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معرفی

مؤسس�ه تحقیق�ات فني و مهندس�ي كش�اورزي با ه�دف پاس�خگویی به نیازهای پژوهش�ی 
بخش  های اجرایی وزارت جهاد كش�اورزی در حوزه فنی و مهندس�ی كشاورزی در سال 1369 
راه ان�دازی ش�د. در ح�ال حاضر این مؤسس�ه دارای 150 نفر محقق و پژوهش�گر در س�تاد و 
بخش  های تابعه در حوزۀ مهندس�ی آبیاری، ماش�ین های كش�اورزی و مکانیزاسیون، گلخانه و 

صنایع غذایی و فناوری های پس از برداشت است.
مؤسس�ه در 14 مرك�ز تحقیقات و آموزش كش�اورزي و منابع طبیعي ش�امل مراكز آذربایجان  
ش�رقی، آذربایجان  غربی، اردبیل )مغان(، خوزس�تان )اهواز(، كرمان، اصفهان، گلستان، فارس، 
خراس�ان  رضوي، همدان، س�منان )شاهرود(، مركزی، جنوب اس�تان كرمان )جیرفت و كهنوج( 
و صفی  آب�اد )دزف�ول( دارای بخش فنی مهندس�ی و همچنین در ش�ش مرك�ز )تهران، گیالن، 
هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و قزوین( دارای همکار تحقیقاتی است. این 
مؤسس�ه به منظور كاربردی نمودن نتایج پژوهش های انجام ش�ده، رویکرد تقاضامحوری را در 
دس�تور كار خود قرار داده؛ به طوری كه در طول چند س�ال گذش�ته 80-75 درصد از پروژه های 
پژوهش�ی انجام شده در مؤسسه به سفارش و درخواست بخش های مختلف دولتی و خصوصی 

بوده است. 
مؤسسه داراي سه دیسیپلین تخصصي،  ده بخش تحقیقاتي و بخش خدمات فني و تحقیقاتي 

به شرح زیر است:

- دیسیپلین مهندسي آبیاري و زهکشی )دارای سه بخش تحقیقاتي(
- دیس�یپلین مهندس�ي صنایع غذایي و فناوری های پس از برداشت )دارای دو  بخش 

تحقیقاتی(
- دیسیپلین مهندسی مکانیك ماشین هاي كشاورزي و مکانیزاسیون )دارای سه بخش 

تحقیقاتي(
- بخش تحقیقات مهندسی گلخانه

- بخش خدمات فني و تحقیقاتي
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چشم انداز، مأموریت و اقدامات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

(Vision) چشم انداز

• سرآمد در تولید علم و فناوری در حوزه فنی و مهندسی كشاورزی در كشور	
• تأثیرگذار در تصمیم سازی های كالن ملّی 	
• اثربخش در بهبود بهره وری نهاده های كشاورزی با رویکرد توسعه پایدار	

   (Mission) مأموریت

تعیین سیاست های پژوهشی، انجام پژوهش و انتقال یافته ها در زمینه های:
• بهبود بهره وری نهاده های كشاورزی	
• بهینه سازی مصرف آب در كشاورزی	
• توسعه مکانیزاسیون زراعی، باغی، دام، طیور، آبزیان و منابع طبیعی	
• كاهش ضایعات محصوالت كشاورزی	
• توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی روستایی	
• توسعه پایدار كشت های گلخانه ای 	
• بومی سازی فناوری های نوین	

(Action) اقدام
• اجرای برنامه های مدون از جمله نقشه راه، آینده پژوهی و اعتباربخشی مؤسسه	
• انج�ام پ�روژه های تحقیقاتی برای تأمین نیازهای پژوهش�ی و علم�ی بخش های دولتی و 	

خصوصی
• انجام پروژه های بنیادی برای گسترش مرز دانش	
• معرفی فناوری های نوین و تجاری سازی تحقیقات 	
• آموزش و انتقال دستاوردهای پژوهشی 	
• تعامل با مراكز علمی و اجرایی ملی و بین المللی	
• آموزش و ارتقاء منابع انسانی مؤسسه	
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آزمایشگاه ها و کارگاه  ها

