیبا توجه به ماه نیچنبوده است. هم "يارزبر

اي یا مشترك با نهادهاي مؤسسهبخشی، بین بینمشترك  يهاپروژه يمرتبط و اجرا يهاو تخصص یبخش خصوص

به  یپژوهش يهاپروپوزال یمدت زمان بررس اهشقرار گرفته است. ک تیدر اولوپژوهشی خارج از سازمان متبوع 

تامین  مؤسسهاز خارج  هاهاي مستقیم )نقدي/ غیر نقدي( اجراي آنکه هزینه خاص )سفارشی( يهاپروژه ژهیو

بر حداکثر  مؤسسه تأکیدتاکنون، با  1933دوم سال  مهیمهم از ن نیبوده که ا مؤسسههمواره مورد توجه  ،شــودمی

ه چنان نیازمند توجولی همدنبال شده  تريبه طور جد یتخصص يهادر کارگروه بیتا تصو یبررس يماه برا 1زمان 

  است.و پیگیري 

 

رونـد و مـدت 

 بیتصو

هـای طرح/پروژه

پژوهشی در مقایسه 

 9911با سال 
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طرح/پروژه تعداد و )شامل اعضاي هیات علمی و پژوهشگران غیر هیات علمی( وضعیت نیروي پژوهشی  2شکل 

کل دهد. نشان می 1933در سال  مؤسسهبه تفکیک ستاد و مراکز تابعه ترویجی را -پژوهشیپژوهشی یا پروژه 

هاي اجراي مورد بدون در نظر گرفتن محل 132مورد بوده که از این تعداد  911، مؤسسهتعداد طرح و پروژه 

بیش  از سوي دیگر، و مناسب بوده است. 5/2حدود  مؤسسهسرانه طرح/پروژه ، 1933هاي ملی است. در سال پروژه

تر بیش تأکیدو  مؤسسهکه با توجه به رویکرد اتخاذي بوده  خاص، 1933در سال  مؤسسههاي درصد پروژه 13از 

است.بوده ( مورد انتظار 1933ی )از نیمه دوم سال فناورانه با مشارکت بخش خصوص يهاپروژه بر اجراي

9 

 

آمار و اطالعات 

 ،مشترك یهاپروژه

 خـاص و سـرانه

در  یپژوهش یهاپروژه

 با سال سهیمقا

 9911 
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 فني و مهندسي كشاورزي مؤسسه تحقیقات                                        

ی  شاورزک یو مهندس یفن قاتیموسسه تحق یپژوهش یهاتیفعال لیتحل گزارش تحلیلي

1399در سال    

شدن(، کاربردي هاي پژوهشی که شامل بنیادي، کاربردي فناورانه )قابل تجارياز نظر ماهیت و برونداد پروژه

شدن( شدن یا قابل ترویجیشدن(، و کاربردي مقدماتی )براي دستیابی به نتایج قابل تجارياي )قابل ترویجیتوسعه

روند افزایشی داشته  1931در مقایسه با سال نه بوده که ، فناورا1933ها در سال درصد از پروژه 5/25است، حدود 

وجه ت ریزي هدفمند وها نیاز به برنامهگونه پروژهتقویت این ،مؤسسهبا توجه به رویکردهاي اخیر است. با این حال و 

)که  مؤسسهترویجی -هاي پژوهشیبه همراه تعدادي از پروژه مؤسسههاي مشترك پروژه، 1933در سال . داردتر بیش

ترك به عنوان مش مؤسسهآموزش و ترویج کشاورزي، در  مؤسسهها به تا قبل از واگذاري مسئولیت بررسی و تصویب آن

 هاي مشتركمبنی بر توسعه همکاري مؤسسهمورد بوده است که با توجه به رویکردهاي اخیر  01اند( حدود مصوب شده

 نیاز به تقویت دارد.زمان متبوع، با موسسات و مراکز پژوهشی داخل و خارج از سا

هاي مشترك و خاص اعضاي هیات علمی را به تفکیک پروژه 1933و  1931هاي هاي سالتعداد طرح/پروژه 9شکل  

 دهد. نشان می مؤسسهستاد و مراکز تابعه و پژوهشگران 

 

 

 

 

 

 

 1366و  1361هاي تعداد طرح/پروژه در سال -3شکل             

افزایش داشته  1931نسبت به سال  1933شود، تعداد کل طرح/پروژه در سال مشاهده می 9گونه که در شکل همان 

هاي تعیین آب کاربردي محصوالت مختلف زراعی، باغی هاي ملی به ویژه پروژهتوان تصویب پروژهاست. دلیل آن را می

 ها شده است. اي اجرا، سبب افزایش تعداد کل پروژههدانست که به دلیل تعدد محل 1933و سبزي و صیفی در سال 
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1399در سال 
 

 هايافزایش قابل توجه داشته که دلیل آن نیز افزایش پروژه 1931هاي خاص نسبت به سال ، تعداد پروژه1933در سال 

