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 پیشگفتار 

سایر انواع سررمایه  افزوده را نسبت به  ترین سودآوری و ارزشبیش درازمدتگذاری در امر پژوهش در  یهسرما

رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و کشورهای بین سرعت ارتباط مستقیم  ،گواه این مطلب. گذاری ها را دارا است

. استی پژوهش  در حوزه ها آنگذاری  مایهمانند کره جنوبی، برزیل، چین و هند با میزان سر توسعه درحالی  نمونه

ریزی، اجررا   گذاری، برنامه توجهی یا عدم توجه کافی به نقش دانش، تجربه و دستاوردهای تحقیقاتی در سیاست بی

 ی در حروزه  شرده  انجرام های انسانی و زیربنرایی   گذاری و بر زمین ماندن سرمایه توسعه کالن های طرحو نظارت بر 

ها و یرا بیراهره رفرتن     آمیز طرح موفقیتهرچند برای اجرای  ازحد یشبهای  اعث ایجاد هزینهپژوهش ممکن است ب

 .های اجرایی کشور شود ها توسط بخش این طرح

ی  برازوی تحقیرق و توسرعه    عنروان  بره ی آن،  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مؤسسات تابعره 

هرایی ماننرد    گرذاری در نیرروی انسرانی و زیرسراخت     سررمایه ی عظیمی از  وزارت جهاد کشاورزی، شامل مجموعه

پاسر  بره نیازهرای     منظرور  بره ها و تجهیرزات اسرت کره     ها، مزارع، ماشین ها، کارگاه فضاهای تحقیقاتی، آزمایشگاه

ی عرری  و طویرل، وظرایف     روشن است که برای این مجموعره . تحقیقاتی بخش کشاورزی کشور ایجاد شده است

عمرل کرردن سرازمان بره     . گذاری، نظارت و پژوهش تدوین شرده اسرت   های سیاست حوزه حاکمیتی مشخصی در

عظیمی  ی تواند ارزش افزوده برداران می دستاوردهای تحقیقاتی توسط بخش اجرا و بهره یریکارگ بهوظایف خود و 

کاهش بازدهی و هدر  اما، ناتوانی سازمان در انجام کامل وظایف به هر دلیل، باعث. در بخش کشاورزی ایجاد نماید

یافتن نقاط ضعف و رفع موانع و مشکالت درونی و بیرونی موجرود در راه عمرل بره    . شود های ملی می دادن سرمایه

قرانونی و   یرک وظیفره    ،و دلسوزان مرتبط با موضوع در سطوح مختلرف  یانمتصدوظایف این سازمان برای تمامی 

 . استشرعی 

گرذاری عظیمری در گذشرته و حرال انجرام       ابع طبیعی کشور سرمایهدر شرایطی که در بخش کشاورزی و من

های ارزشمندی در قالب تشکیل و تجهیز سازمان تحقیقات، آمروزش و تررویج کشراورزی ایجراد      شده و زیرساخت

تکیره برر انجرام     یجا به وخطا آزمونی  گیر و استفاده از روش پرهزینههای چشم شده است، رها کردن این ظرفیت

. های اجرایی کشاورزی کشور باشد خسارات بزرگی در بخش منشأتواند  دستاوردهای آن، می یریکارگ هبپژوهش و 

هر سازمان و تشکیالتی را تحت ترأثیر    ممکن است میزان کارآمدی ،آنچه مسلم است، گذشت زمان و تغییر شرایط

روزرسانی وظرایف   و به شناسی یبآسو توجهی به آن  رهاسازی و بی یجا بهقرار دهد، لذا بازبینی عملکرد تشکیالت 

 . پویایی روزافزون آن تشکیالت، از اصول اثبات شده در مدیریت است منظور بهو سازوکارهای انجام وظایف 

شرط اساسی برای ایفای نقش سازنده و مؤثر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در توسرعه و   پیش

ارتباط تنگاتنگ و متقابرل برین اجرزای سرازمان برا وزارتخانره متبروع و        شکوفایی کشاورزی کشور ایجاد و تقویت 

هرای تحقیقراتی برر     گذاری و تردوین برنامره   های اجرایی آن برای تبادل اطالعات، تعیین مشکالت، سیاست معاونت

فکرری،   ها و محورهرای پژوهشری برا هرم     تدوین اولویت. های موضوعی و محصولی آن وزارتخانه است اساس اولویت

کراری و انجرام    اجتنراب از پراکنرده   سربب  طررف  یرک ازهای اجرایی وزارتخانره،   شارکت و پشتیبانی مالی معاونتم

زمران   ینترر  کوتراه دار در این سازمان و از طرف دیگر باعث حل مشکالت بخرش اجررا در    های غیر اولویت پژوهش

 .شود ممکن می

ی آن از نظرر اعتبرارات    ی و مؤسسرات تابعره  در چند سال اخیر سازمان تحقیقات، آموزش و تررویج کشراورز  

هرای    در بسیاری مواقع کفاف هزینه یافته یصتخصکه اعتبارات  یا گونه بهاند،  در تنگنا قرار گرفته شدت بهپژوهشی 

در . های بزرگی از سیستم غالب شده اسرت  بر بخش یا کننده نگرانجاری و نگهداری آن را نیز نکرده و عمالً رکود 
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توسط بیگانگان فشرار سرنگینی را برر اقتصراد و پیشررفت کشرور وارد         های ظالمانه اعمال انواع تحریمشرایطی که 

یرا بره برازی نگررفتن تمرامی      ( سرازمان متبروع  )ی عظریم ملری    نموده است، بدون استفاده رها کردن این سرمایه

اقتصراد مقراومتی و    جلرو  روبره برخالف مسیر پویا و  یناخواسته حرکت صورت بهتواند  های موجود در آن می ظرفیت

 . اهداف آن باشد

بایست اجرای آن بخش از وظرایف خرود را    های وابسته به دولت می های کلی نظام، سازمان بر اساس سیاست

 کننرد کند، به بخش خصوصی واگذار  به بخش خصوصی امنیت و منافع ملی کشور را تهدید نمی ها آنکه واگذاری 

آن مؤسسره تحقیقرات فنری و     تبرع  بره در حال حاضر، سازمان متبوع و . تی بپردازندو خود به انجام وظایف حاکمی

رسرانی   نیروها و امکانات خود در جهت خردمت  یریکارگ بهمهندسی کشاورزی، به علت کمبود اعتبارات الزم برای 

بره   یواگرذار  قابرل کند ضمن پرهیز از انجام وظایف  به کشاورزی کشور از طریق انجام وظایف حاکمیتی، تالش می

این مؤسسره  . مشارکت با بخش خصوصی استفاده نماید منظور بههای خود  ، از امکانات و زیرساختخصوصیبخش 

هرا و   شررکت  ی برازوی تحقیرق و توسرعه    عنروان  بره در برخی مروارد از نیروهرای متخصرص و امکانرات آزاد خرود      

هرای   وری ظرفیرت  جامعه، با افزایش بهره کند تا ضمن ایجاد ثروت برای بخش خصوصی استفاده می یدکنندگانتول

 . های پژوهشی مؤسسه را نیز تأمین نماید ی خود، بخشی از هزینه آزاد و بدون استفاده

باعرث ایجراد    خصوصری و تعامل بخش دولتی با بخرش   یتیحاکم یرغسپاری وظایف  حرکت در راستای برون

شرود، امرا در    سرازی بخرش دولتری مری     ابرک های اقتصادی بخش خصوصی و کوچک کردن و چ پویایی در فعالیت

، برای آن دسته از وظرایف کره هرم دارای قابلیرت واگرذاری بره       یتیحاکم یرغی تفکیک وظایف حاکمیتی و  حوزه

، الزم است تا زمانی که بخش خصوصری  استاز منظر منافع ملی ضروری  ها آنبخش خصوصی هستند و هم انجام 

وظایف حاکمیتی تلقی شرده   عنوان بهرا به عهده نگرفته است،  ها آنت اجرای ورود ننموده و مسئولی ها آندر انجام 

هرا برا    سرپاری وظرایف در بخشری از حروزه     است کره بررون   ذکر قابل. و توسط بخش دولتی پشتیبانی و اجرا شوند

ی  هرای جردی بره اقتصراد و جامعره      توانرد آسریب   محدودهایی روبرو است و واگذاری کارشناسی نشده وظایف می

 یقرات در تحق یردولتری غسرهم بخرش    یافتره  توسرعه  یدر کشورهابر اساس آمارهای موجود، . شاورزی وارد نمایدک

این در حالی اسرت کره حتری در    . درصد است 3، حداکثر توسعه درحال یدرصد و در کشورها 41حدود  یکشاورز

سرهم بخرش    یکا،در آمر، مثال عنوان به. است ها وارد نشده بخش غیردولتی در تمام حوزهنیز  یافته توسعهکشورهای 

، ولری در  اسرت از سهم دولرت   یشب یکشاورز های ینیا ماش ییغذا یعنظیر صنا ییها بخش یقاتدر تحق یخصوص

 .نزدیک به صفر است یو اقتصاد کشاورز ییغذا یتامن ،زیست یطمحچون  ییها بخش

یف غیرر حراکمیتی بایسرتی    سپاری وظرا  آنچه مسلم است، گسترش همکاری با بخش خصوصی با هدف برون

و بر اساس شناخت وضع موجود و نیراز آینرده، از طریرق تعیرین نقراط ضرعف و قروت،         ریزی شده برنامه، هدفمند

هرای   هرا و توانمنردی   در این نوشتار تالش خواهد شد که برا معرفری سراختار، ظرفیرت    . باشدها،  ها و چالش فرصت

برونردادهای  تفکیرک  هرای آن،   و تفکیک وظایف و مأموریت ی، تعریفکشاورز یو مهندس یفن یقاتتحق ی مؤسسه

، بره بخرش خصوصری   و دسرتاوردهای پژوهشری    یتیحراکم یرغهای موجود برای واگذاری وظایف  مؤسسه، ظرفیت

سپاری وظایف و انتقال دانش فنی حاصل از  های مؤسسه برای سرعت بخشیدن به برون رو و برنامه پیش یها چالش

   .شوده بخش خصوصی معرفی ب شده انجامهای  پژوهش
 

 

 



 

 
 

 

3 

 فصل اول

 

 

 

 

 فصل اول

 یکشاورز یو مهندس یفن یقاتتحق ی مؤسسه یمعرف

 

های اجرایری وزارت جهراد کشراورزی در    با توجه به نیاز بخش کشاورزی مهندسی و فنی تحقیقات ی مؤسسه

 هرای  فعالیرت  ،یتحقیقرات  هرای  یتاولوو مشکالت فنی و مهندسی بخش کشاورزی، با تعیین حدود و  مسائلزمینه 

 و سرتاد  در علمری  تایهعضو  نفر 647 دارای مؤسسه این. است نموده آغاز 6913 سال از را خود پژوهشی و علمی

غیرر   نیروهرای  آن بره ( دکترری  و ارشرد  کارشناسری ) علمری  تایر ه اعضاء است و نسبت کشور در تابعه یها بخش

 و آموزش کشراورزی  تحقیقات مرکز 61 در مؤسسه این .(6-6جدول ) است 2 از کمتر و مطلوب نسبتاًعلمی  تاهی

 گلسرتان،  اصرفهان،  کرمران،  خوزسرتان،  اردبیرل،  غربری،  و شرقی یها های آذربایجان استان طبیعی، شامل منابع و

 و تابعره  بخرش  آبراد، دارای  یصرف  و ، مرکرزی کهنرو   و جیرفرت  تهرران،  سرمنان،  همدان، رضوی، خراسان فارس،

 ، دارایقرزوین   وخراسان شمالی  بختیاری، و چهارمحال هرمزگان، ی، شامل گیالن،تحقیقات مرکز پنج در همچنین

 ده تخصصی، دیسیپلین سه دارای کشاورزی مهندسی و فنی تحقیقات ی مؤسسه ی،طورکل به. است تحقیقاتیگروه 

  :است زیر شرح به تحقیقاتی و فنی خدمات یک بخش و تحقیقاتی بخش

 تخصصی آزمایشگاه چهار و تحقیقاتی بخش سه با زهکشی و ریآبیا مهندسیتحقیقات  دیسیپلین -6

 شرش  و تحقیقراتی  بخش دو باهای پس از برداشت و فناوری غذایی صنایع مهندسیتحقیقات  دیسیپلین -2

 تخصصی آزمایشگاه

 و تحقیقراتی  بخرش  چهرار  با مکانیزاسیون و کشاورزی یها ماشینمکانیک  مهندسیتحقیقات  دیسیپلین -9

 تخصصی آزمایشگاه چهار

 گلخانه  مهندسی تحقیقات بخش -4

 تحقیقاتی و فنی خدمات بخش -1

 
 6934مؤسسه در سال  یانسان یروینتوزیع  یتوضع -6-6جدول 

 جمع گلخانه های کشاورزیماشین صنایع غذایی آبیاری مرتبه علمی ردیف

 647 61 11 91 47 علمیتاهی 6

 99 9 62 1 62 محقق 2

 681 68 12 46 13 - جمع
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 موسسه های اصلی انداز و ماموریتچشم -6 -6

بررای تحقرق اهرداف و کسرب     موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی همانند هر سازمان پویرای دیگرر   

هرا و وظرایف حراکمیتی و    در این راستا و برا توجره بره ماموریرت    . داشتن استراتژی و برنامه استموفقیت نیازمند 

 ، ماموریرت (vision) موسسه مشتمل بر سه مولفره اصرلی چشرم انرداز    غیرحاکمیتی در سطح ملی، استراتژی کلی 

(Mission ) و اقدام(Action)ای است واقع گرایانه، محقرق الوقروع و جرذاب    چشم انداز آینده. ، تدوین گردیده است

 چشم انداز وضرعیتی را معرفری  به عبارتی دیگر . تصویری از آینده مطلوب یک سازمان استو یا سازمان یک برای 

ماموریرت بیرانگر   . به آن دسرت خواهرد یافرت    ماموریت و اقدام هامی کند که سازمان پس از اجرای موفقیت آمیز 

بررای  . علت وجودی سازمان است و جایگاه سازمان را از این جهت که به چه کاری اشرتغال دارد نشران مری دهرد    

. پاسر  داده مری شرود    چررا؟  و  ؟گونره چ  ،برای چه کسانی؟ ، تعریف ماموریت سازمان به چهار سؤال چه چیزی؟

ها نیز مجموعه برنامه ها و عملیات اجرایی هستند که در راستای ماموریت و برای تحقق چشم انداز انجام می اقدام

سه مولفه اصلی بنیاد استراتژیک موسسه تحقیقات فنری و مهندسری کشراورزی یعنری چشرم      بر این اساس . شوند

 .ارائه گردیده است 6-6ر  زیر تدوین و مطابق شکل انداز، ماموریت و اقدام  به ش

 ( Vision) اندازچشم

 سرآمد در تولید علم و فناوری در حوزه فنی و مهندسی کشاورزی در کشور 

 های کالن ملیسازیتأثیرگذار در تصمیم 

 های کشاورزی با رویکرد توسعه پایداروری نهادهاثربخش در بهبود بهره 
 

 (Mission) مأموریت

 هایها در زمینههای پژوهشی، انجام پژوهش و انتقال یافتهیین سیاستتع: 

 های کشاورزیوری نهادهبهبود بهره 

 سازی مصرف آب در کشاورزیبهینه 

 توسعه مکانیزاسیون زراعی، باغی، دام، طیور، آبزیان و منابع طبیعی 

 کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی 

 توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی روستایی 

 های گلخانه ای توسعه پایدار کشت 

 های نوینسازی فناوریبومی 

 

 

 ( Action) اقدام

 های دولتی و خصوصیهای تحقیقاتی برای تأمین نیازهای پژوهشی و علمی بخشانجام پروژه 

 های بنیادی برای گسترش مرز دانشانجام پروژه 

 سازی تحقیقات های نوین و تجاریمعرفی فناوری 

 ل دستاوردهای پژوهشی آموزش و انتقا 

 المللیتعامل با مراکز علمی و اجرایی ملی و بین 

 آموزش و ارتقاء منابع انسانی مؤسسه 
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  تحقیقاتیهای  ها و بخش یسیپلیند معرفی -6-2

 یو زهکش رییاآب یمهندستحقیقات  یسیپلیند -6-2-6

  فشار تحتآبیاری تحقیقات بخش  -6-2-6-6

منرابع  اسرتفاده از  ، نقرش کلیردی در   خشرک  یمهنوری مصرف آب در کشاورزی مناطق خشک و  افزایش بهره

برا تولیرد بیشرتر بره ازای      ،تر به بیانی ساده. امنیت غذایی دارد ینتأممحدود آب و جلوگیری از آلودگی محیطی و 

های نوین  روش .ماند و مصارف شهری و صنعتی باقی می زیست یطمحیشتری برای نیازهای مصرف آب کمتر، آب ب

های آبیراری   مشتمل بر انواع روش فشار کمفشار و  های آبیاری تحت روش ازجملهآبیاری در کشاورزی  ی و پیشرفته

 هرایی ماننرد   دارای مزیتند، طور صحیح طراحی، اجرا، و مدیریت شو هب که یدرصورتها  ای و هیدروفلوم بارانی، قطره

 طرور  بره را آب وری مصررف   بهرره  وهسرتند   تر آب در سطح مزرعه، کاهش تلفات عمقی و روانراب  توزیع یکنواخت

 .بخشند دار بهبود می معنی

طور مناسب شناسایی شرده و برا توجره بره شررایط       هآبیاری ب ی های پیشرفته در این راستا نیاز است تا روش

 ی و گیاه و نیز بر اساس شرایط اجتماعی به بخش کشاورزی انتقال داده شود ترا توسرعه   وخاک آبمختلف اقلیمی، 

سسره تحقیقرات فنری و مهندسری     ؤم فشرار  تحتبخش آبیاری  .پایدار صورت پذیرد صورت بهدر سطح کشور  ها آن