	   آزمایشگاه تحقیقات مهندسي آبیاري و زهکشی
	   آزمایشگاه تحقیقات مکانیك خاک و بتن

	   آزمایشگاه شیمی آب- خاک- فاضالب
	   آزمایشگاه هیدرولیك

	   كارگاه ساخت و آزمون تجهیزات آبیاری

 دیسیپلین تحقیقات مهندسي آبیاري و زه کشی 

از وظایف اصلی این دیس�یپلین می  توان به پژوهش در زمینۀ مس�ائل مختلف مهندس�ي آبیاري 
و زه كش�ی با هدف  افزایش بهره  وری آب كش�اورزی و پایداری كشاورزی آبی و محیط زیست 
اش�اره نمود. اهداف و اولویت  هاي این دیس�یپلین  عبارت اند  از ارائه روش  هاي افزایش كارایي 
مصرف آب در محصوالت زراعي و باغي كش�ور، تعیین ح�د بهینه كم  آبیاري محصوالت زراعي 
و باغي، تحقیق در خصوص مس�ائل مختلف زه كش�ی و اصالح اراضی، كاربرد روش  هاي آبیاري 
تحت  فش�ار در گیاه�ان زراع�ی و باغ�ی، مدیریت طراحی، اج�را و بهره  ب�رداری در روش  های 
آبیاري س�طحی و تحت فش�ار، آبی�اری دقیق و هوش�مند در روش  های آبیاری نوین، بررس�ي 
و ارزیابي مس�ائل فني و مدیریت ش�بکه  ها و س�امانه  های آبیاري و زهکش�ي در كشور، كاربرد 
آب  هاي نامتعارف )آب  هاي شور، زه آب  ها و پساب فاضالب( و مسائل زیست محیطی در آبیاري 
و زهکشی و كاربرد فناوری های نوین )نانوفناوری، هوشمندسازی و...( در علوم و مهندسی آب 

است. این دیسیپلین شامل بخش  هاي تحقیقاتی زیر است:

	   بخش تحقیقات روش  های آبیاری سطحی
	   بخش تحقیقات روش  های آبیاری تحت فشار

	   بخش تحقیقات سازه  ها و شبکه  های آبیاری و زهکشی

اولویت  های  تحقیقاتی 
	   افزایش بهره  وری آب كشاورزی

	  بهبود بازده آبیاری
	• اصالح روش  های سنتی آبیاری

	  توسعه پایدار روش های آبیاری نوین 
	  اصالح و بهینه  سازی شبکه  ها و سامانه  های آبیاری و زهکشی

	  پایداری منابع آب و آبیاری در تولید محصوالت كشاورزی 
	  مسائل زیست محیطی در مهندسی آبیاری و زه كشی 

	• كاربرد فناوری نوین در مهندسی آبیاری و زه كشی
	• هوشمندسازی آبیاری

	  ارزیابی و پایش اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم
	  اجرای پژوهش های فناورانه و تجاری سازی تحقیقات در حوزه مهندسی آبیاری

ارتقاء مهندسی آبیاری در مزرعه، گامی موثر در

افزایش بهره وری آب کشاورزی 
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 دیسیپلین تحقیقات مهندسي صنایع غذایي و فناوری های پس از برداشت  

مهندس�ي صنای�ع غذایي و فناوري های پس از برداش�ت با بهره گیري از عل�وم و فناوری های 
مختل�ف مرتبط با محصوالت كش�اورزی و مواد غذایي امکان حف�ظ و ارتقاء كیفیت محصوالت 
و فرآورده ه�اي غذای�ي و كاه�ش ضایعات  را فراهم م�ي آورد. از عمده وظای�ف تحقیقاتي این 
دیس�یپلین می ت�وان به ش�ناخت و دس�تیابي به مناس�ب ترین روش هاي ف�رآوري، و همچنین 
بهینه س�ازي فناوری ه�ای پ�س از برداش�ت محصوالت كش�اورزي اش�اره نم�ود. برنامه های 
تحقیقاتی جدید این دیس�یپلین نیز در خصوص به كارگی�ری علوم و فناوری های نوین از جمله 
كاربرد انرژی هس�ته ای، فناوری های زیس�تی و نانو فناوری در زمینه علوم و مهندس�ی صنایع 

غذایی است. این دیسیپلین شامل 2 بخش تحقیقاتی زیر است:

	   بخش تحقیقات مهندسی و فناوری های پس از برداشت محصوالت كشاورزی
	  بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی

اولویت  های تحقیقاتی
	• س�نجش، پای�ش و كاه�ش ضایعات محصوالت اس�تراتژیك كش�اورزی در مراحل پس از 

برداشت 
	•بهینه سازی روش های فرآوری و تبدیل محصوالت كشاورزی

	•امنیت غذایی 
	•توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی كشاورزی

آزمایشگاه ها
	• آزمایشگاه شیمی و تجزیه مواد غذایی 

	••آزمایشگاه بیوفیزیك مواد غذایی
	••آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

