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معرفی

مؤسس�ه تحقیقات فني و مهندس�ي كش�اورزي با توجه به نیاز بخش  های اجرایی وزارت جهاد 
كش�اورزی در زمینة مس�ایل و مش�کالت فنی و مهندس�ی بخش كش�اورزی، با تعیین حدود و 
اولویت  هاي تحقیقاتي، از س�ال 1369 فعالیت  هاي علمي و پژوهش�ي خ��ود را آغاز و به جمع 
مؤسس�ات تحقیقاتي كشور پیوست. این مؤسسه دارای 160 نفر محقق در ستاد و بخش  های 
تابعه است كه از این تعداد 90 نفر دارای مدرک تحصیلی دكتری و دیگر محققان دارای مدرک 
تحصیلی كارشناس�ی ارشد هستند. نس�بت اعضاء هیأت علمی )كارشناسی ارشد و دكتری( به 

كل نیروهای تحقیقاتی نسبتا مطلوب می  باشد. 
مؤسس�ه در 14 مرك�ز تحقیق�ات كش�اورزي و منابع طبیعي ش�امل مراكز آذربایجان   ش�رقی، 
آذربایجان  غرب�ی، اردبی�ل )مغ�ان(، خوزس�تان )اه�واز(، كرم�ان، اصفه�ان، گلس�تان، فارس، 
خراس�ان  رضوي، همدان، سمنان )ش�اهرود(، مركزی،جنوب اس�تان كرمان )جیرفت و كهنوج( 
و صفی  آب�اد )دزفول( دارای بخش تابعه و همچنین در ش�ش مركز )ته�ران، گیالن، هرمزگان، 

چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و قزوین( دارای همکار تحقیقاتی است. 

به  ط��ور كلي این مؤسسه داراي سه دیسیپلین تخصصي،  ده بخش تحقیقاتي و بخش خدمات 
فني و تحقیقاتي به شرح زیر مي  باشد:

1- دیسیپلین مهندسي آبیاري و زهکشی شامل سه بخش تحقیقاتي
2- دیس�یپلین مهندس�ي صنایع غذایي و فناوری های پس از برداشت شامل دو  

بخش تحقیقاتی
3- دیس�یپلین مهندس�ی مکانیك ماشین هاي كش�اورزي و مکانیزاسیون شامل 

چهار بخش تحقیقاتي
4- بخش تحقیقات مهندسی گلخانه
5- بخش خدمات فني و تحقیقاتي 
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چشم انداز، مأموریت و اقدامات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چشم انداز 
Vision

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

مأموریت
Mission

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	

اقدام
Action

• 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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1- دیسیپلین تحقیقات مهندسي آبیاري و زهکشی
 از وظایف اصلی این دیس�یپلین می  توان به تحقیق در زمینه مس�ائل مختلف مهندسي آبیاري و 
زهکشی در راستای افزایش بهره  وری آب كشاورزی و پایداری كشاورزی آبی و محیط زیست 
اشاره نمود. اهداف و اولویت  هاي دیسیپلین در حال حاضر شامل 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 زهکشی و اصالح اراضی، كاربرد روش  هاي آبیاري 
تحت  فشار در گیاهان زراعی و باغی، مدیریت طراحی، اجرا و بهره  برداری در روش  های آبیاري 
س�طحی، تحت فش�ار، آبیاری دقیق و اتوماسیون در روش  های آبیاری نوین، بررسي و ارزیابي 
مس�ایل فني و مدیریت ش�بکه  ها و س�امانه  های آبیاري و زهکش�ي در كش�ور، كاربرد آب  هاي 
نامتعارف )آب  هاي ش�ور، زه آب  ها و پس�اب فاضالب( و مس�ائل زیس�ت محیطی  در آبیاري و 
زهکشی و كاربرد نانوفناوری در علوم و مهندسی آب مي  باشد. 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 دیسیپلین 
	   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 زهکشی 

	• كاربرد فناوری نوین در مهندسی آبیاری و زهکشی
	  اجرای پژوهش های فناورانه و تجاری سازی تحقیقات در حوزه مهندسی آبیاری 

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

ارتقاء مهندسی آبیاری در مزرعه، گامی موثر در

افزایش بهره وری مصرف آب کشاورزی 



 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی

67

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

   

