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پیشگفتار
سرمایهگذاری در امر پژوهش در درازمدت بیشترین سودآوری و ارزشافزوده را نسبت به سایر انواع سررمایه
گذاری ها را دارا است .گواه این مطلب ،ارتباط مستقیم بین سرعت رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و کشورهای
نمونهی درحالتوسعه مانند کره جنوبی ،برزیل ،چین و هند با میزان سرمایهگذاری آنها در حوزهی پژوهش است.
بی توجهی یا عدم توجه کافی به نقش دانش ،تجربه و دستاوردهای تحقیقاتی در سیاستگذاری ،برنامهریزی ،اجررا
و نظارت بر طرحهای کالن توسعه و بر زمین ماندن سرمایهگذاریهای انسانی و زیربنرایی انجرامشرده در حروزهی
پژوهش ممکن است باعث ایجاد هزینههای بیشازحد برای اجرای هرچند موفقیتآمیز طرحها و یرا بیراهره رفرتن
این طرحها توسط بخشهای اجرایی کشور شود.
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و مؤسسات تابعرهی آن ،برهعنروان برازوی تحقیرق و توسرعهی
وزارت جهاد کشاورزی ،شامل مجموعهی عظیمی از سررمایهگرذاری در نیرروی انسرانی و زیرسراختهرایی ماننرد
فضاهای تحقیقاتی ،آزمایشگاهها ،کارگاهها ،مزارع ،ماشینها و تجهیرزات اسرت کره برهمنظرور پاسر بره نیازهرای
تحقیقاتی بخش کشاورزی کشور ایجاد شده است .روشن است که برای این مجموعرهی عرری و طویرل ،وظرایف
حاکمیتی مشخصی در حوزههای سیاستگذاری ،نظارت و پژوهش تدوین شرده اسرت .عمرل کرردن سرازمان بره
وظایف خود و بهکارگیری دستاوردهای تحقیقاتی توسط بخش اجرا و بهرهبرداران میتواند ارزش افزودهی عظیمی
در بخش کشاورزی ایجاد نماید .اما ،ناتوانی سازمان در انجام کامل وظایف به هر دلیل ،باعث کاهش بازدهی و هدر
دادن سرمایههای ملی میشود .یافتن نقاط ضعف و رفع موانع و مشکالت درونی و بیرونی موجرود در راه عمرل بره
وظایف این سازمان برای تمامی متصدیان و دلسوزان مرتبط با موضوع در سطوح مختلرف ،یرک وظیفره قرانونی و
شرعی است.
در شرایطی که در بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور سرمایهگرذاری عظیمری در گذشرته و حرال انجرام
شده و زیرساخت های ارزشمندی در قالب تشکیل و تجهیز سازمان تحقیقات ،آمروزش و تررویج کشراورزی ایجراد
شده است ،رها کردن این ظرفیتهای چشمگیر و استفاده از روش پرهزینهی آزمونوخطا بهجای تکیره برر انجرام
پژوهش و بهکارگیری دستاوردهای آن ،میتواند منشأ خسارات بزرگی در بخش های اجرایی کشاورزی کشور باشد.
آنچه مسلم است ،گذشت زمان و تغییر شرایط ،ممکن است میزان کارآمدی هر سازمان و تشکیالتی را تحت ترأثیر
قرار دهد ،لذا بازبینی عملکرد تشکیالت بهجای رهاسازی و بیتوجهی به آن و آسیبشناسی و بهروزرسانی وظرایف
و سازوکارهای انجام وظایف بهمنظور پویایی روزافزون آن تشکیالت ،از اصول اثبات شده در مدیریت است.
پیش شرط اساسی برای ایفای نقش سازنده و مؤثر سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی در توسرعه و
شکوفایی کشاورزی کشور ایجاد و تقویت ارتباط تنگاتنگ و متقابرل برین اجرزای سرازمان برا وزارتخانره متبروع و
معاونتهای اجرایی آن برای تبادل اطالعات ،تعیین مشکالت ،سیاستگذاری و تردوین برنامرههرای تحقیقراتی برر
اساس اولویتهای موضوعی و محصولی آن وزارتخانه است .تدوین اولویتها و محورهرای پژوهشری برا هرمفکرری،
مشارکت و پشتیبانی مالی معاونتهای اجرایی وزارتخانره ،ازیرکطررف سربب اجتنراب از پراکنردهکراری و انجرام
پژوهشهای غیر اولویت دار در این سازمان و از طرف دیگر باعث حل مشکالت بخرش اجررا در کوتراهتررین زمران
ممکن میشود.
در چند سال اخیر سازمان تحقیقات ،آموزش و تررویج کشراورزی و مؤسسرات تابعرهی آن از نظرر اعتبرارات
پژوهشی بهشدت در تنگنا قرار گرفتهاند ،بهگونهای که اعتبارات تخصیصیافته در بسیاری مواقع کفاف هزینههرای
جاری و نگهداری آن را نیز نکرده و عمالً رکود نگرانکنندهای بر بخشهای بزرگی از سیستم غالب شده اسرت .در
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شرایطی که اعمال انواع تحریمهای ظالمانه توسط بیگانگان فشرار سرنگینی را برر اقتصراد و پیشررفت کشرور وارد
نموده است ،بدون استفاده رها کردن این سرمایهی عظریم ملری (سرازمان متبروع) یرا بره برازی نگررفتن تمرامی
ظرفیتهای موجود در آن میتواند بهصورت ناخواسته حرکتی برخالف مسیر پویا و روبرهجلرو اقتصراد مقراومتی و
اهداف آن باشد.
بر اساس سیاستهای کلی نظام ،سازمانهای وابسته به دولت میبایست اجرای آن بخش از وظرایف خرود را
که واگذاری آنها به بخش خصوصی امنیت و منافع ملی کشور را تهدید نمیکند ،به بخش خصوصی واگذار کننرد
و خود به انجام وظایف حاکمیتی بپردازند .در حال حاضر ،سازمان متبوع و برهتبرع آن مؤسسره تحقیقرات فنری و
مهندسی کشاورزی ،به علت کمبود اعتبارات الزم برای بهکارگیری نیروها و امکانات خود در جهت خردمترسرانی
به کشاورزی کشور از طریق انجام وظایف حاکمیتی ،تالش میکند ضمن پرهیز از انجام وظایف قابرلواگرذاری بره
بخش خصوصی ،از امکانات و زیرساختهای خود بهمنظور مشارکت با بخش خصوصی استفاده نماید .این مؤسسره
در برخی مروارد از نیروهرای متخصرص و امکانرات آزاد خرود برهعنروان برازوی تحقیرق و توسرعهی شررکتهرا و
تولیدکنندگان بخش خصوصی استفاده میکند تا ضمن ایجاد ثروت برای جامعه ،با افزایش بهرهوری ظرفیرتهرای
آزاد و بدون استفادهی خود ،بخشی از هزینههای پژوهشی مؤسسه را نیز تأمین نماید.
حرکت در راستای برونسپاری وظایف غیر حاکمیتی و تعامل بخش دولتی با بخرش خصوصری باعرث ایجراد
پویایی در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و کوچک کردن و چابرکسرازی بخرش دولتری مریشرود ،امرا در
حوزهی تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی ،برای آن دسته از وظرایف کره هرم دارای قابلیرت واگرذاری بره
بخش خصوصی هستند و هم انجام آنها از منظر منافع ملی ضروری است ،الزم است تا زمانی که بخش خصوصری
در انجام آنها ورود ننموده و مسئولیت اجرای آنها را به عهده نگرفته است ،بهعنوان وظایف حاکمیتی تلقی شرده
و توسط بخش دولتی پشتیبانی و اجرا شوند .قابلذکر است کره بررونسرپاری وظرایف در بخشری از حروزههرا برا
محدودهایی روبرو است و واگذاری کارشناسی نشده وظایف میتوانرد آسریبهرای جردی بره اقتصراد و جامعرهی
کشاورزی وارد نماید .بر اساس آمارهای موجود ،در کشورهای توسرعهیافتره سرهم بخرش غیردولتری در تحقیقرات
کشاورزی حدود  41درصد و در کشورهای درحالتوسعه ،حداکثر  3درصد است .این در حالی اسرت کره حتری در
کشورهای توسعهیافته نیز بخش غیردولتی در تمام حوزهها وارد نشده است .بهعنوانمثال ،در آمریکا ،سرهم بخرش
خصوصی در تحقیقات بخشهایی نظیر صنایع غذایی یا ماشینهای کشاورزی بیش از سهم دولرت اسرت ،ولری در
بخشهایی چون محیطزیست ،امنیت غذایی و اقتصاد کشاورزی نزدیک به صفر است.
آنچه مسلم است ،گسترش همکاری با بخش خصوصی با هدف برونسپاری وظرایف غیرر حراکمیتی بایسرتی
هدفمند ،برنامهریزی شده و بر اساس شناخت وضع موجود و نیراز آینرده ،از طریرق تعیرین نقراط ضرعف و قروت،
فرصتها و چالشها ،باشد .در این نوشتار تالش خواهد شد که برا معرفری سراختار ،ظرفیرتهرا و توانمنردیهرای
مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،تعریف و تفکیک وظایف و مأموریتهرای آن ،تفکیرک برونردادهای
مؤسسه ،ظرفیتهای موجود برای واگذاری وظایف غیرحراکمیتی و دسرتاوردهای پژوهشری بره بخرش خصوصری،
چالشهای پیشرو و برنامههای مؤسسه برای سرعت بخشیدن به برونسپاری وظایف و انتقال دانش فنی حاصل از
پژوهشهای انجامشده به بخش خصوصی معرفی شود.
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معرفی مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با توجه به نیاز بخشهای اجرایری وزارت جهراد کشراورزی در
زمینه مسائل و مشکالت فنی و مهندسی بخش کشاورزی ،با تعیین حدود و اولویتهرای تحقیقراتی ،فعالیرتهرای
علمی و پژوهشی خود را از سال  6913آغاز نموده است .این مؤسسه دارای  647نفر عضو هیات علمری در سرتاد و
بخش های تابعه در کشور است و نسبت اعضاء هیرات علمری (کارشناسری ارشرد و دکترری) آن بره نیروهرای غیرر
هیاتعلمی نسبتاً مطلوب و کمتر از  2است (جدول  .)6-6این مؤسسه در  61مرکز تحقیقات و آموزش کشراورزی
و منابع طبیعی ،شامل استان های آذربایجانهای شرقی و غربری ،اردبیرل ،خوزسرتان ،کرمران ،اصرفهان ،گلسرتان،
فارس ،خراسان رضوی ،همدان ،سرمنان ،تهرران ،جیرفرت و کهنرو  ،مرکرزی و صرفیآبراد ،دارای بخرش تابعره و
همچنین در پنج مرکز تحقیقاتی ،شامل گیالن ،هرمزگان ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان شمالی و قرزوین ،دارای
گروه تحقیقاتی است .به طورکلی ،مؤسسه ی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی دارای سه دیسیپلین تخصصی ،ده
بخش تحقیقاتی و یک بخش خدمات فنی و تحقیقاتی به شرح زیر است:
- 6دیسیپلین تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی با سه بخش تحقیقاتی و چهار آزمایشگاه تخصصی
- 2دیسیپلین تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت با دو بخش تحقیقراتی و شرش
آزمایشگاه تخصصی
- 9دیسیپلین تحقیقات مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون با چهرار بخرش تحقیقراتی و
چهار آزمایشگاه تخصصی
- 4بخش تحقیقات مهندسی گلخانه
- 1بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
جدول  -6-6وضعیت توزیع نیروی انسانی مؤسسه در سال 6934
ردیف

مرتبه علمی

آبیاری

صنایع غذایی

ماشینهای کشاورزی

گلخانه

جمع

6

هیاتعلمی

47

91

11

61

647

2

محقق

62

1

62

9

99

جمع

-

13

46

12

68

681
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 -6 -6چشمانداز و ماموریتهای اصلی موسسه

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی همانند هر سازمان پویرای دیگرر بررای تحقرق اهرداف و کسرب
موفقیت نیازمند داشتن استراتژی و برنامه است .در این راستا و برا توجره بره ماموریرتهرا و وظرایف حراکمیتی و
غیرحاکمیتی در سطح ملی ،استراتژی کلی موسسه مشتمل بر سه مولفره اصرلی چشرم انرداز ( ،)visionماموریرت
( )Missionو اقدام ( ،)Actionتدوین گردیده است .چشم انداز آیندهای است واقع گرایانه ،محقرق الوقروع و جرذاب
برای یک سازمان و یا تصویری از آینده مطلوب یک سازمان است .به عبارتی دیگر چشم انداز وضرعیتی را معرفری
می کند که سازمان پس از اجرای موفقیت آمیز ماموریت و اقدام ها به آن دسرت خواهرد یافرت .ماموریرت بیرانگر
علت وجودی سازمان است و جایگاه سازمان را از این جهت که به چه کاری اشرتغال دارد نشران مری دهرد .بررای
تعریف ماموریت سازمان به چهار سؤال چه چیزی؟ ،برای چه کسانی؟ ،چگونره؟ و چررا؟ پاسر داده مری شرود.
اقدام ها نیز مجموعه برنامه ها و عملیات اجرایی هستند که در راستای ماموریت و برای تحقق چشم انداز انجام می
شوند .بر این اساس سه مولفه اصلی بنیاد استراتژیک موسسه تحقیقات فنری و مهندسری کشراورزی یعنری چشرم
انداز ،ماموریت و اقدام به شر زیر تدوین و مطابق شکل  6-6ارائه گردیده است.
چشمانداز () Vision




سرآمد در تولید علم و فناوری در حوزه فنی و مهندسی کشاورزی در کشور
تأثیرگذار در تصمیمسازیهای کالن ملی
اثربخش در بهبود بهرهوری نهادههای کشاورزی با رویکرد توسعه پایدار

مأموریت ()Mission









تعیین سیاستهای پژوهشی ،انجام پژوهش و انتقال یافتهها در زمینههای:
بهبود بهرهوری نهادههای کشاورزی
بهینهسازی مصرف آب در کشاورزی
توسعه مکانیزاسیون زراعی ،باغی ،دام ،طیور ،آبزیان و منابع طبیعی
کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی روستایی
توسعه پایدار کشتهای گلخانه ای
بومیسازی فناوریهای نوین

اقدام () Action







انجام پروژههای تحقیقاتی برای تأمین نیازهای پژوهشی و علمی بخشهای دولتی و خصوصی
انجام پروژههای بنیادی برای گسترش مرز دانش
معرفی فناوریهای نوین و تجاریسازی تحقیقات
آموزش و انتقال دستاوردهای پژوهشی
تعامل با مراکز علمی و اجرایی ملی و بینالمللی
آموزش و ارتقاء منابع انسانی مؤسسه
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معرفی مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 -2-6معرفی دیسیپلینها و بخشهای تحقیقاتی
 -6-2-6دیسیپلین تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی

 -6-6-2-6بخش تحقیقات آبیاری تحتفشار

افزایش بهرهوری مصرف آب در کشاورزی مناطق خشک و نیمهخشرک ،نقرش کلیردی در اسرتفاده از منرابع
محدود آب و جلوگیری از آلودگی محیطی و تأمین امنیت غذایی دارد .به بیانی سادهتر ،برا تولیرد بیشرتر بره ازای
مصرف آب کمتر ،آب بیشتری برای نیازهای محیطزیست و مصارف شهری و صنعتی باقی میماند .روشهای نوین
و پیشرفتهی آبیاری در کشاورزی ازجمله روشهای آبیاری تحتفشار و کمفشار مشتمل بر انواع روشهای آبیراری
بارانی ،قطرهای و هیدروفلومها درصورتیکه بهطور صحیح طراحی ،اجرا ،و مدیریت شوند ،دارای مزیتهرایی ماننرد
توزیع یکنواختتر آب در سطح مزرعه ،کاهش تلفات عمقی و روانراب هسرتند و بهررهوری مصررف آب را برهطرور
معنیدار بهبود میبخشند.
در این راستا نیاز است تا روشهای پیشرفتهی آبیاری بهطور مناسب شناسایی شرده و برا توجره بره شررایط
مختلف اقلیمی ،آبوخاک و گیاه و نیز بر اساس شرایط اجتماعی به بخش کشاورزی انتقال داده شود ترا توسرعهی
آنها در سطح کشور بهصورت پایدار صورت پذیرد .بخش آبیاری تحتفشرار مؤسسره تحقیقرات فنری و مهندسری
کشاورزی در راستای توسعه پایدار روشهای نوین و پیشرفته آبیاری ،فعالیتهای خود را روی شناسایی ،انطبراق و
انتقال این سامانهها متمرکز کرده است.
 -2-6-2-6بخش تحقیقات آبیاری سطحی و شبکه های آبیاری و زهکشی