	••كارگاه فناوری های پس از برداشت محصوالت كشاورزی 
	••پایلوت پلنت صنایع غذایی

هموارتر شدن مسیر خودکفایی با کاهش ضایعات
محصوالت کشاورزی
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دیسیپلین تحقیقات مهندسي مكانیك ماشین  هاي کشاورزي و مكانیزاسیون

از وظای�ف اصل�ی این دیس�یپلین مي توان ب�ه طراحي و س�اخت نمونه ماش�ین ها و تجهیزات 
كشاورزی، ارزیابي و بهینه سازي آنها، توسعۀ انرژی های پاک و تجدیدپذیر، انتخاب فناوری های 
مناس�ب برای تولید مکانیزۀ محصوالت كشاورزی، و همچنین پژوهش پیرامون وضعیت موجود 
مکانیزاس�یون كشور و ارائه الگوهاي مناسب مکانیزاس�یون به تفکیك محصول و منطقه اشاره 

نمود. این دیسیپلین داراي 4 بخش تحقیقاتی زیر است:

- بخش تحقیقات ماشین  ها و تجهیزات كشاورزي
- بخش مطالعات مکانیزاسیون كشاورزی

- بخش تحقیقات كاربرد تراكتور و انرژی در كشاورزی  

اولویت  های تحقیقاتی

	•••كاربرد روش  های خاک  ورزی حفاظتی و مدیریت بقایای گیاهی
	•••كاهش مصرف سموم و كنترل علف  های هرز به منظور دستیابی به كشاورزی پایدار و مبارزه 

تلفیقی 
	•••كاهش تلفات و ضایعات در برداشت محصوالت كشاورزی

	•••كارب�رد فناوری ه�ای نوی�ن در كش�اورزی )كش�اورزی دقی�ق، فن�اوری آزم�ون غیرمخرب، 
نانوفن�اوری، سیس�تم  های هوش�مند و خب�ره و...( به منظ�ور افزایش كّمی و كیف�ی محصوالت 

كشاورزی
	•••ارتقاء توان مکانیکی، بهره  وری انرژی و بازده ماشین های كشاورزی 

	•••اس�تفاده بهینه از انرژی  های تجدیدپذیر و كاهش مصرف انرژی  های فس�یلی به منظور ارائه 
راهکارهای كاهش مصرف انرژی

	•انتخاب فناوری های مناسب برای تولید مکانیزۀ محصوالت مختلف 

آزمایشگاه  ها و کارگاه  ها
	   كارگاه ساخت نمونه ماشین  های كشاورزی

	   آزمایشگاه دینامیك خاک– ماشین )سویل بین(
	   آزمایشگاه فناوری های نوین در مهندسی بیوسیستم

	   آزمایشگاه خشك  كن  های محصوالت كشاورزی
	   آزمایشگاه  پایش وضعیت روغن كارگاهی

	   آزمایشگاه بیوانرژی

 کاهش 50 درصدی در مصرف سوخت، زمان، و هزینه 

انجام عملیات با استفاده از خاک ورزی حفاظتی
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آزمایشگا ه  ها
این بخش دارای یك آزمایش�گاه با عنوان ابزار اندازه  گیري است. امکان بهره مندی و استفاده 
از آزمایش�گاه های آب و خ�اک، ش�یمی و م�واد غذایی و كارگاه نمونه س�ازی موجود در س�ایر          

بخش های مؤسسه نیز برای انجام فعالیت های علمی و پژوهشی این بخش فراهم است. 

بخش تحقیقات مهندسی گلخانه

 بخ�ش تحقیق�ات مهندس�ي گلخانه برای انجام پژوهش های كاربردي در س�ه زمینۀ س�ازه و 
تجهی�زات كنترل محیطي گلخانه ها، آبیاري و زه كش�ي محصوالت گلخانه ای و مس�ائل پس از 
برداشت تولیدات گلخانه   ای در سال 1390 به عنوان یکي از بخش هاي تحقیقاتي این مؤسسه 

فعالیت خود را آغاز نمود. 
تحقیقات واحد سازه و تجهیزات كنترل محیطي گلخانه شامل: تحقیق روي سازه  ها و تأسیسات 
مختل�ف گلخان�ه اي، ارزیابي س�طح مکانیزاس�یون و ارائ�ه راه كارهای افزای�ش كارآیي فني و 
اقتص�ادي فناوری های به كار رفته در گلخانه  ها، تدوین اس�تانداردهاي ملّي س�ازه و تجهیزات 