2- 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 م�واد غذایي موجبات حفظ و ارتقاء كیفیت محص�والت و فرآورده هاي غذایي 
خام و فرآیند شده را فراهم مي آورد. همچنین، تحقیقات مهندسي صنایع غذایي و فناوري های 
پ�س از برداش�ت دس�تیابي به راه حل ه�اي بهینه علمي، فن�ي و اقتصادي براي حف�ظ و ارتقاء 
كیفی�ت محصوالت كش�اورزي، تضمین ایمني محص�والت، كاهش ضایع�ات و نهایتاً افزایش 
به�ره وري تولی�د را میس�ر می نماید. فناوری های پس از برداش�ت دربرگیرن�دة كلیه تیمارها و 
عملیاتی هستند كه با هدف كاهش ضایعات و افزایش قابلیت ماندگاری و حفظ كیفیت محصول 
در مراح�ل پس از برداش�ت صورت می گی�رد. در ادامه، صنایع تبدیلی ب�ه فرآوری و عمل آوری 
م�واد خام فس�ادپذیر گیاهی یا حیوانی به منظ�ور تولید فرآورده های غذای�ی پایدار می پردازد. 
از عم�ده وظای�ف تحقیقاتي این دیس�یپلین می توان به ش�ناخت و دس�تیابي به مناس�ب ترین                                                                
روش هاي فرآوري و بهینه س�ازي فناوری های پس از برداش�ت محصوالت كش�اورزي اش�اره 
نمود. برنامه های تحقیقاتی جدید این دیسیپلین نیز در خصوص به كارگیری علوم و فناوری های 
نوین از جمله كاربرد انرژی هس�ته ای در كشاورزی، فناوری های زیستی و نانو فناوری در زمینه 

علوم و مهندسی صنایع غذایی می باشند. این دیسیپلین شامل 2 بخش تحقیقاتی زیر است:

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

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

برداشت 
	•بهینه سازی روش های فراوری و تبدیل محصوالت كشاورزی

	•ارتقاء امنیت غذایی 
	•توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی كشاورزی

هموارتر شدن مسیر خودکفایی با کاهش ضایعات
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3- دیسیپلین تحقیقات مهندسي مکانیك ماشین  هاي کشاورزي و مکانیزاسیون

از وظایف اصلی این دیس�یپلین مي توان به ارزیابي ش�یوه هاي مؤثر بر كاربرد و تركیب مناسب 
ماشین ها و ادوات مختلف كشاورزي در سیستم های تولید )خاک ورزی، كاشت، داشت، برداشت 
و پ�س از برداش�ت( در كمی�ت و كیفیت تولید محصوالت كش�اورزي،  طراحي و س�اخت نمونه 
ادوات و ارزیابي و بهینه س�ازي ماش�ین ها و تجهیزات كش�اورزي،  ارزیابي ش�یوه هاي مؤثر در 
كاربرد و بهینه س�ازي قدرت تراكتور و تیلر، بررس�ي امکان جایگزیني منابع انرژي غیر فسیلی 
)انرژی های پاک و زیستی و ...( و همچنین تحقیق پیرامون وضعیت موجود مکانیزاسیون كشور 
و ارائه الگوهاي مناس�ب مکانیزاس�یون به تفکیك محصول و منطقه اش�اره نمود. همچنین این 
دیسیپلین درخصوص كاربرد فناوری های پیشرفته )كشاورزی دقیق، فناوری آزمون غیرمخرب، 

نانو فناوری و...(، فعالیت می نماید. 
این دیسیپلین داراي 4 بخش تحقیقاتی زیر مي باشد:

1- بخش تحقیقات ماشین  ها و ادوات كشاورزي
2- بخش تحقیقات طراحي و ساخت نمونه ماشین  ها و ادوات كشاورزي

3- بخش مطالعات مکانیزاسیون كشاورزی
4- بخش تحقیقات كاربرد تراكتور و انرژی در كشاورزی  

اولویت  های تحقیقاتی دیسیپلین
	   كاربرد روش  های خاک  ورزی حفاظتی و مدیریت بقایای گیاهی