با عنایت به اقلیم خشک و نیمهخشک و شرایط کم براران حراکم برر بیشرتر منراطق زراعری کشرور ،امرروزه
حفاظت و بهرهبرداری بهینه از منابع آبوخاک بهعنوان سرمایههای ارزشمند این مرزوبوم ،در دستور کار مدیران و
برنامه ریزان بخش کشاورزی قرار گرفته است .همچنین ازآنجاکه حفاظت از منابع آبوخاک و دستیابی به حداکثر
میزان صرفهجویی در مصرف آب بهمنظور حصول بیشترین بازده تولید در بخش کشاورزی ،حجم عظیمی از کار را
در اراضی زیردست شبکههای سنتی و مدرن آبیاری طلب مینماید ،فعالیت در زمینههای پژوهشی مرتبط با علروم
آبیاری و زهکشی از اهمیت و جایگاه ویژهای در سطح ملی برخوردار است .رویکرد تحقیقاتی این بخش در راستای
حل مسائل و مشکالت مبتالبه سامانههای آبیاری و زهکشی جدید و سنتی (از سطح حوضه تا مزرعه) ،اسرتفاده از
آبهای نامتعارف در کشاورزی ،مسائل زیستمحیطی شربکههرا و غیرره اسرت .برا توجره بره نقرش بسریار مهرم
شبکه های آبیاری و زهکشی در استفاده بهینه از آب ،در تولید محصوالت کشاورزی و در توسعه پایدار اقتصرادی و
اجتماعی مناطق تحت پوشش این شبکهها ،سرمایهگذاریهای عظیمی در زمینهی مطالعه ،طراحی و سراخت ایرن
شبکهها انجام شده است .بهمنظور بهرهبرداری پایدار از سرمایهگذاریهرای انجرامشرده و اسرتفاده بهینره از آب از
یک سو و با توجه به پتانسیل موجود برای توسعه ی شبکه های آبیاری و زهکشی از سوی دیگرر ،بررسری مسرائل و
مشکالت مبتالبه و ارائهی راهکارهای مناسب برای رفع مشکالت و بهینهسازی شبکهها از مهمترین نیازهای کشور
است.
 -2-2-6دیسیپلین تحقیقات مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

افزایش جمعیت ازیکطرف و محدودیت منابع از طرف دیگر ،اسرتفاده از ماشرینهرا و روشهرای مکرانیزه را
بهمنظور افزایش راندمان و بهرهوری در تولید محصوالت کشاورزی گریزناپذیر ساخته اسرت .دیسریپلین تحقیقرات
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مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون در راستای پاس به نیاز بخش کشاورزی کشرور ،عمردتاً در
زمینهی ارزیابی شیوههای کاربرد و ترکیب مناسب ماشینها و ادوات مختلف کشاورزی در مراحرل مختلرف تولیرد
(خاک ورزی ،کاشت ،داشت ،برداشت و پس از برداشت) ،ارزیابی کمی و کیفی ماشینها و تجهیرزات مورداسرتفاده
در تولید محصوالت کشاورزی ،طراحی و ساخت نمونه ماشینهای کشاورزی ،بهینرهسرازی و اصرالح ماشرینهرای
کشاورزی برای تطبیق آنهرا برا شررایط کشرور فعالیرت دارد .همچنرین تعیرین نروع ،تعرداد و ظرفیرت مناسرب
ماشین های کشاورزی برای انجام بهموقع عملیات ،کاهش هزینهها و افزایش درآمد ،ارائهی الگوها و انتخاب فناوری
مناسب برای افزایش کارایی ماشین از فعالیتهرای مهرم دیگرر ایرن بخرش در زمینرهی تحقیقرات مکانیزاسریون
کشاورزی است .کاربرد فناوریهای پیشرفته و نروین در ماشرین هرای کشراورزی مشرتمل برر کشراورزی دقیرق و
آزمونهای غیر مخرب نیز از فعالیتهای چند سال اخیر این بخش است.
 -9-2-6دیسیپلین تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت

مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت با بهرهگیری از علوم و فناوریهرای مختلرف مررتبط برا
مواد غذایی موجبات حفظ و ارتقای کیفیت محصوالت و فرآوردههای غذایی خام و فرآیند شده را فرراهم مریآورد.
تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت با هدف دستیابی به راهحرلهرای بهینرهی علمری،
فنی و اقتصادی برای حفظ و ارتقای کیفیت محصوالت کشاورزی ،تضمین ایمنری محصروالت ،کراهش ضرایعات و
نهایتاً افزایش بهرهوری تولید انجام میشود .نظر به تعهردات و رسرالت وزارت جهراد کشراورزی در تهیره و ترأمین
محصوالت غذایی سالم و با کیفیت مطلوب ،بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشرت
مهم ترین مسئولیت خود را پرداختن به امر تحقیقات در زمینه علوم و مهندسی صنایع غذایی و مراقبتهای پرس
از برداشت به منظور حفظ کیفیت و ارتقای ارزش افزودهی فرآوردههای کشاورزی میداند .در این راسرتا ،مردنظر
قرار گرفتن توسعهی صنایع تبدیلی و تکمیلی در سند چشمانداز بیستساله بهعنوان ضامن تداوم و ارتقای امنیرت
غذایی کشور ،بیانگر اهمیت و جایگاه تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پرس از برداشرت در سراختار
وزارت جهاد کشاورزی است .فناوریهای پس از برداشت دربرگیرندهی کلیهی تیمارهرا و عملیراتی اسرت کره برا
هدف کاهش ضایعات و افزایش قابلیت ماندگاری و حفظ کیفیت محصول در مراحل پس از برداشرت صرورت مری
گیرد .در سالهای گذشته در حدود  31پروژهی تحقیقاتی در این بخرش در رابطره برا کراهش ضرایعات اجراشرده
است .صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز به فرآوری و عملآوری مواد خام فسادپذیر گیاهی یا حیروانی برهمنظرور تولیرد
فرآوردههای غذایی پایدار میپردازد.
 -5-2-6بخش تحقیقات مهندسی گلخانه

با توجه به نقش کشتهای گلخانهای در کاهش مصرف نهادههای کشاورزی ،بهویژه آب ،انرژی ،برذر ،کرود و
سم ،سطح زیر کشت گلخانهها در کشور در حال افزایش است و هماکنون حدود  61111هکترار گلخانره در ایرران
وجود دارد .لیکن صنعت گلخانه و تولیردات گلخانره ای بره دلیرل کمبرود دانرش فنری الزم در طراحری ،سراخت،
بهره برداری و تولید ،با مسائل و مشکالت فراوانی روبرو است .پیشبینی میشود که بنا به نیاز جامعه ،در طول یک
دههی آینده سطح گلخانهها در کشور به حدود  91111هکتار گسترش یابد و این افزایش سرطح ،ضررورت توجره
جدی به گسترش تحقیقات بنیادی و کاربردی در این بخرش و نیرز اسرتفاده از تجربیرات برینالمللری بررای حرل
چالشها و مشکالت پیشروی این صنعت را نشان میدهد.
بخش تحقیقات مهندسی گلخانه ،در سه زمینهی سازه و تجهیزات کنترل محیطی گلخانه ،آبیاری و زهکشری
و مسائل پس از برداشت محصوالت گلخانهای فعالیت دارد .تحقیقات واحد سازه و تجهیزات کنترل محیطی شرامل
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تحقیق روی سازه ها و تأسیسات گلخانه ای ،ارزیابی سطح مکانیزاسیون و ارائهی راهکارهای افزایش کرارآیی فنری و
اقتصادی فناوری بکار رفته در گلخانهها ،همکاری در تردوین اسرتانداردهای ملری سرازه و تجهیرزات گلخانرهای و
بومیسازی سیستمهای سازه و تجهیزات گلخانهای متمرکز است .بررسی و بهینهسازی انرواع سرامانههرای آبیراری
میکرو ،بهبود مدیریت آبیاری و مصرف آب در گلخانرههرا ،بررسری چرالش هرای کراربرد آب در تولیرد محصروالت
گلخانهای (مدیریت نامناسب آبیاری ،روش آبیاری نامناسرب ،زیرسراختهرای نامناسرب ،کودآبیراری و روش هرای
کشت هیدروپونیک) از وظایف واحد آبیاری و زهکشی این بخش تحقیقاتی است .بررسی مسائل برداشرت ،پرس از
برداشت ،حفظ ارزش غذائی ،بازارپسندی و درنهایت کاهش ضایعات محصروالت گلخانرهای و نیرز مطالعرهی انرواع
روشهای افزایش ماندگاری ،طول مدت نگهداری و بازارپسندی انواع محصوالت گلخانهای از وظایف واحد فنراوری
پس از برداشت این بخش تحقیقاتی است.
 -9-6وظایف دیسیپلینها و بخشهای تحقیقاتی
بهطورکلی وظایف مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسری کشراورزی بره وظرایف حراکمیتی و غیرر حراکمیتی
تقسیم میشوند .وظایف حاکمیتی به آن دسته از وظایف و مسئولیتها اطالق میشود که مرتبط با منرافع ملری و
پاسخگوی نیازهای عمومی کشور بوده و لذا انجام آنها به عهدهی نهادهای حاکمیتی و دولتی بوده و اجرای آنهرا
مستلزم استفاده از اقتدار عمومی است .این وظایف در حوزهی تحقیقات شامل تحقیقات بنیادی و اموری مریشرود
که علیرغم ضرورت آن برای جامعه ،برای بخش خصوصی جذابیت مالی ندارند .در این راستا ،مقولههرایی همچرون
دفاع ،حفظ نظم و امنیت عمومی ،روابط خارجی ،وصول مالیات ،تأمین و ارتقای امنیت غذایی ،سدها و شبکههرای
آبرسانی ،همگی مثالهایی از وظایف حاکمیتی محسوب میشوند.
وظایف غیر حاکمیتی به آن دسته از فعالیتهای اقتصادی اطالق میشود که منافع بخش محدودی از جامعه
(بخش خصوصی) را در برگرفته و انجام آنها برای بخش خصوصی جذابیت مالی کافی داشته باشد .بر این اسراس
تحقیقات غیر حاکمیتی نیز آن دسته از امور تحقیقاتی را شامل میشود که به اشتراک گذاشتن مراحرل اجرایری و
نتایج آنها با بخش خصوصی ضمن اینکه منافع ملی کشور را به خطر نمیاندازد ،باعث رونق اقتصرادی در کشرور
میشود .محورهای کلی وظایف و مأموریتهای مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در شکل  2-6نشان
داده شده است .هر کدام از دیسیپلینها و بخشهرای تحقیقراتی ایرن مؤسسره در حروزهی تخصصری خرود دارای
وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی هستند که در ادامه بهصورت کوتاه به آنها پرداخته میشود.
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شکل  -2-6محورهای کلی وظایف و مأموریتهای مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 -6-9-6وظایف دیسیپلین تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی

 -6-6-9-6وظایف حاکمیتی

اصوالً در بیشتر کشرورها ،آب و تحقیقرات برا محوریرت آب یرک مسرئلهی ملری و حراکمیتی بروده و جرزو
برنامههای بلندمدت و استراتژیک کشور است .در ایران نیز با توجه به بحران آبی حادثشده ،حاکمیتی بودن حوزه
تحقیقات آب امری مسلم است .بهعنوان نمونه ،موارد زیر در زیرمجموعهی وظایف حاکمیتی قرار میگیرند:
 ارتقای بهرهوری و کارایی مصرف آب آبیاری راهکارهای بهبود راندمان آبیاری زهکشی زیرزمینی و سطحی ارتقای شاخصهای زیستمحیطی در پروژههای آبیاری و زهکشی مسائل فنی و مدیریتی شبکههای آبیاری مسائل فنی و مدیریتی سامانههای آبیاری -2-6-9-6وظایف غیر حاکمیتی

 اجرای طرحهای پژوهشی بر اساس خواسته و با هزینهی بخش خصوصی فروش دانش فنی به بخش خصوصی یا مشارکت در تولید ایجاد شرکتهای دانشبنیان برای واگذاری دانش فنی و تجاریسازی برخی نتایج اجرای طرحهای مشترک کاربردی با بخش خصوصی انتقالیافتهها ،اجرا در مزرعه ،آزمونهای تحقیقی اجرایی و غیره در مزارع کشاورزان -بازبینی طرحهای اجرایی کشور در زمینهی آب ،قبل از اجرایی شدن آن طرحها
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 -2-9-6وظایف دیسیپلین تحقیقات مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

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

یکی از وظایف مهم مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسی کشراورزی ،بره پشرتوانه شرناخت وضرعیت موجرود
کشررور ،در اختیررار داشررتن نیروهررای متخصررص باتجربرره و کارآمررد و مجهررز بررودن برره دانررش روز ،مشررارکت در
سیاستگذاری و برنامهریزی در زمینههای تخصصی مربوط بره موضروعات فنری و مهندسری و همکراری برا دیگرر
بخشهای اجرایی کشور در سطوح منطقهای و ملی است .برخی از حوزههای مرتبط با سیاستگذاری عبارتاند از:
 سیاستگذاری و برنامهریزی فعالیتهای مرتبط با کشاورزی پایدارکشاورزی حفاظتیبهبود مدیریت مصرف نهادههای کشاورزی و کشاورزی دقیق (کود ،سم ،بذر و غیره)کاهش تلفات و ضایعات در عملیات کاشت تا برداشت مکانیزه محصوالت کشاورزی سیاستگذاری و برنامهریزی در زمینهی طراحی و ساخت نمونه ماشینهای کشاورزی موردنیاز کشور سیاستگذاری و برنامهریزی پژوهشهای مرتبط با انرژیهای تجدید پذیر در کشاورزی سیاستگذاری و برنامهریزی در خصوص روند توسعه مکانیزاسیون در کشاورزی کشور سیاستگذاری و برنامهریزی در خصوص توسعه فناوریهای پیشرفته و نوین در کاربردهای کشاورزی -2-6-2-9-6وظایف حاکمیتی مرتبط با نقش نظارتی در کشور

 همکاری و نظارت بر انتخاب ،آزمون ،معرفری ،واردات و یرا تولیرد داخلری ماشرینهرا ،ادوات و تجهیرزاتکشاورزی و صنایع جانبی
 نظارت بر انتخاب ،واردات و معرفی ماشینهای کشاورزی بهصورت قانونی در کشور نظارت بر حسن انجام ارزیابی و آزمون ماشینهای کشاورزی بهعنوان همیار آزمون بررسی و تهیه و تدوین استاندارد ملی ماشینهای کشاورزی با همکاری سایر مؤسسات مرتبط برقراری ارتباط با مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی داخلی و خارجی ماشینها و ادوات کشراورزیبهمنظور تبادل اطالعات علمی و تحقیقاتی و دسترسی به استانداردها و معیارهای فنی
 بازبینی طرحهای اجرایی کشور در زمینهی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ،قبرل از اجرایری شردنآنها
 -9-6-2-9-6وظایف حاکمیتی مرتبط با پژوهش

مأموریررتهررا و محورهررای پژوهشرری دیسرریپلین تحقیقررات مهندسرری مکانیررک ماشررینهررای کشرراورزی و
مکانیزاسیون بر مبنای اسناد باالدستی در جدول  2-6آورده شده است .برخی از محورهای پژوهشی میتواننرد در
هر دو حوزهی وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی قرار گیرند .همانطور که از جدول مالحظه مریشرود ،مأموریرت-
های این دیسیپلین در  1گروه ،مدیریت کاربرد ماشینهای کشراورزی ،طراحری ،سراخت ،ارزیرابی و برومیسرازی
ماشررینهررای کشرراورزی ،مرردیریت تولیررد و مصرررف انرررژی و مرردیریت زائرردات و ضررایعات کشرراورزی ،مطالعررات
مکانیزاسیون و فناوریهای پیشرفته در کشاورزی گنجانده شده است.
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جدول  -2-6مأموریتها و محورهای پژوهشی دیسیپلین تحقیقات مهندسی ماشینهای کشاورزی
و مکانیزاسیون بر مبنای اسناد باالدستی
محورهای پژوهشی