هاي سفارشی به ویژه با براي اجراي پروژه (1933)از نیمه دوم سال  مؤسسهدر این سال و رویکرد اتخاذي خاص -ملی

بوده است  16و  19به ترتیب  1931و   1933هاي هاي خاص در سالبوده است. درصد پروژهمشارکت بخش خصوصی 

به طور موفق عمل  1933و  1931هاي هاي خاص طی سالدر جذب اعتبار و اجراي پروژه مؤسسهدهد که نشان می

 بسیار بارزتر بوده است. 1933ل کرده و این موفقیت در سا

افزایش داشته ولی با توجه به افزایش قابل  1931نسبت به سال  1933هاي مشترك در سال اگرچه تعداد پروژه 

ها نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است. البته توجه تعداد کل طرح/پروژه در این سال، درصد این پروژه

شدند که در سال هاي مشترك محسوب میترویجی جزو پروژه-هاي پژوهشیپروژه 1931باید توجه داشت که در سال 

خارج  مؤسسههاي مشترك ها، از شمار پروژهها به دلیل تغییر مرجع بررسی و تصویب آنبخشی از این پروژه 1933

دهد نشان می 1931سال  نسبت به 1933هاي مشترك در سال اند. بر این اساس، افزایش هرچند اندك تعداد پروژهشده

است. این موفقیت تا حد زیادي ، موفق عمل کرده بودههاي مشترك در راستاي اهداف خود که تقویت پروژه مؤسسهکه 

هاي پژوهشی مشترك با موسسات در راستاي تقویت و توسعه همکاري 1933شده در نیمه دوم سال هاي انجامبه تالش

توان به گردد که از آن جمله میسایر نهادهاي پژوهشی خارج از سازمان برمی پژوهشی زیرمجموعه سازمان متبوع و

پژوهشگاه  ،تحقیقات بیوتکنولوژي مؤسسهتحقیقات تهیه و اصالح نهال و بذر،  مؤسسههاي مشترك با برگزاري نشست

با  .منجر شده استنامه همکاري پژوهشی نیز که مورد نخست به عقد تفاهم اشاره کرد رانیا یمیش یو مهندس یمیش

ها و اقدامات ریزيبرنامهرود با است و انتظار مینیازمند ارتقاء  مؤسسههاي مشترك در این حال، هنوز جایگاه پروژه

هاي مشترك با موسسات و مراکز پژوهشی داخل و خارج از سازمان براي توسعه همکاري 1033انجام شده در سال 

 . دمتبوع، این مهم قابل دستیابی باش

شود و گونه که مشاهده میدهد. هماننشان می 1933و  1931هاي را در سال مؤسسه، سرانه طرح/پروژه 0شکل  

چنین هم، 1931نسبت به سال  1933( در سال یافتهپایانطرح/پروژه )در دست اجرا و کل با توجه به افزایش تعداد 

 1933سرانه کل و سرانه پروژه خاص در سال ، 1931ل هاي خاص در این سال نسبت به ساافزایش تعداد طرح/پروژه

  .داري نداشته که دلیل آن پیش از این ذکر شدهاي مشترك در این دو سال تفاوت معنیپروژهتر بوده است. سرانه بیش
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 1366و  1361هاي سرانه طرح/پروژه پژوهشي در سال -0شکل              
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موارد  اتیاز نظر تعداد جلسات، و جزئ 1933و  1931 يهادر سال مؤسسه یفن یعلم تهیعملکرد کم سهیمقا

تعداد برونداد حاصل از گزارش  ،یلیو تحل یفن ،ییدر جلسات شامل تعداد طرح/پروژه، تعداد گزارش نها شدهیبررس

 یفن هايتهی، جلسات کم1931. در سال ستا ارائه شده 0تا  2موضوعات مصوب طبق جداول شماره  ریو سا یینها

اتفاق  نیارسال شد. ا یفن یعلم تهیها به کمآن شدهبیو موارد تصو لیبه طور منظم تشک مؤسسه یپژوهش هايبخش

و  يمحترم پژوهش، فناور نیتفاوت که دعوت از معاون نیشکل رخ داد با ا نیبه هم زین 1933اول سال  مهیدر ن

در  مشترك يهاتیبا هدف استفاده از ظرف مؤسسه یفن یعلم تهیبه جلسات کم یپژوهش ساتموس يهاافتهیانتقال

 ییهان يهابرنامه، طرح کالن، طرح، پروژه و گزارش بیتصو دیانجام شد. با ابالغ دستورالعمل جد یپژوهش يهاپروپوزال

طبق  تهیانتخاب اعضاء کم نیچنموارد و هم یدر مراحل بررس ینی، اقدام به بازبیفن-یعلم تهیکم نامهنییآو 

مکاتبه شد تا  ییاجرا يهامعاونت یحکم زده شد. طبق دستورالعمل، با تمام دیجد ياعضا يدستورالعمل شد و برا