	   كاهش مصرف سموم و كنترل علف  های هرز )در راستای كشاورزی پایدار و مبارزه تلفیقی( 
	   كاهش تلفات و ضایعات در برداشت محصوالت كشاورزی

	   كاب�رد فناوری ه�ای نوی�ن در كش�اورزی )كش�اورزی دقیق،فن�اوری آزم�ون غیرمخ�رب 
فناوری ه�ای نانو، سیس�تم  های هوش�مند و خب�ره و...( به منظ�ور ارتقاء عملک�رد كمی و كیفی 

محصوالت كشاورزی
	   ارتقاء توان مکانیکی، بهره  وری انرژی، راندمان ادوات و ماشین  های كشاورزی

	   استفاده بهینه از انرژی  های تجدیدپذیر و كاهش مصرف انرژی  های فسیلی به منظور ارائه 
راهکارهای كنترل مصرف انرژی

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
	•  آزمایشگاه ابزار اندازه  گیري

	•  بهره مندی و استفاده از آزمایشگاه های آب و خاک، شیمی و مواد غذایی و كارگاه نمونه سازی 
موجود در سایر بخش های موسسه

4- بخش تحقیقات مهندسی گلخانه
 بخش تحقیقات مهندسي گلخانه برای انجام تحقیقات كاربردي گلخانه   ای در سه زمینه سازه 
و تجهیزات كنترل محیطي گلخانه ها، آبیاري و زهکش�ي محصوالت گلخانه ای و مسائل 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 س�ازه  ها و تأسیس�ات مختلف گلخانه اي، ارزیابي سطح مکانیزاس�یون و ارائه راهکارهاي 
افزایش كارآیي فني و اقتصادي تکنولوژي به كار رفته در گلخانه  ها، تدوین اس�تانداردهاي ملي 
س�ازه و تجهیزات گلخانه  ای و بومي س�ازي سیستم هاي س�ازه و تجهیزات گلخانه  ای، متمركز 
اس�ت. بررسي  و بهینه  سازی انواع سیس�تم های آبیاری میکرو، بهبود مدیریت آبیاري و مصرف 
آب در گلخانه ها، بررس�ی مس�ائل و چالش های پیش  روی مدیری�ت صحیح آبیاری برای تولید 
محصوالت گلخانه ای از وظایف واحد آبیاری و زهکش�ی این بخش تحقیقاتی اس�ت. بررس�ی 
مسائل برداشت، پس از برداشت، حفظ ارزش غذایی، بازارپسندی و در نهایت كاهش ضایعات 
محص�والت گلخان�ه  ای )در كلیه مراحل؛ برداش�ت، بس�ته  بندی، جابجایی و حم�ل و نقل( و نیز 
مطالعه انواع روش های افزایش ماندگاری، طول مدت نگهداری و بازارپسندی انواع محصوالت 

گلخانه ای، از وظایف واحد فناوری پس از برداشت این بخش تحقیقاتی است.

اولویت های تحقیقاتی بخش
	    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 ملی 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 مصرف آب و انرژی 

در کشت های گلخانه ای
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5- بخش خدمات فني و تحقیقاتي

بخ�ش خدم�ات فنی و تحقیقاتی موسس�ه به طور كل�ی وظیفه ارائه خدمات تحقیقاتی ش�امل 
مدیری�ت، كنترل، ثبت، س�اماندهی و هماهنگی امور مربوط به طرح ها و پ�روژه های تحقیقاتی 
بخش های مختلف ستادی و استانی موسسه؛ مدیریت سامانه های مختلف پژوهشی، آموزشی و 
ترویجی )سمپات(، همکاری با دانشگاه ها و مراكز آموزشی و غیره همچنین ارائه خدمات فنی و 
رایانه ای )شبکه، سخت افزار و نرم افزار( به بخش ها و واحدهای ستادی، ارائه خدمات سایت 
به همکاران ستادی و استانی؛ اداره امور كتابخانه و تامین منابع علمی مورد نیاز محققان از جمله 
كتاب و مجالت علمی- پژوهشی داخلی و خارجی، برقراري ارتباط و همکاري با مركز اطالعات 
و مدارک علمي كش�اورزي س�ازمان تحقیقات، ترویج و آموزش كش�اورزي، ثبت اطالعات در 
س�امانه ه�ای اطالعاتی، امور مربوط ب�ه ثبت، تکثی�ر و صحافی گزارش های نهای�ی طرح ها و    
پ�روژه های تحقیقاتی؛ و تهیه و آماده س�ازی وس�ایل س�معي و بصري در ارائه س�خنراني ها و 