ی شناسایی، انطبراق و  خود را رو های یتفعالهای نوین و پیشرفته آبیاری،  کشاورزی در راستای توسعه پایدار روش

 .متمرکز کرده است ها سامانهانتقال این 

 سطحی و شبکه های آبیاری و زهکشیبخش تحقیقات آبیاری  -6-2-6-2

و شرایط کم براران حراکم برر بیشرتر منراطق زراعری کشرور، امرروزه          خشک یمهنبا عنایت به اقلیم خشک و 

، در دستور کار مدیران و مرزوبومارزشمند این  های یهسرما نعنوا به وخاک آببهینه از منابع  یبردار بهرهحفاظت و 

و دستیابی به حداکثر  وخاک آبحفاظت از منابع  ازآنجاکههمچنین . برنامه ریزان بخش کشاورزی قرار گرفته است

حصول بیشترین بازده تولید در بخش کشاورزی، حجم عظیمی از کار را  منظور بهدر مصرف آب  ییجو صرفهمیزان 

های پژوهشی مرتبط با علروم   نماید، فعالیت در زمینههای سنتی و مدرن آبیاری طلب میاراضی زیردست شبکهدر 

رویکرد تحقیقاتی این بخش در راستای . ای در سطح ملی برخوردار استآبیاری و زهکشی از اهمیت و جایگاه ویژه

، اسرتفاده از  (ه تا مزرعهضاز سطح حو)سنتی و  جدیدهای آبیاری و زهکشی  حل مسائل و مشکالت مبتالبه سامانه

برا توجره بره نقرش بسریار مهرم       . اسرت  غیرره   و هرا  شربکه  محیطی یستزهای نامتعارف در کشاورزی، مسائل آب

های آبیاری و زهکشی در استفاده بهینه از آب، در تولید محصوالت کشاورزی و در توسعه پایدار اقتصرادی و   شبکه

مطالعه، طراحی و سراخت ایرن    ی عظیمی در زمینه های گذاری یهسرماها،  ین شبکهاجتماعی مناطق تحت پوشش ا

و اسرتفاده بهینره از آب از    شرده  انجرام  هرای  گذاری یهسرمابرداری پایدار از  بهره منظور به. است شده  انجامها  شبکه

 و مسرائل  بررسری  یگرر، د سوی از زهکشی و آبیاری های شبکه ی توسعه برای موجود پتانسیل به توجه با و سو یک

نیازهای کشور  ینتر مهم از ها شبکه سازی ینهبه و مشکالت رفع برای  مناسب یکارها راه ی ارائه و مبتالبه مشکالت

 . است

 های کشاورزی و مکانیزاسیون ماشینمکانیک مهندسی تحقیقات  یسیپلیند -6-2-2

 را مکرانیزه  هرای   هرا و روش  ده از ماشرین و محدودیت منابع از طرف دیگر، اسرتفا  طرف یکازافزایش جمعیت 

تحقیقرات   یسریپلین د. ساخته اسرت  یزناپذیرگردر تولید محصوالت کشاورزی  یور بهرهراندمان و  افزایش منظور به
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در  عمردتاً در راستای پاس  به نیاز بخش کشاورزی کشرور،  های کشاورزی و مکانیزاسیون  ماشینمکانیک مهندسی 

 یرد ها و ادوات مختلف کشاورزی در مراحرل مختلرف تول   ی کاربرد و ترکیب مناسب ماشینها ارزیابی شیوه ی هزمین

 مورداسرتفاده ها و تجهیرزات   ی و کیفی ماشینکم یابی، ارز(کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت ورزی،  خاک)

 هرای  ینماشر سرازی و اصرالح    بهینره  ی،کشاورز های ینتولید محصوالت کشاورزی، طراحی و ساخت نمونه ماشدر 

تعیرین نروع، تعرداد و ظرفیرت مناسرب       ینهمچنر . برا شررایط کشرور فعالیرت دارد     هرا  آنتطبیق  یبرا رزیکشاو

الگوها و انتخاب فناوری  ی ها و افزایش درآمد، ارائه عملیات، کاهش هزینه موقع بههای کشاورزی برای انجام  ماشین

تحقیقرات مکانیزاسریون    ی نره ییگرر ایرن بخرش در زم   مهرم د  هرای  یتفعالمناسب برای افزایش کارایی ماشین از 

هرای کشراورزی مشرتمل برر کشراورزی دقیرق و        در ماشرین  یننرو پیشرفته و  های یکاربرد فناور. است یکشاورز

 . بخش است ینا یرچند سال اخ های  یتاز فعالنیز مخرب  یرغ یها آزمون

 س از برداشتپ های یو فناور ییغذا یعصنا یمهندس یقاتتحق یسیپلیند -6-2-9

مختلرف مررتبط برا     هرای فناوری و علوم از گیریپس از برداشت با بهره هایمهندسی صنایع غذایی و فناوری

 .آوردمری  فرراهم  را شده فرآیند و خام غذایی هایمحصوالت و فرآورده یفیتک یارتقامواد غذایی موجبات حفظ و 

 ،علمری  ی بهینره  یهرا  حرل  راهشت با هدف دستیابی به های پس از برداتحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوری

کراهش ضرایعات و    تضمین ایمنری محصروالت،   کیفیت محصوالت کشاورزی،ی ارتقا برای حفظ و فنی و اقتصادی

در تهیره و ترأمین    یجهراد کشراورز  نظر به تعهردات و رسرالت وزارت   . شود یموری تولید انجام نهایتاً افزایش بهره

های پس از برداشرت  و با کیفیت مطلوب، بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوریمحصوالت غذایی سالم 

های پرس  ترین مسئولیت خود را پرداختن به امر تحقیقات در زمینه علوم و مهندسی صنایع غذایی و  مراقبتمهم

در این راسرتا، مردنظر    .داندمی های کشاورزیفرآوردهی  افزودهارزش ارتقای حفظ کیفیت و به منظور  از برداشت 

امنیرت  ارتقای ضامن تداوم و  عنوان به ساله یستبانداز صنایع تبدیلی و تکمیلی در سند چشم ی توسعه قرار گرفتن

های پرس از برداشرت در سراختار    غذایی کشور، بیانگر اهمیت و جایگاه تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوری

اسرت کره برا     یراتی و عمل یمارهرا ت ی یهکل ی یرندهدربرگپس از برداشت  هاییفناور  .است یجهاد کشاورزوزارت 

یمحصول در مراحل پس از برداشرت صرورت مر    یفیتو حفظ ک یماندگار یتقابل یشو افزا یعاتضا اهشهدف ک

  اجراشرده بطره برا کراهش ضرایعات     راتحقیقاتی در این بخرش در  ی   پروژه 31ه در حدود های گذشت در سال. گیرد

 یرد تول منظرور  بره  یروانی ح یا یاهیگ یرفسادپذمواد خام  آوریو عمل یبه فرآورنیز  یلیو تکم یلیتبد یعصنا. است

 . پردازد یم یدارپا ییغذا هایفرآورده

 گلخانه یمهندس یقاتتحق بخش -6-2-5

 ، برذر، کرود و  یانرژویژه آب،  های کشاورزی، به ف نهادهدر کاهش مصرای  گلخانه هایبا توجه به نقش کشت

 یرران هکترار گلخانره در ا   61111حدود  اکنون همها در کشور در حال افزایش است و  ، سطح زیر کشت گلخانهسم

سراخت،   ی،الزم در طراحر  یکمبرود دانرش فنر    یرل بره دل  ای     گلخانره  یردات صنعت گلخانه و تول لیکن. وجود دارد

 یکجامعه، در طول  یازبنا به ن که شود می بینی شیپ. روبرو است فراوانی مشکالت و مسائلبا  ید،و تول برداری     بهره

ضررورت توجره    افزایش سرطح،  ینو ا یابدهکتار گسترش  91111به حدود ها در کشور  گلخانهسطح آینده  ی ههد

حرل   یبررا  المللری      ینبر  یرات اسرتفاده از تجرب  یرز بخرش و ن  یندر ا یو کاربرد یادیبن یقاتبه گسترش تحق یجد

  .دهد     یصنعت را نشان م ینا یرو پیش تمشکال و ها     چالش

سازه و تجهیزات کنترل محیطی گلخانه، آبیاری و زهکشری   ی بخش تحقیقات مهندسی گلخانه، در سه زمینه

زات کنترل محیطی شرامل  تجهی و سازه واحد تحقیقات. دارد فعالیت ای   و مسائل پس از برداشت محصوالت گلخانه
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و  فنری  کرارآیی  افزایش کارهای   راه ی و ارائه مکانیزاسیون سطح ارزیابی ای،   گلخانه ساتیتأس و ها   تحقیق روی سازه

و  ای   در تردوین اسرتانداردهای ملری سرازه و تجهیرزات گلخانره       همکاری ها،   گلخانه در رفته بکار فناوری  اقتصادی

 یراری آب یهرا  سرامانه انرواع   سازی ینهبه و    بررسی. متمرکز است ای   ت گلخانهتجهیزا و سازه های   سیستم سازی   بومی

محصروالت   یرد کراربرد آب در تول  هرای    چرالش  یهرا، بررسر   مدیریت آبیاری و مصرف آب در گلخانره  ودبهب یکرو،م

 هرای    و روش یراری کودآبنامناسرب،   هرای  یرسراخت نامناسرب، ز  یاریروش آب یاری،نامناسب آب یریتمد) یا گلخانه

برداشرت، پرس از    لمسائ یبررس. است یقاتیاین بخش تحق یو زهکش یاریف واحد آباز وظای( یدروپونیککشت ه

انرواع   ی مطالعره  یرز و ن ای   محصروالت گلخانره   یعاتکاهش ضا یتدرنهاو  یبازارپسند ی،برداشت، حفظ ارزش غذائ

 یواحد فنراور  یفاز وظا ای   انواع محصوالت گلخانه یو بازارپسند یطول مدت نگهدار ی،ماندگار یشافزا های   روش

  .است یقاتیپس از برداشت این بخش تحق

 های تحقیقاتیها و بخشدیسیپلینوظایف  -6-9

 یتیحراکم  یرر غحراکمیتی و  وظرایف  بره  ی کشراورز  یو مهندسر  یفن یقاتتحق ی مؤسسهوظایف  یطورکل به

و  یرتبط با منرافع ملر  مشود که  ها اطالق می وظایف حاکمیتی به آن دسته از وظایف و مسئولیت. دنشو تقسیم می

 هرا  آنبوده و اجرای  یو دولت یتیحاکم ینهادهای  به عهده ها آنانجام  لذا بوده وکشور  یعموم یازهاین یپاسخگو

شرود   مری  یو امور یادیبن یقاتتحقی تحقیقات شامل  این وظایف در حوزه. است یمستلزم استفاده از اقتدار عموم

همچرون   هرایی  راستا، مقوله یندر ا .ندارند یمال یتجذاب یبخش خصوص یجامعه، برا یضرورت آن برا یرغمکه عل

هرای   یی، سدها و شبکهغذا یتامن یارتقاو  ینتأم یات،وصول مال ی،روابط خارج ی،عموم یتدفاع، حفظ نظم و امن

 .شوند یمحسوب م یتیحاکم یفاز وظا هایی مثال یهمگرسانی،  آب

شود که منافع بخش محدودی از جامعه  می اطالقهای اقتصادی  تبه آن دسته از فعالی یتیحاکم یرغوظایف 

بر این اسراس  . ی کافی داشته باشدمال یتجذاب یبخش خصوص یبرا ها آنرا در برگرفته و انجام ( بخش خصوصی)

شود که به اشتراک گذاشتن مراحرل اجرایری و    نیز آن دسته از امور تحقیقاتی را شامل می یتیحاکم یرغتحقیقات 

رونق اقتصرادی در کشرور   اندازد، باعث  منافع ملی کشور را به خطر نمی که ینابا بخش خصوصی ضمن  ها آن نتایج

نشان  2-6شکل ی در کشاورز یو مهندس یفن یقاتتحق ی مؤسسههای  محورهای کلی وظایف و مأموریت .شود می

ی تخصصری خرود دارای    حروزه ایرن مؤسسره در   تحقیقراتی  هرای   ها و بخش از دیسیپلینهر کدام . داده شده است

 .شود پرداخته می ها آنکوتاه به  صورت بهدر ادامه که هستند  یتیحاکم یرغحاکمیتی و وظایف 
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 یکشاورز یو مهندس یفن یقاتتحق ی مؤسسههای  محورهای کلی وظایف و مأموریت -2-6شکل 

  یزهکش و یاریآبمهندسی   یقاتتحق یسیپلیندوظایف  -6-9-6

 وظایف حاکمیتی  -6-9-6-6

جرزو  و بروده   یتیحراکم و  یملر  ی مسرئله  یرک آب  یرت برا محور  یقرات کشرورها، آب و تحق  بیشتردر  اصوالً

بودن حوزه  یتی، حاکمشده حادث یبا توجه به بحران آب یزن یراندر ا. کشور است یکو استراتژ بلندمدت یها برنامه

 :گیرند یقرار م یتیحاکم یفوظا ی یرمجموعهزدر  یرموارد ز ،نمونه عنوان به .استمسلم  یآب امر یقاتتحق

 یاریمصرف آب آب ییو کارا وری بهره یارتقا -

 راهکارهای بهبود راندمان آبیاری  -

 یو سطح یرزمینیز یزهکش -

 یو زهکش یاریآب های     در پروژه محیطی زیست های     شاخص یارتقا -

 ییارآب های     شبکه یریتیو مد یفن مسائل -

 آبیاری های سامانهمدیریتی  مسائل فنی و -

  یتیحاکم ریغ یفوظا -6-9-6-2

 یبخش خصوص ی ینهبر اساس خواسته و با هز یپژوهش های طرح اجرای -

 یدمشارکت در تول یا یبه بخش خصوص یدانش فن فروش -

 یجنتا یبرخ سازی تجاریو  یدانش فن یواگذار یبرا بنیان دانش یها شرکت ایجاد -

 خصوصیبا بخش  یمشترک کاربرد یاه طرح اجرای -

 در مزارع کشاورزان غیره و  ییاجرا یقیتحق های آزموناجرا در مزرعه،  ،ها یافته انتقال -

 ها طرحآن شدن  ییآب، قبل از اجرا ی ینهکشور در زم ییاجرا یها طرح بازبینی -
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 ونهای کشاورزی و مکانیزاسی ماشینمکانیک مهندسی تحقیقات  یسیپلیندوظایف  -6-9-2

 وظایف حاکمیتی  -6-9-2-6

 گذاری وظایف حاکمیتی مرتبط با سیاست -6-9-2-6-6

موجرود   یتبره پشرتوانه شرناخت وضرع     ی،کشراورز  یو مهندس یفن یقاتتحق ی مهم مؤسسه یفاز وظا یکی

، مشررارکت در کارآمررد و مجهررز بررودن برره دانررش روز و باتجربررهمتخصررص  یروهررایداشررتن ن یررارکشررور، در اخت

 یگرر د برا  یو همکرار  یو مهندسر  یمربوط بره موضروعات فنر    یتخصص های ینهدر زم یزیر و برنامه گذاری یاستس

 :از اند عبارت گذاری یاستمرتبط با س یها از حوزه یبرخ. است یو مل یا کشور در سطوح منطقه ییاجرا یها بخش

 یدارپا یمرتبط با کشاورز های یتفعال ریزی برنامه و گذاری سیاست -

 یحفاظت یکشاورز -

 (غیره کود، سم، بذر و ) و کشاورزی دقیق یکشاورز های مصرف نهاده یریتمد بهبود  -

 یمحصوالت کشاورز یزهبرداشت مکانعملیات کاشت تا در  یعاتکاهش تلفات و ضا  -

  کشور موردنیازهای کشاورزی طراحی و ساخت نمونه ماشینی  در زمینهریزی گذاری و برنامهسیاست -

 در کشاورزی پذیر تجدیدهای های مرتبط با انرژیریزی پژوهشگذاری و برنامهسیاست -

 مکانیزاسیون در کشاورزی کشورروند توسعه ریزی در خصوص گذاری و برنامهسیاست -

 های پیشرفته و نوین در کاربردهای کشاورزی  ریزی در خصوص توسعه فناوری گذاری و برنامه سیاست -

 ظارتی در کشور مرتبط با نقش نحاکمیتی وظایف  -6-9-2-6-2

 هرا، ادوات و تجهیرزات   آزمون، معرفری، واردات و یرا تولیرد داخلری ماشرین      انتخاب،بر نظارت همکاری و  -

 کشاورزی و صنایع جانبی

 قانونی در کشور صورت بههای کشاورزی  ماشینو معرفی نظارت بر انتخاب، واردات  -

 همیار آزمون عنوان بهکشاورزی  های ماشیننظارت بر حسن انجام ارزیابی و آزمون  -

 مرتبط مؤسساتهای کشاورزی با همکاری سایر بررسی و تهیه و تدوین استاندارد ملی ماشین -

ها و ادوات کشراورزی  سسات تحقیقاتی و دانشگاهی داخلی و خارجی ماشینؤبرقراری ارتباط با مراکز و م -

 معیارهای فنیتبادل اطالعات علمی و تحقیقاتی و دسترسی به استانداردها و  منظور به

شردن   یری ، قبرل از اجرا های کشاورزی و مکانیزاسیون ماشین ی ینهکشور در زم ییاجرا یها طرح بازبینی -

 ها آن

 وظایف حاکمیتی مرتبط با پژوهش -6-9-2-6-9

هررای کشرراورزی و  ماشررینمکانیررک مهندسرری تحقیقررات  دیسرریپلینهررا و محورهررای پژوهشرری  مأموریررت

در  تواننرد  یمبرخی از محورهای پژوهشی  .آورده شده است 2-6 در جدول االدستیمکانیزاسیون بر مبنای اسناد ب

-شرود، مأموریرت  طور که از جدول مالحظه مری همان. گیرند قرار  یتیحاکم یرغی وظایف حاکمیتی و  هر دو حوزه

