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 مقدمه -5

اندازی که دارد، یکک فرآینکد    با هر مأموریت، رسالت، اهداف و چشم عملکرد یک سازمان نتایج بررسی و تحلیل 

کننکد  و ییکاتی    که کیفیت و اثربخشی عملکرد یک سازمان، عامل تعیین شود. با توجه به این مهم راهبردی تلقی می

 دیکدگا   تحلیکل و ارزیکابی عملککرد آن یکی یکک دور  مشکخص بکا         ست،ای آن در آیند  ا های توسعه  تحقق برنامه

های آتی را برای رسکیدن بکه    ها و گام ریزی دقیق و اثربخش فعالیت امکان برنامه مستمر، و صحیح یور به و فرایندی

 گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد سازمان یی یک دور  معکین و  کند. همچنین، با ارزش می اهداف اصلی فراهم 

مشکخص   امکانات، و منابع از بهینه استفاد  خصوص مدیریتی در تصمیمات کارایی ها، میزان تعیین اثربخشی فعالیت

 مستمر شود. بهبود کارهای مؤثر در خصوص ارتقاء و بهبود عملکرد میسر می و با شناخت نقاط قوت و ضعف، ارائه را 

 و رشکد  برنامه پشتیبان تواند می نیروها این که کند می یجادا 1افزایی هم عظیم نیروی ها و موسسات، سازمان عملکرد

نقاط قکوت   شناسایی بدون و تحلیل عملکرد و بررسی بنابراین، بدون. شود سازمانی تعالی های فرصت ایجاد و توسعه

بکر اسکاا ایکن دیکدگا      . شکد  نخواهکد  میسکر  عملکرد مستمر بهبود دارند، نیاز جدی بهبود به که مواردی و ضعف و

یاضر به ارزیابی و تحلیل عملککرد   نوشتاراست،  سازمانی تعالی و قوت و ضعف نقاط شناسایی آن مبنای حلیلی کهت

و مقایسکه   1393تکا   1331هکای   شد  در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی یکی سکا    های انجام و فعالیت

 پردازد.   وضعیت موجود با وضعیت مطلوب می

 شناسی تحلیل روش -2

هکای   . ورودیشدموسسه از روش ساد  بیالن ورودی و خروجی استفاد   به منظور تحلیل عملکرداین بررسی در  

عرصه )زمین( و اعیان )ساختمان(، نیروی انسانی و  نظیرامکانات فیزیکی  ؛مانندمواردی شامل )موسسه( این سیستم 

 اهکداف ککالن   و ها مأموریت ها، ه به سیاستهای سیستم با توج خروجیدر نظر گرفته شد. سپس،  های مالی دریافتی

هکای   هکا، از شکاخص   کردن خروجکی  کمّی. برای شدندتعیین ها و اهداف سازمان متبوع،  راستا با سیاست ، همموسسه

ها و میزان ککارآیی تصکمیمات مکدیریتی در      مسیر یرکت برای رسیدن به اهداف، تعیین اثربخشی فعالیتمتناسب با 

 شد.  استفاد از امکانات و منابع ورودی  خصوص استفاد  بهینه

                                                 
1. Synergy 
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 های موسسه امکانات و توانایی -2-5

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از معدود موسسات تحقیقاتی است که سکرمایه اصکلی آن مالکیکت     

است. ولی شامل چند آزمایشگا  و سوله عیان تنها دارای یک ساختمان اداری ااز نظر عرصه و  معنوی و فکری است.

دارایی اصلی موسسه توان علمی نیروی انسانی مجرب و متخصکص آن اسکت ککه تعکداد و      شد،گونه که بیان  همان

 ارائه شد  است. 1چگونگی توزیع آن بریسب مرتبه علمی مطابق جدو  

 در سه حوزه تخصصی شاغل در مؤسسه برحسب درجه علمینیروی انسانی وضعیت  -5جدول 

 جمع کل های کشاورزی ماشین غذایی صنایع یاریآب مرتبه علمی ردیف

 142 12 33 12 ت علمیاهی پژوهشگر 1

 32 12 6 12 غیر هیات علمی پژوهشگر 2

 126 42 42 42 کارشناسی و پشتیبانی 6

 293 126 36 126 جمع 1

 