 كارگاه های آموزشی را بر عهده دارد. 
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

کمیته  ها و شوراها

كمیته  ها و شوراهای تخصصی متعددی در مؤسسه برای برنامه  ریزی و سیاست  گذاری، بررسی 
پروپ�وزال طرح  ه�ا و پروژه  های تحقیقاتی، بررس�ی گزارش  های پژوهش�ی نهایی، بررس�ی و 
ارزیابی نوش�تارهای علمی و ترویجی فعال است. از جملة آنها شورای تحقیقات، كمیته علمی و 
فنی، كمیته نظارت و ارزشیابی، كمیته منتخب هیات ممیزه، كمیته انتقال یافته ها، هیات تحریریه 
مجله، كمیته انتش�ارات، كمیته آموزش و كمیته پیش�نهادات اش�اره ك�رد. همچنین كمیته امور 
فناوری در خصوص برنامه ریزی، بررس�ی و تصویب پژوهش های فناوربنیان  و تجاری س�ازی 

یافته های تحقیقاتی درموسسه فعال است.

کمیته امور فناوری:

در راس�تای اهداف و رویکرد های سازمان متبوع، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی، 
در كن�ار وظای�ف حاكمیت�ی خود كه پژوهش ب�رای اولویت ه�ای كالن ملی در زمین�ه تحقیقات 
مهندس�ی كشاورزی اس�ت، انجام پژوهش های فناوربنیان و تجاری سازی یافته های پژوهشی 
را نیز در اولویت برنامه های خود قرار داده و بخش�ی از فعالیت های مؤسس�ه را به رفع نیازهای 
پژوهش�ی بخش خصوصی و تولیدكنندگان عرصه كش�اورزی و صنایع وابس�ته اختصاص داده 
اس�ت. كمیته تجاری س�ازی و انتقال فناوری مؤسس�ه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی نیز 
با هدف س�اماندهی دس�تاوردهای پژوهش�ی فناور  بنیان مؤسس�ه، تس�هیل در تجاری سازی 
فناوری های حاصل از تحقیقات و ایجاد فرهنگ و بسترس�ازی مناس�ب ب�رای ارتباط با صنایع 
و بخش های تولیدی مرتبط با كش�اورزی كشور در حوزه های تخصصی ماشین های كشاورزی، 
صنایع غذایی و فناوری های پس از برداش�ت، آبیاری و زهکش�ی و تجهیزات گلخانه ها فعالیت 
خود را از س�ال 1385 ش�روع كرد. در س�ال 1395 با تغییر س�اختار و توس�عه ی وظایف دفتر 
تجاری س�ازی س�ازمان متبوع، نام كمیته تجاری س�ازی و انتقال فناوری مؤسسه به كمیته امور 

فناوری تغییر یافت. 

	   اهداف کمیته امور فناوری:                      
-  حمایت از پروژه های پژوهش�ی تقاضا محور و نیز پروژه های كاربردی مرتبط با فناوری های 

نوین در بخش كشاورزی
-  برقراری ارتباط سازمان یافته با معاونت های اجرایی وزارت متبوع و سایر بخش های دولتی 

و هدایت پژوهش ها به سمت پاسخ به نیازها و اولویت های تحقیقاتی آن ها 
-  مشاركت در گسترش فناوری های نو و مورد نیاز جامعه و حمایت از فناوری های بومی 

-  ایجاد بستری مناسب در جهت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
-  ایجاد زمینه های مناسب برای عرضه فناوری در داخل و خارج كشور 

-  تقویت و تکمیل فرآیند تبدیل ایده به محصول و توس�عه كارآفریني و ایجاد ثروت مبتني بر 
دانش
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-  توسعه و تعمیق تعامالت بین مؤسسه، تولیدكنندگان بخش كشاورزی و خصوصی و صنعت
-  تحقق همکاری و تعامل میان مؤسسه، دانشگاه ها، پارک ها و مراكز علم و فناوری