سرازی  های کشراورزی، طراحری، سراخت، ارزیرابی و برومی     گروه، مدیریت کاربرد ماشین 1های این دیسیپلین در 

هررای کشرراورزی، مرردیریت تولیررد و مصرررف انرررژی و مرردیریت زائرردات و ضررایعات کشرراورزی، مطالعررات ماشررین

   .گنجانده شده استهای پیشرفته در کشاورزی مکانیزاسیون و   فناوری
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 های کشاورزی  ماشینمهندسی تحقیقات  دیسیپلینها و محورهای پژوهشی  مأموریت -2-6جدول 

 بر مبنای اسناد باالدستیو مکانیزاسیون 

 محورهای پژوهشی ها یتمأمور

های کشاورزی در  مدیریت کاربرد ماشین

مراحل پیش از کاشت تا پس از برداشت 

ها   شامل بررسی، شناخت و معرفی ماشین)

از نظر نوع، ترکیب،  ها آنو مدیریت کاربرد 

 (یازموردنترتیب و تنظیمات 

 های زراعی مدیریت کاربرد ماشین

 های باغی مدیریت کاربرد ماشین

 ها و تجهیزات گلخانه مدیریت کاربرد ماشین

 گیاهان دارویی

 های دام، طیور مدیریت کاربرد ماشین

 در تولید آبزیان مورداستفادههای  مدیریت کاربرد ماشین

 (مرتع  و جنگل)منابع طبیعی مورداستفاده درهای  مدیریت کاربرد ماشین

 بت زراعی و باغینجهیزات ثا

 ها و تجهیزات پس از برداشت ماشین

 در کشاورزی منابع توان

ها،  ماشین  سازی ینهبهو  طراحی ، ساخت

 کشاورزیو تجهیزات  ادوات

 های زراعی ماشین

 های باغی ماشین

 ها و تجهیزات گلخانه ماشین

 گیاهان دارویی

 طیورو  های دام ماشین

 های آبزیان ماشین

 (جنگل و مرتع)های منابع طبیعی  ماشین

 نجهیزات ثابت زراعی و باغی

 ها و تجهیزات پس از برداشت ماشین

 در کشاورزی منابع توان

ی کاربرد  و توسعهمصرف انرژی  سازی بهینه

 در کشاورزیهای نو  انرژی

های  ارزیابی، تعیین شاخص) های کشاورزی تحلیل سیر مصرف انرژی در سیستم

 (ها آنسازی  ها و ارائه راهکارهای بهینه رژی، مقایسه کارایی سیستمان

 در کشاورزی یرپذیدتجدهای پاک و  تولید و استفاده از انرژی

های  فناوریی کاربرد  مدیریت توسعه

 پیشرفته در کشاورزی

 کشاورزی دقیق

 در کشاورزی ینانو فناور

 های غیرمخرب فناوری آزمون

 مند و خبرههای هوش سامانه

 مکاترونیک در کشاورزی

 های کنترل اتوماسیون و سیستم

محصوالت مدیریت زائدات و ضایعات 

 کشاورزی

 

 آوری و تبدیل ضایعات جمع

 و صنایع جانبی کشاورزی ها کارخانهخطوط تولید و فرآوری  یزاتتجه

 مطالعات مکانیزاسیون

 ناطق مختلفهای مکانیزاسیون در م ارزیابی وضعیت و شاخص

 ها و تجهیزات کشاورزی های ارگونومیکی ماشین ارزیابی ویژگی

 های مکانیزاسیون برداری و تشکل های بهره ارزیابی و تحلیل نظام

 مدیریت ریسک در کشاورزی
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  یتیحاکمریغ یفوظا -6-9-2-2

 ی بالتصدی در بخش خصوصیتیحاکمریغوظایف  -6-9-2-2-6

کره در حرال حاضرر     یرن اانند توسط بخش خصوصی انجام شوند، امرا برا توجره بره     تو هرچند این وظایف می 

در بخش خصوصری وجرود نردارد، موقترًا توسرط دیسریپلین تحقیقرات         ها آنمتقاضی یا ظرفیت کافی برای انجام 

 :این وظایف شامل موارد زیر است. شوند انجام می های کشاورزی و مکانیزاسیون ماشینمکانیک مهندسی 

منظرور انطبراق بیشرتر برا شررایط       های کشاورزی وارداتی و داخلی بره  سازی ماشین اختار و بهینهتغییر س -

 کشور

 مدیریت مکانیزاسیون محصوالت مختلف کشاورزی -

محصروالت   یبررا  یکشراورز  های ینماش یریتو مد یزاسیونمناسب مکان یالگوها یشنهادو پ یبررس  -

 در مناطق مختلف کشور غیره و یتمالکنوع محصول، سطح  یم،مختلف با توجه به نوع اقل

 های مناسب برای هر منطقه و محصول انتخاب نوع، اندازه و ترکیب ماشین -

 های کشاورزی خصوص مدیریت ماشین مهندسی در هایمشاورهانجام  -

 مناسب برای مکانیزاسیون مزارع کوچکفناوری معرفی  -

هرای مکرانیکی، الکتریکری و الکترونیکری      تحقیق و مطالعه در خصوص عملکرد و کارایی اجرزا و دسرتگاه   -

 ( غیرهها و  ها، کمباین تراکتورها، تیلرها، پمپ)های کشاورزی و منابع توان  مورداستفاده در ماشین

  های کشاورزی مصرف سوخت ویژه در ماشینبررسی  -

  های کشاورزی موردنیاز و ساخت نمونه اولیه طراحی ماشین -

های کشاورزی بر اسراس اعرالم نیراز     واقص یا تکمیل و اصالح ماشینمنظور رفع ن ارائه خدمات طراحی به -

 های دولتی و خصوصی سایر بخش

 ی خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به بخش خصوصی ارائه -

 های علمیها و نشستها، کنگرهبرگزاری همایش -

 های فنی و ترویجیو نشریهها، بروشورها چاپ دستورالعمل -

هرای  هرا در ماشرین   آن ی نظر تروان، میرزان سروخت، برازدهی و اسرتفاده      سوز از بررسی موتورهای درون -

  های آبیاری کشاورزی و پمپ

 به بخش خصوصی یواگذار قابل یتیحاکم ریغوظایف   -6-9-2-2-2

و در برخری مروارد بخرش     وجرود دارد  در بخرش خصوصری   برای انجام ایرن امرور  بسترهای الزم جذابیت و  

 :از اند عبارتاهم این وظایف . ده استها وارد ش خصوصی به این حوزه

 ها و راهنمای جامع فنی و ترویجیها، نشریهچاپ و توزیع دستورالعمل -

 المللیای، ملی و بینهای منطقهها، سمینارها و کنگرهبرگزاری همایش -

 المللیای، ملی و بینهای آموزشی منطقهبرگزاری کارگاه -

 ر به تولید محصول یا دانش فنیهای تحقیقاتی منجها و پروژهانجام طرح -

 یبخش خصوص ینهبر اساس خواسته و با هز یپژوهش هایپروژه اجرای -

 یدمشارکت در تول یا یبه بخش خصوص یدانش فن فروش -
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 فصل اول

 پس از برداشت  های یو فناور ییغذا یعتحقیقات مهندسی صنا یسیپلیندوظایف  -6-9-9

 حاکمیتی وظایف  -6-9-9-6

هرای تحقیقراتی   درصرد از پرروژه   31 در حردود سرال گذشرته،    21رت گرفتره در  بندی صرو با توجه به جمع

کراهش   ی های پس از برداشت این مؤسسه بره مقولره  صنایع غذایی و فناوری ی حوزهو در دست اجرا در  اجراشده

ضایعات محصوالت باغی، زراعی و سبزی و صیفی اختصاص داشته است که همگری جرزء وظرایف حراکمیتی ایرن      

امنیرت و  دسرتیابی بره   نظر به اهمیرت  . ها و یا بخش خصوصی خار  استوده و از عهده سایر وزارتخانهمجموعه ب

محصروالت کشراورزی،    مرواد غرذایی و   و کاهش ضرایعات  افزوده ارزشکیفیت، افزایش  حفظ، جامعه غذایی ایمنی

ت اصرلی وزارت جهراد   در راسرتای رسرال   مؤسسره های پس از برداشت این بخش تحقیقات صنایع غذایی و فناوری

 :به شرح محورهای زیر در دست اقدام دارد وسیعی را هایکشاورزی و در قالب وظایف حاکمیتی خود فعالیت

 گذاری وظایف حاکمیتی مرتبط با سیاست -6-9-9-6-6

بلندمردت،   یکاسرتراتژ  یها برنامهدر قالب  یور بهره یشافزاهای تولید و لزوم محدود بودن منابع و نهاده -

 دیسریپلین ، حضرور فعرال   محرور برودن تحقیقرات   ها و لرزوم برنامره  وم آمادگی کشور برای مقابله با بحرانلز

ضرروری سراخته    گرذاری  یاسرت برا س امور مرتبط در را  پس از برداشت های یو فناور ییغذا یعصنا یمهندس

پرس از   هرای     یفنراور  هرای     یرت و اولو یازهرا رفرع ن  یدر راستا یکو استراتژ یراهبرد های    برنامه ینتدو. است

 . این دیسیپلین است گذاری یاستسمحورهای مرتبط با وظایف از ی محصوالت کشاورز یرآوبرداشت و فر

 مرتبط با نقش نظارتی در کشور حاکمیتی وظایف  -6-9-9-6-2

ران و وری محصروالت کشراورزی در ایر   آهای پس از برداشت و فرپایش امور مرتبط با صنایع غذایی و فناوری

رونرد تغییررات   شناسرایی  ی نظرارتی، برا    وظیفره یرک   عنروان  بره تواند  توسط این بخش می دیگر کشورهای جهان

ها و نیازهای تحقیقاتی کشور در حوزه صنایع تبدیلی معرفی اولویت، گامی مؤثر و کلیدی در تشخیص و یجادشدها

یرا   نبرود  ،ی نظرارتی  اختن بره ایرن وظیفره   یکی از دالیل مهم ضروری بودن پررد . باشدو تکمیلی بخش کشاورزی 

از وظرایف   .اسرت های پرس از برداشرت در کشرور    با صنایع غذایی و فناوری تخمینی بودن آمار و اطالعات مرتبط

 :اشاره کردموارد زیر  توان بهمیحاکمیتی نظارتی این دیسیپلین 

 هرای     روش یدگی،رسر  هرای     شراخص  خصروص  در یفیرت الزم و نظرام جرامع کنتررل ک    یاستانداردها ینتدو -

و  یانبرراردار ی،موقررت، نگهرردار یش، انبرراونقررل حمررل بنرردی،    بسررته ی،مقرردمات ینرردهایو فرآ سررازی    آمرراده

 و مصرف یعتوز ی،فرآور گذاری،    سردخانه

 با رویکرد بهبود سالمت جامعه یکشاورز یها    وردهآو فر ییمواد غذا یفیتمناسب کنترل ک یها    روش یمعرف -

 تابعه یدر سطح واحدها یقاتیتحق های    نظارت بر پروژهریزی و     نامهرب -

شدن  ییپس از برداشت، قبل از اجرا های یو فناور ییغذا یعصنا ی ینهکشور در زم ییاجرا یها طرح ینیبازب -

 ها آن طرح

 های متقاضی گواهی ثبت اختراع  بررسی و ارزیابی فناوری -

 با پژوهشوظایف حاکمیتی مرتبط  -6-9-9-6-9

وجود میزان زیاد ضایعات محصوالت کشاورزی، فقدان یرا ضرعیف برودن صرنایع کوچرک تبردیلی در سرطح        

های  ها و چالشو لزوم مقابله با بحران ها آنوری های تولید و لزوم افزایش بهرهروستاها، محدود بودن منابع و نهاده

مهندسری پرس از برداشرت محصروالت کشراورزی       موضوعات مهم مرتبط با صنایع غرذایی و  ازجملهامنیت غذایی 
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اعث افزایش امنیت و ایمنی غذایی الذکر ب خصوص موضوعات فوق دربنیادی و کاربردی  هایپژوهشانجام . هستند

لرذا انجرام   . شرود  مری  حضور در بازار جهرانی ایجاد اشتغال و ثروت در کشور و در راستای اقتصاد مقاومتی و کشور 

تحقیقرات   دیسریپلین پژوهشری  وظرایف حراکمیتی    ینترر  مهرم وص موضوعات زیر از های منسجم در خص پژوهش

 :است پس از برداشت های یو فناور ییغذا یعصنا یمهندس

ی  ریرزی و ارائره   برنامره  منظور به در مراحل مختلف پس از برداشت تا مصرف یعاتضا یقدق یزانم یینتع         -

 کشاورزی راهکار برای کاهش ضایعات کمی و کیفی محصوالت

ضایعات محصوالت کشاورزی و ارائره راهکارهرای علمری و فنری      افزایش وعوامل مؤثر در ایجاد  ییشناسا         -

 کاهش و مهار آن یبرا

 هرای     فررآورده  بره  هرا  آن تبردیل  و کشراورزی  محصروالت  زائدات و گیاهی های    استفاده بهینه از باقیمانده         -

 صنعت و کشاورزی بخش در مصرف قابل

 یمحصوالت کشاورز یورآپس از برداشت و فر یندهایآدر فر یننو های    یفناور و ها    روش یمعرف         -

 یرین برا هردف تع   یلیو تکم تبدیلی یعصنا ینسب های    یتو مز ها    یاستعدادها، توانمند ییمطالعه و شناسا -

 مناطق مختلف کشوردر  یکشاورز یلیو تکم یلیتبد یعصنا یدارتوسعه پا یراهبردها

 سازی، اصالح ساختار و توسعه صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی کشاورزیبهینه -

 

  یتیحاکمریغ یفوظا -6-9-9-2

 : از اند عبارتاهم این وظایف 

 یورآپس از برداشت و فر یندهایآدر فر یمصرف انرژ سازی    ینهبه                         -

 ویرژه  فررا عملگرر و   یغذاها یدبر تول تأکید با) جامعه نیازهای اساس بر ذاییغ جدید های    فرموالسیون یمعرف -

 (افزا    سالمت

حفرظ خرواص    منظرور  بره های کشراورزی   رآوردهف نگهداری و تبدیل مناسب های    شناخت و دستیابی به روش         -

 یماندگار یتو قابل افزوده ارزش یارتقاکمی و کیفی، 

 یمحصوالت کشاورز یو نگهدار یانباردار بندی،     بسته یندهایآفر سازی     بهینه -

 یدمشارکت در تول یا یبه بخش خصوص یدانش فن فروش -

 یجنتا یبرخ سازی تجاریو  یدانش فن یواگذار یبرا بنیان دانش یها شرکت ایجاد -

 در مزارع کشاورزان غیره و  ییاجرا یقیتحق های آزمونهاجرا در مزرعه،  ها، یافته انتقال -

 گلخانه یمهندس بخش تحقیقاتوظایف  -6-9-5

 وظایف حاکمیتی  -6-9-5-6

 گذاری سیاستمرتبط با  حاکمیتیوظایف  -6-9-5-6-6

 ایهای گلخانهکشت توسعه منظور بهایران  بندی پهنهمطالعات جامع  -

 ایی سازه و تأسیسات گلخانهملهمکاری در تدوین استانداردهای  -

قبرل از   ی،ا گلخانه یداتو تول یساتتأس ی ینهکشور در زم ییاجرای ها بخش یها طرحمشارکت در تدوین  -

 ها شدن آن طرح ییاجرا
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 فصل اول

 نظارتی مرتبط با نقش حاکمیتیوظایف  -6-9-5-6-2

 های کشورنظارت بر روند اجرای استانداردهای موجود در ساخت و توسعه گلخانه -

 ای اعم از تولیدکنندگان و مشاورانهای گلخانهبندی شرکترتبه -

 ای در کشورگلخانه تأسیسات وپشتیبانی علمی برای اصالح ساختار وضعیت موجود سازه  -

 ایگلخانه تأسیساتسازه و  ی ها، اختراعات و ابتکارات داخلی در زمینهبررسی و ارزیابی ایده -

 هاهای موجود در کشور از لحاظ شدت مصرف نهادهپایش وضعیت گلخانه -

 یا گلخانه یداتو تول یساتتأس ی ینهکشور در زم ییاجرا یها رحطنظارت بر حسن اجرا و ارزیابی  -

 پژوهشمرتبط با  وظایف حاکمیتی -6-9-5-6-9

 در گلخانه پذیر تجدیدهای ی استفاده از منابع انرژی در زمینه  پژوهش -

 ای در کشورگلخانه تأسیساتارزیابی و بهبود کارآیی مصرف آب و انرژی در انواع سازه و  -

 ایافزوده در تولیدات گلخانه ارزش ارتقایبرای های مدیریت گلخانه و اقتصادی شیوه ارزیابی فنی -

 سازی بسترآمادهعملیات  -

 برداشتو  کاشت، داشت -

 پس از برداشت -

 ای در کشورگلخانه تأسیساتانجام تحقیقات بنیادی و کاربردی برای استانداردسازی سازه و  -

 های کشور و رسیدن به نرم جهانیگلخانه ساتتأسیپشتیبانی علمی برای اصالح ساختار و  -

  یتیحاکمریغ یفوظا -6-9-5-2

 (شوند موقتاً توسط بخش انجام می)بالتصدی در بخش خصوصی  یتیحاکم ریغوظایف  -6-9-5-2-6

 یابی محل احداث گلخانهمکان خصوص درهای مهندسی انجام مشاوره -

 ای گلخانه تأسیساتسازه و  خصوص درهای مهندسی انجام مشاوره -

 وخاک آب خصوص درخدمات آزمایشگاهی  -

 های علمیها و نشستها، کنگرهبرگزاری همایش -

 های فنی و ترویجی ها، بروشورها و نشریهچاپ دستورالعمل -

 به بخش خصوصی یواگذار قابل یتیحاکم ریغوظایف  -6-9-5-2-2

بررای  بسترهای الزم توانمندی و بوده و  جذاببرای بخش خصوصی حاکمیتی این بخش که غیروظایف  اهم 