مأموریتها

مدیریت کاربرد ماشینهای زراعی
مدیریت کاربرد ماشینهای باغی
مدیریت کاربرد ماشینهای کشاورزی در
مراحل پیش از کاشت تا پس از برداشت
(شامل بررسی ،شناخت و معرفی ماشینها
و مدیریت کاربرد آنها از نظر نوع ،ترکیب،
ترتیب و تنظیمات موردنیاز)

مدیریت کاربرد ماشینها و تجهیزات گلخانه
گیاهان دارویی
مدیریت کاربرد ماشینهای دام ،طیور
مدیریت کاربرد ماشینهای مورداستفاده در تولید آبزیان
مدیریت کاربرد ماشینهای مورداستفاده در منابع طبیعی(جنگلومرتع)
نجهیزات ثابت زراعی و باغی
ماشینها و تجهیزات پس از برداشت
منابع توان در کشاورزی
ماشینهای زراعی
ماشینهای باغی
ماشینها و تجهیزات گلخانه
گیاهان دارویی

طراحی  ،ساخت و بهینهسازی ماشینها ،ماشینهای دام و طیور
ادوات و تجهیزات کشاورزی

ماشینهای آبزیان
ماشینهای منابع طبیعی (جنگل و مرتع)
نجهیزات ثابت زراعی و باغی
ماشینها و تجهیزات پس از برداشت
منابع توان در کشاورزی

تحلیل سیر مصرف انرژی در سیستمهای کشاورزی (ارزیابی ،تعیین شاخصهای
بهینهسازی مصرف انرژی و توسعهی کاربرد
انرژی ،مقایسه کارایی سیستمها و ارائه راهکارهای بهینهسازی آنها)
انرژیهای نو در کشاورزی
تولید و استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر در کشاورزی
کشاورزی دقیق
نانو فناوری در کشاورزی
مدیریت توسعهی کاربرد فناوریهای

فناوری آزمونهای غیرمخرب

پیشرفته در کشاورزی

سامانههای هوشمند و خبره
مکاترونیک در کشاورزی
اتوماسیون و سیستمهای کنترل

مدیریت زائدات و ضایعات محصوالت
کشاورزی

جمعآوری و تبدیل ضایعات
تجهیزات خطوط تولید و فرآوری کارخانهها و صنایع جانبی کشاورزی
ارزیابی وضعیت و شاخصهای مکانیزاسیون در مناطق مختلف

مطالعات مکانیزاسیون

ارزیابی ویژگیهای ارگونومیکی ماشینها و تجهیزات کشاورزی
ارزیابی و تحلیل نظامهای بهرهبرداری و تشکلهای مکانیزاسیون
مدیریت ریسک در کشاورزی
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 -2-2-9-6وظایف غیرحاکمیتی
 -6-2-2-9-6وظایف غیرحاکمیتی بالتصدی در بخش خصوصی

هرچند این وظایف میتوانند توسط بخش خصوصی انجام شوند ،امرا برا توجره بره ایرنکره در حرال حاضرر
متقاضی یا ظرفیت کافی برای انجام آنها در بخش خصوصری وجرود نردارد ،موقتر ًا توسرط دیسریپلین تحقیقرات
مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون انجام میشوند .این وظایف شامل موارد زیر است:
 تغییر ساختار و بهینهسازی ماشینهای کشاورزی وارداتی و داخلی برهمنظرور انطبراق بیشرتر برا شررایطکشور
 مدیریت مکانیزاسیون محصوالت مختلف کشاورزیبررسی و پیشنهاد الگوهای مناسب مکانیزاسیون و مدیریت ماشینهای کشراورزی بررای محصروالتمختلف با توجه به نوع اقلیم ،نوع محصول ،سطح مالکیت و غیره در مناطق مختلف کشور
انتخاب نوع ،اندازه و ترکیب ماشینهای مناسب برای هر منطقه و محصولانجام مشاورههای مهندسی در خصوص مدیریت ماشینهای کشاورزی معرفی فناوری مناسب برای مکانیزاسیون مزارع کوچک تحقیق و مطالعه در خصوص عملکرد و کارایی اجرزا و دسرتگاههرای مکرانیکی ،الکتریکری و الکترونیکریمورداستفاده در ماشینهای کشاورزی و منابع توان (تراکتورها ،تیلرها ،پمپها ،کمباینها و غیره)
 بررسی مصرف سوخت ویژه در ماشینهای کشاورزی طراحی ماشینهای کشاورزی موردنیاز و ساخت نمونه اولیه ارائه خدمات طراحی بهمنظور رفع نواقص یا تکمیل و اصالح ماشینهای کشاورزی بر اسراس اعرالم نیرازسایر بخشهای دولتی و خصوصی
 ارائهی خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به بخش خصوصی برگزاری همایشها ،کنگرهها و نشستهای علمی چاپ دستورالعملها ،بروشورها و نشریههای فنی و ترویجی بررسی موتورهای درونسوز از نظر تروان ،میرزان سروخت ،برازدهی و اسرتفادهی آنهرا در ماشرینهرایکشاورزی و پمپهای آبیاری
 -2-2-2-9-6وظایف غیر حاکمیتی قابلواگذاری به بخش خصوصی

جذابیت و بسترهای الزم برای انجام ایرن امرور در بخرش خصوصری وجرود دارد و در برخری مروارد بخرش
خصوصی به این حوزهها وارد شده است .اهم این وظایف عبارتاند از:
 چاپ و توزیع دستورالعملها ،نشریهها و راهنمای جامع فنی و ترویجی برگزاری همایشها ،سمینارها و کنگرههای منطقهای ،ملی و بینالمللی برگزاری کارگاههای آموزشی منطقهای ،ملی و بینالمللی انجام طرحها و پروژههای تحقیقاتی منجر به تولید محصول یا دانش فنی اجرای پروژههای پژوهشی بر اساس خواسته و با هزینه بخش خصوصی -فروش دانش فنی به بخش خصوصی یا مشارکت در تولید
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 -9-9-6وظایف دیسیپلین تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت

 -6-9-9-6وظایف حاکمیتی

با توجه به جمعبندی صرورت گرفتره در  21سرال گذشرته ،در حردود  31درصرد از پرروژههرای تحقیقراتی
اجراشده و در دست اجرا در حوزهی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت این مؤسسه بره مقولرهی کراهش
ضایعات محصوالت باغی ،زراعی و سبزی و صیفی اختصاص داشته است که همگری جرزء وظرایف حراکمیتی ایرن
مجموعه بوده و از عهده سایر وزارتخانهها و یا بخش خصوصی خار است .نظر به اهمیرت دسرتیابی بره امنیرت و
ایمنی غذایی جامعه ،حفظ کیفیت ،افزایش ارزشافزوده و کاهش ضرایعات مرواد غرذایی و محصروالت کشراورزی،
بخش تحقیقات صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت این مؤسسره در راسرتای رسرالت اصرلی وزارت جهراد
کشاورزی و در قالب وظایف حاکمیتی خود فعالیتهای وسیعی را به شرح محورهای زیر در دست اقدام دارد:
 -6-6-9-9-6وظایف حاکمیتی مرتبط با سیاستگذاری

 محدود بودن منابع و نهادههای تولید و لزوم افزایش بهرهوری در قالب برنامههای اسرتراتژیک بلندمردت،لزوم آمادگی کشور برای مقابله با بحرانها و لرزوم برنامرهمحرور برودن تحقیقرات ،حضرور فعرال دیسریپلین
مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت را در امور مرتبط برا سیاسرتگرذاری ضرروری سراخته
است .تدوین برنامه های راهبردی و استراتژیک در راستای رفرع نیازهرا و اولویرتهرای فنراوریهرای پرس از
برداشت و فرآوری محصوالت کشاورزی از محورهای مرتبط با وظایف سیاستگذاری این دیسیپلین است.
 -2-6-9-9-6وظایف حاکمیتی مرتبط با نقش نظارتی در کشور

پایش امور مرتبط با صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت و فرآوری محصروالت کشراورزی در ایرران و
دیگر کشورهای جهان توسط این بخش میتواند برهعنروان یرک وظیفرهی نظرارتی ،برا شناسرایی رونرد تغییررات
ایجادشده ،گامی مؤثر و کلیدی در تشخیص و معرفی اولویتها و نیازهای تحقیقاتی کشور در حوزه صنایع تبدیلی
و تکمیلی بخش کشاورزی باشد .یکی از دالیل مهم ضروری بودن پررداختن بره ایرن وظیفرهی نظرارتی ،نبرود یرا
تخمینی بودن آمار و اطالعات مرتبط با صنایع غذایی و فناوریهای پرس از برداشرت در کشرور اسرت .از وظرایف
حاکمیتی نظارتی این دیسیپلین میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 تدوین استانداردهای الزم و نظرام جرامع کنتررل کیفیرت در خصروص شراخصهرای رسریدگی ،روش هرایآمررادهسررازی و فرآینرردهای مقرردماتی ،بسررتهبنرردی ،حمررلونقررل ،انبررایش موقررت ،نگهررداری ،انبررارداری و
سردخانهگذاری ،فرآوری ،توزیع و مصرف
 معرفی روشهای مناسب کنترل کیفیت مواد غذایی و فرآوردههای کشاورزی با رویکرد بهبود سالمت جامعه برنامهریزی و نظارت بر پروژههای تحقیقاتی در سطح واحدهای تابعه بازبینی طرحهای اجرایی کشور در زمینهی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت ،قبل از اجرایی شدنآن طرحها
 بررسی و ارزیابی فناوریهای متقاضی گواهی ثبت اختراع -9-6-9-9-6وظایف حاکمیتی مرتبط با پژوهش

وجود میزان زیاد ضایعات محصوالت کشاورزی ،فقدان یرا ضرعیف برودن صرنایع کوچرک تبردیلی در سرطح
روستاها ،محدود بودن منابع و نهادههای تولید و لزوم افزایش بهرهوری آنها و لزوم مقابله با بحرانها و چالشهای
امنیت غذایی ازجمله موضوعات مهم مرتبط با صنایع غرذایی و مهندسری پرس از برداشرت محصروالت کشراورزی
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هستند .انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در خصوص موضوعات فوقالذکر باعث افزایش امنیت و ایمنی غذایی
کشور در راستای اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال و ثروت در کشور و حضور در بازار جهرانی مریشرود .لرذا انجرام
پژوهشهای منسجم در خصوص موضوعات زیر از مهرمتررین وظرایف حراکمیتی پژوهشری دیسریپلین تحقیقرات
مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت است:
 تعیین میزان دقیق ضایعات در مراحل مختلف پس از برداشت تا مصرف بهمنظور برنامرهریرزی و ارائرهیراهکار برای کاهش ضایعات کمی و کیفی محصوالت کشاورزی
 شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش ضایعات محصوالت کشاورزی و ارائره راهکارهرای علمری و فنریبرای کاهش و مهار آن
 استفاده بهینه از باقیمانده های گیاهی و زائدات محصروالت کشراورزی و تبردیل آنهرا بره فررآورده هرایقابلمصرف در بخش کشاورزی و صنعت
 معرفی روشها و فناوریهای نوین در فرآیندهای پس از برداشت و فرآوری محصوالت کشاورزی مطالعه و شناسایی استعدادها ،توانمندی ها و مزیت های نسبی صنایع تبدیلی و تکمیلی برا هردف تعیرینراهبردهای توسعه پایدار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در مناطق مختلف کشور
 بهینهسازی ،اصالح ساختار و توسعه صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی کشاورزی -2-9-9-6وظایف غیرحاکمیتی

اهم این وظایف عبارتاند از:
بهینهسازی مصرف انرژی در فرآیندهای پس از برداشت و فرآوریمعرفی فرموالسیونهای جدید غذایی بر اساس نیازهای جامعه (با تأکید بر تولید غذاهای عملگرر و فررا ویرژهسالمتافزا)
شناخت و دستیابی به روشهای مناسب تبدیل و نگهداری فرآوردههای کشراورزی برهمنظرور حفرظ خرواصکمی و کیفی ،ارتقای ارزشافزوده و قابلیت ماندگاری
بهینهسازی فرآیندهای بستهبندی ،انبارداری و نگهداری محصوالت کشاورزیفروش دانش فنی به بخش خصوصی یا مشارکت در تولیدایجاد شرکتهای دانشبنیان برای واگذاری دانش فنی و تجاریسازی برخی نتایجانتقال یافتهها ،اجرا در مزرعه ،آزمونههای تحقیقی اجرایی و غیره در مزارع کشاورزان -5-9-6وظایف بخش تحقیقات مهندسی گلخانه

 -6-5-9-6وظایف حاکمیتی
 -6-6-5-9-6وظایف حاکمیتی مرتبط با سیاستگذاری

 مطالعات جامع پهنهبندی ایران بهمنظور توسعه کشتهای گلخانهای همکاری در تدوین استانداردهای ملی سازه و تأسیسات گلخانهای مشارکت در تدوین طرحهای بخشهای اجرایی کشور در زمینهی تأسیسات و تولیدات گلخانهای ،قبرل ازاجرایی شدن آن طرحها
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 -2-6-5-9-6وظایف حاکمیتی مرتبط با نقش نظارتی

 نظارت بر روند اجرای استانداردهای موجود در ساخت و توسعه گلخانههای کشور رتبهبندی شرکتهای گلخانهای اعم از تولیدکنندگان و مشاوران پشتیبانی علمی برای اصالح ساختار وضعیت موجود سازه و تأسیسات گلخانهای در کشور بررسی و ارزیابی ایدهها ،اختراعات و ابتکارات داخلی در زمینهی سازه و تأسیسات گلخانهای پایش وضعیت گلخانههای موجود در کشور از لحاظ شدت مصرف نهادهها نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی طرحهای اجرایی کشور در زمینهی تأسیسات و تولیدات گلخانهای -9-6-5-9-6وظایف حاکمیتی مرتبط با پژوهش

 پژوهش در زمینهی استفاده از منابع انرژیهای تجدید پذیر در گلخانه ارزیابی و بهبود کارآیی مصرف آب و انرژی در انواع سازه و تأسیسات گلخانهای در کشور ارزیابی فنی و اقتصادی شیوههای مدیریت گلخانه برای ارتقای ارزشافزوده در تولیدات گلخانهایعملیات آمادهسازی بسترکاشت ،داشت و برداشتپس از برداشت انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی برای استانداردسازی سازه و تأسیسات گلخانهای در کشور پشتیبانی علمی برای اصالح ساختار و تأسیسات گلخانههای کشور و رسیدن به نرم جهانی -2-5-9-6وظایف غیرحاکمیتی
 -6-2-5-9-6وظایف غیر حاکمیتی بالتصدی در بخش خصوصی (موقتاً توسط بخش انجام میشوند)

 انجام مشاورههای مهندسی در خصوص مکانیابی محل احداث گلخانه انجام مشاورههای مهندسی در خصوص سازه و تأسیسات گلخانهای خدمات آزمایشگاهی در خصوص آبوخاک برگزاری همایشها ،کنگرهها و نشستهای علمی چاپ دستورالعملها ،بروشورها و نشریههای فنی و ترویجی -2-2-5-9-6وظایف غیر حاکمیتی قابلواگذاری به بخش خصوصی