 یفن یعلم تهیکم یتخصص يهاکارگروه ن،یچنشوند. هم ی( در جلسات معرفرثابتی)غ تیعضو يها براآن ندگانینما

شد،  انیگونه که بارسال شد. همان یفن یعلم تهیها به کمآن شدهبیشد که موارد تصو لیطبق دستورالعمل تشک

 تمرکز بر چهار مؤسسه یفن یعلم تهیو کم یتخصص يهادر کارگروه مؤسسه یپژوهش يهاپروپوزال یبررس يمبنا

، و "يکشاورزان و بخش کشاورز يثروت برا دیتول"، "دیحفاظت از منابع تولپایداري و "، "ییغذا تیامن"شاخص 

بررسی موضوعات پژوهشی  ستاد و مراکز تابعه ابالغ شد. یپژوهش يهاقرار داده شد که به بخش "يکاهش ارزبر"

هاي پژوهشی گذاري فعالیتریل دهد کهنشان می 1933از نیمه دوم سال  مؤسسههاي مصوب کمیته علمی فنی پروژه

 در عرصه بخش کشاورزي مؤسسههاي چهارگانه ذکرشده، نقش مهمی در دستیابی به اهداف اثربخشی با توجه به شاخص

   داشته است.

 

 
 یعلم تهیکم عملکرد

در مقایسه با  یفن

 9911سال 
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1399در سال   

( 0تا  2)مطابق جداول  1931و در مقایسه با سال  1933در سال  مؤسسهدر بررسی عملکرد کمیته علمی فنی  

فقره به تصویب رسیده  11شده در جلسات کمیته، پروپوزال بررسی 131از تعداد  1933شود که در سال مشاهده می

 هاییچنین گرایش به سمت ارائه پروژهفقره( از افزایش نسبی برخوردار است. هم 13از آن ) پیشکه در مقایسه با سال 

 راستا است.و سازمان متبوع هم مؤسسهکه با رویکردهاي محور( بوده با برونداد ترویجی و فناورانه )یافته

 

 1366و  1361 هايدر سال يكشاورز يو مهندس يفن قاتیتحق مؤسسه يفن-يعلم تهیجلسات كم سهیمقا -2جدول 

 سال
تعداد 

 جلسات

تعداد طرح/پروژه مصوب 

)تعداد پروپوزال + 

شده و نیازمند بررسی

گیري در جلسات تصمیم

 آتی(

تعداد گزارش نهایی 

+ گزارش فنی و تاییدشده 

+ تحلیلی )بدون برونداد( 

 گزارش طرح )بدون برونداد(

تعداد برونداد حاصل از 

 هاي نهاییگزارش
سایر موضوعات 

 مصوب در جلسه

ي
اد

نی
ب

ی 
مات

قد
م

یج 
رو

ل ت
قاب

 

انه
ور

فنا
 

1931 13 13 31 11 2 50 19 - 

1933 1 131 (11 + (11 )+ 2) 15 1 2 61 11 
پروپوزال  2

 شده و مردودبررسی

 
 

 1361در سال  يكشاورز يو مهندس يفن قاتیتحق مؤسسه يفن-يعلم تهیجلسات كم اتیجزئ -3جدول 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

تعداد 

طرح/پروژه 

 مصوب

 + گزارش فنیتعداد گزارش نهایی تاییدشده 

+ گزارش طرح و تحلیلی )بدون برونداد( 

 برونداد()بدون 

تعداد برونداد حاصل از 

 هاي نهاییگزارش
سایر موضوعات 

 مصوب در جلسه

ي
اد

نی
ب

ی 
مات

قد
م

یج 
رو

ل ت
قاب

 

انه
ور

فنا
 

133 39/32/31 5 1 2 - 0 1 

مورد بررسی  6

هاي درخواست

تمدید، اصالح 

اندرکاران، و دست

 غیره

131 0/0/31 6 12  +2 1 - 1 0 

مورد بررسی  29

هاي درخواست

تمدید، اصالح 

اندرکاران، و دست

 غیره

132 1/5/31 11 12  +2 6 - 6 - 

مورد بررسی  3

هاي درخواست

تمدید، اصالح 

اندرکاران، و دست

 غیره

مورد ارائه گزارش  1

در خصوص پروژه 

 تعیین آب کاربردي

 12 
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 1361در سال  يكشاورز يو مهندس يفن قاتیتحق مؤسسه يفن-يعلم تهیجلسات كم اتیجزئ -3جدول ادامه 

 

 

 

 

شماره 
 جلسه

تاریخ 
 جلسه

تعداد طرح/پروژه 
 مصوب

تعداد گزارش نهایی 
+ گزارش فنی و  تاییدشده

+ تحلیلی )بدون برونداد( 
 گزارش طرح )بدون برونداد(

هاي تعداد برونداد حاصل از گزارش
 نهایی

سایر موضوعات مصوب 
 در جلسه

ي
اد

نی
ب

ی 
مات

قد
م

یج 
رو

ل ت
قاب

 