 :از اند عبارت، وجود دارد در بخش خصوصی ها آنانجام 

 ها و راهنمای جامع فنی و ترویجیها، نشریهچاپ و توزیع دستورالعمل -

 المللیای، ملی و بینهای منطقهها، سمینارها و کنگرهبرگزاری همایش -

 لمللیاای، ملی و بینهای آموزشی منطقهبرگزاری کارگاه -

 های تحقیقاتی منجر به تولید محصول یا دانش فنیها و پروژهانجام طرح -

 یبخش خصوص ینهبر اساس خواسته و با هز یپژوهش های طرح اجرای -

 یدمشارکت در تول یا یبه بخش خصوص یدانش فن فروش -

 ها  ژوهشسازی دستاوردهای فناوربنیان پ برای تجاری بنیان دانش یها شرکتتاسیس مشارکت در  ایجاد -
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 زیرساختی و نیروی انسانی وضعیت  -6-5

 های تحقیقاتی وضعیت فعلی دیسیپلین -6-5-6

  یو زهکش یاریآب یقات مهندسیتحقدیسیپلین  -6-5-6-6

 یدولتر  یها با بخش یپژوهش یتعامالت و قراردادها یشترتاکنون ب ی،و زهکش یاریآب یقاتتحق دیسیپلیندر 

و  یرمسر  ییرکشور، تغ یآت یطاگرچه در شرا. صورت گرفته است همکاریکشور  یخصوص یها بوده و کمتر با بخش

 هرای  ینره و کراهش هز  یقرات تحق یجنمودن نترا  یخصوصی با هدف کاربرد یها حرکت به سمت مشارکت با بخش

از  یاریماننرد بسر   ان ایرران کشاورزکه  ینابا توجه به در بخش آب کشور،  یول امری ضروری است،به دولت،  یمتک

در منابع آب و داخرل   یقتحق ی زمینهدر  یساز یخصوص ،دنرا ندار یپژوهش های ینههز ینتوان تأم یا،دن یشورهاک

آب در قالرب   یقاتاز تحق یدر بخش کوچک یریتیمد ی یوهش ییرتغبا  یندهدر آحال،  ینباا .یستن یرپذ امکان ،مزارع

تروان تعامرل برا بخرش خصوصری را       است، مری  یتی این بخش آورده شدهحاکم یرغکه در شرح وظایف  ییها روش

 . گسترش داد

 های کشاورزی و مکانیزاسیون ماشینمکانیک دیسیپلین تحقیقات مهندسی  -6-5-6-2

مکانیرک   یمهندسر  های تحقیقاتی در دست اجرای دیسریپلین تحقیقرات   درصد از پروژه 21اکنون حدود  هم

شرود برا    بینی مری  یشپ. استهای خصوصی  رارداد با بخشیزاسیون دارای سفارش و قو مکان یکشاورز های ینماش

هرای موجرود    استفاده از دانش فنی موجود، تالش برای تعامل بیشتر و افزایش اعتماد بخش خصوصی به توانمندی

های  درصد کل پژوهش 11سال آینده به  61درصد و تا  91در دیسیپلین، این شاخص تا پنج سال آینده به حدود 

 .برسد فناوربنیان بخش

 پس از برداشت های یو فناور ییغذا یعصنا یمهندسدیسیپلین تحقیقات  -6-5-6-9

بخرش   یقراتی تحق هرای      یرت عمرده فعال تراکنون   متبروع، سازمان  توسطشده  یینبر اساس رسالت تعهرچند 

در ی تتعرامال ، لریکن  اسرت  بروده معطروف   یتیحراکم  یفبه وظا پس از برداشرت  های یو فناور ییغذا یعصنا یمهندس

در  یدر قالرب قررارداد برا بخرش خصوصر     یشگاهی خدمات آزمای و و فن یمشاوره علم ی،فروش دانش فن ی ینهزم

 یقراتی، تحقدسرتاوردهای   سرازی      یبر تجرار  یسازمان مبن یدجد رویکردبر اساس  .بخش وجود دارداین  ی هکارنام

بخشی از تر شده و  گسترده یلیو تبد یکشاورز یعصنای  فعال در حوزه یخصوص های     ارتباط با بخش الزم است که

 یکه توسعه تعامل با بخش خصوصر  ذکر استالزم به . شود ریزی     یهبازار پا یازهایبر اساس ن های پژوهشی ظرفیت

 . سازی در هر دو طرف نیازمند است به فرهنگبوده و  ینطرف ی هخواست و اراد مستلزم
 

 نه بخش تحقیقات مهندسی گلخا -6-5-6-5

بره   یضرورت توجه جد ای استراتژیک،  سیاست وزارتخانه متبوع برای افزایش سطح زیر کشت گیاهان گلخانه

 و هرا      حرل چرالش   یبررا  المللری      ینبر  یاتاستفاده از تجرب یزبخش و ن یندر ا یو کاربرد یادیبن یقاتگسترش تحق

قیقات فنی و مهندسی کشراورزی برا توجره بره     تح ی مؤسسه. نماید می صنعت را دوچندان ینا یرو پیش مشکالت

 یمره در نرا گلخانره   یمهندس یقاتبخش تحقگلخانه،  ی  پاس  به نیاز کشور در زمینه منظور بهوظایف ذاتی خود و 

از بروده و   در سرتاد مؤسسره   عضرو هیئرت علمری    پژوهشگرنفر  1 ایداراین بخش . کرد یستأس 6936دوم سال 
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بره  نیرز  با تخصص های آبیاری، ماشین ها و صنایع غذایی در مراکز اسرتان هرا    ت علمیاهمکاری سایر اعضای هی

 هرای      یرسراخت و ز یرزات تجه یجراد متخصرص الزم و ا  یروهایتاکنون امکان جذب ن. ردگیصورت موردی بهره می 

لریکن   .اسرت  یقراتی و گلخانره تحق  یشگاهفاقد آزماحاضر در حال و فراهم نشده برای این بخش  یاز،موردن یپژوهش

گلخانره   یمهندسر  یقاتتحقبخش  یها یرساختاست تا ز یازن رو،     یشو پ یآت یقاتتحقنیازهای به  گویی     پاس  یبرا

 .شود تأمین یشگاهیو آزما یانسان یرویاز لحاظ ن

 وضعیت نیروی انسانی   -6-5-2

ل برا بخرش خصوصری و    تعام ی تحقیقات فنی و مهندسی، نیروی کافی با روحیه ی در حال حاضر در موسسه

های موجرود در ایرن    یری ظرفیتکارگ بهاما سازوکار ؛ تولید تجاری محصوالت تولیدی وجود دارد ی فعال در زمینه

هرای   زمانی تقریبی تاری  استخدام اغلب همکاران مؤسسه در دیسیپلین با توجه به هم. بایست بهبود یابد نیروها می

زمران   هرم  طرور  بره یبراً  تقر مؤسسه، بخش زیادی از نیروهای پژوهشگر الس 21حدود  کار سابقه یانگینممختلف و 

همچنرین برا   . یر خواهد بودناپذ جبرانها  نیرو خألبازنشسته شده و در صورت عدم جذب نیروهای جدید در آینده، 

و  یرد جد یها به ورود به عرصهچندانی  یلتما ی،و مال یثبات کار یلبه دل ی باالبا رده سن یروهاین که یناتوجه به 

هرای شرغلی و    برای کسب مهرارت  باتجربهیمی و قد یروهایتر در کنار ن جوان یروهاینحضور  ندارند، یزبرانگ چالش

هرا بره   ی باشد که حقوق و مزایرای آن ا گونه بهاستخدام نیروهای جدید باید . یر استانکارناپذپژوهشی یک ضرورت 

جدی پیگیرر   طور بهبستگی داشته تا تعامل با بخش خصوصی را  ها آنهای  میزان درآمد ایجاد شده ناشی از فعالیت

در بخش تحقیقات مهندسری گلخانره ایرن مؤسسره      اکنون همالزم به ذکر است که کمبود نیروی انسانی از . باشند

نفرر   61دارای  مجموعاًهای استانی خود  ، در ستاد و بخش6936و این بخش با شروع فعالیت از سال  مشهود است

حداقل دو برابری در تعداد نیروی انسانی این بخرش جهرت   نفر تکنسین و کارشناس بوده و افزایش  2گر و پژوهش

علمری در سرتاد و    یئتهعلمی و غیر  یئتهوضعیت موجود نیروی انسانی . استضروری تحقق اهداف و وظایف آن 

یت نیروی انسانی مؤسسه به همچنین وضع. شده است ارائه 9-6 در شکل 6414مؤسسه تا افق  ی های تابعهبخش

آورده شرده   9-6هرای آتری در جردول     نفر سهمیه جذب در سال 99های تابعه و با احتساب  تفکیک ستاد و بخش

 . است

 
 

 6545ی مؤسسه تا افق  های تابعهوضعیت نیروی انسانی در ستاد و بخش -9-6شکل 

 





 

 
 

19 

 فصل اول

ت علمری  ایرهیر علمی به اعضای غ تیاهاکنون نسبت اعضای  گردد که هممالحظه می 9-6با توجه به جدول 

 6نسربت  )شود در آینده این نسبت به سمت مطلوب شردن  است، لذا تالش می 2موسسه نسبتاً مطلوب و کمتر از 

زیاد، تاکنون نیروی بازنشسرته زیرادی نداشرته     چندان نههرچند این مؤسسه به علت قدمت . سوق داده شود( 2به 

های تابعه اسرتانی   درصد نیروهای مؤسسه در ستاد و بخش 41، برابر 6414زمانی کوتاه تا سال  فاصلهاست، اما در 

درصرد   11درصد نیروهای پشتیبانی و  13علمی،  تایهدرصد پژوهشگران غیر  92علمی،  تایهدرصد اعضای  96)

نفر آن با جذب نیروهای جدیرد جبرران    99خواهند شد که  نفر، بازنشسته 34به تعداد ( نیروهای پشتیبانی اداری

 .خواهند شد

 وضعیت عرصه و اعیان و امکانات  -6-5-9

ی تحقیقاتی اختصاصری هسرتند کره ایرن      های استانی این مؤسسه فاقد هرگونه عرصه متأسفانه ستاد و بخش

حرال،   ینبراا . کنرد  ای روبرو می یژه در ستاد مؤسسه، پاس  به برخی نیازهای تحقیقاتی را با مشکالت عدیدهو بهامر، 

هرای   ی مجهرز اسرت کره بره تفکیرک بخرش      روز بره ها و تجهیزات ارزشرمند و   ا، کارگاهه این مؤسسه به آزمایشگاه

 :  از اند عبارتتحقیقاتی 

 آبیاری و زهکشی مهندسیامکانات دیسیپلین تحقیقات  -6-5-9-6

هرای تابعره    در حال حاضر، با توجه به تعداد نیروها و همکاری مراکز استانی، عرصه و اعیان موجود در بخرش 

کند، ولی از نظر امکانرات فنری، تحقیقراتی و تجهیرزات آزمایشرگاهی کره برخری         یباً کفایت میتقرور در سطح کش

هرای   آزمایشرگاه . کنرد  ین اعتبارات الزم را طلب میتأماند، نیاز به تقویت و جایگزینی دارد و  شده  قدیمی و فرسوده

 :از اند عبارتاین دیسیپلین 

 آزمایشگاه مهندسی آبیاری  -

  کانیک خاک و بتنآزمایشگاه م -

  فاضالب -خاک -آزمایشگاه آب -

  آزمایشگاه هیدرولیک -

 های کشاورزی و مکانیزاسیون امکانات دیسیپلین تحقیقات مهندسی مکانیک ماشین -6-5-9-2

ها و تجهیزات مناسبی به شرح زیر وجود دارد که نیاز به تقویرت دارد،   ها، کارگاهدر این دیسیپلین، آزمایشگاه

دهی و مشارکت با بخرش خصوصری در فرآینرد تحقیرق و توسرعه و       ان از همین امکانات برای سرویستو لیکن می

 .تولید استفاده نمود

 های کشاورزیکارگاه ساخت نمونه ماشین -

 های محصوالت کشاورزی کن آزمایشگاه خشک -

 آزمایشگاه بیوگاز -

 (soil bin)ماشین -آزمایشگاه دینامیک خاک -

 ها پاش آزمایشگاه سم -

 های نوین در تحقیقات مهندسی بیوسیستم شگاه  فناوریآزمای -

 العمل تایر با خاک و زمین گیری نیروی عکساندازهآزمایشگاه  -

 آزمایشگاه آنالیز روغن -
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 پس از برداشت های     مهندسی صنایع غذایی و فناوریامکانات دیسیپلین تحقیقات  -6-5-9-9

فضاهای تحقیقاتی نیست و به اصرالح و برازنگری نیراز    فضاهای موجود در این بخش بر مبنای الگوی صحیح 

امرری ضرروری و    هرا  آنها و تجهیزات و افزایش ایمنی آزمایشگاه کردنهمچنین استانداردسازی و تخصصی . دارند

هرای اسرتانی ایرن دیسریپلین      عالوه بر این، برخی تجهیزات آزمایشرگاهی موجرود در سرتاد و بخرش    . الزامی است

دور باعث بروز مشرکالت جردی    چندان نه ی تواند در آینده ها میی آنروزرسان بهجایگزینی و  مستهلک بوده و عدم

 :از اند عبارتآزمایشگاهای فعلی این دیسیپلین . در انجام وظایف محوله شود

  ییمواد غذا ی  یهو تجز یمیآزمایشگاه ش -

 ییمواد غذا یوفیزیکب آزمایشگاه -

 ییمواد غذا یولوژیمیکروب آزمایشگاه -

 یپس از برداشت محصوالت کشاورز های یفناور کارگاه -

  ییغذا یعصنا پایلوت -

 گلخانه مهندسیامکانات بخش تحقیقات  -6-5-9-5

هرا و فضراهای تحقیقراتی اسرتاندارد و مجهرز،      یشگاهآزماتحقیقاتی و پایلوت،  ی گلخانهدر شرایط فعلی، نبود 

 .استهای دولتی و خصوصی گلخانه با بخش مشکل اصلی و بازدارنده در تعامل بخش تحقیقات مهندسی

 های تحقیقاتی پروژه/ وضعیت اعتباری طرح -6-5-5

تحقیقرات فنری و مهندسری     ی  تحقیقراتی توسرط پژوهشرگران مؤسسره     ی پروژه 281متوسط ساالنه  طور به

برا  ) میلیرون تومران   67حردود   34هرر پرروژه در سرال     ی متوسط هزینه. شود کشاورزی در سطح کشور انجام می

متوسط درآمد اختصاصی مؤسسره دو برابرر   . بوده است( بدون احتساب حقوق)میلیون تومان  9و ( احتساب حقوق

حقروق و  )کرل بودجره   از  1/9موسسره حردود    یاختصاصر  یدرآمردها . بوده است«  و» سایر و نصف بند ی بودجه

از مؤسسه  یجار های ینهکل هز 34ال س در .شود یسسه را شامل مؤم یا ینههز ی بودجهاز  1/7حدود و ( ای ینههز

 یو مهندسر  یفنر  یقاتتحق ی اعتبارات مؤسسه بینییشپ (. 4-6جدول ) است یافته ینتأم یمحل درآمد اختصاص

هرای آتری برر    ید این مؤسسه در سالتأکدر رابطه با افزایش اعتبارات، . است 1-6ی به شرح جدول آت هایدر سال

برخری رویکردهرای مؤسسره در خصروص     . و تعامل با بخش خصوصی اسرت درآمدهای ناشی از گسترش مشارکت 

 :ی به شرح زیر استاختصاص یدرآمدهاکسب اعتبارات موردنیاز و افزایش 

 ( درونی و بیرونی)بخشی به منابع درآمدزایی مؤسسه  ها و تنوعشناسایی ظرفیت -

 افزایش درآمد ناشی از فروش دانش فنی  -

 انعقاد قراردادهای پژوهشی -

 المللی  اد قراردادهای آموزشی ملی و بینانعق -

برا  )های قبلری  شده در بخش بینی اجرای کلیه رویدادهای علمی پیش: درآمدهای غیرمستقیم ازجمله -

هرای  و اجررای تعردادی از پرروژه   ( هزینه بخش خصوصی و دولتی و بدون برار مرالی بررای مؤسسره    

های اجرایی وزاتخانه ی دیگر و یا   معاونتها خصوصی، وزارتخانه ی بخش  تحقیقاتی مؤسسه با هزینه

 متبوع
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 های گذشته های تحقیقاتی مؤسسه در سالوضعیت اعتباری پروژه -5-6جدول 

 متوسط 35 39 32 36 34 13 11 17 11 14 سال

های بودجه

 عمومی

بند 

 "و"
1941 1821 8314 62769 69386 64131 68283 22318 96468 46446 67116 

 4173 921 2318 1111 1662 8662 7291 8229 1127 6391 918 سایر

 8881 1784 64183 3418 9668 63834 1487 61167 8193 4361 1811 درآمدهای اختصاصی

تأمین امکانات و 

 تجهیزات
* * * * * * * * * *  

-های انجامتعداد پروژه

 شده
213 277 233 246 233 238 912 231 281 284 284 

 

 (ارقام به میلیون ریال) 6545لغایت  6935بینی اعتبارات مؤسسه از سال  یشپ -4-6جدول 

 جمع تملک درآمد اختصاصی منابع عمومی سال ردیف

6 6939 99713 2111 371 97293 

2 6934 16661 7111 6821 11491 

9 6931 19831 7111 2711 74131 

4 6931 73818 61111 9811 39118 

1 6937 33891 61111 4111 664991 

1 6938 624739 62111 1121 642368 

7 6933 611332 62111 7196 671129 

8 6411 634383 61111 3641 263623 

3 6416 249791 61111 66421 271616 

61 6412 914171 67111 64282 991412 

66 6419 981898 67111 67812 461631 

62 6414 471141 21111 22691 168682 

 2526413 644966 654444 2674771 جمع کل

 