اهم وظایف غیرحاکمیتی این بخش که برای بخش خصوصی جذاب بوده و توانمندی و بسترهای الزم بررای
انجام آنها در بخش خصوصی وجود دارد ،عبارتاند از:
 چاپ و توزیع دستورالعملها ،نشریهها و راهنمای جامع فنی و ترویجی برگزاری همایشها ،سمینارها و کنگرههای منطقهای ،ملی و بینالمللی برگزاری کارگاههای آموزشی منطقهای ،ملی و بینالمللی انجام طرحها و پروژههای تحقیقاتی منجر به تولید محصول یا دانش فنی اجرای طرحهای پژوهشی بر اساس خواسته و با هزینه بخش خصوصی فروش دانش فنی به بخش خصوصی یا مشارکت در تولید -ایجاد مشارکت در تاسیس شرکتهای دانشبنیان برای تجاریسازی دستاوردهای فناوربنیان پژوهشها
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 -5-6وضعیت زیرساختی و نیروی انسانی
 -6-5-6وضعیت فعلی دیسیپلینهای تحقیقاتی

 -6-6-5-6دیسیپلین تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی

در دیسیپلین تحقیقات آبیاری و زهکشی ،تاکنون بیشتر تعامالت و قراردادهای پژوهشی با بخشهای دولتری
بوده و کمتر با بخشهای خصوصی کشور همکاری صورت گرفته است .اگرچه در شرایط آتی کشور ،تغییر مسریر و
حرکت به سمت مشارکت با بخشهای خصوصی با هدف کاربردی نمودن نترایج تحقیقرات و کراهش هزینرههرای
متکی به دولت ،امری ضروری است ،ولی در بخش آب کشور ،با توجه به اینکه کشاورزان ایرران ماننرد بسریاری از
کشورهای دنیا ،توان تأمین هزینههای پژوهشی را ندارند ،خصوصیسازی در زمینهی تحقیق در منابع آب و داخرل
مزارع ،امکانپذیر نیست .بااینحال ،در آینده با تغییر شیوهی مدیریتی در بخش کوچکی از تحقیقات آب در قالرب
روشهایی که در شرح وظایف غیر حاکمیتی این بخش آورده شده است ،مریتروان تعامرل برا بخرش خصوصری را
گسترش داد.
 -2-6-5-6دیسیپلین تحقیقات مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

هماکنون حدود  21درصد از پروژههای تحقیقاتی در دست اجرای دیسریپلین تحقیقرات مهندسری مکانیرک
ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون دارای سفارش و قرارداد با بخشهای خصوصی است .پیشبینی مریشرود برا
استفاده از دانش فنی موجود ،تالش برای تعامل بیشتر و افزایش اعتماد بخش خصوصی به توانمندیهرای موجرود
در دیسیپلین ،این شاخص تا پنج سال آینده به حدود  91درصد و تا  61سال آینده به  11درصد کل پژوهشهای
فناوربنیان بخش برسد.
 -9-6-5-6دیسیپلین تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت

هرچند بر اساس رسالت تعیین شده توسط سازمان متبروع ،تراکنون عمرده فعالیرت هرای تحقیقراتی بخرش
مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشرت به وظایف حراکمیتی معطروف بروده اسرت ،لریکن تعرامالتی در
زمینهی فروش دانش فنی ،مشاوره علمی و فنی و خدمات آزمایشگاهی در قالرب قررارداد برا بخرش خصوصری در
کارنامهی این بخش وجود دارد .بر اساس رویکرد جدید سازمان مبنی بر تجراری سرازی دسرتاوردهای تحقیقراتی،
الزم است که ارتباط با بخش های خصوصی فعال در حوزهی صنایع کشاورزی و تبدیلی گستردهتر شده و بخشی از
ظرفیتهای پژوهشی بر اساس نیازهای بازار پایه ریزی شود .الزم به ذکر است که توسعه تعامل با بخش خصوصری
مستلزم خواست و ارادهی طرفین بوده و به فرهنگسازی در هر دو طرف نیازمند است.
 -5-6-5-6بخش تحقیقات مهندسی گلخانه

سیاست وزارتخانه متبوع برای افزایش سطح زیر کشت گیاهان گلخانهای استراتژیک ،ضرورت توجه جدی بره
گسترش تحقیقات بنیادی و کاربردی در این بخش و نیز استفاده از تجربیات برینالمللری بررای حرل چرالشهرا و
مشکالت پیشروی این صنعت را دوچندان مینماید .مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسی کشراورزی برا توجره بره
وظایف ذاتی خود و بهمنظور پاس به نیاز کشور در زمینهی گلخانه ،بخش تحقیقات مهندسی گلخانره را در نیمره
دوم سال  6936تأسیس کرد .این بخش دارای  1نفر پژوهشگر عضرو هیئرت علمری در سرتاد مؤسسره بروده و از
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همکاری سایر اعضای هیات علمی با تخصص های آبیاری ،ماشین ها و صنایع غذایی در مراکز اسرتان هرا نیرز بره
صورت موردی بهره می گیرد .تاکنون امکان جذب نیروهای متخصرص الزم و ایجراد تجهیرزات و زیرسراخت هرای
پژوهشی موردنیاز ،برای این بخش فراهم نشده و در حال حاضر فاقد آزمایشگاه و گلخانره تحقیقراتی اسرت .لریکن
برای پاس گویی به نیازهای تحقیقات آتی و پیشرو ،نیاز است تا زیرساختهای بخش تحقیقات مهندسری گلخانره
از لحاظ نیروی انسانی و آزمایشگاهی تأمین شود.
 -2-5-6وضعیت نیروی انسانی

در حال حاضر در موسسهی تحقیقات فنی و مهندسی ،نیروی کافی با روحیهی تعامل برا بخرش خصوصری و
فعال در زمینهی تولید تجاری محصوالت تولیدی وجود دارد؛ اما سازوکار بهکارگیری ظرفیتهای موجرود در ایرن
نیروها میبایست بهبود یابد .با توجه به همزمانی تقریبی تاری استخدام اغلب همکاران مؤسسه در دیسیپلینهرای
مختلف و میانگین سابقهکار حدود  21سال ،بخش زیادی از نیروهای پژوهشگر مؤسسه تقریبراً برهطرور هرمزمران
بازنشسته شده و در صورت عدم جذب نیروهای جدید در آینده ،خأل نیروها جبرانناپذیر خواهد بود .همچنرین برا
توجه به اینکه نیروهای با رده سنی باال به دلیل ثبات کاری و مالی ،تمایل چندانی به ورود به عرصههای جدیرد و
چالشبرانگیز ندارند ،حضور نیروهای جوانتر در کنار نیروهای قدیمی و باتجربه برای کسب مهرارتهرای شرغلی و
پژوهشی یک ضرورت انکارناپذیر است .استخدام نیروهای جدید باید بهگونهای باشد که حقوق و مزایرای آنهرا بره
میزان درآمد ایجاد شده ناشی از فعالیتهای آنها بستگی داشته تا تعامل با بخش خصوصی را بهطور جدی پیگیرر
باشند .الزم به ذکر است که کمبود نیروی انسانی از هماکنون در بخش تحقیقات مهندسری گلخانره ایرن مؤسسره
مشهود است و این بخش با شروع فعالیت از سال  ،6936در ستاد و بخشهای استانی خود مجموعاً دارای  61نفرر
پژوهشگر و  2نفر تکنسین و کارشناس بوده و افزایش حداقل دو برابری در تعداد نیروی انسانی این بخرش جهرت
تحقق اهداف و وظایف آن ضروری است .وضعیت موجود نیروی انسانی هیئتعلمی و غیر هیئتعلمری در سرتاد و
بخشهای تابعهی مؤسسه تا افق  6414در شکل  9-6ارائه شده است .همچنین وضعیت نیروی انسانی مؤسسه به
تفکیک ستاد و بخشهای تابعه و با احتساب  99نفر سهمیه جذب در سالهرای آتری در جردول  9-6آورده شرده
است.

شکل  -9-6وضعیت نیروی انسانی در ستاد و بخشهای تابعهی مؤسسه تا افق 6545
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با توجه به جدول  9-6مالحظه میگردد که هماکنون نسبت اعضای هیاتعلمی به اعضای غیرهیرات علمری
موسسه نسبتاً مطلوب و کمتر از  2است ،لذا تالش میشود در آینده این نسبت به سمت مطلوب شردن (نسربت 6
به  )2سوق داده شود .هرچند این مؤسسه به علت قدمت نهچندان زیاد ،تاکنون نیروی بازنشسرته زیرادی نداشرته
است ،اما در فاصله زمانی کوتاه تا سال  ،6414برابر  41درصد نیروهای مؤسسه در ستاد و بخشهای تابعه اسرتانی
( 96درصد اعضای هیاتعلمی 92 ،درصد پژوهشگران غیر هیاتعلمی 13 ،درصد نیروهای پشتیبانی و  11درصرد
نیروهای پشتیبانی اداری) به تعداد  34نفر ،بازنشسته خواهند شد که  99نفر آن با جذب نیروهای جدیرد جبرران
خواهند شد.
 -9-5-6وضعیت عرصه و اعیان و امکانات

متأسفانه ستاد و بخشهای استانی این مؤسسه فاقد هرگونه عرصهی تحقیقاتی اختصاصری هسرتند کره ایرن
امر ،بهویژه در ستاد مؤسسه ،پاس به برخی نیازهای تحقیقاتی را با مشکالت عدیدهای روبرو میکنرد .برااینحرال،
این مؤسسه به آزمایشگاهها ،کارگاهها و تجهیزات ارزشرمند و برهروزی مجهرز اسرت کره بره تفکیرک بخرشهرای
تحقیقاتی عبارتاند از:
 -6-9-5-6امکانات دیسیپلین تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی

در حال حاضر ،با توجه به تعداد نیروها و همکاری مراکز استانی ،عرصه و اعیان موجود در بخرشهرای تابعره
در سطح کشور تقریباً کفایت می کند ،ولی از نظر امکانرات فنری ،تحقیقراتی و تجهیرزات آزمایشرگاهی کره برخری
قدیمی و فرسوده شدهاند ،نیاز به تقویت و جایگزینی دارد و تأمین اعتبارات الزم را طلب میکنرد .آزمایشرگاههرای
این دیسیپلین عبارتاند از:
 آزمایشگاه مهندسی آبیاری آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن آزمایشگاه آب -خاک -فاضالب آزمایشگاه هیدرولیک -2-9-5-6امکانات دیسیپلین تحقیقات مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

در این دیسیپلین ،آزمایشگاهها ،کارگاه ها و تجهیزات مناسبی به شرح زیر وجود دارد که نیاز به تقویرت دارد،
لیکن میتوان از همین امکانات برای سرویس دهی و مشارکت با بخرش خصوصری در فرآینرد تحقیرق و توسرعه و
تولید استفاده نمود.
 کارگاه ساخت نمونه ماشینهای کشاورزی آزمایشگاه خشککنهای محصوالت کشاورزی آزمایشگاه بیوگاز آزمایشگاه دینامیک خاک-ماشین ()soil bin آزمایشگاه سمپاشها آزمایشگاه فناوریهای نوین در تحقیقات مهندسی بیوسیستم آزمایشگاه اندازهگیری نیروی عکسالعمل تایر با خاک و زمین -آزمایشگاه آنالیز روغن
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 -9-9-5-6امکانات دیسیپلین تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت

فضاهای موجود در این بخش بر مبنای الگوی صحیح فضاهای تحقیقاتی نیست و به اصرالح و برازنگری نیراز
دارند .همچنین استانداردسازی و تخصصی کردن آزمایشگاهها و تجهیزات و افزایش ایمنی آنهرا امرری ضرروری و
الزامی است .عالوه بر این ،برخی تجهیزات آزمایشرگاهی موجرود در سرتاد و بخرشهرای اسرتانی ایرن دیسریپلین
مستهلک بوده و عدم جایگزینی و بهروزرسانی آنها میتواند در آیندهی نهچندان دور باعث بروز مشرکالت جردی
در انجام وظایف محوله شود .آزمایشگاهای فعلی این دیسیپلین عبارتاند از:
 آزمایشگاه شیمی و تجزیهی مواد غذایی آزمایشگاه بیوفیزیک مواد غذایی آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی کارگاه فناوریهای پس از برداشت محصوالت کشاورزی پایلوت صنایع غذایی -5-9-5-6امکانات بخش تحقیقات مهندسی گلخانه

در شرایط فعلی ،نبود گلخانهی تحقیقاتی و پایلوت ،آزمایشگاههرا و فضراهای تحقیقراتی اسرتاندارد و مجهرز،
مشکل اصلی و بازدارنده در تعامل بخش تحقیقات مهندسی گلخانه با بخشهای دولتی و خصوصی است.
 -5-5-6وضعیت اعتباری طرح /پروژههای تحقیقاتی

بهطور متوسط ساالنه  281پروژهی تحقیقراتی توسرط پژوهشرگران مؤسسرهی تحقیقرات فنری و مهندسری
کشاورزی در سطح کشور انجام میشود .متوسط هزینهی هرر پرروژه در سرال  34حردود  67میلیرون تومران (برا
احتساب حقوق) و  9میلیون تومان (بدون احتساب حقوق) بوده است .متوسط درآمد اختصاصی مؤسسره دو برابرر
بودجهی سایر و نصف بند «و» بوده است .درآمردهای اختصاصری موسسره حردود  9/1از کرل بودجره (حقروق و
هزینهای) و حدود  7/1از بودجهی هزینهای مؤسسه را شامل میشود .در سال  34کل هزینههای جاری مؤسسه از
محل درآمد اختصاصی تأمین یافته است (جدول  .)4-6پیشبینی اعتبارات مؤسسهی تحقیقات فنری و مهندسری
در سالهای آتی به شرح جدول  1-6است .در رابطه با افزایش اعتبارات ،تأکید این مؤسسه در سالهرای آتری برر
درآمدهای ناشی از گسترش مشارکت و تعامل با بخش خصوصی اسرت .برخری رویکردهرای مؤسسره در خصروص
کسب اعتبارات موردنیاز و افزایش درآمدهای اختصاصی به شرح زیر است:
شناسایی ظرفیتها و تنوعبخشی به منابع درآمدزایی مؤسسه (درونی و بیرونی) افزایش درآمد ناشی از فروش دانش فنیانعقاد قراردادهای پژوهشیانعقاد قراردادهای آموزشی ملی و بینالمللی درآمدهای غیرمستقیم ازجمله :اجرای کلیه رویدادهای علمی پیشبینیشده در بخشهای قبلری (براهزینه بخش خصوصی و دولتی و بدون برار مرالی بررای مؤسسره) و اجررای تعردادی از پرروژههرای
تحقیقاتی مؤسسه با هزینهی بخش خصوصی ،وزارتخانههای دیگر و یا معاونتهای اجرایی وزاتخانه
متبوع
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جدول  -5-6وضعیت اعتباری پروژههای تحقیقاتی مؤسسه در سالهای گذشته
14

سال
بند

بودجههای

"و"

عمومی

سایر

درآمدهای اختصاصی

918

13

8314

69386 62769

46446 96468 22318 68283 64131

67116

1127 6391
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8662

1662
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2318
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64183
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8881

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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277

233

246

233

238

912

231

281

284

4361 1811

تجهیزات
شده

17

1821 1941

تأمین امکانات و
تعداد پروژههای انجام-

11

11

34

36

32

39

35

متوسط

284

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

سال

منابع عمومی

درآمد اختصاصی

تملک

جمع

6
2
9
4
1
1
7
8
3
61
66
62

6939
6934
6931
6931
6937
6938
6933
6411
6416
6412
6419
6414

99713
16661
19831
73818
33891
624739
611332
634383
249791
914171
981898
471141

2111
7111
7111
61111
61111
62111
62111
61111
61111
67111
67111
21111

371
6821
2711
9811
4111
1121
7196
3641
66421
64282
67812
22691

97293
11491
74131
39118
664991
642368
671129
263623
271616
991412
461631
168682

2674771

654444

644966

2526413

جمع کل

 -4-6نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها
هرچند شرایط و بسترهای موجود از نظر تعداد نیروی انسانی ،امکانرات و تجهیرزات بررای انجرام برخری
تعامالت با بخش خصوصی مهیا است ،اما الزامراً وضرعیت فعلری پاسرخگوی همره نیازهرا نیسرت .در حرال حاضرر
پژوهشهای مرتبط با بخش خصوصی با استفاده از نیروی انسانی متخصص ،کارگاهها و آزمایشگاههرای موجرود در
ستاد و مراکز تحقیقات دارای بخش فنی و مهندسی با ترکیبی از اعتبارات دولتی و خصوصی در حال انجرام اسرت
که به تقویت اعتبارات از طرف بخش خصوصی نیاز دارد.
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 -6-4-6نقاط قوت