انه
ور

فنا
 

139 22/5/31 3 2 - - 2 - 

مورد بررسی  2
هاي تمدید، درخواست

اندرکاران، و اصالح دست
 غیره

130 20/6/31 10 1  +2  +1 2 - 5 1 

مورد بررسی  5
هاي تمدید، درخواست

اندرکاران، و اصالح دست
 غیره

135 23/1/31 12 11  +1 - 2 6 9 

مورد بررسی  9
هاي تمدید، درخواست

اندرکاران، و دستاصالح 
 غیره

136 0/3/31 6 5  +1 - - 9 2 

مورد بررسی  6
هاي تمدید، درخواست

اندرکاران، و اصالح دست
 غیره 

مورد بررسی و تصویب  1
برگزاري کنفرانس ملی 
 زهکشی و اصالح اراضی

131 11/3/31 9 1 - - 1 - 

مورد بررسی  1
هاي تمدید، درخواست

اندرکاران، و اصالح دست
 غیره

131 29/13/31 0 11  +1 - - 13 1 

مورد بررسی  12
هاي تمدید، درخواست

اندرکاران، و اصالح دست
 غیره

133 12/12/31 13 11  +1 - - 13 1 

مورد بررسی  3
هاي تمدید، درخواست

اندرکاران، و اصالح دست
 غیره

 -                   19       50         2           11            (  1+13+13)31                       19           كل جمع
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 1366در سال  يكشاورز يو مهندس يفن قاتیتحق مؤسسه يفن-يعلم تهیجلسات كم اتیجزئ -0جدول 

شماره 
 جلسه

 تاریخ جلسه

تعداد طرح/پروژه 
)تعداد مصوب + 

شده و پروپوزال بررسی
گیري نیازمند تصمیم

 در جلسات آتی(

تعداد گزارش نهایی تایید 
+ گزارش فنی و شده 

 +تحلیلی )بدون برونداد( 
 گزارش طرح )بدون

 برونداد(

تعداد برونداد حاصل از 
 هاي نهاییگزارش

سایر موضوعات مصوب در 
 جلسه

ي
اد

نی
ب

ی 
مات

قد
م

یج 
رو

ل ت
قاب

 

انه
ور

فنا
 

113 11/31/33 11 + (6) 0 - - 10 9 

هاي مورد بررسی درخواست 6
اندرکاران، تمدید، اصالح دست

 و غیره
پروپوزال نیازمند تکمیل بود  6

خصوص گیري در که تصمیم
ها موکول به جلسات آتی آن

 شد.

111 31/32/33 
3  +(1) + 

در اولویت قرار  1
 نگرفت.

 - 3 - - )تحلیلی( 2+  1

هاي مورد بررسی درخواست 0
اندرکاران، تمدید، اصالح دست

 و غیره
پروپوزال نیازمند تکمیل بود  1

گیري در خصوص که تصمیم
 موکول به جلسات آتی شد. آن
نیز بررسی شد و پروپوزال  1

 در اولویت اجرا قرار نگرفت

112 1/5/31 16 + (1) 0 - 2 15 - 

-مورد بررسی درخواست 13

هاي تمدید، اصالح 
 اندرکاران، و غیرهدست

پروپوزال نیازمند تکمیل بود  1
گیري در خصوص که تصمیم

 موکول به جلسات آتی شد. آن

119 23/35/33 5 ( +6) 2 - - 9 2 

هاي درخواست مورد بررسی 1
اندرکاران، تمدید، اصالح دست

 و غیره
پروپوزال نیازمند تکمیل بود  6

گیري در خصوص که تصمیم
ها موکول به جلسات آتی آن

 شد.
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 1366در سال  يكشاورز يو مهندس يفن قاتیتحق مؤسسه يفن-يعلم تهیجلسات كم اتیجزئ -0جدول ادامه 

شماره 
 جلسه

 تاریخ جلسه

تعداد طرح/پروژه مصوب + 
ه شد)تعداد پروپوزال بررسی

گیري در و نیازمند تصمیم
 جلسات آتی(

تعداد گزارش نهایی 
+ گزارش تایید شده 

فنی و تحلیلی )بدون 
گزارش طرح  برونداد( +

 )بدون برونداد(

تعداد برونداد حاصل از 
 هاي نهاییگزارش

سایر موضوعات مصوب در 
 جلسه

ي
اد

نی
ب

ی 
مات

قد
م

یج 
رو

ل ت
قاب

 

انه
ور

فنا
 

110 21/1/33 
13 ( +2+ ) 

 در اولویت قرار نگرفت. 1
13 - - 12 1 

-مورد بررسی درخواست 21

هاي تمدید، اصالح 
 اندرکاران، و غیرهدست

پروپوزال نیازمند تکمیل  2
گیري در بود که تصمیم

ها موکول به خصوص آن
 جلسات آتی شد.