-  برگزاری نشست های تخصصی با تولیدكنندگان بخش كشاورزی، سرمایه گذاران و صاحبان 
صنایع در جهت معرفی مؤسس�ه و فناوری های آن و نیز اخذ نیازهای تحقیقاتی مطرح ش�ده و 

انتقال آنها به پژوهشگران    
-  افزایش بهره وری تحقیقات )اس�تفاده بیش�تر از ظرفیت های نیروی انس�انی، آزمایشگاه ها، 

كارگاه ها و تجهیزات مؤسسه(
-  توسعه پایدار منابع مالی

-  حمایت و پیگیری در تشکیل شركت های دانش بنیان توسط پژوهشگران مؤسسه. 
-   برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز شركت های دانش بنیان  

دستگاه داده بردار خودكار
 ناوی های دبی سنج

ماشین خاک ورز نواری قابل اتصال به خطی كار

شرکت های دانش بنیان

ش�ركت های دانش بنیان ش�ركت هایی هس�تند كه در زمین�ه ی تبدیل ایده به ث�روت از طریق 
گسترش و كاربرد اختراع  و نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه )طراحی و تولید كاال 
و خدمات( در حوزه  فناوری های برتر و با ارزش افزوده باال فعالیت می كنند. تعداد  شركت های 

دانش بنیان تأسیس شده توسط همکاران این مؤسسه 6 مورد می باشد.

فناوری های قابل واگذاری به بخش خصوصی

- در حوزه مهندسی ماشین های كشاورزی و مکانیزاسیون: 72 مورد
- در حوزه مهندسی آبیاری و زهکشی: 31 مورد

- در حوزه مهندسی صنایع غذایی و فناوری های پس از برداشت: 9 مورد
- در حوزه مهندسی گلخانه:1 مورد

به منظور آش�نایی بیش�تر با فعالیت های كمیته امور فناوری مؤسس�ه 

تحقیق�ات فن�ی و مهندس�ی كش�اورزی و همچنین اط�الع از آخرین 

فناوری های كس�ب شده قابل واگذاری می توانید به لینك مربوطه در 

وب سایت موسسه مراجعه فرمایید.

WWW.AERI.IR
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انتشارات علمی و ترویجی 

مؤسس�ه تحقیق�ات فنی و مهندس�ی كش�اورزی تا كنون 80 جل�د كتاب   كارب�ردی، 221 جلد 
نشریه و دستورالعمل  فنی و ترویجی و 1338 فقره گزارش نهایی از نتایج طرح  ها و پروژه  های 
تحقیقاتی خود منتشر نموده است. با توجه به رویکرد جدید معاونت ترویج در خصوص ساخت 
و تولید اپلکیشن های كشاورزی، این موسسه تا كنون 25 اپلیکیشن كشاورزی را در حوزه های 

ماشین های كشاورزی، آبیاری، گلخانه و صنایع غذایی تولید نموده است.

تدوین برنامه  های راهبردی

این مؤسس�ه طی س�ال های 86 و 87 در راس�تای رویکرد برنامه محوری، مجری تدوین هفت 
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. 

	•  مهندسی گلخانه
	•  قارچ  های خوراكی

	•  بهبود كارایی مصرف آب كشاورزي
	•  بهبود و توسعه مکانیزاسیون كشاورزی

	•  توسعه پایدار روش  هاي آبیاري تحت  فشار
	•  اصالح و بهینه  سازی شبکه  های آبیاری و زهکشی

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

ای�ن مؤسس�ه در راس�تای كاربردی نم�ودن نتای�ج فعالیت ه�ای تحقیقاتی و تقاض�ا محوری 
 تحقیقات، طی برنامه ای كه از س�ال 1384 آغاز گردید، به رشد طرح ها و پروژه های  سفارشی 
و تقاضا محور مبادرت ورزیده اس�ت. در  پایان س�ال 1394  از 302 پروژه تحقیقاتی به تعداد 

226 پروژه سفارشی  یعنی برابر با 74/8 درصد دست یافته است.  