 برخورداری مؤسسه از نیروی انسانی متخصص و باتجربه برخورداری مؤسسه از زیرساختهای مناسب شامل آزمایشگاهها ،پایلوتهای نمونهسازی و کارگراههرایتخصصرری در بیشررتر دیسرریپلینهررای مؤسسرره (هرچنررد در برخرری مرروارد نیازمنررد تکمیررل ،توسررعه و
بهروزرسانی است).
 دسترسی به امکانات بیشتر مناطق کشور از طریق مراکز تابعه -2-4-6نقاط ضعف

نبود تعریف دقیق از وظایف محوله ،تغییر مداوم سیاست ها و نبود یک برنامهی مدون ،مشخص و درازمدتدر سازمان متبوع که اهداف آن کمی ،معین و قابل ارزیابی باشد.
نبود یک برنامه راهبردی مشخص و شفاف برای فعالیتهای آتی و تغییرر اولویرتهرای سرازمان برا تغییررمدیران سطوح باال و میانی
عدم استفاده بخش های اجرایی وزارت جهراد کشراورزی از تمرامی ظرفیرت مؤسسره بررای پرژوهشهرایکاربردی و مشارکت در اولویتسنجی ،برنامهریزی و نظارت بر روند پیشرفت فعالیتهای مربوطه
عدم آگاهی دقیق از نیازهای بخش خصوصی و نبود یک سازمان کره وظیفره آن دریافرت نیازهرای بخرشخصوصی و ساماندهی سیاستها و برنامهها باشد.
نبود ساختار سازمانی تعریف شده در مؤسسه برای برنامهریرزی و پیگیرری منسرجم و تخصصری برقرراریارتباط با بخش خصوصی و تجاریسازی تحقیقات
نبود ساختار مناسب برای ارتباط با دانشگاه بهمنظور بهرهمندی از توان دانشجویی در اجررای پرژوهشهرا،بهویژه پژوهشهای فناوربنیان
کافی نبودن منابع مالی مؤسسه برای انجام پژوهشهای فناوربنیان که برا وجرود ضررورت و نیراز برازار ،دربخش خصوصی حامی مالی ندارند.
کمبود بخش خصوصی توانمند ،ریسکپذیر و انعطافپذیر ،در عرصهی تولید و ارائهی خدمات ماشینهرایکشاورزی و مکانیزاسیون
ضعف در معرفی ،کسب و تثبیت جایگاه مناسب در نظام مدیریت علم و فناوری کشوروجود کاستی در انگیزهی نیروی انسانی و نیاز به افزایش انگیزهی مادی و معنروی اعضرای هیئرتعلمری ومحققین مؤسسه برای پرداختن به فعالیتهای مرتبط با پژوهشهای درآمدزا ،فناوربنیان و مشارکت آنهرا
در فرآیند تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی
عدم آشنایی پژوهشگران در زمینهی برقراری ارتباط با بخش خصوصیناتوانی نسبی پژوهشگران در انجام کامل امور مرتبط با فرآیند تخصصی تجاریسرازی دسرتاوردها ،شراملارزشگذاری ،افزایش سطح آمادگی فناوریها ،بازاریابی ،تبلیغات ،انجام مذاکرات انتقرال فنراوری و فرروش
محصول نهایی (هرچند پژوهشگران غالباٌ مدیران فنی توانایی هستند ،اما در انجام امور تخصصری مردیریت
مالی -اداری شرکتها و فرآیند تجاریسازی و فروش فنراوری و محصرول ،از توانمنردی براالیی برخروردار
نیستند و این باعث نگرانی و هراس آنها از ورود به عرصرهی ایجراد شررکت ،تولیرد و تجرارت خصوصری
میشود).
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 -9-4-6فرصتها

امکان ایجاد پژوهشرگاه فنری و مهندسری کشراورزی برا پژوهشرکده هرای تخصصری برا توجره بره وجرودزیرساختهای الزم برای جذب و آموزش دانشجوی پژوهش محور
حمایت دولت از توسعه تولیدات داخلیوجود رویکرد تجاریسازی تحقیقات در مدیران کشوروجود قوانین باالدستی مناسب برای حمایت از ایجاد و توسعه مراکز رشرد و شررکتهرای دانرشبنیران درسطح ملی و داخل سازمان
 -5-4-6تهدیدها

 کم بودن اعتقاد و اعتماد بخش خصوصی به توانمندیهای مراکز پژوهشی عدم وجود انگیزه در بخش خصوصی برای مشارکت با سیستمهای دولتی با بروکراسی اداری تضاد عالیق پژوهشگران و بخش خصوصی :بخش خصوصی به فعالیتهای کوتاهمردت ،زودبرازده و دارایمنافع مشهود عالقهمند است ،درحالیکه پژوهشگران به فعالیتهای استراتژیک ،بلندمدت (بررای اجررای
پروژهها) و منافع عمومی عالقهمند هستند.
 نبود جریان پایدار ورود نیروی انسانی جدید و کارآمد متناسب با خرو نیروها از مؤسسه عدم نظارت کافی بر کمیت و کیفیرت ماشرینهرا و تجهیرزات کشراورزی وارداتری و ورود ماشرینهرایبیکیفیت و کمدوام
 نبود نظارت کافی بر کیفیت تولیدات صنایع غذایی و ماشینهای کشاورزی داخلینبود الزام ارتقای استاندارد محصوالت کشاورزی توسط دولت-کم بودن جذابیت برای سرمایهگذاری گسترده در بخش ماشینها و تجهیزات کشاورزی
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مشارکت با بخش خصوصی
بر اساس سیاستهای کلی نظام ،سازمانهای وابسته به دولت می بایسرت آن بخرش از وظرایف خرود را کره
واگذاری آنها به بخش خصوصی امنیت و منافع ملی کشور را تهدید نمیکند ،به بخش خصوصی واگذار نماینرد
و خود به انجام وظایف حاکمیتی بپردازند .در حال حاضر ،سازمان متبوع و بهتبع آن مؤسسهی تحقیقات فنری و
مهندسی کشاورزی ،به علت کمبود اعتبارات الزم برای بهکرارگیری نیروهرا و امکانرات خرود در راسرتای تولیرد
ثروت از طریق انجام وظایف حاکمیتی ،تالش میکند ضمن پرهیرز از انجرام وظرایف قابرلواگرذاری بره بخرش
خصوصی تا حد امکان ،از امکانات و زیرساختهای خود بهمنظور مشارکت با بخش خصوصی استفاده نماید .این
مؤسسه در برخی موارد بهعنوان بازوی تحقیق و توسعه شرکتها و تولیدکنندگان بخش خصوصی عمل میکنرد
تا بهرهوری ظرفیت های موجود خود را افزایش داده و ضمن ایجاد ثروت بررای جامعره ،بخشری از هزینرههرای
پژوهشی خود را تأمین نماید .کسب بیشترین بهره وری در تعامل با بخش خصوصی از اهمیت زیرادی برخروردار
بوده و سازوکارهای مناسب خود را میطلبد و برونسپاری فعالیتهای غیر حاکمیتی مؤسسه به بخش خصوصی
بهتدریج و در بازهی زمانی مشخص که متأثر از شرایط بخش خصوصی و سازوکارهای حاکم بر آن است ،صرورت
خواهد پذیرفت .آنچه مسلم است ،گسترش همکاری با بخرش خصوصری برا هردف بررونسرپاری وظرایف غیرر
حاکمیتی بایستی هدفمند ،برنامهریزیشده و بر اساس شناخت وضع موجود و نیاز آینده ،از طریق تعیین نقراط
ضعف و قوت ،فرصتها و چالشها باشد .نقش و اهمیت توسعهی بخش خصوصی در پیشبرد اصالحات اقتصادی
و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی ،پیشرفت کشور و دستیابی به رفاه اجتماعی و ایجراد شرکوفایی و ثرروت در
کشور از مهمترین عوامل گرایش به سمت همکاری این مؤسسه با بخش خصوصی و تدوین نقشهی راه تعامل برا
بخش خصوصی است .وظایف غیر حاکمیتی هرکدام از دیسیپلینهای تحقیقراتی موسسره مریتوانرد بره بخرش
خصوصی واگذار شود .الزم به ذکر است که در شرایط فعلی اعتبارات اختصاصیافته بره مؤسسره بررای اسرتفاده
کامل از ظرفیت نیروی انسانی متخصص ،پشرتیبانی و عرصره و اعیران موجرود در مؤسسره کرافی نیسرت ،لرذا
بهمنظور راکد نماندن و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای موجود ازیکطرف و از طررف دیگرر کسرب درآمرد
برای ادامهی فعالیتها و پویایی مؤسسه ،انجام برخی وظایف غیر حاکمیتی ضروری که ترجیحاً فاقرد مترولی در
بخش خصوصی هستند ،در دستور کار قرار دارد.
تعامل با بخش خصوصی در زمینه ی انتقال دانش فنی منتج از تحقیقات و مشارکت در انجرام پرژوهشهرای
سفارشی و خاص موردنیاز بخش خصوصی ،به شرط با تأمین تمام یا بخشی از هزینههای انجام تحقیرق توسرط آن
بخش ،دربرگیرندهی منافع ملی ،سازمانی و بخش خصوصی است که برخی از اهم آنها به شرح زیر است:
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الف) منافع ملی
تسریع و تکمیل فرآیند تبدیل ایده به محصولتوسعه کارآفرینی مبتنی بر دانش و کمک به اشتغالزایی در بخش کشاورزیافزایش ضریب نفوذ دانش در تولیدات بخش کشاورزی افزایش بهرهوری تحقیقاتکاهش تصدیگری بخش دولتی و بهبود فضای کسبوکار بخش خصوصیب) منافع سازمانی
استفادهی بهینه از ظرفیتهای نیروی انسانی ،امکانات مالی و تجهیزات مؤسسهتوسعهی پایدار منابع مالی موردنیاز برای پژوهش با جذب سررمایه و امکانرات بخرش غیردولتری بررایتحقیقات کاربردی و کوتاهمدت
بهبود معیشت کارکنانج) منافع بخش خصوصی
آسانسازی و تسریع دستیابی شرکتهای بخش خصوصی به فناوریهای دانشبنیانافزایش تولید محصوالت دانشبنیان موردنیاز بخش کشاورزی با پشتوانه تحقیقات کاربردی بهرهمندی از خدمات علمی و تخصصی بخشهای تخصصی مؤسسه ایجاد و گسترش بازار فروش محصوالت با تسریع در انتقال یافترههرای تحقیقراتی از طریرق مشرارکتدادن تولیدکنندگان در امر تحقیق و ترویج نتایج تحقیقات دانشبنیان
برخی ظرفیتهای قانونی که میتواند مشارکت با بخش خصوصی را گسترش دهد به شرح زیر هستند:
 مجوز ایجاد و حمایت از شرکتهای دانشبنیان که توسط همکاران در سرتاد و بخرشهرای تابعره ثبرتشدهاند.
 ایجاد صندوق حمایت از ایدههای فناورانه که منجر به تولید یک محصول دارای مشتری میشود. قانون ایجاد انگیزهی مالی مؤثر برای همکاران دارای قراردادهای پژوهشی کاربردی با بخش خصوصی -6-2شناسایی و برقراری ارتباط با فعاالن بخش خصوصی

شناسایی و ارتباط با بخش خصوصی بهمنظور انتقال فناوریهرای منرتج از پرروژههرای تحقیقراتی ،دریافرت
نیازهای تحقیقاتی بخش خصوصی و پاسر بره ایرن نیازهرا از طریرق عقرد قراردادهرای پژوهشری فناوربنیران،
سازوکارهای گوناگونی دارد که برخی از آنها عبارتاند از:
 راهاندازی دفتر امور فناوری در مؤسسه بهمنظور اسرتفاده حرداکثری از ظرفیرت هرای تعامرل برا بخرشخصوصی
 ایجاد و تکمیل بانک اطالعاتی تولیدکنندگان ماشینها و تجهیزات کشراورزی ،صرنایع غرذایی ،گلخانره،آبیاری و زهکشی با همکاری معاونتهای اجرایی وزارتخانه متبوع و تشکلهای صنفی
 استفاده از روابط همکاران با مدیران بخش خصوصی برای ایجاد پل ارتباطی فراخوان گسترده بهمنظور ارائهی قابلیتهای بخشهای تخصصی از طریق سایت مؤسسه و رسرانههرایعمومی
 برگزاری نشستهای تخصصی انفرادی و گروهی با صنایع مرتبط و کشت و صنعتها -برگزاری دورههای آموزشی ،ترویجی و انتقال یافتهها
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 شرکت و ارائهی سخنرانی در برنامهها و همایشهایی که توسط بخشهای خصوصری مثرل اتراق ایرران،جامعه مهندسین کشور ،صنایع و شرکتها برگزار میشود.

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

 ایجاد سازوکار مناسب و ساختار کامالٌ تخصصی برای انجام فرآینرد تجراریسرازی دسرتاوردها (افرزایشسطح آمادگی فناوریها ،ارزش گرذاری ،بازاریرابی ،تبلیغرات ،انجرام مرذاکرات انتقرال فنراوری و فرروش
محصول نهایی)
 بهبود تناسب بین انگیزه هرای مرادی و معنروی پژوهشرگران برا انتظرارات سرازمان متبروع در حروزهیپژوهشهای فناوربنیان ،تجاریسرازی دسرتاوردهای تحقیقراتی و تعامرل برا بخرش خصوصری .در ایرن
خصوص ،تعیین پاداش و مزایای مادی اثرگذار بر زندگی اعضای هیئتعلمری و پژوهشرگران برر مبنرای
میزان نفوذ دستاوردهای پژوهش در جامعهی بهرهبرداران (تالش برای انتقال دسرتاوردها و رسراندن آن
به دست جامعهی هدف) و میزان تأثیر بر درآمدهای مؤسسره و ایجراد ثرروت (ارزشافرزوده) در جامعره
میتواند مورد توجه جدی قرار گیرد.
 افزایش سرمایهگذاری سازمان برای حمایت از اجرای پژوهشهای فناوربنیان شناسایی مخاطبین بالقوه در بخشهای خصوصی در عرصهی منطقهای ،ملی و بینالمللی تخصیص یارانه به کشاورزان برای خرید ادوات و ماشینهای حاصل از پژوهشهای فناور بنیان پیگیری و بسترسازی برای الزام سازندگان و واردکنندگان ماشین ها و تجهیرزات کشراورزی بره داشرتنگواهی پژوهشی از مراکز تحقیقاتی تائید شده
 تدوین آئیننامه ایجاد شرکتهای خصوصی پژوهش محور -9-2برنامههای مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برای توسعهی همکاری با بخش خصوصی

پیشبینی زمانبندی فعالیتهای دیسیپلینهای تحقیقاتی در سرتاد مؤسسرهی تحقیقرات فنری و مهندسری
کشاورزی برای تعامل با بخش خصوصی به شرح جدول  6-2است .بر اساس آنچه در سرالهرای منتهری بره سرال
 6934انجام شده است ،مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسری کشراورزی  82درصرد از ظرفیرت فعرال خرود را بره
وظایف حاکمیتی و  68درصد را به وظایف غیر حاکمیتی اختصاص داده بود .اما با توجه به تغییر در شرایط کشرور
و نیازهای پژوهشی سالهای اخیر ،سهم وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی از فعالیتهای مؤسسره در سرال 6931
به ترتیب به  71درصد و  91درصد تغییر یافت .عالوه بر ایرن ،برهمنظرور پاسرخگویی بره نیازهرای آینرده فنری و
مهندسی کشاورزی ،این مؤسسه با بازنگری در مأموریتهای تعریرفشرده در حروزهی وظرایف حراکمیتی و درک
ضرورت و اهمیت حمایت از رویکرد گسترش حضرور بخرش خصوصری در عرصرهی پرژوهش و تولیرد محصروالت
کشاورزی و در راستای هدف کاهش وابستگی به اعتبارات دولتی در حوزهی پرژوهش ،فعالیرتهرای آتری خرود را
بهگونهای برنامه ریزی نموده است که با کاسرتن از سرهم وظرایف حراکمیتی ،سرهم وظرایف غیرر حراکمیتی را در
فعالیتهای خود افزایش دهد و تا پنج سال آینده آن را به  11درصد برساند (شکل .)6-2
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الف