پروپوزال نیز بررسی شد و  1
 در اولویت اجرا قرار نگرفت

115 25/33/33 5 15  +2 - - 9 2 
-مورد بررسی درخواست 23

هاي تمدید، اصالح 
 اندرکاران، و غیرهدست

116 36/11/33 13 ( +1) 13 - - 3 1 

-مورد بررسی درخواست 0

هاي تمدید، اصالح 
 اندرکاران، و غیره دست

پروپوزال نیازمند تکمیل  1
در گیري بود که تصمیم

موکول به  خصوص آن
 جلسات آتی شد.

111 11/12/33 1 1  +1 1 - 9 2 

-مورد بررسی درخواست 3

هاي تمدید، اصالح 
 اندرکاران، و غیرهدست

مورد بررسی و تصویب  1
 طرح )بدون برونداد(

 - 11 61 2 1 (5 + 13) 15 (2 +( 11+ ) 11) 197 جمع كل
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هاي هاي فنی و تحلیلی پژوهشی را مورد توجه قرار داده است. در این راستا، گزارشهمواره تدوین گزارش مؤسسه

هاي پژوهشی )ستاد و مراکز تابعه( و ارزیابی عملکرد نیز شامل ارزیابی عملکرد بخش مؤسسهتحلیلی ارزیابی عملکرد 

تعیین اثربخشی هاي اخیر با هدف )ستاد و مراکز تابعه( طی سال مؤسسهتک اعضاي هیات علمی و پژوهشگران تک

 نچنیهممیزان کارایی تصمیمات مدیریتی در خصول استفاده بهینه از منابع و امکانات، شدن ها و مشخصفعالیت

شیدي )جم تهیه شده است مؤسسهو بهبود عملکرد  ءارتقا برايکارهاي مؤثر ارائه راهضعف به منظور  شناخت نقاط قوت و

در ستاد و  مؤسسههاي پژوهشی و اعضاي هیات علمی ، بخشمؤسسه. ارزیابی عملکرد (1931و  1936و همکاران، 

تهیه  ارائه شد و مؤسسهآیی ساالنه که نتایج آن در هجدهمین گردهماست انجام شده نیز  1933 مراکز تابعه طی سال

ز نیمه دوم ا مؤسسهقرار دارد.  مؤسسهنیز در برنامه کار هاي گذشته و مقایسه نتایج با سالگزارش تحلیلی این ارزیابی 

محور کاري را که در راستاي ماموریت خود تعریف کرده به همراه  23فنی و مهندسی در ترسیم وضعیت  1933سال 

 است.آغاز کرده ي بخش کشاورز يازهاین يدر راستا یالمللنیب اتیو تجرب مؤسسه ي پژوهشیهاتیفعال يبندجمع

ارائه  5ها در جدول تحلیلی و فنی پژوهشی منتشر کرده که عناوین آن فقره گزارش 6، تعداد 1933در سال  مؤسسه

 شده است.

 1366هاي تحلیلي و فني منتشر شده در سال عناوین گزارش -1جدول 

 زمینه تخصصی عنوان ردیف

کشاورزي و هاي ماشین انیرا ورزيکشا نسیوامکانیز يسیما 1
 مکانیزاسیون

 آبیاري و زهکشی انیرآب ا رفمصاو  منابع يسیما 2

 آبیاري و زهکشی وزستانخ شکرین يهادر کشت و صنعت شکرین ازی/موردنیو برآورد آب مصرف ياریآب تیریمد یابیارز 9

 دیولجهت ت ییآرد کامل با استفاده از صمغ گوار و بهبوددهنده نانوا تیفیبهبود ک يکارهاراه یبررس 0
 نان لواش

هاي صنایع غذایی و فناوري
 پس از برداشت

 آبیاري و زهکشی جنوب خوزستان شکریاز زهاب مزارع ن نهیاستفاده به يبرا دبخشیام يهاتجربه یبرخ 5

 زهکشیآبیاري و  لستاناستان گ کارانیشال طیآب در شرا يوربرنج بر عملکرد و بهره میکشت مستق یاثربخش یبررس 6

 

 هایگزارش

 تحلیلی پژوهشی
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ی هاي پژوهش(، نظارت بر اجراي طرح/پروژهمؤسسهتاکنون )با تشکیل کمیته نظارت و ارزشیابی  1939از آبان سال  

هاي عملکرد این کمیته و در ستاد و مراکز تابعه به صورت مستمر انجام و گزارش مؤسسهدر دست اجراي همکاران 

 ارسال شده است. متبوع صورتجلسات آن به طور منظم به دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان

هم به صورت بازدید حضوري توسط گروه ارزیابی و هم در قالب  مؤسسههاي نظارت بر نحوه اجراي طرح/پروژه 