گلخانه  ای و بومي سازي سیستم هاي سازه و تجهیزات گلخانه  ای، متمركز است.
بررسي  و بهینه  سازی انواع سیستم های آبیاری میکرو، بهبود مدیریت آبیاري و مصرف آب در 

گلخانه ها، بررسی مسائل و چالش های پیش  روی مدیریت صحیح آبیاری برای تولید محصوالت 
گلخان�ه ای از وظایف واحد آبیاری و زهکش�ی این بخش اس�ت. بررس�ی مس�ائل برداش�ت و                   
پ�س از برداش�ت، حف�ظ ارزش غذایی، بازارپس�ندی، كاهش ضایعات محص�والت گلخانه  ای 
)در مراحل برداش�ت، بس�ته  بندی، جابه جایی و حمل و نقل( و همچنین مطالعه انواع روش های 
افزای�ش ماندگاری، طول مدت نگهداری و بازارپس�ندی انواع محصوالت گلخانه ای، از وظایف 

این بخش تحقیقاتی به شمار می آید.

اولویت های تحقیقاتی
	    بومی  سازی و تطبیق سازه، ماشین ها و تجهیزات گلخانه  ای از طریق بهبود كیفیت، طراحی، 

ساخت و مهندسی معکوس
	•  تدوین و به روز رسانی استاندارد ملّی و ارزیابی سازه، پوشش و تأسیسات گلخانه  ای كشور

	•  بررسی روش های ارتقاء بهره وری آب و انرژی در گلخانه  ها
	•  ارزیاب�ی روش ه�ای شستش�و، ضدعفون�ی، انبارداری، ف�رآوری، بس�ته  بندی و حمل و نقل 

محصوالت گلخانه  ای
افزایش بهره وری آب و انرژی در 

کشت های گلخانه ای



 مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی

1213

بخش خدمات فني و تحقیقاتي

وظایف بخش خدمات فنی و تحقیقاتی مؤسسه عبارت است از: ارائه خدمات تحقیقاتی شامل 
مدیری�ت، كنترل، ثبت، س�اماندهی و هماهنگی امور مربوط به طرح ها و پ�روژه های تحقیقاتی 
بخش های مختلف س�تادی و استانی مؤسسه، مدیریت سامانه های مختلف پژوهشی، آموزشی 
و ترویجی )س�مپات(، همکاری با دانش�گاه ها و مراكز آموزش�ی، همچنین ارائه خدمات فنی و 
رایانه ای )ش�بکه، سخت افزار و نرم افزار( به بخش ها و واحدهای ستادی، ارائه خدمات سایت 
به همکاران س�تادی و اس�تانی، ادارۀ امور كتابخانه و تأمین منابع علمی مورد نیاز پژوهشگران 
از جمل�ه كت�اب و مجالت علمی- پژوهش�ی داخل�ی و خارجی، برق�راري ارتب�اط و همکاري با 
مرك�ز اطالع�ات و مدارک علمي كش�اورزي س�ازمان تحقیق�ات، آموزش و ترویج كش�اورزي، 
ثب�ت اطالعات در س�امانه ه�ای اطالعاتی، امور مرب�وط به ثبت، تکثی�ر و صحافی گزارش های 
نهایی طرح ها و  پروژه های تحقیقاتی، و تهیه و آماده س�ازی وس�ایل س�معي و بصري در ارائه                           

سخنرانی ها و كارگاه های آموزشی. در حال حاضر واحدهای زیر در این بخش فعالیت دارند:

	••واحد مدیریت طرح ها و پروژه های تحقیقاتی
	••واحد فناوری اطالعات

	••واحد كتابخانه
	••واحد سمعی و بصری

همكاری  های ملّی و بین  المللی مؤسسه درحوزه های پژوهشی، آموزشی و ترویجی

مؤسس�ه تحقیقات فنی و مهندس�ی كش�اورزی به منظور انجام رس�الت و مأموریت های خود، 
ارتباط�ات علم�ی گس�ترده ای با معاونت ه�ای اجرایی وزارت جه�اد كش�اورزی و وزارت نیرو 
دارد. همچنین این مؤسس�ه، تعامل علمی س�ازنده ای با انجمن های علمی و دانشگاه ها و مراكز 
پژوهشی در زمینه های مختلف از جمله اجرای مشترک پروژه  های تحقیقاتی و ارزیابی و نظارت 

آنها و مشاوره و راهنمایی پایان  نامه  ها و رساله های دانشجویی دارد. 