ب

شکل  -6-2سهم فعالیتهای مؤسسه در حوزه وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی در سالهای منتهی
به سال ( 6935الف) و برنامه آتی منتهی به سال ( 6544ب)

برش زمانی فعالیتهای مؤسسه ی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بره تفکیرک محورهرای وظرایف غیرر
حاکمیتی ،شرامل انجرام پرروژه هرای تحقیقراتی مروردی سفارشری ،فعالیرتهرای فنراور محرور ،ارائرهی خردمات
آزمایشگاهی ،مهندسی و مشاورهای ،تعامالت بینالمللی ،فعالیت در حوزهی شرکتهای دانشبنیان و همکاریهای
علمی با مؤسسات پژوهشی و دانشگاههای داخلی ،بهمنظور ترسیم وضع گذشته ،وضع موجود و برنامهی آینده بره
شرح زیر است:
 -6-9-2برنامهی فعالیتهای فناور محور

فعالیتهای فناورمحور به فعالیت های مؤسسه در خصوص تردوین و اجررای پرژوهشهرای فناورانره ،ثبرت و
داوری ادعاهای اختراع و فروش دانش فنی اطالق میشود .این مؤسسه در نظر دارد که با توجره بره ظرفیرتهرای
سختافزاری ونرمافزاری خود ،طی یک برنامه پنجساله تا سال  ،6411سرهم فعالیرتهرای فنراور محرور را کره در
گذشته تنها  1درصد و هماکنون  61درصد کل فعالیتهای مؤسسره را بره آن اختصراص دادهانرد ،بره  21درصرد
افزایش دهد (جدول  2-2و شکل .)2-2
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جدول  -2-2سهم فعالیتهای فناور محور از کل فعالیتهای مؤسسه در گذشته ،حال و آینده
دورهی زمانی (سال)
برنامهی آینده
6544

6933

6931

6937

6931

6934

گذشته

24

21

21

61

61

64

1

شاخص ()%
سهم فعالیتهای فناور محور
نسبت به کل فعالیتها

شکل  -2-2سهم فعالیتهای فناور محور از کل فعالیتهای مؤسسه در آینده

 -2-9-2برنامهی ارائه خدمات مهندسی و مشاورهای به بخش خصوصی

در سالهای گذشته ارائهی خدمات مهندسی و مشاورهای سهم کوچکی از فعالیرتهرای مؤسسره را تشرکیل
میداد و هماکنون معادل  1درصد است .با توجه بره اهمیرت بیشرتر دیگرر وظرایف مؤسسره در حروزهی وظرایف
غیرحاکمیتی ،سهم این فعالیتها از کل وظایف مؤسسه کماکان در سطح  1درصرد حفرظ خواهرد شرد (جردول و
شکل .)9-2
جدول  -9-2سهم ارائهی خدمات مهندسی و مشاورهای به بخش خصوصی از کل فعالیتهای مؤسسه در گذشته ،حال و
آینده
دورهی زمانی (سال)
برنامهی آینده
6544

6933

6931

6937

6931

6934

گذشته

4

1

1

1

1

4

9

31

شاخص ()%
نسبت به کل فعالیتها
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شکل  -9-2سهم ارائهی خدمات مهندسی و مشاورهای از کل فعالیتهای مؤسسه در آینده

 -9-9-2برنامهی تعامالت بینالمللی

سهم تعامالت بینالمللی در حوزه ی وظایف غیر حراکمیتی موسسره تحقیقرات فنری و مهندسری کشراورزی
هماکنون در سطح  1درصد است و تا سال  6411نیز در همین سطح حفظ خواهد شد ( جدول و شکل .)4-2
جدول  -4-2سهم تعامالت بینالمللی از کل فعالیتهای مؤسسه در گذشته ،حال و آینده
دوره زمانی (سال)
برنامه آینده
6544

6933

6931

6937

6931

6934

گذشته

4

1

1

1

1

4

9

شاخص ()%
نسبت به کل فعالیتها

شکل  -5-2سهم تعامالت بینالمللی از کل فعالیتهای مؤسسه در آینده

 -5-9-2برنامهی فعالیت در حوزهی شرکتهای دانشبنیان

سهم فعالیت در حوزه شرکتهای دانشبنیان از کل فعالیتهای مؤسسه در گذشته  9درصد بوده و در سرال
 6931به  1درصد رسیده است .این سهم فعالیت نیز در آینده در سرطح  1درصرد حفرظ خواهرد شرد (جردول و
شکل.)1-2
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جدول  -4-2سهم فعالیت در حوزهی شرکتهای دانشبنیان از کل فعالیتهای مؤسسه در گذشته ،حال و آینده
دورهی زمانی (سال)
برنامهی آینده
6544

6933

6931

6937

6931

6934

گذشته

4

1

1

1

1

4

9

شاخص ()%
نسبت به کل فعالیتها

شکل  -4-2سهم فعالیت در حوزهی شرکتهای دانشبنیان از کل فعالیتهای مؤسسه در آینده

 -4-9-2برنامهی انجام پروژههای تحقیقاتی سفارشی

سهم پروژههای تحقیقاتی سفارشی از کل فعالیتهای مؤسسه در گذشته  2درصد بوده که هماکنون برا یرک
درصد افزایش به  9درصد رسیده است .این روند تا سال  6411افزایش یافته و به  1درصد خواهد رسید (جردول و
شکل .)1-2
جدول  -1-2سهم پروژههای تحقیقاتی سفارشی از کل فعالیتهای مؤسسه در گذشته ،حال و آینده
دورهی زمانی (سال)
برنامهی آینده
6544

6933

6931

6937

6931

6934

گذشته

4

1

4

4

9

9

2

شاخص ()%
نسبت به کل فعالیتها

شکل  -1-2سهم پروژههای تحقیقاتی سفارشی از کل فعالیتهای مؤسسه در آینده
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 -1-9-2برنامهی همکاریهای علمی با مؤسسات پژوهشی و دانشگاههای داخلی

مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در سالهای اخیر با مراکز و مؤسسات پژوهشی و دانشرگاههرا
همکاریهای علمی و پژوهشی داشته است که سهم این فعالیتها 9 ،درصد بوده است .این همکاریها در برنامهی
آینده مؤسسه ادامه خواهد یافت و تا سال  6411به سطح  1درصد افزایش مییابد (جدول و شکل .)7-2

جدول  -7-2سهم فعالیتهای مرتبط با همکاریهای علمی با مؤسسات پژوهشی و دانشگاههای داخلی از کل
فعالیتهای مؤسسه در گذشته ،حال و آینده
دورهی زمانی (سال)
برنامهی آینده
6544

6933

6931

6937

6931

6934

گذشته

4

1

4

4

9

9

2

شاخص ()%
نسبت به کل فعالیتها

شکل  -7-2سهم فعالیتهای مرتبط با همکاریهای علمی با مؤسسات پژوهشی و دانشگاههای داخلی از کل فعالیتهای
مؤسسه در آینده

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

کل درآمد مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در سالهای گذشته معادل  71677میلیرون ریرال
بوده که از این مقدار 13193 ،میلیون ریال ( 36درصد) از بخش دولتی و  7698میلیون ریال ( 3درصد) از بخرش
خصوصی کسب شده است .سهم درآمد موسسه ی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از بخش خصوصی در سرال
 6931به  91درصد افزایش یافته است و با توجه به سیاستهای سازمان متبوع و موسسه ،پیشبینی میشود کره
این مقدار نیز در سالهای آینده روند افزایشی داشته باشد و تا سال  6411به  11درصد برسد (جدول .)8-2
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جدول  -1-2کل درآمد مؤسسه و سهم کسب درآمد از همکاری و مشارکت با بخش خصوصی و انجام فعالیتهای
فناوربنیان در گذشته ،حال و آینده
دورهی زمانی (سال)
برنامهی آینده

6934

گذشته

شاخص ()%

71677
7698
13193

کل درآمد مؤسسه
درآمد از بخش دولتی (میلیون ریال)
سهم درآمد از بخش خصوصی
سهم درآمد از بخش دولتی

6544

6933

6931

6937

6931

67641
8116
8141

69141
1644
7431

66371
1449
1199

3886
9318
1329

8218
2392
1991

9738
6114
2234

44

41

41

41

91

94

3

44

11

11

11

11

74
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درآمد از بخش خصوصی (میلیون ریال)

 -5-2فرآیند تحقیق و توسعه

فعالیت در حوزهی تحقیق و توسرعه کشراورزی جرزو وظرایف ذاتری مؤسسرهی تحقیقرات فنری و مهندسری
کشاورزی است .بهکارگیری دسرتاوردهای تحقیقرات انجرامشرده در خصروص فرآینرد تولیرد ،نگهرداری و تبردیل
محصوالت و فرآوردههای کشاورزی در گذشته و حال مبنایی بررای توسرعهی کشراورزی کشرور در زمینرهی امرور
مرتبط با وظایف این موسسه بوده و خواهد بود .این مؤسسه در راستای رویکرد سازمان متبروع مبنری برر تکمیرل
فرآیند تبدیل ایده به ثروت ،فعالیتهای خود را در زمینهی امور مرتبط با فناوری به شرح زیر برنامهریرزی و اجررا
میکند:
 -6 -5-2انجام پژوهشهای فناوربنیان با مشارکت بخش خصوصی

این نوع از پژوهشها بهمنظور همکاری در تحقیق و توسعهی ( )R&Dشرکتهای تولیدی بخش خصوصری و
پاس به نیاز آنها در این زمینه در نظر گرفته شرده اسرت .طراحری و اجررای پرژوهشهرای فناوربنیران غالبراً برا
مشارکت و پشتیبانی مالی و فنی بخش خصوصی انجامشده و دستاوردهای آن حسب توافق صورت گرفته (قرارداد
منعقده) ،بین بخش خصوصی ،مؤسسه و پژوهشگر تقسیم میشرود .اجررای ایرن رویکررد باعرث مریشرود کره از
ظرفیت های خالی نیروی انسانی متخصرص و امکانرات موجرود در مؤسسره برهعنروان برازوی تحقیرق و توسرعهی
شرکتهای بخش خصوصی استفاده شود .نمونههایی از این پژوهشها به شرح زیر است:
 عقد قرارداد پژوهشی فناوربنیان با عنوان "ارزیابی عملکرد خشککنهای ایستاده گردش مجردد شرلتوک درمقایسه با خشککنهای خوابیده رایج" بین مؤسسه (دیسیپلین تحقیقرات مهندسری مکانیرک ماشرینهرای
کشاورزی و مکانیزاسیون) و شرکت خزر الکتریک
 انعقاد قرداد پژوهشی فناوربنیان با عنوان "اثر فناوری نوسران مولکرولی برر جلروگیری از رسروب و گرفتگریقطرهچکانها در سامانههای آبیاری قطرهای" برین مؤسسره (دیسریپلینهرای تحقیقرات مهندسری مکانیرک
ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ،و آبیاری تحتفشار) و شرکت مروس ایران
 عقد قرارداد پژوهشی فناوربنیان و واگذاری دانش فنی "بهینهسازی فرآیند تولید و فرموالسریون حلروای اردهبا هدف کاهش پسزدگی روغن در محصول" بین مؤسسه (دیسیپلین تحقیقرات مهندسری صرنایع غرذایی و
فناوریهای پس از برداشت) و شرکت محصوالت کنجد طالیی خاورمیانه
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 عقد قراردادهای پژوهشی فناوربنیان با عناوین "تعیین فرموالسیون مناسب استفاده از آلفا-ژل امولسیفایر درکیک"" ،تأثیر استفاده از فیبر رژیمی گندم بر خصوصیات حسی و ماندگاری کیکهای روغنی کرمچررب" و
"استرا اولئورزین از زنجبیل با سیالفوق بحرانری CO2و بررسری فیتوشریمی و فعالیرت آنتریاکسریدانیآن
بهمنظور استفاده در صنعت غذا" بین مؤسسه (دیسیپلین تحقیقات مهندسی صرنایع غرذایی و فنراوریهرای
پس از برداشت) و شرکت تدارک کاالی بینالملل دلتا پارس
 -2-5-2فروش دانش فنی ،مشارکت در تولید و واگذاری حق استفاده از برند مؤسسه به بخش خصوصی

بیشتر پژوهشهای فناوربنیان انجامشده در مؤسسهی تحقیقرات فنری و مهندسری کشراورزی در سرالهرای
گذشته با بودجهی دولتی و بدون پشتیبانی بخش خصوصی انجام شده است .این فناوریهرا در قالرب قراردادهرای
ویژهای بهصورت فروش دانش فنی ،مشارکت در تولید و یا اعطای مجوز تولید تحت لیسانس بره بخرش خصوصری
منتقل میشوند .عقد قرارداد مجوز در لوگوی مؤسسه با مشارکت در تولید بین شرکت رویان بهپرز و مؤسسرهی
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در خصوص دانش فنی "شور کمنمرک و رژیمری" نمونرهای از ایرن قراردادهرا
است.
 -9-5-2سایر موارد

برخی فعالیت های دیگر که در این مؤسسه در راستای تحقیق و توسعه و تکمیل فرآیند تبدیل ایده به ثرروت
انجام میشود ،به شرح زیر است:
 ایجاد شرکتهای دانشبنیان برای واگذاری دانش فنی و تجاریسازی یافتهها ایجاد آزمونههای نیمهصنعتی برای تولید محصوالت غذایی ارائهی خدمات مهندسی و مشاورهای به واحدهای تولیدی و بخش خصوصی بررسی پروژههای تحقیقاتی انجامشده موسسه در سالهای گذشته و تفکیرک پرروژههرا بره پرروژههرای قابرلتجاریسازی و قابل ترویج (پروژههای قابل تجراری سرازی برا همراهنگی برا مجرری مربوطره و اعتبرار بخرش
خصوصی و یا موسسه رفع نقص شده و پس از انجام در آزمونه ،آماده واگذاری میشود).