 ها و تهدیدهانقاط قوت و ضعف، فرصت -6-4

 یانجرام برخر   یبررا  ی، امکانرات و تجهیرزات  انسان یروین تعداد نظر بسترهای موجود از یط وشرا هرچند 

در حرال حاضرر   . یسرت ن یازهرا همره ن  یپاسرخگو فعلری   یتاما الزامراً وضرع   ،است یامهبا بخش خصوصی تعامالت 

هرای موجرود در    ها و آزمایشگاه ای مرتبط با بخش خصوصی با استفاده از نیروی انسانی متخصص، کارگاهه پژوهش

ستاد و مراکز تحقیقات دارای بخش فنی و مهندسی با ترکیبی از اعتبارات دولتی و خصوصی در حال انجرام اسرت   

 . نیاز داردکه به تقویت اعتبارات از طرف بخش خصوصی 
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 تنقاط قو -6-4-6

 و باتجربه نیروی انسانی متخصصبرخورداری مؤسسه از  -

هرای   سازی و کارگراه  های نمونه ها، پایلوت های مناسب شامل آزمایشگاه برخورداری مؤسسه از زیرساخت  -

هرچنررد در برخرری مرروارد نیازمنررد تکمیررل، توسررعه و )هررای مؤسسرره  تخصصرری در بیشررتر دیسرریپلین

 (.استروزرسانی  به

 بیشتر مناطق کشور از طریق مراکز تابعهدسترسی به امکانات  -

 نقاط ضعف    -6-4-2

مدون، مشخص و درازمدت  ی و نبود یک برنامه ها     از وظایف محوله، تغییر مداوم سیاست دقیق یفتعر نبود -

 .در سازمان متبوع که اهداف آن کمی، معین و قابل ارزیابی باشد

هرای سرازمان برا تغییرر      های آتی و تغییرر اولویرت   یتنبود یک برنامه راهبردی مشخص و شفاف برای فعال -

 مدیران سطوح باال و میانی

هرای   های اجرایی وزارت جهراد کشراورزی از تمرامی ظرفیرت مؤسسره بررای پرژوهش        عدم استفاده بخش -

 های مربوطه ریزی و نظارت بر روند پیشرفت فعالیت سنجی، برنامه کاربردی و مشارکت در اولویت

نیازهای بخش خصوصی و نبود یک سازمان کره وظیفره آن دریافرت نیازهرای بخرش       عدم آگاهی دقیق از -

 .  ها باشد ها و برنامه خصوصی و ساماندهی سیاست

ریرزی و پیگیرری منسرجم و تخصصری برقرراری       نبود ساختار سازمانی تعریف شده در مؤسسه برای برنامه -

 تحقیقات  سازی ارتباط با بخش خصوصی و تجاری

هرا،   مندی از توان دانشجویی در اجررای پرژوهش   منظور بهره اسب برای ارتباط با دانشگاه بهنبود ساختار من -

 های فناوربنیان ویژه پژوهش به

های فناوربنیان که برا وجرود ضررورت و نیراز برازار، در       کافی نبودن منابع مالی مؤسسه برای انجام پژوهش -

 . بخش خصوصی حامی مالی ندارند

هرای   خدمات ماشین ی ی تولید و ارائه پذیر، در عرصه پذیر و انعطاف د، ریسکبخش خصوصی توانمن کمبود -

 کشاورزی و مکانیزاسیون

 ضعف در معرفی، کسب و تثبیت جایگاه مناسب در نظام مدیریت علم و فناوری کشور -

 و علمری  هیئرت  یاعضرا  یو معنرو  یماد ی یزهانگ یشبه افزا یازنو  نیروی انسانی ی وجود کاستی در انگیزه -

 هرا  آنو مشارکت  یاندرآمدزا، فناوربن یها مرتبط با پژوهش های یتپرداختن به فعال یمؤسسه برا ینمحقق

 یقاتیتحق یدستاوردها سازی یتجار آینددر فر

  برقراری ارتباط با بخش خصوصی ی عدم آشنایی پژوهشگران در زمینه -

سرازی دسرتاوردها، شرامل     خصصی تجاریناتوانی نسبی پژوهشگران در انجام کامل امور مرتبط با فرآیند ت -

ها، بازاریابی، تبلیغات، انجام مذاکرات انتقرال فنراوری و فرروش     گذاری، افزایش سطح آمادگی فناوری ارزش

هرچند پژوهشگران غالباٌ مدیران فنی توانایی هستند، اما در انجام امور تخصصری مردیریت   )محصول نهایی 

سازی و فروش فنراوری و محصرول، از توانمنردی براالیی برخروردار       ها و فرآیند تجاری اداری شرکت -مالی

ی ایجراد شررکت، تولیرد و تجرارت خصوصری       ها از ورود به عرصره  نیستند و این باعث نگرانی و هراس آن

 ( .شود می
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 فصل اول

 ها فرصت -6-4-9

هرای تخصصری برا توجره بره وجرود        امکان ایجاد پژوهشرگاه فنری و مهندسری کشراورزی برا پژوهشرکده       -

 های الزم برای جذب و آموزش دانشجوی پژوهش محور  تزیرساخ

 حمایت دولت از توسعه تولیدات داخلی -

 سازی تحقیقات در مدیران کشور وجود رویکرد تجاری -

یران در  بن دانرش هرای   مراکز رشرد و شررکت  توسعه ی حمایت از ایجاد و برای مناسب باالدست ینقوان وجود -

 سطح ملی و داخل سازمان

  تهدیدها   -6-4-5

 های مراکز پژوهشی کم بودن اعتقاد و اعتماد بخش خصوصی به توانمندی -

 های دولتی با بروکراسی اداری عدم وجود انگیزه در بخش خصوصی برای مشارکت با سیستم -

مردت، زودبرازده و دارای    های کوتاه بخش خصوصی به فعالیت: و بخش خصوصیپژوهشگران تضاد عالیق  -

بررای اجررای   ) بلندمدت یک،استراتژ های یتبه فعالپژوهشگران که  درحالیمند است،  منافع مشهود عالقه

 .مند هستند عالقه یو منافع عموم (ها پروژه

 نبود جریان پایدار ورود نیروی انسانی جدید و کارآمد متناسب با خرو  نیروها از مؤسسه -

هرای   رود ماشرین هرا و تجهیرزات کشراورزی وارداتری و و     عدم نظارت کافی بر کمیت و کیفیرت ماشرین   -

 دوام کیفیت و کم بی

 های کشاورزی داخلی نبود نظارت کافی بر کیفیت تولیدات صنایع غذایی و ماشین  -

 استاندارد محصوالت کشاورزی توسط دولتارتقای نبود الزام  -

 ها و تجهیزات کشاورزی گذاری گسترده در بخش ماشین برای سرمایه  کم بودن جذابیت -
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 خصوصیت با بخش مشارک

 

بایسرت آن بخرش از وظرایف خرود را کره       های وابسته به دولت می های کلی نظام، سازمان بر اساس سیاست

کند، به بخش خصوصی واگذار نماینرد   به بخش خصوصی امنیت و منافع ملی کشور را تهدید نمی ها آنواگذاری 

تحقیقات فنری و   ی آن مؤسسه تبع بهان متبوع و در حال حاضر، سازم. و خود به انجام وظایف حاکمیتی بپردازند

تولیرد  راسرتای  نیروهرا و امکانرات خرود در     یریکرارگ  بهمهندسی کشاورزی، به علت کمبود اعتبارات الزم برای 

بره بخرش    یواگرذار  قابرل کند ضمن پرهیرز از انجرام وظرایف     ثروت از طریق انجام وظایف حاکمیتی، تالش می

این . مشارکت با بخش خصوصی استفاده نماید منظور بههای خود  نات و زیرساخت، از امکاتا حد امکان خصوصی

کنرد   بخش خصوصی عمل می یدکنندگانتولها و  بازوی تحقیق و توسعه شرکت عنوان بهمؤسسه در برخی موارد 

 یهرا  ینره هزهای موجود خود را افزایش داده و ضمن ایجاد ثروت بررای جامعره،  بخشری از     وری ظرفیت تا بهره

وری در تعامل با بخش خصوصی از اهمیت زیرادی برخروردار    کسب بیشترین بهره. پژوهشی خود را تأمین نماید

مؤسسه به بخش خصوصی  یتیحاکم یرغهای  سپاری فعالیت و برون طلبد بوده و سازوکارهای مناسب خود را می

، صرورت  استکارهای حاکم بر آن از شرایط بخش خصوصی و سازو متأثری زمانی مشخص که  و در بازه یجتدر به

سرپاری وظرایف غیرر     آنچه مسلم است، گسترش همکاری با بخرش خصوصری برا هردف بررون     . خواهد پذیرفت

و بر اساس شناخت وضع موجود و نیاز آینده، از طریق تعیین نقراط   شده یزیر برنامهحاکمیتی بایستی هدفمند، 

بخش خصوصی در پیشبرد اصالحات اقتصادی  ی  توسعه نقش و اهمیت. باشد ها  ها و چالش ضعف و قوت، فرصت

و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، پیشرفت کشور و دستیابی به رفاه اجتماعی و ایجراد شرکوفایی و ثرروت در    

تعامل برا   راه ی نقشهتدوین عوامل گرایش به سمت همکاری این مؤسسه با بخش خصوصی و  ینتر مهمکشور از 

توانرد بره بخرش     مری  موسسره  های تحقیقراتی از دیسیپلین هرکدامیتی حاکم یرغف وظای. است خصوصیبخش 

یافته بره مؤسسره بررای اسرتفاده      اختصاصالزم به ذکر است که در شرایط فعلی اعتبارات . خصوصی واگذار شود

یسرت، لرذا   نکامل از ظرفیت نیروی انسانی متخصص، پشرتیبانی و عرصره و اعیران موجرود در مؤسسره کرافی       

طرف و از طررف دیگرر کسرب درآمرد      یکازهای موجود  برداری حداکثری از ظرفیت راکد نماندن و بهره ظورمن به

یحاً فاقرد مترولی در   ترجیتی ضروری که حاکم یرغها و پویایی مؤسسه، انجام برخی وظایف  ی فعالیت برای ادامه

 . بخش خصوصی هستند، در دستور کار قرار دارد

هرای   مشارکت در انجرام پرژوهش  ی انتقال دانش فنی منتج از تحقیقات و  نهدر زمیتعامل با بخش خصوصی 

های انجام تحقیرق توسرط آن    تمام یا بخشی از هزینه تأمینبخش خصوصی، به شرط با  موردنیازسفارشی و خاص 

 :به شرح زیر است ها آنکه برخی از اهم  است و بخش خصوصی سازمانی، منافع ملی ی یرندهدربرگ بخش،
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 خش خصوصیمشارکت با ب

 

 ینافع ملم (الف

 به محصول یدها یلتبد یندآفر یلتکمتسریع و  -

  یدر بخش کشاورز ییزا کمک به اشتغالو  توسعه کارآفرینی مبتنی بر دانش -

 یبخش کشاورزافزایش ضریب نفوذ دانش در تولیدات  -

  یقاتتحق یور بهره یشافزا  -

 یبخش خصوص وکار کسب یبهبود فضای و بخش دولت گری یاهش تصدک -

  یمانمنافع ساز( ب

 های نیروی انسانی، امکانات مالی و تجهیزات مؤسسه بهینه از ظرفیت ی استفاده -

 یو امکانرات بخرش غیردولتری بررا      یهجذب سررما با  برای پژوهش یازموردنی منابع مال یدارپا ی توسعه -

 مدت کوتاهو  یتحقیقات کاربرد

 کارکنان یشتبهبود مع -

 منافع بخش خصوصی (ج

  یانبن دانشهای  های بخش خصوصی به فناوری ابی شرکتسازی و تسریع دستی آسان -

 کشاورزی با پشتوانه تحقیقات کاربردیبخش  یازموردن یانبن دانش تولید محصوالتافزایش  -

 مؤسسهتخصصی های  از خدمات علمی و تخصصی بخش یمند بهره  -

مشرارکت  طریرق   از هرای تحقیقراتی   انتقال یافتره  در تسریعایجاد و گسترش بازار فروش محصوالت با   -

 یانبن دانش یقاتتحق یجنتا یجو ترو یقدر امر تحق یدکنندگانتولدادن 

 : تواند مشارکت با بخش خصوصی را گسترش دهد به شرح زیر هستند یمهای قانونی که  برخی ظرفیت

هرای تابعره ثبرت     بنیان که توسط همکاران در سرتاد و بخرش   های دانش مجوز ایجاد و حمایت از شرکت -

 .اند شده

 .شود های فناورانه که منجر به تولید یک محصول دارای مشتری می ایجاد صندوق حمایت از ایده -

 مالی مؤثر برای همکاران دارای قراردادهای پژوهشی کاربردی با بخش خصوصی ی قانون ایجاد انگیزه -

  خصوصیفعاالن بخش و برقراری ارتباط با شناسایی  -2-6

، دریافرت  هرای تحقیقراتی   هرای منرتج از پرروژه    انتقال فناوری منظور به شناسایی و ارتباط با بخش خصوصی

 ،و پاسر  بره ایرن نیازهرا از طریرق عقرد قراردادهرای پژوهشری فناوربنیران          بخش خصوصینیازهای تحقیقاتی 

 :از اند عبارت ها آنسازوکارهای گوناگونی دارد که برخی از 

هرای تعامرل برا بخرش      سرتفاده حرداکثری از ظرفیرت   ا منظور به در مؤسسه امور فناوریدفتر  اندازی راه -

 خصوصی

گلخانره،  ، ، صرنایع غرذایی  و تجهیزات کشراورزی  ها ایجاد و تکمیل بانک اطالعاتی تولیدکنندگان ماشین -

 های صنفی های اجرایی وزارتخانه متبوع و تشکل با همکاری معاونت آبیاری و زهکشی

 برای ایجاد پل ارتباطی روابط همکاران با مدیران بخش خصوصی استفاده از -

ی هرا  و رسرانه  مؤسسهاز طریق سایت  ی تخصصیها ی بخشها قابلیت ی ارائه منظور بهفراخوان گسترده   -

 عمومی

 ها و کشت و صنعتمرتبط با صنایع انفرادی و گروهی های تخصصی  برگزاری نشست -

 ها  انتقال یافتهو  های آموزشی، ترویجی برگزاری دوره -
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 دومفصل 

ایرران،   اتراق های خصوصری مثرل    هایی که توسط بخش ها و همایش نرانی در برنامهسخ ی شرکت و ارائه -

 .شود ها برگزار می جامعه مهندسین کشور، صنایع و شرکت

 

 برخی راهکارهای رفع موانع همکاری مشارکت با بخش خصوصی -2-2

افرزایش  )دها سرازی دسرتاور   ایجاد سازوکار مناسب و ساختار کامالٌ تخصصی برای انجام فرآینرد تجراری   -

گرذاری، بازاریرابی، تبلیغرات، انجرام مرذاکرات انتقرال فنراوری و فرروش          ها، ارزش سطح آمادگی فناوری

 ( محصول نهایی

ی  هرای مرادی و معنروی پژوهشرگران برا انتظرارات سرازمان متبروع در حروزه          بهبود تناسب بین انگیزه -

در ایرن  . عامرل برا بخرش خصوصری    سرازی دسرتاوردهای تحقیقراتی و ت    های فناوربنیان، تجاری پژوهش

علمری و پژوهشرگران برر مبنرای      خصوص، تعیین پاداش و مزایای مادی اثرگذار بر زندگی اعضای هیئت

تالش برای انتقال دسرتاوردها و رسراندن آن   )برداران  ی بهره میزان نفوذ دستاوردهای پژوهش در جامعه

در جامعره  ( افرزوده  ارزش)و ایجراد ثرروت   و میزان تأثیر بر درآمدهای مؤسسره  ( ی هدف به دست جامعه

 . تواند مورد توجه جدی قرار گیرد می

 های فناوربنیان گذاری سازمان برای حمایت از اجرای پژوهش افزایش سرمایه -

 المللیای، ملی و بینمنطقه ی های خصوصی در عرصهشناسایی مخاطبین بالقوه در بخش -

 های فناور بنیان  های حاصل از پژوهش و ماشین تخصیص یارانه به کشاورزان برای خرید ادوات -

ها و تجهیرزات کشراورزی بره داشرتن      پیگیری و بسترسازی برای الزام سازندگان و واردکنندگان ماشین -

 گواهی پژوهشی از مراکز تحقیقاتی تائید شده

 های خصوصی پژوهش محور نامه ایجاد شرکت تدوین آئین -

 همکاری با بخش خصوصی  ی و مهندسی کشاورزی برای توسعه تحقیقات فنی ی های مؤسسه برنامه -2-9

تحقیقرات فنری و مهندسری     ی  های تحقیقاتی در سرتاد مؤسسره  های دیسیپلینبندی فعالیت بینی زمانپیش

هرای منتهری بره سرال      در سرال  آنچهبر اساس . است 6-2کشاورزی برای تعامل با بخش خصوصی به شرح جدول 

درصرد از ظرفیرت فعرال خرود را بره       82تحقیقات فنی و مهندسری کشراورزی    ی هانجام شده است، مؤسس 6934

اما با توجه به تغییر در شرایط کشرور  . یتی اختصاص داده بودحاکم یرغدرصد را به وظایف  68وظایف حاکمیتی و 

 6931های مؤسسره در سرال    یتی از فعالیتحاکم یرغهای اخیر، سهم وظایف حاکمیتی و  و نیازهای پژوهشی سال

پاسرخگویی بره نیازهرای آینرده فنری و       منظرور  بره عالوه بر ایرن،  . درصد تغییر یافت 91درصد و  71به ترتیب به 

ی وظرایف حراکمیتی و درک    شرده در حروزه   یرف تعرهای  مهندسی کشاورزی، این مؤسسه با بازنگری در مأموریت

وهش و تولیرد محصروالت   ی پرژ  ضرورت و اهمیت حمایت از رویکرد گسترش حضرور بخرش خصوصری در عرصره    