در حوزه بین الملل نیز، مؤسسه، پروژه  های مشترک متعددی را با مؤسسات تحت پوشش مركز 
بین  المللی تحقیقات كش�اورزی )CGIAR( در زمینۀ بهره  وری مصرف آب و سیستم  های تولید 
كشاورزی اجرا نموده و یا در دست اجرا دارد. از آن جمله می توان به پروژه های بهبود بهره  وری 
مصرف آب در حوزه آبریز كرخه )CPWF(، برنامه كالن تحقیقاتی سیستم  های تولید كشاورزی 
تلفیقی و پایدار كشاورزی برای امنیت غذایی و معیشت در حوزه آبریز كرخه CRP1.1  )با مركز 
بین  المللی تحقیقات كش�اورزی مناطق خش�ك-ICARDA(، پروژه مدیری�ت آب و آبیاری در 
حوزه آبریز زاینده  رود )با مؤسس�ه بین  المللی مدیریت آب-IWMI(، اشاره نمود. همچنین این 
مؤسس�ه با JICA در آموزش كارشناسان كشور افغانستان و با مركز تحقیقات بین المللی ذرت 

و گندم )CYMMIT( در انجام پژوهش های مشترک همکاری دارد. 

دستاوردهای فناورانه مؤسسه                     

مؤسس�ه تحقیقات فنی و مهندسی كش�اورزی، در كنار وظایف حاكمیتی خود كه پژوهش برای 
اولویت های كالن ملّی در زمینۀ تحقیقات مهندس�ی كشاورزی است، انجام پژوهش های نوین 
و فناوربنی�ان و تج�اری س�ازی یافته های پژوهش�ی با ه�دف تولید ثروت از عل�م را در اولویت       
برنامه های خود قرار داده اس�ت. بخش�ی از فعالیت های مؤسسه به شناسایی و پاسخگویی به 
نیازهای پژوهشی بخش خصوصی و تولیدكنندگان بخش كشاورزی و صنایع وابسته اختصاص 
یافته اس�ت. دس�تاوردهای فناورانه مؤسس�ه از طریق كتاب یافته های تجاری س�ازی سازمان 
تحقیق�ات، آموزش و ترویج كش�اورزی و صفحه كمیته امور فناوری، در س�ایت مؤسس�ه قابل 

دسترسی است.
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	•انتشارات علمی، پژوهشی و ترویجی 

مؤسس�ه تحقیقات فنی و مهندسی كش�اورزی فعالیت قابل توجهی در تولید و نشر آثار علمی، 
پژوهش�ی و ترویجی دارد. به طوری كه این مؤسس�ه تاكنون بیش از 80 جلد كتاب تخصصی-

كاربردی، 265 جلد نشریه، راهنما، دستورالعمل  فنی-ترویجی و همچنین 1338 فقره گزارش 
نهایی از نتایج طرح  ها و پروژه  های تحقیقاتی خود منتش�ر نموده اس�ت. این مؤسس�ه تاكنون 
10 اپلیکیش�ن كشاورزی محاسباتی و تصمیم یار در حوزه های ماشین های كشاورزی، آبیاری و 
گلخانه تولید نموده اس�ت. همچنین این مؤسس�ه تاكنون 55 عنوان یافتۀ ترویجی را به منظور 
انتقال دانش فنی به دس�ت آمده از پروژه های پژوهشی به بهره برداران كشاورزی منتشر نموده 

است. 

    

	•انتشار گاه نامه فناوری مؤسسه

به منظور اطالع رس�انی آخرین فعالیت ها و اخبار مرتبط با فناوری در س�طح ستاد و بخش های 
تابعه اس�تانی، كمیته امور فناوری از پاییز س�ال 1396 اقدام به انتشار گاهانامه خبری ویژه ای 
نم�وده اس�ت. در بخش های مختلف ای�ن گاهنامه، ضمن ارائه اهم اخب�ار و فعالیت های مرتبط 
ب�ا امور فناوری به انجام رس�یده در مؤسس�ه، به معرفی پتانس�یل های مج�ود از نظر امکانات، 
آزمایشگاه ها و سایر موارد نظیر عقد قراردادها و تفاهم نامه، یافته های جدید تحقیقاتی، معرفی 

همکاران فناور و غیره نیز پرداخته شود.