هاي در دست اجرا توسط ارزیابان این کمیته انجام شده است. در نیمه دوم هاي پیشرفت و ساالنه پروژهگزارشارزیابی 

ها ( به منظور نظارت بر برنامهيخراسان رضو ،یشرق جانیآذربا ،یغرب جانیآذربا ل،ی)اردب یاستان يدها، بازدی1933سال 

 نیدر ای انجام شد. رفع مشکالت احتمال يبرا میاتخاذ تصم ایکار اهارائه ر کردیبا رو یپژوهش يهاطرح و پروژه يو اجرا

 يهاا بخشب يناریجلسات وب يبرگزاراین مهم با کرونا،  روسیو وعیش لیکشور به دل یبحران طیراستا و با توجه به شرا

 22/13/33و  15/13/33 يهاخیتاردر  همکاران بخش( ی)با حضور تمام ي مراکز فارس و اصفهانکشاورز یو مهندس یفن

 ادامه یافت. 

ها؛ نظارت بر تعداد و وضعیت افراد فاقد پروژه و داراي هاي در دست اجرا و بروندادهاي آننظارت بر تعداد پروژه 

هاي تمدید زمان اجراي پروژه )موارد داراي مشکل( و چنین بررسی دالیل فنی درخواستهاي معوقه؛ همگزارش

 شود.یمنعکس م مؤسسهها نیز در این کمیته انجام و نتیجه آن به کمیته علمی فنی مه آنگیري در خصوص اداتصمیم

 

 

 

 

 

 
روند و نحوه نظارت 

ی هابر طرح/پروژه

 پژوهشی
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که در طرح بسیار فعال عمل کرده است به طوري مؤسسههاي کالن موجود، در خصوص مشارکت در طرح

درختان میوه، سبزي و گیاهان  هاي محیطیسایبان در کاهش خسارت تنشبررسی اثر "کالن مصوب سازمان با عنوان 

بوده که با دقت بسیار در سطح کشور در  مؤسسهبر عهده این  پروژه 11، مسئولیت اجرایی سه طرح مصوب با "زینتی

 ارائه شده است. 5هاي مذکور در شکل حال اجرا است. عناوین طرح و پروژه

 

 

 

 

 

 

 

مشارکت در 

های کالن طرح

 موجود
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 عناوین طرح ها و پروژه هاي مؤسسه، زیرمجموعه طرح كالن سایبان هاي باغي -1شکل 

16 

طرح كالن 

"درختان میوه، سبزي و گیاهان زینتيهاي محیطيبررسي اثر سایبان در كاهش خسارت تنش"

3طرح 

بان بر بررسی تاثیر استفاده از سای
هاي کیفی محصوالت ویژگی

باغبانی در کشور

بررسی

تاثیر 
سایبان بر 

برخی 
هاي  ویژگی
زردآلوکیفی 

بررسی  

بان تاثیر سای
بر برخی 

هاي  ویژگی
بسیکیفی 

بررسی  

تاثیر

سایبان 

بر برخی 
هاي  ویژگی
ورانگکیفی 

بررسی  
تاثیر 

سایبان بر
برخی 

هاي  ویژگی
کیفی انار

بررسی  
تأثیر 

سایبان بر
برخی 

هاي  ویژگی
کیفی به

2طرح 

طراحی و ساخت سامانه پایشگر 
و تغییرات اقلیمی به منظور بررسی

تحلیل شرایط مذکور داخل و خارج 
شده در باغاتهاي نصبسایبان

طراحی و 
ساخت سامانه  

پایشگر  
می تغییرات اقلی

به منظور  
بررسی و 

تحلیل شرایط
مذکور داخل و 

خارج 
هاي  سایبان

شده در نصب
هاي کشت

خاص

طراحی و 
ساخت سامانه  

پایشگر  
ی تغییرات اقلیم
به منظور  
بررسی و 

تحلیل شرایط  
مذکور داخل و 

خارج 
هاي  سایبان

شده در نصب
مناطق 

گرمسیري و 
يگرمسیرنیمه

طراحی و 
ساخت سامانه  

پایشگر  
ی تغییرات اقلیم
به منظور  
بررسی و 

تحلیل شرایط  
مذکور داخل و 

خارج 
هاي  سایبان

شده در نصب
مناطق معتدله  

-و نیمه 
سردسیري

1طرح 

طراحی سازه و پوشش 
هاي ها براي کشتسایبان

باغبانی با توجه به نوع 
محصول، نوع حفاظت الزم و 

اقلیم منطقه

طراحی و 
تحلیل سازه
و پوشش 

سایبان براي 
محصوالت 

و گرمسیري
-نیمه

گرمسیري

طراحی و 
تحلیل سازه
و پوشش 

سایبان براي 
محصوالت 
معتدله و 
سردسیري

طراحی و 
تحلیل سازه
و پوشش 

سایبان براي 
محصوالت 

خاص
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مصوب شده بودند مشارکت فعال داشته  1933سازمان که در سال هاي کالن در سایر طرح مؤسسهچنین، هم

اي به گونه. و پس از آن این مشارکت را افزایش داده است 1933انتهاي سال هاي کالن جدید در و با تصویب طرح

تدوین و ارائه شده که  مؤسسههاي مرتبط توسط همکاران هاي کالن، پروپوزالدر خصوص برخی از این طرحکه، 

 یندههاي کالن مصوب سازمان نماچنین در بسیاري از طرحهم مؤسسهدر دست بررسی و طی مراحل مرتبط است. 