 -4-2گامهای اجرایی برای واگذاری فناوریها به بخش خصوصی

 گام اول :معرفی دستاوردهای فناورانه مؤسسه از طریق:معرفی فناوریها در سایت مؤسسه و سازمان متبوعمعرفی و تبلیغات در رسانههاحضور در فنبازارها ،نمایشگاهها ،همایشها ،اجالسها و کنگرههای منطقهای ،ملی و بینالمللیبرگزاری کارگاه آموزشی و روز تجاریسازیبرگزاری نشستهای تخصصی مشترک با تولیدکنندگان و فعاالن بخرش خصوصری و انجمرنهرایصنفی
حضور در دیگر رویدادهای مرتبط با تجاریسازی گام دوم :ایجاد مرکز رشد ،تأسیس شرکت دانشبنیان و همکاری نزدیرک برا شررکتهرای دانرشبنیرانموجود
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 گام سوم :ایجاد صندوق حمایت از توسعهی پرژوهش و فنراوری در مؤسسره بررای انجرام پرژوهشهرایفناوربنیان جذاب برای بخش خصوصی (نیاز بازارهای داخلی و خارجی)
 گام چهارم :عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی بهمنظور واگذاری مالکیت ،تولید مشرترک و یرا اعطرایلیسانس تولید محصوالت فناورانه
 -1-2روشهای قانونی واگذاری فناوریهای منتج از تحقیقات به بخش خصوصی

 واگذاری کامل (فروش) مالکیت فناوریهای خلقشده در مؤسسه به بخش خصوصی اعطای لیسانس تولید محصوالت فناورانه به شرکتهای خصوصی مشارکت با بخش خصوصی ،ازجمله شرکتهای دانشبنیان و تولیدکنندگان فعال در بخرش کشراورزی،در تولید انبوه و فروش فناوریهای حاصل از پژوهشهای انجامشده
 مشارکت با بخش خصوصی در برنامهریزی و اجرای پژوهش های ایده محرور و سرهیم نمرودن آنهرا درمالکیت و تولید فناوریهای بهدستآمده
 -7-2ارائهی مشوق به بخش خصوصی برای تعامل و همکاری علمی با مؤسسه

-

مساعدت از طریق نیروی انسانی متخصص ،امکانات آزمایشرگاهی و کارگراهی بررای انجرام پرژوهشهرای
سفارشی
توانمندسازی بخش خصوصی از طریق آموزش ،مشاوره و همکاری در اجرای پژوهشهای کاربردی
تخفیف در مبلغ عقد قرارداد واگذاری حق استفاده از برند مؤسسه
ایجاد مراکز رشد و مشارکت در تأسیس شرکتهای دانشبنیان مرتبط با دستاوردهای فناوربنیان مؤسسه
شناسایی مشکالت و نواقص موجود در محصوالت شرکتهای خصوصری و کمرک در بهینرهسرازی و رفرع
آنها
مشارکت با بخش خصوصی در تولید محصوالت
کمک به فروش محصول مشترک جدید و بهینهشده شرکتهای خصوصی

 -1-2فناوریهای قابلواگذاری به بخش خصوصی

فناوریها و دانش فنی قابلواگذاری به بخش خصوصی به تفکیک هر دیسیپلین به شرح زیر است:
 -6-1-2فناوریهاای قابالواگاذاری دیسایپلین تحقیقاات مهندسای مکانیاک ماشاینهاای کشااورزی و
مکانیزاسیون

 خشککن مناسب برای زرشک تریلر حمل پسته ماشین برداشت سیبزمینی با نصب سیستم ضربهزن دستگاه مرکب سمپاش نواری – کولتیواتور جهت استفاده در محصوالت زراعی ردیفی پیاز کار زعفران خشککن مخزنی مطبق مناسب برای آلو -دستگاه خردکن موز
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 پوستکن بادامزمینی ماشین کارندهی سیر ماشین سورتینگ (دستهبندی) چرخشی سیبزمینی ماشین کمبینات عملیات داشت زراعت مکانیزه خشککن انگور سیستم تراز کن خودکار چهار طرفه جهت نصب در کمباین مخصوص دامنه سیستم هوشمند تشخیص میزان سبزینگی گیاه دستگاه جمعآوری آفات ) (Bio- Collectorدر مبازه با آفت سرخرطومی برگ یونجه ماشین خاکورز نواری قابل اتصال به خطیکار ماشین برداشت پیاز مناسب برای زمینهای کوچک (مقیاس آزمایشگاهی) حسگر افقی برای اندازهگیری پیوستهی رطوبت خاک درجهبندی سیبدرختی با کمک سامانههای دینامیکی تشخیص غیر مخرب ماشین هرس برگ و تهبرگ خرما (تکریب خرما) کمباین سهردیفه پنبهچین دستگاه ساقهکن پنبه حسگر اندازهگیری پیوستهی مقاومت مکانیکی خاک دستگاه چندکارهی فرآوری پسته سمپاش غلظت متغیر نوع انژکتوری نشاکار نیمهخودکار پشت تراکتوری برای کشت متراکم پیاز دروگر تراکتوری -2-1-2فناوریهای قابلواگذاری دیسیپلین تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی

 دبیسنج پرتابی سامانهی برنامهریزی آبیاری هوشمند دستگاه عمقیاب سطحی ایستابی دستگاه دادهبردار خودکار ناویهای دبیسنج استفاده از بتن گوگردی در شبکههای آبیاری و زهکشی فلوم اندازهگیری جریان آب در کانالهای آبیاری تصفیه پسابهای شهری با فناوری نانو (پوششهای )TiO2 -9-1-2فناوریهای قابلواگذاری دیسیپلین تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت

 بهبوددهنده آرد گندم سنزده تولید نوشابهی غیرالکلی از پسماند کارخانههای عصارهی مالت تولید مالتهای آنزیمی دانش فنی تولید محصوالت پروتئینی کلزا از طریق فراغشایی -کاربرد آنزیم در صنایع روغنکشی زیتون
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 افزایش عمر انبارمانی سیبزمینی با استفاده از عصاره گیاهان دارویی افزایش ماندگاری رطب مضافتی استفاده از گیاه لوئی (نی) برای تولید قارچ خوراکی و خوراک دام -5-1-2فناوریهای قابلواگذاری بخش تحقیقات مهندسی گلخانه

 -دستگاه کنترل مرکزی گلخانه
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 -6-9همکاری در تحقیق و توسعهی ( )R&Dشرکتهای تولیدی بخش خصوصی

مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در کنار وظایف حاکمیتی تعریفشرده کره در اغلرب مروارد از
سوی دستگاههای اجرایی در قالب نیازهای تحقیقاتی اعالم میشود ،مجموعهی فعالیتهایی را برای کسرب درآمرد
از راه تولید علم و واگذاری دانش فنی ،ارائهی خدمات فنی و مهندسی کشاورزی و توسعهی تعامل با شررکتهرای
خصوصی و بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داده است .در این راستا میتوان به تأکید ایرن مؤسسره بررای
توسعهی تحقیقات کاربردی در محل شرکتها و مزارع کشاورزان و کارخانههای صنایع کشراورزی و غرذایی اشراره
نمود .رویکرد جدید این مؤسسه ،جهتدهی به پژوهشگران و نیروهای جدید برای افرزایش پرروژههرای تحقیقراتی
مشتریمحور و فناوربنیان است .نتایج بررسیها نشان میدهد که در اغلب موارد ،تحقیقات مهندسی کشراورزی برا
نیازهای رایج صنایع کشاورزی همسو نیست و کمتر از  1درصرد پژوهشرگران شراغل در سرازمانهرای تحقیقراتی
دولتی ،به دلیل ماهیت کاری ،با بخشهای صنعتی و تولیدی ارتباط داشته و از فعلوانفعاالت مررتبط برا تخصرص
خود در بازار کار خبر دارند .فقدان شناخت کافی صنعت از توانمندیها و امکانات واحدهرای تحقیقراتی دولتری در
بخش کشاورزی و عدم آشنایی پژوهشگران با روند تولید و بازار کار مرتبط برا زمینرههرای تخصصری خرود باعرث
میشود که تعامل واحدهای صنعتی با مؤسسات تحقیقاتی کم باشد .بهعبارتدیگر ازیرکطررف صرنعت از توانرایی
بخش تحقیقاتی دولتی اطالع چندانی ندارد و از طرف دیگر بخش تحقیقات دولتری و دانشرگاههرا بره دلیرل نبرود
ارتباط مناسب ،از نیاز واقعی صنایع اطالع کافی ندارند.
با وجود نقش کلیدی واحدهای تحقیق و توسعه ) (R&Dدر حفظ و گسترش حضور شررکتهرا در بازارهرای
ملی و بینالمللی ،بخش مهمی از شرکت های فعال در عرصه کشاورزی کشور و صنایع وابسته به آن فاقد این واحد
هستند .دیسیپلینهای تحقیقاتی مؤسسهی تحقیقرات فنری و مهندسری کشراورزی در جبرران کمبرود واحردهای
تحقیق و توسعهی ) (R&Dبخش خصوصی ،بهویژه در صنایع تولیدکنندهی پاییندست و متوسط ،مریتوانرد ترأثیر
قابلتوجهی در افزایش بنیهی علمی ،ارتقای کیفیت محصول نهایی و کاهش مصررف انررژی و هزینرههرای تولیرد
ماشینها ،محصوالت و فرآوردههای کشاورزی آنها داشته باشد .تعامل بیشتر بین این مؤسسه و صنایع وابسته بره
کشاورزی برای انجام تحقیقات کاربردی و آشنایی بیشتر اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران با شررایط کرار و تولیرد
در حوزهی تخصصی خود ،کمک شایانی به ایجاد ارتباط دوسویه بین تحقیقات و واحدهای تولیردی خواهرد کررد.
حضور پژوهشگران در قالب یک مشاور فنی و همکار تحقیقاتی در کارخانهها ،مزارع و صرنایع کشراورزی بره درک
شرایط واقعی تولید و نیازهای مستتر در آن کمک زیادی خواهد نمود.
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بررسیهای انجامشده نشان میدهد در اکثر شرکتهای تولیدکننرده در بخرش کشراورزی ،امکانرات موجرود
کارگاهی یا شرایط تولید ،اجازه ی ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه را نمیدهند .این در حالی است که در بسریاری
از مواقع سال ،امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی در مؤسسات تحقیقاتی مورد استفاده قرار نگرفته و لذا ظرفیتهرای
خالی بسیاری برای سرویسدهی به بخش خصوصی وجود دارد .بهکارگیری ایرن ظرفیرتهرای خرالی مؤسسره در
راستای حل مشکالت اجرایی بخش تولید در قالب ایجاد بازوهای تحقیرق و توسرعه مریتوانرد ایرن ظرفیرتهرا را
بهخوبی پر نماید.
 -2-9تولید محصوالت منتج از پژوهشهای فناوربنیان با همکاری و مشارکت بخش خصوصی

تولید محصول جدید و مشترک یکی از راهکارهای کارآمد برای تقویت ارتباط واحدهای تحقیقاتی و تولیدی
است که در بسیاری از کشورهای دنیا با در نظر گرفتن سرازوکارهای مناسرب بره آن اقردام مریشرود .مؤسسرهی
تحقیقات فنی و مهندسی کشراورزی برا داشرتن بنیرهی علمری و امکانرات تحقیقراتی و دسرتاوردهای فناوربنیران
ارزشمند میتواند در کنار بخش تولید و صنایع کشاورزی ،ایدهها و خروجیهرای تحقیقراتی دارای پتانسریل را بره
محصول تولیدی پایدار تبدیل کند .در این راستا ،مؤسسهی تحقیقرات فنری و مهندسری کشراورزی برا اسرتفاده از
پتانسیل موجود نیروی علمی و تجهیزات تخصصی در بخشهای تحقیقاتی خود و نیز شناخت بخرش خصوصری از
شرایط بازار و پتانسیلهای موجود در آن ،گامهایی مؤثری را بررای نمونرهسرازی و تولیرد فنراوریهرای حاصرل از
پژوهشهای کاربردی خود با همکاری شرکتهای تولیدی برداشرته اسرت و ترالش دارد ترا پرس از بهینرهسرازی
نمونههای اولیه و رفع اشکاالت موجود ،محصول نهایی را بهصورت مشترک و با در نظرر گررفتن ضروابط و شررایط
توافق شده به بازار مصرف ارائه نماید.
این اقدام عالوه بر کسب اعتماد بخش خصوصی به کارآمدی دستاوردهای تحقیقاتی موجود ،باعرث مریشرود
که نیازهای تحقیقاتی بخش خصوصی بررای بهینرهسرازی محصروالت موجرود آنهرا و تولیرد محصروالت جدیرد
شناسایی شده و بر اساس اعتماد ایجادشده ،پاس به این نیازهای تحقیقاتی به این مؤسسه واگذار شود.
 -9-9واگذاری حق استفاده از برند مؤسسه در تولیدات بخش خصوصی

ازجمله مواردی که در نقشهی راه مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در نظر گرفتره شرده اسرت،
واگذاری حق در برند و عالمت مؤسسه روی محصوالت تجاری شرکتهای تولیدی و اصناف است .بررای اجررای
این فرآیند در ابتدا نیاز به معرفی و ارزشگذاری برند مؤسسه در جامعه مصرفکننرده اسرت .در مراحرل نخسرت،
صدور مجوز در لوگوی مؤسسه با قیمت کم روی محصوالت با کیفیت فناوربنیان واگذار شده به بخش خصوصری
یا روی محصوالت با فرایند تولید مشترک میتواند باعث تبلیغ و معرفی نام مؤسسه و افزایش نفوذ اعتبار آن شرود.
همچنین دستگاهها و معاونتهای اجرایی وزارت جهاد کشاورزی میتوانند با لحاظ نمرودن تغییراتری در قروانین و
ایجاد مزیت برای استفادهکننده (نظیر یارانه ،اعطای تسهیالت کمبهرره و غیرره) ،زمینره ی اعتباربخشری بره برنرد
مربوطه را در بین شرکتهای تولیدی و صنایع وابسته کشاورزی افزایش دهند .بردیهی اسرت برا گذشرت زمران و
افزایش اعتبار برند مؤسسه ،زمینههای گستردهتری برای واگذاری برند مؤسسه فراهم خواهد آمد.
 -5-9حمایت از ایجاد شرکتهای دانشبنیان توسط همکاران در ستاد و مراکز

ازجمله راهکارهای دیگر که میتواند در تجاریسازی تحقیقات و انتقال فناوریهای حاصرل از پرژوهشهرای
انجامشده در مؤسسه اثرگذار باشد ،حمایرت از ایجراد شررکتهرای دانرشبنیران توسرط همکراران عالقرهمنرد در
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دیسیپلینهای مختلف تحقیقاتی است .این شرکتها با استفاده از امکانات موجود در مؤسسه ،عهدهدار انجام تمرام
یا بخشی از وظایف زیر در دیسیپلینهای تحقیقاتی مرتبط خواهند بود:
 تبدیل فناوریها و دانشهای فنی توسعهیافته به محصول و تولید انبوه محصول نهایی ارزیابی و توسعه فناوریها ارائه خدمات دانشبنیان با استفاده از امکانات و تجهیزات مؤسسه در سطح ملی و بینالمللی آمادهسازی نتایج تحقیقات انجامشده برای ارائه به مخاطبان (تهیه محتوی) عرضه توانمندیهای فناورانه بخش کشاورزی به مخاطبان شرکت برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی برای شرکتهای همکار با دیسیپلینهای تحقیقاتی -4-9ارائهی خدمات تخصصی آزمایشگاهی به واحدهای تولیدی و متقاضیان بخش خصوصی

ارائهی خدمات تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهی ،یکی دیگر از محورهای همکاری و تعامرل ایرن مؤسسره برا
بخش خصوصی و دیگر متقاضیان است .در این رابطه ،بهروزرسانی دستگاهها و کالیبراسیون تجهیزات اندازهگیرری
بهصورت جدی در آزمایشگاههای تخصصی دیسیپلینهرای تحقیقراتی دنبرال خواهرد شرد .بررای افرزایش اعتبرار
آزمایشگاههای تخصصی نیاز به انجام یک فرآیند اعتبارسنجی برای آزمایشگاههای مؤسسه و تقویرت آن اسرت کره
برای این منظور اجرای استاندارد ایزو ( 67121سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها) مدنظر این مؤسسه است.
 -1-9برگزاری نشست و جلسات مستمر با تولیدکنندگان بخش خصوصی (با هدف دریافات نیازهاا و معرفای
فناوریها)

دعوت از تولیدکنندگان بخش خصوصی برای برگزاری نشست و بازدیدهای مشترک میتوانرد در بره منظرور
تقویت ارتباط دوسویه بین تحقیقات و تولید کشاورزی بسیار مفید باشد .این تعامل باعرث اطرالع از شررایط برازار
مصرف و مشکالت موجود در آن ،استفاده از تجربهی کاری باالی بخش خصوصی در زمینرهی بازاریرابی و کشرش
مصرفکنندگان بازار هدف و ایجاد دید حرفهایی در مورد کاربرد دانش فنی در برازار رقابرت شرود و مریتوانرد بره
مؤسسه این فرصت را بدهد که از نیاز واقعی بازار اطالع حاصل کند و در جهت رفع آن از نیروی علمی و ابزارهرای
موجود استفاده نماید.
 -7-9جذب مشارکت بخش خصوصی برای انتشار نشریات و دستورالعملهای فنی و ترویجی

یکی دیگر از محورهایی که در دیسیپلینهای تحقیقاتی مؤسسه دنبال خواهد شد ،استفاده از مشرارکت بخرشهرای
خصوصی در ارائهی نتایج کاربردی حاصل از پروژههای تحقیقاتی است .برای ایرن منظرور طری توافرق انجرامشرده
قبلرری ،از امکانررات و توانمنرردیهررای بخررش خصوصرری در زمینرره انتشررار نتررایج تحقیقرراتی در قالررب بروشررورها،
دستورالعملها و کتابچههای فنی استفاده خواهد شد.
 -1-9بررسی ادعاهای اختراع و ارائهی مشاورههای فنی و تخصصی به مخترعین غیردولتی