هرای آتری خرود را     یرت فعالی پرژوهش،   کشاورزی و در راستای هدف کاهش وابستگی به اعتبارات دولتی در حوزه

یتی را در حراکم  یرر غریزی نموده است که با کاسرتن از سرهم وظرایف حراکمیتی، سرهم وظرایف        ی برنامها گونه به

  (.6-2شکل )درصد برساند  11را به  و تا پنج سال آینده آندهد های خود افزایش  فعالیت
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 های منتهی سالیتی در حاکم یرغهای مؤسسه در حوزه وظایف حاکمیتی و  سهم فعالیت -6-2شکل 

 (ب) 6544و برنامه آتی منتهی به سال ( الف) 6935به سال  

 

 یرر غی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بره تفکیرک محورهرای وظرایف      های مؤسسه برش زمانی فعالیت

ی خردمات   ، ارائره هرای فنراور محرور    فعالیرت هرای تحقیقراتی مروردی سفارشری،      یتی، شرامل انجرام پرروژه   حاکم

 یها یهمکاریان و بن دانشهای  ی شرکت المللی، فعالیت در حوزه ای، تعامالت بین مهندسی و مشاورهآزمایشگاهی، 

ی آینده بره   ترسیم وضع گذشته، وضع موجود و برنامه منظور بهی، داخل یها و دانشگاه یبا مؤسسات پژوهش  یعلم

 :استشرح زیر 

 های فناور محور فعالیتی  برنامه -2-9-6

و ثبرت  هرای فناورانره،    های مؤسسه در خصوص تردوین و اجررای پرژوهش    به فعالیت رمحورفناو های یتفعال

هرای   این مؤسسه در نظر دارد که با توجره بره ظرفیرت   . شود یم اطالق فروش دانش فنیداوری ادعاهای اختراع و 

را کره در   محرور هرای فنراور    فعالیرت  ، سرهم 6411ساله تا سال  افزاری خود، طی یک برنامه پنج نرمافزاری و سخت

درصرد   21انرد، بره    های مؤسسره را بره آن اختصراص داده    درصد کل فعالیت 61 اکنون همدرصد و  1گذشته تنها 

 (.2-2و شکل  2-2جدول )افزایش دهد 
 

 

 الف

 

 ب
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 های مؤسسه در گذشته، حال و آینده های فناور محور از کل فعالیت سهم فعالیت -2-2جدول 

  (سال)ی زمانی  دوره

 ندهآی ی برنامه

 گذشته 6934
 )%(شاخص 

6544 6933 6931 6937 6931 

24 21 21 61 61 64 1 
های فناور محور  سهم فعالیت

 ها یتنسبت به کل فعال

 

 

 

 های مؤسسه در آینده های فناور محور از کل فعالیت سهم فعالیت -2-2شکل 

 

 ی به بخش خصوصیا و مشاوره یارائه خدمات مهندس ی برنامه -2-9-2

هرای مؤسسره را تشرکیل     ی سهم کوچکی از فعالیرت ا و مشاوره یخدمات مهندس ی ارائههای گذشته  سال در

ی وظرایف   با توجه بره اهمیرت بیشرتر دیگرر وظرایف مؤسسره در حروزه       . درصد است 1معادل  اکنون همداد و  یم

و  جردول )د شرد  درصرد حفرظ خواهر    1ها از کل وظایف مؤسسه کماکان در سطح  غیرحاکمیتی، سهم این فعالیت

 (.  9-2 شکل

های مؤسسه در گذشته، حال و  ی از کل فعالیتبه بخش خصوص یا و مشاوره یخدمات مهندس ی ارائهسهم  -9-2جدول 

 آینده

  (سال)ی زمانی  دوره

  ی آینده برنامه

6934 

 

 گذشته
 )%(شاخص 

6544 6933 6931 6937 6931 

 ها یتنسبت به کل فعال 9 4 1 1 1 1 4
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 های مؤسسه در آینده از کل فعالیت یا و مشاوره یخدمات مهندس ی ارائهسهم  -9-2شکل 
 

 المللیتعامالت بین ی برنامه -2-9-9

 ی وظایف غیر حراکمیتی موسسره تحقیقرات فنری و مهندسری کشراورزی       المللی در حوزهسهم تعامالت بین

 (.  4-2 و شکل جدول) ح حفظ خواهد شد نیز در همین سط 6411درصد است و تا سال  1در سطح  اکنون هم

 های مؤسسه در گذشته، حال و آینده المللی از کل فعالیت ینتعامالت بسهم  -4-2جدول 

  (سال)دوره زمانی 

  برنامه آینده

6934 

 

 گذشته
 )%(شاخص 

6544 6933 6931 6937 6931 

 ها یتنسبت به کل فعال 9 4 1 1 1 1 4

 

 

 های مؤسسه در آینده المللی از کل فعالیت ینت بتعامالسهم  -5-2 شکل

  انیبن دانش یها شرکت ی در حوزه یتفعال ی برنامه -2-9-5

درصد بوده و در سرال   9های مؤسسه در گذشته  یان از کل فعالیتبن دانش یها در حوزه شرکت یتفعالسهم 

و  جردول )صرد حفرظ خواهرد شرد     در 1این سهم فعالیت نیز در آینده در سرطح  . درصد رسیده است 1به  6931

 (. 1-2شکل
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 های مؤسسه در گذشته، حال و آینده یان از کل فعالیتبن دانش یها شرکت ی در حوزه یتفعالسهم  -4-2جدول 

  (سال)ی زمانی  دوره

 ی آینده برنامه

 گذشته 6934
 )%(شاخص 

6544 6933 6931 6937 6931 

 ها یتنسبت به کل فعال 9 4 1 1 1 1 4

 

 

 های مؤسسه در آینده یان از کل فعالیتبن دانش یها شرکت ی در حوزه یتفعالسهم  -4-2ل شک

 یسفارش یقاتیتحق یها انجام پروژه ی برنامه -2-9-4

برا یرک    اکنون همدرصد بوده که  2های مؤسسه در گذشته  ی از کل فعالیتسفارش یقاتیتحق یها پروژهسهم 

و  جردول )درصد خواهد رسید  1افزایش یافته و به  6411ین روند تا سال ا. درصد رسیده است 9درصد افزایش به 

 (. 1-2 شکل

 های مؤسسه در گذشته، حال و آینده ی از کل فعالیتسفارش یقاتیتحق یها پروژهسهم  -1-2جدول 

  (سال)ی زمانی  دوره

 آینده ی برنامه

 گذشته 6934
 )%(شاخص 

6544 6933 6931 6937 6931 

 ها یتنسبت به کل فعال 2 9 9 4 4 1 4
 

 

 های مؤسسه در آینده ی از کل فعالیتسفارش یقاتیتحق یها پروژهسهم  -1-2 شکل
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 های داخلی پژوهشی و دانشگاه مؤسساتهای علمی  با  همکاری ی برنامه -2-9-1

هرا  دانشرگاه  های اخیر با مراکز و مؤسسات پژوهشی وتحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در سال ی مؤسسه       

 ی ها در برنامهاین همکاری. درصد بوده است 9ها، های علمی و پژوهشی داشته است که سهم این فعالیتهمکاری

 (. 7-2 و شکل جدول)یابد درصد افزایش می 1به سطح  6411آینده مؤسسه ادامه خواهد یافت و تا سال 

  

از کل  یداخل یها و دانشگاه یا مؤسسات پژوهشب یعلم های یهمکارهای مرتبط با  سهم فعالیت -7-2جدول 

 های مؤسسه در گذشته، حال و آینده فعالیت

  (سال)ی زمانی  دوره

 ی آینده برنامه

 گذشته 6934
 )%(شاخص 

6544 6933 6931 6937 6931 

 ها یتنسبت به کل فعال 2 9 9 4 4 1 4

 

 

های  از کل فعالیت یداخل یها و دانشگاه یا مؤسسات پژوهشب یعلم های یهمکارهای مرتبط با  سهم فعالیت -7-2 شکل

 مؤسسه در آینده

 

 کسب درآمد از همکاری و مشارکت با بخش خصوصی ی برنامه -2-9-7

میلیرون ریرال    71677های گذشته معادل در سال تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ی کل درآمد مؤسسه       

از بخرش  ( درصد 3)میلیون ریال  7698از بخش دولتی و ( درصد 36)ریال میلیون  13193بوده که از این مقدار، 

تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از بخش خصوصی در سرال   ی  سهم درآمد موسسه. خصوصی کسب شده است

شود کره  بینی میهای سازمان متبوع و موسسه، پیشو با توجه به سیاستاست درصد افزایش یافته  91به  6931

 (.  8-2جدول )درصد برسد  11به  6411های آینده روند افزایشی داشته باشد و تا سال نیز در    سال این مقدار
 

 

 



 

 

34 

 خش خصوصیمشارکت با ب

 

های  ی و انجام فعالیتو مشارکت با بخش خصوص یکسب درآمد از همکارکل درآمد مؤسسه و سهم  -1-2جدول 

 فناوربنیان در گذشته، حال و آینده

  (سال)ی زمانی  دوره

 آینده ی برنامه
 )%(شاخص  گذشته 6934

6544 6933 6931 6937 6931 

 کل درآمد مؤسسه 71677 9738 8218 3886 66371 69141 67641

 (میلیون ریال)درآمد از بخش خصوصی  7698 6114 2392 9318 1449 1644 8116

 (میلیون ریال)درآمد از بخش دولتی   13193 2234 1991 1329 1199 7431 8141

 خصوصیدرآمد از بخش  سهم  3 94 91 41 41 41 44

 سهم درآمد از بخش دولتی 36 74 11 11 11 11 44

 

 فرآیند تحقیق و توسعه  -2-5

ی تحقیقرات فنری و مهندسری     ی تحقیق و توسرعه کشراورزی جرزو وظرایف ذاتری مؤسسره       فعالیت در حوزه       

وص فرآینرد تولیرد، نگهرداری و تبردیل     در خصر  شرده  انجرام ی تحقیقرات  دسرتاوردها کارگیری  به. استکشاورزی 

ی امرور   ی کشراورزی کشرور در زمینره    های کشاورزی در گذشته و حال مبنایی بررای توسرعه   محصوالت و فرآورده

این مؤسسه در راستای رویکرد سازمان متبروع مبنری برر تکمیرل     . و خواهد بودمرتبط با وظایف این موسسه بوده 

ریرزی و اجررا    ی امور مرتبط با فناوری به شرح زیر برنامه های خود را در زمینه تفرآیند تبدیل ایده به ثروت، فعالی

 :کند می

 های فناوربنیان با مشارکت بخش خصوصی انجام پژوهش -6 -2-5

ی و بخش خصوصر  یدیتول یها شرکت( R&D) ی و توسعه یقدر تحق یهمکار منظور بهها  این نوع از پژوهش

هرای فناوربنیران غالبراً برا      طراحری و اجررای پرژوهش   . نه در نظر گرفته شرده اسرت  در این زمی ها آنپاس  به نیاز 

قرارداد )ی آن حسب توافق صورت گرفته دستاوردهاو  شده انجاممشارکت و پشتیبانی مالی و فنی بخش خصوصی 

شرود کره از    اجررای ایرن رویکررد باعرث مری     . شرود ، بین بخش خصوصی، مؤسسه و پژوهشگر تقسیم می(منعقده

ی  برازوی تحقیرق و توسرعه    عنروان  بره های خالی نیروی انسانی متخصرص و امکانرات موجرود در مؤسسره      فیتظر

 :استها به شرح زیر  هایی از این پژوهش نمونه. های بخش خصوصی استفاده شود شرکت

های ایستاده گردش مجردد شرلتوک در    کن ارزیابی عملکرد خشک"عقد قرارداد پژوهشی فناوربنیان با عنوان  -

هرای   ماشرین مکانیرک  دیسیپلین تحقیقرات مهندسری   ) مؤسسهبین  "های خوابیده رایج کن مقایسه با خشک

 و شرکت خزر الکتریک (کشاورزی و مکانیزاسیون

 یاز رسروب و گرفتگر   یریبرر جلروگ   ینوسران مولکرول   فناوریاثر "انعقاد قرداد پژوهشی فناوربنیان با عنوان  -

مکانیرک  تحقیقرات مهندسری    هرای  دیسریپلین ) مؤسسره برین   "یا قطره یاریآب یها ها در سامانه چکان قطره

 و شرکت مروس ایران (فشار تحتو آبیاری  ،های کشاورزی و مکانیزاسیون ماشین

ارده  یحلروا  یونو فرموالسر  یدتول آیندفر سازی ینهبه" یان و واگذاری دانش فنیفناوربنعقد قرارداد پژوهشی  -

دیسیپلین تحقیقرات مهندسری صرنایع غرذایی و     )بین مؤسسه  "لروغن در محصو یزدگ با هدف کاهش پس

 یانهخاورم ییمحصوالت کنجد طالو شرکت ( های پس از برداشتفناوری
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ژل امولسیفایر در -تعیین فرموالسیون مناسب استفاده از آلفا"عقد قراردادهای پژوهشی فناوربنیان با عناوین  -

و  "چررب  کرم های روغنی  خصوصیات حسی و ماندگاری کیکیر استفاده از فیبر رژیمی گندم بر تأث"، "کیک

آن  اکسریدانی  و بررسری فیتوشریمی و فعالیرت آنتری     CO2فوق بحرانری  با سیال زنجبیل   از استرا  اولئورزین "

هرای  دیسیپلین تحقیقات مهندسی صرنایع غرذایی و فنراوری   )بین مؤسسه  "منظور استفاده در صنعت غذا به

 الملل دلتا پارس ارک کاالی بینو شرکت تد( پس از برداشت

 یحق استفاده از برند مؤسسه به بخش خصوص ید  و واگذاریمشارکت در تول ی،دانش فن فروش -2-5-2

هرای   تحقیقرات فنری و مهندسری کشراورزی در سرال      ی در مؤسسه شده انجامبنیان  های فناور بیشتر پژوهش

هرا در قالرب قراردادهرای     این فناوری. نجام شده استی دولتی و بدون پشتیبانی بخش خصوصی ا گذشته با بودجه

فروش دانش فنی، مشارکت در تولید و یا اعطای مجوز تولید تحت لیسانس بره بخرش خصوصری     صورت بهای  ویژه

 ی مؤسسره و بهپرز   یانشرکت روید بین مشارکت در تولبا  مؤسسه یمجوز در  لوگوعقد قرارداد . شوند منتقل می

ای از ایرن قراردادهرا   نمونره  "یمری نمرک و رژ  شور کم"ی در خصوص دانش فنی کشاورز یو مهندس یفن یقاتتحق

 .است

 سایر موارد -2-5-9

های دیگر که در این مؤسسه در راستای تحقیق و توسعه و تکمیل فرآیند تبدیل ایده به ثرروت   برخی فعالیت

 :به شرح زیر است ،شود یمانجام 

 ها یافته سازی یو تجار یدانش فن یذارواگ یبرا یانبن دانش یها شرکت ایجاد -

 ییمحصوالت غذا یدتول برای صنعتی یمهن یها آزمونه ایجاد -

 یو بخش خصوص یدیتول یبه واحدها یا و مشاوره یخدمات مهندس ی ارائه -

هرای قابرل   هرا بره پرروژه   های گذشته و تفکیرک پرروژه  شده موسسه در سالهای تحقیقاتی انجامبررسی پروژه -

سرازی برا همراهنگی برا مجرری مربوطره و اعتبرار بخرش         های قابل تجراری پروژه) و قابل ترویجسازی تجاری

  (.شود میآماده واگذاری  و پس از انجام در آزمونه،شده خصوصی و یا موسسه رفع نقص 

 

 ها به بخش خصوصی  های اجرایی برای واگذاری فناوری گام -2-4

 :از طریق معرفی دستاوردهای فناورانه مؤسسه: گام اول -

 مؤسسه و سازمان متبوع ها در سایت معرفی فناوری -

 ها معرفی و تبلیغات در رسانه -

 المللی ای، ملی و بین های منطقه ها و کنگره ها، اجالس ها، همایش بازارها، نمایشگاه حضور در فن -

 سازی برگزاری کارگاه آموزشی و روز تجاری -

هرای   ن و فعاالن بخرش خصوصری و انجمرن   های تخصصی مشترک با تولیدکنندگابرگزاری نشست -

 صنفی

 سازی حضور در دیگر رویدادهای مرتبط با تجاری -

بنیران   هرای دانرش   بنیان و همکاری نزدیرک برا شررکت    ایجاد مرکز رشد، تأسیس شرکت دانش: گام دوم -

 موجود 
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هرای   پرژوهش و فنراوری در مؤسسره بررای انجرام پرژوهش       ی ایجاد صندوق حمایت از توسعه: گام سوم -

 (نیاز بازارهای داخلی و خارجی)فناوربنیان جذاب برای بخش خصوصی 

یت، تولید مشرترک و یرا اعطرای    مالکمنظور واگذاری  های خصوصی به عقد قرارداد با شرکت: گام چهارم -

 لیسانس تولید محصوالت فناورانه 

 های منتج از تحقیقات به بخش خصوصی   های قانونی واگذاری فناوری روش -2-1

 به بخش خصوصی شده در مؤسسه های خلق مالکیت فناوری( فروش)ری کامل واگذا -

 های خصوصی اعطای لیسانس تولید محصوالت فناورانه به شرکت -

بنیان و تولیدکنندگان فعال در بخرش کشراورزی،    های دانش مشارکت با بخش خصوصی، ازجمله شرکت -

 شده  مهای انجا های حاصل از پژوهش در تولید انبوه و فروش فناوری

هرا در   های ایده محرور و سرهیم نمرودن آن    ریزی و اجرای پژوهش مشارکت با بخش خصوصی در برنامه -

 آمده دست های به مالکیت و تولید فناوری

 ی مشوق به بخش خصوصی برای تعامل و همکاری علمی با مؤسسه  ارائه -2-7

هرای   اهی بررای انجرام پرژوهش   مساعدت از طریق نیروی انسانی متخصص، امکانات آزمایشرگاهی و کارگر   -