همکاری  های بین  المللی

مؤسس�ه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی، پروژه  های مشترک زیادی را با مؤسسات تحت 
پوش�ش مركز بین  المللی تحقیقات كش�اورزی )CGIAR( درخصوص بهره  وری مصرف آب و 
سیستم  های تولید كشاورزی اجرا نموده و یا در دست اجرا دارد. از آن جمله می  توان به پروژه 
بهب�ود بهره  وری مصرف آب و برنامه كالن تحقیقاتی سیس�تم  های تولید كش�اورزی تلفیقی و 
پای�دار كش�اورزی برای امنیت غذایی و معیش�ت در ح�وزه آبریز كرخ�ه CRP 1.1  )با مركز 
بین  المللی تحقیقات كش�اورزی مناطق خش�ك-ICARDA(، پ�روژه مدیریت آب و آبیاری در 
حوزه آبریز زاینده  رود )با مؤسس�ه بین  المللی مدیریت آب-IWMI( اش�اره نمود. همچنین در  

زمینه آموزش كارشناسان افغان با JICA همکاری نموده است.

 اقدامات شاخص

رویکرد تقاضا محوری در انجام تحقیقات 
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اجرای پایلوت  های تحقیقاتی- اجرایی

مؤسسه برای انتقال یافته  ها و دس�تاوردهای تحقی�قاتی 
درس�طح ملی به زارع�ین، تاكنون چندین پایلوت نمونه

 با مش�اركت دس��تگاه  های اجرایی مرتب��ط در وزارت 
متبوع در زمینه »بهبود مدیریت آبیاری«، »خاک ورزی
حفاظتی« و »تعیی�ن حجم آب مص�رفی محص�والت
 زراعی و باغی« را در استان های مخت��لف كشور اجرا،

 نظارت و پشتیبانی علمی و فنی نموده است.  

 برگزاری سمینارها و کارگاه  ها

این مؤس�سه تا كنون بیش از 40 كن��گره، س��مینار و
 كارگاه فني و تخص��صي به صورت ملي و بین  الم��للي،
 با مش�اركت سایر دست��گاه  هاي پژوه�شي و اج�رایي 
مرتب�ط براي ارائه و انت�قال آخرین دست�اوردهاي علمي

 برگزار نموده  است.

 همکاری با مراکز آموزشی کشور

اج�رای  زمین�ه  در  كش�ور  داخ�ل  دانش�گاه  های  ب�ا  گس�ترده  ای  همکاری  ه�ای   مؤسس�ه 
پروژه  های تحقیقاتی مش�ترک، مش�اوره و راهنمایی پایان  نامه  های دانش�جویی و عضویت در 
كمیته  های علمی و فنی برای ارزیابی پروپوزال طرح  ها و پروژه  ها و همچنین نظارت و ارزشیابی 

پروژه  های تحقیقاتی دارد.

 در خاتم�ه، ای�ن مؤسس�ه آمادگی خ�ود را ب�رای ارائه هرگون�ه خدمات  
علمی- فنی و مش�اوره  ای به بخش  های خصوصی و دستگاه  های اجرایی در 

زمینه های تخصصی مربوطه اعالم می  دارد.

انتشار مجالت تخصصی

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

1375 ب�ا هدف ارائه تازه ها و دس�تاوردهای علمی و پژوهش�ی، اعتالی س�طح دانش، فناوری 
و تبادل اطالعات علمی و فنی دانش پژوهان در زمینه علوم فنی و مهندس�ی كش�اورزی ش�روع 
به نش�ر كرد. در س�ال 1378 مجله به "مجله تحقیقات مهندس�ی كش�اورزی" تغییر نام یافت 
و در تاری�خ 1379/11/8 درج�ة علمی-پژوهش�ی را طی مجوز با ش�مارة 3/2910/1375 از 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نمود. این مجله از س�ال 1375 به مدت 19 س�ال و 
با انتش�ار 16 جلد و هر جلد با 4 ش�ماره، مقاالت علمی متعددی را به جامعه علمی كش�ور ارائه 
نم�وده اس�ت. ای�ن مجله در س�ال 1394، به دو مجله علمی- پژوهش�ی تخصص�ی با عناوین 
»تحقیقات كاربردی مهندس�ی سازه های آبیاری و زهکشی« و »تحقیقات مهندسی سامانه ها و 

مکانیزاسیون كشاورزی« تفکیك شد. 