سامانه اپتیکی تشخیص سریع و غیرمخرب 
انارهای آلوده به آفت كرم گلوگاه

فناوری نگهداری بذور خودمصرفی
 زارعین با استفاده از اتمسفر
 كنترل شده در مخازن كوچك

سامانه آبیاری هوشمند

تدوین دانش فنی استفاده از
 گلخانه های خورشیدی در كشور

تولید زیست حسگر)بیوسنسور(
 بر پایه پلیمرهای زیست

 تجزیه پذیر برای تشخیص 
فساد مواد غذایی
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تدوین برنامه  های راهبردی

مؤسس�ه با توجه به رویکرد برنامه محوری در س�ال های 1386 و 1387، مجری تدوین هشت 
برنام�ه راهب�ردی موضوعي مصوب به ش�رح زیر بوده كه این برنامه ه�ا از زمان تدوین تاكنون 

سرلوحه برنامه های پژوهشی موسسه قرار گرفته است. 

1- ارتقاء بهره وری آب كشاورزي
2- بهبود و توسعه مکانیزاسیون كشاورزی

3- اصالح و بهینه  سازی شبکه  های آبیاری و زه كشی
4- توسعه پایدار روش  هاي آبیاري تحت  فشار
5- مدیریت استفاده بهینه پایدار از منابع آب

6- كاهش ضایعات محصوالت و فرآورده  های كش�اورزی در مراحل پس از برداش�ت، فرآوری 
و توزیع

7- مهندسی گلخانه
8- قارچ  های خوراكی

اجرای پایلوت  های تحقیقاتی- اجرایی

مؤسس��ه برای انتقال یافته  ها و دس�تاوردهای
 پژوهشی به كشاورزان، تاكنون چندین پایلوت
 نمونه با مش�اركت دستگاه  های اجرایی مرتبط 
در وزارت متب��وع در زمی��نۀ »بهبود مدیریت
 آبیاری«، »خاک ورزی حفاظ��تی« و »تعیی�ن

حجم آب مصرفی محصوالت زراعی و باغی« 
در استان های مخت��لف كشور اجرا، نظارت و پشتیبانی علمی و فنی نموده است.  

	•انتشار مجالت تخصصی
"مجموع�ه مق�االت علمی- تخصصی تحقیقات فنی و مهندس�ی كش�اورزی" در ابتدای س�ال 

1375 با هدف ارائه تازه ها و دس�تاوردهای علمی و پژوهش�ی، اعتالی سطح دانش، فناوری و 
تبادل اطالعات علمی و فنی دانش پژوهان در زمینۀ علوم فنی و مهندس�ی كشاورزی شروع به 
نش�ر كرد. در سال 1378 نام مجله به "مجله تحقیقات مهندسی كشاورزی" تغییر یافت. این 
مجله  در تاریخ 1379/11/08 درجۀ علمی-پژوهش�ی را طی مجوز  ش�مارۀ 3/2910/1375 
از وزارت عل�وم، تحقیق�ات و فن�اوری دریاف�ت نمود. مجله از س�ال 1375 به مدت 19 س�ال 
و ب�ا انتش�ار 16 جلد و هر جلد با 4 ش�ماره، مق�االت علمی متعددی را به جامعه علمی كش�ور 
ارائه نموده اس�ت. همچنین این مجله از سال 1394، به سه مجله علمی- پژوهشی تخصصی 
با عناوین »تحقیقات كاربردی مهندس�ی س�ازه های آبیاری و زهکش�ی«، »تحقیقات مهندسی 
س�امانه ها و مکانیزاس�یون كشاورزی« و »تحقیقات مهندس�ی صنایع غذایی« تفکیك شد و در 

حال حاضر این سه مجله به طور مجزا به فعالیت می پردازند.
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 برگزاری سمینارهای علمی و کارگاه  های آموزشی-ترویجی

به منظور ارائه و ان�تقال آخرین دس��تاوردهای 
علمی به مت�قاضیان مؤس�سه تاكن��ون ب�یش
 از 80 كنگره، سمینار و كارگاه فني و تخصصي
 به صورت ملّي و بی�ن  المللي، با م�شاركت سایر
م�راكز پژوه�شي و اج�رایي مرتب��ط برگ��زار
 نموده  است. همچنین این مؤسسه تعداد زیادی
 كارگاه آم�وزشی-ترویجی و روز م��زرعه برای

 بهره برداران برگزار نموده است.

 

برای کس�ب اطالعات بیش�تر به وبگاه مؤسسه به آدرس 

www.aeri.ir مراجعه فرمایید.
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