 سفارشی

 های کاربردی توانمندسازی بخش خصوصی از طریق آموزش، مشاوره و همکاری در اجرای پژوهش -

 تخفیف در مبلغ عقد قرارداد واگذاری حق استفاده از برند مؤسسه -

 مؤسسهبنیان مرتبط با دستاوردهای فناوربنیان  های دانشایجاد مراکز رشد و مشارکت در تأسیس شرکت -

 رفرع  سرازی و  ینره به و کمرک در  یخصوصر  های موجود در محصوالت شرکتو نواقص مشکالت  ییشناسا -

 ها آن

 مشارکت با بخش خصوصی در تولید محصوالت  -

 های خصوصی شرکت  شده بهینهو  یدجدمشترک کمک به فروش محصول  -

 

 خصوصیبه بخش  یواگذار قابلی ها فناوری -2-1

  :واگذاری به بخش خصوصی به تفکیک هر دیسیپلین به شرح زیر استو دانش فنی قابل ها یفناور

هاای کشااورزی و    ماشاین مکانیاک  مهندسای   دیسایپلین تحقیقاات   یواگاذار  قابال هاای   فناوری -2-1-6

  مکانیزاسیون

 مناسب برای زرشک کن خشک -

 تریلر حمل پسته -

 زنبا نصب سیستم ضربه زمینی سیبماشین برداشت  -

 کولتیواتور جهت استفاده در محصوالت زراعی ردیفی –نواری  پاش سمدستگاه مرکب  -

 پیاز کار زعفران -

 مخزنی مطبق مناسب برای آلو کن خشک -

 موز خردکندستگاه  -
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 زمینی بادام کن پوست -

 سیر ی ماشین کارنده -

 زمینی سیبچرخشی ( بندی دسته)ماشین سورتینگ  -

 ماشین کمبینات عملیات داشت زراعت مکانیزه -

 انگور کن خشک -

 چهار طرفه جهت نصب در کمباین مخصوص دامنه خودکارستم تراز کن سی -

 سیستم هوشمند تشخیص میزان سبزینگی گیاه -

 در مبازه با آفت سرخرطومی برگ یونجه (Bio- Collector)آفات  آوری جمعدستگاه  -

 کار خطیورز نواری قابل اتصال به  خاکماشین  -

 (مقیاس آزمایشگاهی)ی کوچک ها ماشین برداشت پیاز مناسب برای زمین -

 رطوبت خاک   ی پیوسته گیری اندازهحسگر افقی برای  -

 ی دینامیکی تشخیص غیر مخربها با کمک سامانه درختی سیب بندی درجه -

 (تکریب خرما)برگ خرما  تهماشین هرس برگ و  -

 چین پنبهردیفه  سهکمباین  -

 پنبه کن ساقهدستگاه  -

 اکمقاومت مکانیکی خ ی پیوسته گیری اندازهحسگر  -

 فرآوری پسته ی چندکارهدستگاه  -

 غلظت متغیر نوع انژکتوری پاش سم -

 پشت تراکتوری برای کشت متراکم پیاز خودکار نیمه نشاکار -

 دروگر تراکتوری -

 تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی دیسیپلین یواگذار قابلهای  فناوری -2-1-2

  سنج پرتابیدبی -

 آبیاری هوشمند ریزی برنامه ی سامانه -

 سطحی ایستابی یاب عمقاه دستگ -

 سنج دبیهای  بردار خودکار ناوی دادهدستگاه  -

 های آبیاری و زهکشی استفاده از بتن گوگردی در شبکه -

 آبیاری های کانالجریان آب در  گیری اندازهفلوم  -

 (TiO2های  پوشش)های شهری با فناوری نانو  تصفیه پساب  -

 پس از برداشت های یو فناور ییغذا یعصنا یمهندسیقات تحق دیسیپلین یواگذار قابلهای  فناوری -2-1-9

 زده سنآرد گندم  بهبوددهنده -

 مالت ی عصاره های از پسماند کارخانه غیرالکلی ی  نوشابه یدتول -

 یمیآنز های مالت تولید -

 ییفراغشا یقکلزا از طر ینیمحصوالت پروتئ یدتول یفن دانش -

 یتونز کشی روغن یعدر صنا یمآنز کاربرد -
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 ییدارو یاهانبا استفاده از عصاره گ زمینی یبس یعمر انبارمان افزایش -

 یرطب مضافت یماندگار افزایش -

 و خوراک دام یقارچ خوراک یدتول یبرا( ین) یلوئ یاهاز گ استفاده -

 تحقیقات مهندسی گلخانهبخش  یواگذار قابلهای  فناوری -2-1-5

 دستگاه کنترل مرکزی گلخانه -
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 سوم فصل

 با بخش خصوصی ارتباطسازی و تسریع  عملی برای آسانکارهای اهر

 خصوصیهای تولیدی بخش  شرکت( R&D) ی همکاری در تحقیق و توسعه -9-6

اغلرب مروارد از    کره در  شرده  یفتعرکشاورزی در کنار وظایف حاکمیتی  یو مهندستحقیقات فنی  ی مؤسسه

برای کسرب درآمرد   هایی را  فعالیت ی شود، مجموعه می ی تحقیقاتی اعالمها های اجرایی در قالب نیاز سوی دستگاه

هرای   تعامل با شررکت  ی خدمات فنی و مهندسی کشاورزی و توسعه ی ارائهاز راه تولید علم و واگذاری دانش فنی، 

بررای   مؤسسره ایرن   یدتأکتوان به  می در این راستا. در دستور کار خود قرار داده استو بخش خصوصی  خصوصی

اشراره   و غرذایی  صنایع کشراورزی  یها کارخانهها و مزارع کشاورزان و  کاربردی در محل شرکتتحقیقات  ی توسعه

ی تحقیقراتی  هرا  روژهافرزایش پر  و نیروهای جدید برای  پژوهشگراندهی به  جهت ،مؤسسهاین رویکرد جدید . نمود

قات مهندسی کشراورزی برا   دهد که در اغلب موارد، تحقی ها نشان می نتایج بررسی .است و فناوربنیان محور مشتری

تحقیقراتی   یهرا  سرازمان شراغل در  پژوهشرگران  درصرد   1نیازهای رایج صنایع کشاورزی همسو نیست و کمتر از 

مررتبط برا تخصرص     وانفعاالت فعلصنعتی و تولیدی ارتباط داشته و از  یها بخش، با یکار یتماهدولتی، به دلیل 

هرای تحقیقراتی دولتری در     ها و امکانات واحد ی صنعت از توانمندیفقدان شناخت کاف. خود در بازار کار خبر دارند

هرای تخصصری خرود باعرث      با روند تولید و بازار کار مرتبط برا زمینره  پژوهشگران بخش کشاورزی و عدم آشنایی 

صرنعت از توانرایی    طررف  یرک از یگرد عبارت به. شود که تعامل واحدهای صنعتی با مؤسسات تحقیقاتی کم باشد می

نبرود   یرل بره دل هرا   حقیقاتی دولتی اطالع چندانی ندارد و از طرف دیگر بخش تحقیقات دولتری و دانشرگاه  بخش ت

 . ارتباط مناسب، از نیاز واقعی صنایع اطالع کافی ندارند

هرا در بازارهرای    در حفظ و گسترش حضور شررکت  (R&D)با وجود نقش کلیدی واحدهای تحقیق و توسعه 

های فعال در عرصه کشاورزی کشور و صنایع وابسته به آن فاقد این واحد  ی از شرکتالمللی، بخش مهم ملی و بین

 جبرران کمبرود واحردهای   تحقیقرات فنری و مهندسری کشراورزی در      ی  مؤسسهتحقیقاتی  هایدیسیپلین. هستند

 یرترأث توانرد   مری و متوسط،  دست یینپا ی یدکنندهتولصنایع در  ویژه ، بهبخش خصوصی (R&D) ی تحقیق و توسعه

ی تولیرد  هرا  کیفیت محصول نهایی و کاهش مصررف انررژی و هزینره   ارتقای ، علمی ی در افزایش بنیه یتوجه قابل

بره  و صنایع وابسته  مؤسسهاین بین تعامل بیشتر . داشته باشد ها آنهای کشاورزی  وردهها، محصوالت و فرآ ماشین

با شررایط کرار و تولیرد    پژوهشگران و  علمی یئتهای انجام تحقیقات کاربردی و آشنایی بیشتر اعض برایکشاورزی 

. خواهرد کررد   یتولیرد واحدهای ایجاد ارتباط دوسویه بین تحقیقات و به کمک شایانی  ،تخصصی خود ی در حوزه

، مزارع و صرنایع کشراورزی بره درک    ها در قالب یک مشاور فنی و همکار تحقیقاتی در کارخانهپژوهشگران حضور 

 . خواهد نمود زیادیو نیازهای مستتر در آن کمک شرایط واقعی تولید 
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در بخرش کشراورزی، امکانرات موجرود      یدکننرده تولهای  دهد در اکثر شرکت نشان می شده انجامهای  بررسی

این در حالی است که در بسریاری  . دهند ی ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه را نمی اجازه ،کارگاهی یا شرایط تولید

هرای   ات و تجهیزات آزمایشگاهی در مؤسسات تحقیقاتی مورد استفاده قرار نگرفته و لذا ظرفیتاز مواقع سال، امکان

هرای خرالی مؤسسره در     ایرن ظرفیرت   یریکارگ به. دهی به بخش خصوصی وجود دارد خالی بسیاری برای سرویس

هرا را   ظرفیرت  توانرد ایرن   حل مشکالت اجرایی بخش تولید در قالب ایجاد بازوهای تحقیرق و توسرعه مری   راستای 

 .پر نماید یخوب به

 بخش خصوصیو مشارکت با همکاری  های فناوربنیان پژوهشاز  منتج تولید محصوالت -9-2

 واحدهای تحقیقاتی و تولیدیارتباط تقویت برای تولید محصول جدید و مشترک یکی از راهکارهای کارآمد  

 ی مؤسسره . شرود  مری  ارهای مناسرب بره آن اقردام   که در بسیاری از کشورهای دنیا با در نظر گرفتن سرازوک  است

فناوربنیران  و دسرتاوردهای  علمری و امکانرات تحقیقراتی     ی کشراورزی برا داشرتن بنیره     یو مهندستحقیقات فنی 

ی تحقیقراتی دارای پتانسریل را بره    هرا  و خروجی ها ایده ،تواند در کنار بخش تولید و صنایع کشاورزی میارزشمند 

برا اسرتفاده از   تحقیقرات فنری و مهندسری کشراورزی      ی مؤسسه راستا،در این . دیل کندمحصول تولیدی پایدار تب

بخرش خصوصری از    شناختنیز و  خود ی تحقیقاتیها در بخش وجود نیروی علمی و تجهیزات تخصصیپتانسیل م

حاصرل از  هرای   سرازی و تولیرد فنراوری    هایی مؤثری را بررای نمونره   گامی موجود در آن، ها شرایط بازار و پتانسیل

سرازی   پرس از بهینره  ترا  برداشرته اسرت و ترالش دارد    های تولیدی  با همکاری شرکتهای کاربردی خود  پژوهش

با در نظرر گررفتن ضروابط و شررایط     و مشترک  صورت بهرا محصول نهایی  ،ی اولیه و رفع اشکاالت موجودها نمونه

 .نماید ارائهمصرف توافق شده به بازار 

شرود   ب اعتماد بخش خصوصی به کارآمدی دستاوردهای تحقیقاتی موجود، باعرث مری  این اقدام عالوه بر کس

و تولیرد محصروالت جدیرد     هرا  آنسرازی محصروالت موجرود     که نیازهای تحقیقاتی بخش خصوصی بررای بهینره  

  . ، پاس  به این نیازهای تحقیقاتی به این مؤسسه واگذار شودیجادشدهاشناسایی شده و بر اساس اعتماد 

 بخش خصوصیدر تولیدات  مؤسسهواگذاری حق استفاده از برند  -9-9

تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در نظر گرفتره شرده اسرت،     ی مؤسسهراه  ی مواردی که در نقشه ازجمله

بررای اجررای   . استهای تولیدی و اصناف  شرکتدر  برند و عالمت مؤسسه روی محصوالت تجاری حق واگذاری 

در مراحرل نخسرت،   . اسرت  کننرده  مصرفدر جامعه  مؤسسهبرند  یگذار ارزشنیاز به معرفی و یند در ابتدا آاین فر

روی محصوالت با کیفیت فناوربنیان واگذار شده به بخش خصوصری  با قیمت کم صدور مجوز در  لوگوی مؤسسه 

. فوذ اعتبار آن شرود باعث تبلیغ و معرفی نام مؤسسه و افزایش ن تواند یا روی محصوالت با فرایند تولید مشترک می

با لحاظ نمرودن تغییراتری در قروانین و     توانند میی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی ها ها و معاونت دستگاههمچنین 

بره برنرد    یاعتباربخشر  ی  زمینره ، (غیرره  و بهرره  کمنظیر یارانه، اعطای تسهیالت ) کننده استفادهبرای ایجاد مزیت 

و گذشرت زمران    ابر بردیهی اسرت   . سته کشاورزی افزایش دهندبو صنایع وا یهای تولید در بین شرکت مربوطه را

 .  فراهم خواهد آمد مؤسسهواگذاری برند  برایتری  ی گستردهها زمینه ،مؤسسهافزایش اعتبار برند 

 توسط همکاران در ستاد و مراکز انیبن دانشهای  ایجاد شرکت حمایت از -9-5

ی هرا  ی حاصرل از پرژوهش  ها سازی تحقیقات و انتقال فناوری تجاری تواند در می راهکارهای دیگر که ازجمله

در  منرد  عالقره توسرط همکراران    یران بن دانرش ای هر  ایجراد شررکت  حمایرت از   ،باشد اثرگذار مؤسسهدر  شده انجام
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دار انجام تمرام   عهده ،مؤسسهدر  موجودبا استفاده از امکانات  ها این شرکت. استمختلف تحقیقاتی  های دیسیپلین

 :خواهند بودهای تحقیقاتی مرتبط  در دیسیپلینا بخشی از وظایف زیر ی

 محصول نهایی به محصول و تولید انبوه یافته توسعههای فنی  ها و دانش تبدیل فناوری -

 ها  ارزیابی و توسعه فناوری -

 المللی در سطح ملی و بین مؤسسه امکانات و تجهیزاتبا استفاده از  بنیان دانشارائه خدمات  -

 (تهیه محتوی) به مخاطبان  برای ارائه شده انجامسازی نتایج تحقیقات  دهآما -

 به مخاطبان شرکت کشاورزیبخش نه اهای فناور عرضه توانمندی -

 های تحقیقاتی های همکار با دیسیپلین برای شرکتهای آموزشی  ها و دوره برگزاری کارگاه -

 بخش خصوصی دی و متقاضیانی تولیها خدمات تخصصی آزمایشگاهی به واحد ی ارائه -9-4

برا   مؤسسره  همکاری و تعامرل ایرن  یکی دیگر از محورهای خدمات تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهی،  ی ارائه

گیرری   و کالیبراسیون تجهیزات اندازه هادستگاه یروزرسان بهدر این رابطه، . استبخش خصوصی و دیگر متقاضیان 

بررای افرزایش اعتبرار    . ی تحقیقراتی دنبرال خواهرد شرد    هرا یندیسیپلتخصصی  های یشگاهآزماجدی در  صورت به

کره   اسرت  و تقویرت آن  مؤسسهی ها اعتبارسنجی برای آزمایشگاه فرآیندی تخصصی نیاز به انجام یک ها آزمایشگاه

 .است مؤسسهاین  مدنظر( ها یشگاهآزماسیستم مدیریت کیفیت ) 67121برای این منظور اجرای استاندارد ایزو 

 معرفای و  یازهاا ن یافات با هدف در)خصوصی   بخش دکنندگانیتولنشست و جلسات مستمر با  یربرگزا -9-1

 (ها یفناور

بره منظرور   توانرد در   میو بازدیدهای مشترک    برگزاری نشستبرای بخش خصوصی  یدکنندگانتولدعوت از 

اطرالع از شررایط برازار    اعرث  این تعامل ب. بین تحقیقات و تولید کشاورزی بسیار مفید باشد یهدوسوتقویت ارتباط 

بازاریرابی و کشرش    ی در زمینره  ی بخش خصوصیکاری باال ی تجربهاستفاده از مصرف و مشکالت موجود در آن، 

توانرد بره    مری  وشرود   ایی در مورد کاربرد دانش فنی در برازار رقابرت   دید حرفهو ایجاد  بازار هدف کنندگان مصرف

و در جهت رفع آن از نیروی علمی و ابزارهرای  کند قعی بازار اطالع حاصل این فرصت را بدهد که از نیاز وا مؤسسه

 . موجود استفاده نماید

 ی فنی  و ترویجی ها و دستورالعمل  نشریاتجذب مشارکت بخش خصوصی  برای انتشار  -9-7

هرای   بخرش  مشرارکت  استفاده از دنبال خواهد شد، مؤسسهتحقیقاتی  هایدیسیپلینیکی دیگر از محورهایی که در 

 شرده  انجرام برای ایرن منظرور طری توافرق     . است تحقیقاتیی ها پروژهحاصل از کاربردی نتایج  ی ارائهدر  خصوصی

هررای بخررش خصوصرری در زمینرره انتشررار نتررایج تحقیقرراتی در قالررب بروشررورها،   قبلرری، از امکانررات و توانمنرردی

 . ی فنی استفاده خواهد شدها و کتابچه ها دستورالعمل

 مخترعین غیردولتیتخصصی به  ی فنی وها مشاورهی  و ارائهاختراع ادعاهای  بررسی -9-1

یکی از مراجع  اصرلی و ذیصرالح  سرازمان تحقیقرات، آمروزش و تررویج         عنوان به 6931این مؤسسه از سال