کاهش "یا نمایندگانی در کمیته مدیریت طرح کالن معرفی کرده است. مسئولیت اجراي دو طرح کالن با عناوین 

 .است مؤسسهنیز بر عهده همکاران  "وري آبارتقاء بهره"و  "ياز زائدات در محصوالت کشاورز يرگیو بهره عاتیضا
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خانه هاي اجرایی در سطح وزارتهاي متعددي را با معاونتهاي مشترك و همکاريسسه از دیرباز فعالیتؤم

هاي ها داشته است. عضویت در کمیتهها، معاونت ترویج و سایر دستگاههاي جهاد کشاورزي در استانمتبوع، سازمان

اي اجرا، ارائه و اجرهاي پژوهشی با همکاري بخش فنی طرفین، انجام بازدیدهاي تخصصی مشترك، تدوین نیازمندي

ها است. با این حال و با هاي پژوهشی در راستاي رفع تنگناهاي عملیاتی بخش اجرا و غیره از اهم این فعالیتپروژه

گسترش تعامل با تري به منظور هاي بیشتالش مؤسسهتاکنون،  1933توجه به اهمیت موضوع، از نیمه دوم سال 

ماهه هاي تالش سهداشته که جزئیات آن در قالب گزارش مرتبط يهادستگاه ریوزارت متبوع و سا ییاجرا يهابخش

 ها عبارت است از:ارسال شده، آمده است. برخی از این همکاري متبوع به سازمان 1933که در سال  مؤسسه

 ( افت گندم در مراکز  نییعملکرد چهار نوع الک در تع یابیارزهمکاري با معاونت زراعت وزارت متبوع

 (دیخر

 محصوالت  کاربرديهاي تعیین آب همکاري با معاونت آب و خاك وزارت متبوع )اجراي طرح و پروژه

 کشاورزي(

 ( رانیا تونیز یکشروغن يواحدها يبندو رتبه یابیارزهمکاري با معاونت باغبانی وزارت متبوع) 

 نامه دانشجویی مشترك(هاي مشترك، رساله و پایانهمکاري با وزارت علوم، تحقیقات و فناوري )پروژه 

 ها(همکاري با سازمان محیط زیست )اجراي طرح تاالب 

 جانبه اجراي پایلوت کشاورزي هوشمند( 5نامه همکاري با سازمان جهاد کشاورزي استان اردبیل )تفاهم 

 استان يکشاورز ییو غذا یلیتبد عیتوسـعه صناها )هاي جهاد کشاورزي استانهمکاري با برخی سازمان 

 ی(نیگزو مکان يبندتیاولو ،یسنجتیظرف يبر مبنا ،یشیآما کردیبا رو لیاردب

 

همکاری با 

اجرایی  های دستگاه

 متناظر
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 5نامه همکاري با ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري )تفاهم 

 جانبه اجراي پایلوت کشاورزي هوشمند(

هاي درخواست معرفی نمایندگانی از بخش 1933گونه که پیش از این نیز ذکر شد، در نیمه دوم سال همان 

ها ارسال شده و اقداماتی نیز در این به تمامی معاونت مؤسسهاجرایی مرتبط براي عضویت در کمیته علمی فنی 

 خصوص به انجام رسیده است.
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شدن )فناورانه( حاصل از شدن )ترویجی( و قابل تجاريهاي قابل ترویجییافتهدستاوردها یا وضعیت  6شکل 

در  دستاوردهادهد. این )ستاد و مراکز تابعه( را نشان می مؤسسهترویجی -هاي پژوهشی یا پژوهشیاجراي پروژه

متبوع منتشر یا مورد تایید دفاتر هاي فناورانه سازمان کتاب یافته یاهاي قابل ترویج در کتاب یافته 1933سال 

هشی با هاي پژومبنی بر تصویب پروپوزال مؤسسهکه رویکرد اخیر با توجه به ایناند. مرتبط در سازمان قرار گرفته

 1933هاي پژوهشی در سال تر دستاوردهاي حاصل از اجراي پروژهمحور بوده، خوشبختانه بیشدستاوردهاي یافته

در زمینه تولید علم و انتشار مقاالت مرز علم در  مؤسسهجی و فناورانه بوده است. با این حال، به ترتیب از نوع تروی

 نشان داده شده است. 1نیز فعالیت خوبی داشته است که وضعیت آن در شکل Q2 و  Q1مجالت معتبر با رتبه 