این مؤسسه از سال 6931بهعنوان یکی از مراجع اصرلی و ذیصرالح سرازمان تحقیقرات ،آمروزش و تررویج
کشاورزی برای بررسی درخواستهای ثبت اختراع در زمینهی ماشینهای کشاورزی ،صرنایع غرذایی و آبیراری در
نظر گرفتهشده و مشغول به کار است .ساالنه بیش از  11مورد درخواست ثبت اختراع توسط اعضای هیئتعلمی و
کارشناسان ستاد و بخشهای تابعه این مؤسسه بررسی و اظهارنظر علمی میشود .در سالهای گذشرته بیشرترین
سهم بررسی درخواستهای ثبت اختراع به بخش تحقیقات ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون اختصاص داشرته
و بخشهای صنایع غذایی و آبیاری در رتبههای بعدی قرار داشتهانرد .بخرش تحقیقرات گلخانره بره دلیرل ترازگی
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تأسیس ،دارای کمترین تعداد درخواست برای بررسی ادعای اختراع بوده است .با توجه به عملکرد مناسب مؤسسه
در کارشناسیهای انجامشده ،پیشبینی میشود تعداد بررسیهای درخواستهای ثبت اختراع در سالهرای آینرده
دارای یک روند افزایشی قابلمالحظه باشد .دیسیپلینهای تحقیقاتی این مؤسسه در زمینهی مشراورههرای فنری و
تخصصی دارای قابلیتهای مناسبی بوده و خدمات قابلتروجهی را در سرالهرای اخیرر بره بخرشهرای دولتری و
خصوصی ارائه دادهاند که این روند با جدیت در مؤسسه دنبال خواهد شد.
 -3-9برگزاری کارگاههای آموزشی و نمایشگاههای تخصصی

یکی دیگر از موارد قابلپیگیری در مؤسسه و بخشهای تابعه ،برگزاری کارگراههرای آموزشری تخصصری در
سطوح مختلف منطقهایی ،ملی و بینالمللی با مشارکت بخشهای خصوصی است .دیسیپلینهرای تحقیقراتی ایرن
مؤسسه برنامه های خود را برای پنج سال آینده ارائه دادهاند .برگزاری نمایشگاههای تخصصی در کنار همرایشهرا،
جشنوارهها و کنگرههای ملی با مشارکت بخشهای خصوصی نیز از محورهرای دیگرر مرورد پیگیرری در مؤسسره
است.
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خالصهی برنامهها و پیشنهادها
مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بهمنظور همسرویی برا رویکردهرای جدیرد سرازمان متبروع و
کمک برای تبدیل ایده به ثروت در جامعه ،با مشارکت بخش خصروص ،توسرعهی کشراورزی دانرشبنیران ،ایجراد
ظرفیت پاسخگویی به نیازهای پژوهشی بخش کشاورزی در سالهای آتی ،اسرتفادهی حرداکثری از ظرفیرتهرای
نرمافزاری و سخت افزاری موجود و دستیابی به منابع درآمردی پایردار ،اقردام بره تفکیرک مأموریرتهرا و وظرایف
محولهی خود در چهارچوب وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی (قابلواگذاری و مشارکت با بخش خصروص) نمروده
و روند تغییرات سهم هر کدام از فعالیتها را برای دورهی زمانی تا سال  6411پیشبینی و برنامهریزی کرده است.
خالصهی برنامه مؤسسه برای افق  ،6411به تفکیک نوع مأموریت و محرور فعالیرت در جردول  6-4و شرکل 6-4
ارائه شده است .سهم وظایف غیر حاکمیتی مؤسسه در برنامهی آینده 11 ،درصد خواهد بود بدین مفهوم که نیمی
از فعالیتهای آتی مؤسسه در راستای فعالیتهای فنراور محرور ( 21درصرد) ،خردمات مهندسری و مشراورهای (1
درصد) ،فعالیت در حوزهی شرکتهای دانشبنیان ( 1درصد) ،انجام پرروژههرای تحقیقراتی سفارشری ( 1درصرد)،
همکاری علمی با مراکز آموزشری و پژوهشری ( 1درصرد) و تعرامالت برینالمللری ( 1درصرد) خواهرد برود .سرهم
پژوهشهای کاربردی موردنیاز بخشهای اجرایی وزارت متبوع که در گذشته  11درصد برود و در سرال  6931بره
 91درصد رسیده است تا سال  6411روند کاهشی داشته و به  61درصد خواهد رسید .سیاست مؤسسه در آینرده
در حوزه وظایف حاکمیتی مشارکت بیشتر در تصمیمگیریها و تصرمیمسرازیهرای کرالن ملری و افرزایش نقرش
نظارتی خواهد بود (جدول .)6-4
 -6-5زمانبندی برنامهها برای مشارکت با بخش خصوصی

زمانبندی محورهای فعالیت مؤسسه برای مشارکت با بخش خصوصی در حوزهی پژوهشهرای فناوربنیران و
انتقال دانش فنی به بخش خصوصی بهطور خالصه و بهصورت کمی در جدول  2-4ارائه شده است .همانطور کره
از جدول  2-4مالحظه میشود ،رویکرد مؤسسه در سالهای آتی در راستای مشارکت بیشتر با بخش خصوصری از
طریق فروش دانش فنی ،تولید محصول مشترک با کمک بخش خصوصی ،واگذاری حق اسرتفاده از برنرد مؤسسره
در تولیدات شرکتهای تولیدی و رفع مشکالت بخش خصوصی با اجرای پروژههای سفارشی است.
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جدول  -6-5سهم محورها و برنامهی فعالیتهای آتی مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تا افق 6544
دورهی زمانی (سال)
برنامهی آینده

شاخص (درصد نسبت به کل فعالیتها)

4

1

1

1

1

4

9

خدمات مهندسی و مشاورهای به بخش خصوصی

4

1

1

1

1

4

9

فعالیت در حوزهی شرکتهای دانشبنیان

4

1

4

4

9

9

2

انجام پروژههای تحقیقاتی موردی سفارشی

4

1

4

4

9

9

2

همکاری علمی با مؤسسات پژوهشی و دانشگاههای داخلی

4

1

1

1

1

4

9

تعامالت بینالمللی

64

61

21

21

91

94

11

پژوهشهای کاربردی موردنیاز بخشهای اجرایی وزارت متبوع

64

61

66

62

69

64

61

پژوهشهای بنیادی

64

61

8

8

1

4

2

مشارکت در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای کالن ملی

64

61

64

64

62

62

9

ترویج و انتقال یافتهها

4

4

4

9

9

2

2

ایفای نقش نظارتی و ارائهی مجوزهای الزم به بخش خصوصی

(پژوهشهای فناوربنیان و فروش دانش فنی)

شکل  -6-5تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسی
و سهم هر کدام از فعالیتها در افق 6544
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غیر حاکمیتی

24

21

21

61

61

64

1

فعالیتهای فناور محور

حاکمیتی

6544

6933

6931

6937

6931

6934

گذشته

فصل چهارم

جدول  -2-5برنامه کمّی فعالیتهای مؤسسه برای انجام مهمترین وظایف غیرحاکمیتی و تعامل با بخش خصوصی
(خروجیها و چشمانداز)
سال

موضوع برنامه

6934

6931

6937

6931

6933

ایجاد مرکز رشد

-

6

-

-

-

ایجاد شرکتهای دانشبنیان

2

9

9

9

9

فروش دانش فنی منتج از طرحها و پروژههای تحقیقاتی انجامشده

9

4

1

1

1

تولید محصول مشترک ناشی از تحقیقات با همکاری بخش خصوصی

2

9

9

4

4

واگذاری حق استفاده از برند مؤسسه در تولیدات شرکتهای تولیدی

2

9

9

4

4

پروژههای سفارشی و موردی

21

21

21

91

91

همکاریهای علمی منطقهای ،ملی و بینالمللی

2

2

2

2

2

 -2-5پیشنهادها
بهمنظرور افرزایش تروان مؤسسره ی تحقیقرات فنری و مهندسری کشراورزی بررای گسرترش کمری و کیفری
فعالیتهای خود و حرکت پویا در راستای رویکردهای جدید سازمان و وزارتخانه متبوع و پاس گویی بهتر و برهروز
به نیازهای تحقیقاتی بخش کشاورزی کشور ،موارد زیر پیشنهاد میشوند:
 -6-2-5تأمین عرصهی تحقیقاتی اختصاصی

این مؤسسه برای پاس به نیازهای تحقیقاتی و انجام برخی پروژههای تحقیقاتی خود به عرصهی اختصاصری
(زمین زراعی و باغات) نیازمند است .متأسفانه ستاد این مؤسسه و بسیاری از بخشهای اسرتانی آن فاقرد هرگونره
عرصهی تحقیقاتی و زمین هستند که این امر انجام پارهای از وظایف محوله را با مشکالت عدیردهای روبررو کررده
است .لذا اختصاص عرصههای تحقیقاتی ،بهویژه برای ستاد مؤسسه میتوانرد بسرتر مناسربی را بررای انجرام بهترر
وظایف مهیا کند.
 -2-2-5ایجاد دفتر امور فناوری

برآورده کردن انتظارات گسترده و بهحق سازمان متبوع در خصوص توسرعهی تعامرل برا بخرش خصوصری و
تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی ،بهویژه در حوزهی وظایف مؤسسرهی تحقیقرات فنری و مهندسری ،بره دلیرل
پیچیدگی ،گستردگی و تخصصی بودن کار ،امری بسیار دشوار بوده و انجام همهی امور مربروط بره تجراریسرازی
توسط دبیر کمیته فعلی بسیار وقتگیر بوده و مانعی برای انجرام فعالیرتهرای پژوهشری مروظفی وی اسرت .لرذا
بهمنظور محقق شدن کامل اهداف برنامه ،ایجاد فضای اداری مناسب و ارتقای "کمیته تجراریسرازی" بره "دفترر
امور فناوری مؤسسه" با شرح وظایف و چارت سازمانی مشخص شامل مدیر و کارکنان پشرتیبانی حقروقی ،فنری و
اداری برای گردآوری اطالعات ،ارزشگذاری فناوری ،بازاریابی ،تبلیغات ،تولید و فروش فنراوری و ایجراد ارتباطرات
الزم ،پیشنهاد میشود.
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 -9-2-5همکاری فعال در تربیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی

مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در نظر دارد با عقد تفاهمنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی کشور ،برای کمک در اجرای پروژههای تحقیقاتی ستاد و بخشهای تابعهی خود از نیرروی فعرال دانشرجویی
استفاده کند .تعریف رسالهها و پایاننامههای دانشجویی در راستای موضروعهرای موردنیراز مؤسسره و برر اسراس
مسائل و مشکالت بخش کشاورزی و صنعت غذایی کشور سبب کاربردی و جهتدار شدن پژوهشها خواهد شد.
 -5-2-5تبدیل مؤسسه به پژوهشگاه

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بهمنظور استفاده از نیروی جوان و فعال در حوزهی پژوهشهای
کاربردی در بخش مهندسی کشاورزی ،با تکیه بر زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری بسریار مناسربی کره در
اختیار دارد ،فرآیند تبدیلشدن به پژوهشگاه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی را پیشنهاد میکنرد ترا در
قالب آن ،ضمن تربیت دانشجوی پژوهش محور در مقاطع کارشناسری ارشرد و دکترری در بخرشهرای تحقیقراتی
تابعه ،با سرعت و پویایی بیشتری مشکالت پژوهشی موجود در حوزههای تخصصی تحقیقرات آبیراری و زهکشری،
صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت ،مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ،و مهندسری گلخانره را
در سطوح وظایف حاکمیتی و تحقیقات کاربردی غیر حاکمیتی حل کند .این مؤسسه از نظر کارکنان هیئتعلمری
باتجربه و کارآزموده ،آزمایشگاهها ،کارگاهها و تجهیزات ،در هر چهار گروه تخصصی و بخشهای تحقیقاتی سرتاد و
تابعهی خود در سراسر کشور ،از ظرفیت بسیار باالیی برخوردار است .با تبدیل این مؤسسه به پژوهشگاه میتوان از
این پتانسیل علمی و زیرساختها بهرهبرداری بهتری کرد و در این صرورت ،ورود دانشرجویان تحصریالت تکمیلری
باعث پویاترشدن ،بهروزتر شدن و تسریع در انجام تحقیقات علمی بنیادی و کاربردی خواهد شد.
برای شروع و راهاندازی پژوهشگاه ،امکانرات آزمایشرگاهی و کارگراهی موجرود در مجموعرهی فعلری سرتاد و
بخشهای استانی مؤسسه در خصوص سامانههای آبیاری و زهکشری ،سراخت و ارزیرابی ماشرینهرای کشراورزی،
صنایع غذایی و مهندسی پس از برداشت و مهندسی گلخانه در حد قابل قبولی است و در بسیاری از مروارد حتری
این امکانات نسبت به برخی دانشگاهها ،پژوهشگاهها و پژوهشکدههای نوظهور خصوصی و دولتی از وضعیت بهتری
برخوردار است .در بخش تحقیقات مهندسی گلخانه نیز احداث یک واحد گلخانه تحقیقاتی میتوانرد بره ایرن امرر
کمک شایانی کند .بدیهی است که چنانچه امکانات جدیدی نیاز باشرد ،مریتروان برا ورود دانشرجویان تحصریالت
تکمیلی و همچنین با تعریف و تصویب پروژههای خاص و جذب طرحها و پروژههای کاربردی سفارشی ،نسبت بره
تجهیز و تکمیل آزمایشگاهها و کارگاهها اقدام کرد.
بههرحال ،با توجه به شرایط مندر در آئیننامههای مصوب جلسه  648مرور  6913/16/26شرورای عرالی
انقالب فرهنگی و دستورالعمل تأسریس پژوهشرکده ،مصروبهی مرور  6983/19/21شرورای نظرارت و گسرترش
تشکیالت جهاد دانشگاهی و نهایتاً مصوبهی شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی توسط وزیرر محتررم وقرت
بهداشت ،آقای دکتر لنکرانی (مرور  ،)6988/11/96شررایط تأسریس پژوهشرکده بررای چهرار گرروه تحقیقراتی
ذکرشده مهیا بوده و در صورت درخواست مؤسسه ،صدور مجوز موافقرت اصرولی ،مرانعی نخواهرد داشرت .در ایرن
صورت ،بعد از انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی و ارائهی خروجیهای علمی معتبر بره مردت دو سرال ،موافقرت
قطعی توسط شورای گسترش صادر میشود.
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 -4-2-5مشارکت با نهادهای دولتی در نظاارت و ارزیاابی واردات و تولیاد ماوارد تخصصای در بخاشهاای
تحقیقاتی تابعه

مؤسسهی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در بخشهای تابعه سرتادی و اسرتانی خرود دارای تخصرص و
ظرفیت باالیی بررای مشرارکت در مکانیسرم نظرارت ،آزمرون و ارزیرابی تولیردات داخلری ،واردات و برهکرارگیری
محصوالت ،ماشینها و تجهیزات حوزه ی مهندسی کشاورزی است .در این راسرتا ،بررای توجیره نهادهرای دولتری
ذیربط و ورود به این حوزه در سطح کالن کشور ،اقدامات الزم در دست بررسی است.
 -1-2-5اصالح ساختار و عناوین بخشهای ستادی

در راستای بهبود عملکرد مؤسسه و همسویی با نیازهرای روز و آینردهی تحقیقرات فنری و مهندسری ،ایجراد
ساختارهای بهروز ،ازجمله بخش فناوریهای پیشرفته( ،متشکل از متخصصین ارزشگذاری ،بازاریابی ،نیازسرنجی،
فروش ،تبلیغات و  )...و بخش ترویج و انتقال یافته ها پیشنهاد میشود.
 -7-2-5فعال نمودن کمیته "آیندهپژوهی"

فعالتر شدن کمیته "آیندهپژوهی" و تدوین و بروز رسانی برنامه استراتژیک در مؤسسه مریتوانرد بره رصرد
نیازهای آینده و پیشبینی نیازهای تحقیقاتی مرتبط با وظایف مؤسسه کمک زیادی کند .این مهم از برنامره هرای
اولویت دار موسسه بوده و با جدیت نیز دنبال خواهد شد.
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