های کشاورزی، صرنایع غرذایی و آبیراری در     ماشین ی ثبت اختراع در زمینههای  درخواستکشاورزی برای بررسی 

و  علمی یئتهثبت اختراع توسط اعضای  مورد درخواست 11بیش از ساالنه . است و مشغول به کار شده گرفتهظر ن

گذشرته بیشرترین    یها سالدر . شود می نظر علمی بررسی و اظهاراین مؤسسه ی تابعه ها و بخشکارشناسان ستاد 

 اختصاص داشرته ورزی و مکانیزاسیون های کشا تحقیقات ماشین  بخش بهاختراع های ثبت  درخواستبررسی  سهم

ترازگی   یرل بره دل بخرش تحقیقرات گلخانره    . انرد  ی بعدی قرار داشتهها ی صنایع غذایی و آبیاری در رتبهها و بخش
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 سازی و تسریع ارتباط با بخش خصوصی راهکارهای عملی برای آسان

 

با توجه به عملکرد مناسب مؤسسه . ه استاختراع بودادعای بررسی برای دارای کمترین تعداد درخواست  ،تأسیس

هرای آینرده    در سالهای ثبت اختراع  درخواستهای  بررسیتعداد شود  می بینی شپی، شده انجامهای  در کارشناسی

ی فنری و  هرا  مشراوره  ی در زمینهتحقیقاتی این مؤسسه  هایدیسیپلین .باشد مالحظه قابلدارای یک روند افزایشی 

لتری و  ی دوهرا  اخیرر بره بخرش    یهرا  سرال را در  یتروجه  قابلهای مناسبی بوده و خدمات  تخصصی دارای قابلیت

 .  دنبال خواهد شد مؤسسه دریت ا جدکه این روند ب اند  داده ارائه خصوصی

 تخصصی های و نمایشگاههای آموزشی  برگزاری کارگاه -9-3

آموزشری تخصصری در    یهرا  کارگراه برگزاری  ،تابعه یها بخشو  مؤسسهدر  یگیریپ قابلیکی دیگر از موارد  

تحقیقراتی ایرن   هرای  دیسیپلین. است خصوصیی ها با مشارکت بخش لیالمل ینبایی، ملی و  سطوح مختلف منطقه

هرا،   در کنار همرایش تخصصی  یها برگزاری نمایشگاه. اند داده ارائه آیندهبرای پنج سال را های خود  برنامه مؤسسه

مرورد پیگیرری در مؤسسره     دیگرر  از محورهرای   نیز خصوصیی ها مشارکت بخشهای ملی با  ها و کنگره جشنواره

 . ستا
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 چهارمفصل 

 ها و پیشنهادها ی برنامه خالصه

 

متبروع و   همسرویی برا رویکردهرای جدیرد سرازمان      منظور بهتحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  ی مؤسسه

ایجراد   ،یران بن دانرش ی کشراورزی   توسرعه با مشارکت بخش خصروص،   ،تبدیل ایده به ثروت در جامعهبرای کمک 

هرای   حرداکثری از ظرفیرت   ی ، اسرتفاده های آتی پژوهشی بخش کشاورزی در سال ظرفیت پاسخگویی به نیازهای

و وظرایف   هرا  یرت مأموراقردام بره تفکیرک    پایردار،   یدرآمرد منابع  افزاری موجود و دستیابی به افزاری و سخت نرم

ه نمرود ( و مشارکت با بخش خصروص  یواگذار قابل) یتیحاکم یرغخود در چهارچوب وظایف حاکمیتی و  ی محوله

. استکرده ریزی  برنامهبینی و  پیش 6411زمانی تا سال  ی ها را برای دوره و روند تغییرات سهم هر کدام از فعالیت

 6-4شرکل  و  6-4جردول   درو محرور فعالیرت    یتمأموربه تفکیک نوع ، 6411برای افق  برنامه مؤسسهی  خالصه

بدین مفهوم که نیمی  درصد خواهد بود 11 ،آینده ی برنامهدر سهم وظایف غیر حاکمیتی مؤسسه . ارائه شده است

 1)ای ، خردمات مهندسری و مشراوره   (درصرد  21)های فنراور محرور   فعالیتراستای در های آتی مؤسسه از فعالیت

، (درصرد  1)هرای تحقیقراتی سفارشری    ، انجام پرروژه (درصد 1)بنیان های دانششرکت ی ، فعالیت در حوزه(درصد

سرهم  . خواهرد برود  ( درصرد  1)المللری  و تعرامالت برین  ( درصرد  1)آموزشری و پژوهشری   همکاری علمی با مراکز 

بره   6931درصد برود و در سرال    11های اجرایی وزارت متبوع که در گذشته  یاز بخشموردنهای کاربردی  پژوهش

ه سیاست مؤسسه در آینرد . درصد خواهد رسید 61روند کاهشی داشته و به  6411درصد رسیده است تا سال  91

هرای کرالن ملری و افرزایش نقرش      سرازی ها و تصرمیم گیریدر حوزه وظایف حاکمیتی مشارکت بیشتر در تصمیم

  (.6-4جدول )بود خواهد نظارتی 
 

  یبخش خصوص بامشارکت  یها برا برنامه یبند زمان -5-6

ربنیران و  هرای فناو  ی پژوهش مؤسسه برای مشارکت با بخش خصوصی در حوزه  ی محورهای فعالیتبند زمان

طور کره  همان. ارائه شده است 2-4کمی در جدول  صورت بهخالصه و  طور بهانتقال دانش فنی به بخش خصوصی 

مشارکت بیشتر با بخش خصوصری از  راستای های آتی در رویکرد مؤسسه در سالشود، مالحظه می 2-4از جدول 

گذاری حق اسرتفاده از برنرد مؤسسره    وا، طریق فروش دانش فنی، تولید محصول مشترک با کمک بخش خصوصی

   . ی استسفارشهای رفع مشکالت بخش خصوصی با اجرای پروژهو  های تولیدی در تولیدات شرکت
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 6544تا افق   و مهندسی کشاورزی فنی  تحقیقات   ی مؤسسه  یآت های یتفعال ی  و برنامه  محورها سهم  -6-5جدول   

   (سال)ی زمانی  دوره

 آینده ی برنامه                                

 گذشته 6934
  (ها یتکل فعالدرصد نسبت به ) شاخص

6544 6933 6931 6937 6931 

24 21 21 61 61 64 1 
 های فناور محور فعالیت

 (فروش دانش فنیهای فناوربنیان و  پژوهش)

غ
 یر

کم
حا

ی
یت

 

 صوصیی به بخش خا و مشاوره یخدمات مهندس 9 4 1 1 1 1 4

 یانبن دانش یها شرکت ی در حوزه یتفعال 9 4 1 1 1 1 4

 یسفارش یمورد یقاتیتحق یها پروژهانجام  2 9 9 4 4 1 4

 های داخلی همکاری علمی با مؤسسات پژوهشی و دانشگاه 2 9 9 4 4 1 4

 المللی ینبتعامالت  9 4 1 1 1 1 4

 های اجرایی وزارت متبوع بخش یازدنمورهای کاربردی  پژوهش 11 94 91 21 21 61 64

ی
یت

کم
حا

 

 های بنیادی پژوهش 61 64 69 62 66 61 64

 های کالن ملی سازی ها و تصمیم گیری مشارکت در تصمیم 2 4 1 8 8 61 64

 هاترویج و انتقال یافته 9 62 62 64 64 61 64

 خصوصی مجوزهای الزم به بخش ی ارائهایفای نقش نظارتی و  2 2 9 9 4 4 4

 

 

 

 تحقیقات فنی و مهندسی  ی مؤسسه یتیحاکم یرغتفکیک وظایف حاکمیتی و  -6-5شکل 

 6544ها در افق  و سهم هر کدام از فعالیت
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 چهارمفصل 

 تعامل با بخش خصوصی  و  یتیحاکمیرغترین وظایف  مؤسسه برای انجام مهمهای  کمّی فعالیت  برنامه -2-5جدول 

 (انداز ها و چشم خروجی)

 برنامه موضوع
 سال

6934 6931 6937 6931 6933 

 - - - 6 - ایجاد مرکز رشد

 9 9 9 9 2 یانبن دانشهای  ایجاد شرکت

 1 1 1 4 9 شده انجامهای تحقیقاتی  ها و پروژه فروش دانش فنی منتج از طرح

 4 4 9 9 2 تولید محصول مشترک ناشی از تحقیقات با همکاری بخش خصوصی

 4 4 9 9 2 های تولیدی ه از برند مؤسسه در تولیدات شرکتواگذاری حق استفاد

 91 91 21 21 21 سفارشی و موردی یها پروژه

 2 2 2 2 2 المللی ینبای، ملی و های علمی منطقههمکاری

 

 پیشنهادها -5-2

ی تحقیقرات فنری و مهندسری کشراورزی بررای گسرترش کمری و کیفری          افرزایش تروان مؤسسره    منظرور  به

روز  یی بهتر و بره گو و پاس خود و حرکت پویا در راستای رویکردهای جدید سازمان و وزارتخانه متبوع های  فعالیت

 :شوند به نیازهای تحقیقاتی بخش کشاورزی کشور، موارد زیر پیشنهاد می
 

 اختصاصی ی تحقیقاتی تأمین عرصه -5-2-6

اختصاصری   ی  به عرصهای تحقیقاتی خود ه انجام برخی پروژهپاس  به نیازهای تحقیقاتی و این مؤسسه برای  

فاقرد هرگونره   های اسرتانی آن   و بسیاری از بخش ستاد این مؤسسه متأسفانه. نیازمند است( زمین زراعی و باغات)

کررده  ای روبررو   با مشکالت عدیرده ای از وظایف محوله را  انجام پاره که این امر هستندی تحقیقاتی و زمین  عرصه

بررای انجرام بهترر    را توانرد بسرتر مناسربی     ویژه برای ستاد مؤسسه می ههای تحقیقاتی، ب هلذا اختصاص عرص. است

 .کندوظایف مهیا 

 ایجاد دفتر امور فناوری  -5-2-2

ی تعامرل برا بخرش خصوصری و      حق سازمان متبوع در خصوص توسرعه  هبرآورده کردن انتظارات گسترده و ب

بره دلیرل   تحقیقرات فنری و مهندسری،     ی ی وظایف مؤسسره  حوزه در یژهو بهسازی دستاوردهای تحقیقاتی،  تجاری

سرازی   ی امور مربروط بره تجراری    و انجام همه بودهپیچیدگی، گستردگی و تخصصی بودن کار، امری بسیار دشوار 

لرذا  .  اسرت پژوهشری مروظفی وی    هرای  یرت فعالگیر بوده و مانعی برای انجرام   توسط دبیر کمیته فعلی بسیار وقت

دفترر  "بره   "سرازی  کمیته تجراری " یایجاد فضای اداری مناسب و ارتقاق شدن کامل اهداف برنامه، محق منظور به

پشرتیبانی حقروقی، فنری و     کارکنانبا شرح وظایف و چارت سازمانی مشخص شامل مدیر و  "مؤسسه امور فناوری

 ارتباطرات ایجراد   وش فنراوری و ، بازاریابی، تبلیغات، تولید و فرفناوری گذاری اداری برای گردآوری اطالعات، ارزش

 . شود الزم، پیشنهاد می
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 تحصیالت تکمیلی اندانشجوی تیدر تربهمکاری فعال  -5-2-9

ها و مؤسسات آموزش  با دانشگاه  نامه تفاهمتحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در نظر دارد با عقد  ی مؤسسه

خود از نیرروی فعرال دانشرجویی     ی های تابعه بخشتاد و سهای تحقیقاتی  عالی کشور، برای کمک در اجرای پروژه

هرای موردنیراز مؤسسره و برر اسراس      دانشجویی در راستای موضروع های نامهها و پایانتعریف رساله. کنداستفاده 

  .ها خواهد شددار شدن پژوهشکاربردی و جهتمسائل و مشکالت بخش کشاورزی و صنعت غذایی کشور سبب 

 به پژوهشگاه همؤسستبدیل  -5-2-5

های  پژوهش ی استفاده از نیروی جوان و فعال در حوزه منظور به یکشاورز یو مهندس یفن یقاتتحقمؤسسه 

بسریار مناسربی کره در    افزاری  و نرم یافزار سختهای  کاربردی در بخش مهندسی کشاورزی، با تکیه بر زیرساخت

ترا در  کنرد   پیشنهاد میرا  ی و مهندسی کشاورزیه تحقیقات فنگاپژوهشبه  شدن یلتبدیند آاختیار دارد، فر

هرای تحقیقراتی    در بخرش در مقاطع کارشناسری ارشرد و دکترری     پژوهش محورقالب آن، ضمن تربیت دانشجوی 

تحقیقرات آبیراری و زهکشری،    تخصصی های  تابعه، با سرعت و پویایی بیشتری مشکالت پژوهشی موجود در حوزه

و مهندسری گلخانره را    و مکانیزاسیون، های کشاورزی ماشینمکانیک برداشت، های پس از  صنایع غذایی و فناوری

 علمری  یئته کارکنانمؤسسه از نظر این . کندحل  یتیحاکم یرغدر سطوح وظایف حاکمیتی و تحقیقات کاربردی 

سرتاد و  تی های تحقیقاو بخشتخصصی چهار گروه هر در  ،ها و تجهیزات ها، کارگاه آزمایشگاهو کارآزموده،  باتجربه

از توان  میمؤسسه به پژوهشگاه این با تبدیل . از ظرفیت بسیار باالیی برخوردار است ،در سراسر کشورخود  ی تابعه

تحصریالت تکمیلری   ورود دانشرجویان  و در این صرورت،   کردبرداری بهتری  بهرهها  و زیرساختاین پتانسیل علمی 

 . خواهد شد بنیادی و کاربردی م تحقیقات علمیروزتر شدن و تسریع در انجاباعث پویاترشدن، به

فعلری سرتاد و    ی پژوهشگاه، امکانرات آزمایشرگاهی و کارگراهی موجرود در مجموعره      یانداز راهبرای شروع و 

هرای کشراورزی،    آبیاری و زهکشری، سراخت و ارزیرابی ماشرین     یها سامانههای استانی مؤسسه در خصوص  بخش

شت و مهندسی گلخانه در حد قابل قبولی است و در بسیاری از مروارد حتری   صنایع غذایی و مهندسی پس از بردا

های نوظهور خصوصی و دولتی از وضعیت بهتری  ها و پژوهشکده ها، پژوهشگاه این امکانات نسبت به برخی دانشگاه

ن امرر  توانرد بره ایر   احداث یک واحد گلخانه تحقیقاتی مینیز در بخش تحقیقات مهندسی گلخانه . برخوردار است

برا ورود دانشرجویان تحصریالت    تروان   مری  ،بدیهی است که چنانچه امکانات جدیدی نیاز باشرد . کندکمک شایانی 

بره  نسبت  ،سفارشیکاربردی ی ها پروژهها و  طرحهای خاص و  جذب  و تصویب پروژهتکمیلی و همچنین با تعریف 

 .کردها اقدام  ها و کارگاه تجهیز و تکمیل آزمایشگاه

شرورای عرالی    26/16/6913مرور    648مصوب جلسه  های نامه ینآئبه شرایط مندر  در  با توجه، هرحال به

شرورای نظرارت و گسرترش     21/19/6983مرور    ی مصروبه پژوهشرکده،   یستأسر انقالب فرهنگی و دستورالعمل 

حتررم وقرت   های علوم پزشکی توسط وزیرر م شورای گسترش دانشگاه ی مصوبه یتاًنهاتشکیالت جهاد دانشگاهی و 

پژوهشرکده بررای چهرار گرروه تحقیقراتی       یستأسر ، شررایط  (96/11/6988مرور   )آقای دکتر لنکرانی  ،بهداشت

در ایرن  . مرانعی نخواهرد داشرت    ،مجوز موافقرت اصرولی  صدور ، مؤسسهدرخواست  در صورتمهیا بوده و  ذکرشده

لمی معتبر بره مردت دو سرال، موافقرت     های عخروجی ی ارائههای علمی و پژوهشی و بعد از انجام فعالیتصورت، 

 .شودقطعی توسط شورای گسترش صادر می
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 یهاا  بخاش مشارکت با نهادهای دولتی در نظاارت و ارزیاابی واردات و تولیاد ماوارد تخصصای در       -5-2-4

 تحقیقاتی تابعه

های تابعه سرتادی و اسرتانی خرود دارای تخصرص و      ی در بخشکشاورز یو مهندس یفنتحقیقات  ی مؤسسه

 یریکرارگ  بره نظرارت، آزمرون و ارزیرابی تولیردات داخلری، واردات و       یسرم مکانظرفیت باالیی بررای مشرارکت در   

در این راسرتا، بررای توجیره نهادهرای دولتری      . استمهندسی کشاورزی  ی  ها و تجهیزات حوزه محصوالت، ماشین

 .     استسی و ورود به این حوزه در سطح کالن کشور، اقدامات الزم در دست برر ربط یذ

  های ستادی اصالح ساختار و عناوین بخش -5-2-1

 یجراد ا ،تحقیقرات فنری و مهندسری    ی   در راستای بهبود عملکرد مؤسسه و همسویی با نیازهرای روز و آینرده  

، یازسرنجی نگذاری، بازاریابی،  متشکل از متخصصین ارزش) پیشرفته، های یفناوربخش  ازجمله، روز به یساختارها

 .شود میپیشنهاد ترویج و انتقال یافته ها  و بخش...( تبلیغات و  فروش،

 "یپژوه ندهیآ"فعال نمودن کمیته  -5-2-7

توانرد بره رصرد     در مؤسسه مری و تدوین و بروز رسانی برنامه استراتژیک  "پژوهی یندهآ" تر شدن کمیتهفعال

این مهم از برنامره هرای    .کنده کمک زیادی بینی نیازهای تحقیقاتی مرتبط با وظایف مؤسسنیازهای آینده و پیش

 .اولویت دار موسسه بوده و با جدیت نیز دنبال خواهد شد
 