 اندر مرتبط قرار گرفتهمنتشر یا مورد تایید دفات 1366هاي ترویجي و فناورانه كه در سال یافته -9شکل 
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 1366در سال  مؤسسهمقاالت مرز علم  -7شکل 
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رونـد و مـدت  و در قالب محورهاي: 1933در سال  مؤسسهپژوهشی  هايبررسی و تحلیل فعالیت

مشترك، خـاص و  يهاپروژهآمار و اطالعات ؛ 1931با سال  سهیدر مقا یهـاي پژوهشطرح/پروژه بیتصو

 ؛1931با سال  سهیدر مقا یفن یعلم تهیعملکرد کم؛ 1931با سال  سهیدر مقا یپژوهش يهاپروژه سـرانه

هاي کالن مشارکت در طرحی؛ پژوهش يهاروند و نحوه نظارت بر طرح/پروژهی؛ پژوهش یلیتحل يهاگزارش

 ، در این گزارش ارائه شد.و فناورانه یجیدستاوردهاي ترو ؛ ومتناظر ییهاي اجراهمکاري با دستگاه؛ موجود

به هاي آتی در برنامهموارد زیر باید  1933در سال  مؤسسهو بررسی عملکرد  بر اساس نتایج این گزارش

 شود: مورد توجه قرار گیردتر طور جدي

 مؤسسه استراتژيماموریت و  انداز،در بستر چشم تیفعال 

 ــ هايپروپوزال نیتدو ــاخص یمبتن یپژوهش ــ هايبر ش پایداري و  ،ییغذا تی)امن یاثربخش

 (يکاهش ارزبر، و بخش کشاورزي انبراي کشاورز ثروت دی، تولتولید حفاظت از منابع

 ال محتوا، انتق دی)پژوهش، تول هاتیفعال هی( در کليزارافو نرم افزاري)سخت يتمرکز بر فناور

 (رهیغ ج،یترو ها،افتهی

 و( قرارداد و نامه)تفاهم یپژوهشــ هايتیفعال هیدر کل یر بخش خصــوصــمشــارکت و حضــو 

 یانتقال دانش فن ای فروش

     اتیاز تجرب يرگیو بهره ییاجرا هايو دستگاه یدانشـگاه  ،یمشـارکت با موسـسـات پژوهشـ 

 یالمللنیب

 بندیجمع 
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 کالن سازمان هايطرح يدر راستا یپژوهش هايتیفعال تیهدا 

  ترسیم و در عرصـه بخش کشاورزي   مؤسـسـه   یاثربخشـ  يهالیکردن تحل ییدر نها عیتسـر

 مؤسسهگانه  23 ي پژوهشیمحورهاوضعیت فنی و مهندسی در 

 همکاران یو علم یپژوهش يهاتیاقدامات مربوط به فعال هیدر کل گريعیو تسر گريلیتسه 

هاي پژوهشی، آموزشی و بر اساس شاخص 1933در سال  مؤسسهکه، ارزیابی عملکرد با توجه به این 

در ستاد و  مؤسسهتک اعضاي هیات علمی هاي پژوهشی و تکارزیابی عملکرد بخشچنین همترویجی 

نتایج آن در هجدهمین نیز انجام و هاي گذشته و مقایسه عملکرد با سال 1933مراکز تابعه در سال 

تهیه گزارش تحلیلی این  ارائه شده است، (1033مرداد  6در تاریخ )برگزارشده  مؤسسهآیی ساالنه گردهم

اي هنتایج این گزارش و گزارش ارزیابی از تلفیقرود انتظار میقرار دارد.  مؤسسهارزیابی در برنامه کار 

به شناخت کافی از نقاط قوت و ضعف خود و مواردي که نیاز به بهبود دارند، برسد و در  مؤسسهمذکور، 

  بهبود عملکرد خود گام بردارد. راستاي
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. سازمان یینها يهابرنامه، طرح کالن، طرح، پروژه و گزارش بیتصو. دستورالعمل 1933نام، بی

 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

 مهندسیو  فنی تتحقیقا موسسه دعملکر یابی. ارز1936ن.  ،عباسیف. و  ،عباسیب.،  ،جمشیدي

. ورزيکشا مهندسیو  فنی تتحقیقا موسسه. 52233 رهشما ،فنی علمی ارشگز. 1935 لسادر  ورزيکشا

 کشاورزي. یجوترو  زشموآ ت،تحقیقا نمازسا

 مهندسیو  فنی تتحقیقا موسسه دعملکر یابی. ارز1931ن.  ،عباسیف. و  ،عباسیب.،  ،جمشیدي

. ورزيکشا مهندسیو  فنی تتحقیقا موسسه. 56369 رهشما ،فنی علمی ارشگز. 1931 لسادر  ورزيکشا

 کشاورزي. یجوترو  زشموآ ت،تحقیقا نمازسا
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