بکه   گرانپژوهشک و نسکبت  مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از نظر هرم نیروی انسانی بسیار مناسب  

همچنین از نظر ساختار و تشککیالت سکازمانی و توزیکع نیکروی     درصد است.  62نیروی کارشناا و پشتیبانی یدود 

 است.   چابکانسانی دارای ساختاری 

هکای   های عمومی، تامین امکانات مورد نیاز انجام پکروه   های مالی موسسه نیز عمدتا از سه بخش بودجه ورودی 

هزینکه اجکرای    ،ها و درآمدهای اختصاصی است. به عبارتی دیگر دهند  پروه  های سفارش  تحقیقاتی از یرف دستگا

شد  و هزینه دریافتی موسسکه   های انجام . تعداد پروه شود های تحقیقاتی موسسه از سه منبع یاد شد  تامین می پروه 

 است.   شد ارائه  2سا  اخیر به شرح جدو   12در 

هکای   ها و هزینکه  شد  از منابع دولتی برای انجام پروه  بودجه تامین شودکهیظه می با توجه به جدو  مذکور مال 

هکا و ییکات خکود     جاری موسسه )ردیف سایر( بسیار کمتر از ید انتظار و مطلوب بود  و موسسه بکرای انجکام پکروه    

 دهند  بود  است.   های سفارش بیشتر متکی به درآمدهای اختصاصی و تامین امکانات و تجهیزات از یرف دستگا 

2 
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هکای جکاری    تمام هزینکه  که در این سا  تقریباً یوری هبیشتر مشهود است. ب 1394این موضوع به ویژ  در سا   

 است. شد موسسه از محل درآمدهای اختصاصی تامین 

 سال اخیر 51های دریافتی موسسه در  شده و بودجه های انجام تعداد پروژهوضعیت  -2جدول 

 سال 48 48 48 44 49 91 95 92 98 98

 "و"بند  6342 1322 3964 12113 13931 14692 13239 22913 31413 41441
 های عمومیبودجه

 سایر 323 1932 1221 3223 1231 3112 1112 6161 2913 322

 درآمدهای اختصاصی 1312 4911 3639 12611 1431 19394 3113 9423 14239 6134

          امکانات و تجهیزات تامین 

 شد  های انجام تعداد پروه  269 211 299 241 299 293 322 292 231 212

 های ارزیابی  شاخص -2-2

جامعه هکدف   ها و انتظارات های مورد استفاد  برای ارزیابی عملکرد موسسه با توجه به اهداف و ماموریت شاخص 

 از: ند ور عبارتهای مذک شاخصتحقیقاتی انتخاب شدند.  از یک سیستم

 تولید علم(P)  

 تولید فناوری (T) 

 تولید ثروت (M) 

  نشر و ترویج دانش(E) 

 های کالن و ملی ی گذارها و سیاست گیری مشارکت در تصمیم(S) 

های مؤسسه انجام شد. سپس،  بر اساا ماهیت اصلی فعالیت آنها اهمیت و وزن ها، تعیین پس از تدوین شاخص 

 بکه صکورت   شکاخص  تحقکق  مقکدار  و عملکرد معیار تعیین ها، شاخص مطلوب عملکرد وضعیت گذاری و تعیین ارزش

   .شد معین و استخراج شاخص، مورد بررسی های سا  در عملکرد رشد نرخ و کیفی یا کمّی
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ه پژوهشی و همایشی )خارجی و داخلی( ب-(، علمیISIو غیر  ISIالمللی )اعم از  در این راستا، انتشار مقاالت بین 

در نظر گرفته شدند. در خصوص شاخص  P3و  P1، P2های  عنوان معیارهای تولید علم و به ترتیب اولویت با درجه

بنیکان   و تأسکیس شکرکت دانکش    (T2)، ثبت اختراع (T1)سازی و فروش دانش فنی  تولید فناوری، معیارهای تجاری

(T3) درآمککدزایی نظککر قککرار گرفککت. همچنککین، از معیارهککای  بککه ترتیککب اولویککت مککد(M1)خوداتکککایی ، (M2)  و

برداران با برگکزاری   برای توضیح شاخص تولید ثروت استفاد  شد. از سوی دیگر، آموزش بهر  (M3) کنندگی مصرف

بکه عنکوان    (E3) و انتشکارات ترویجکی و کتکاب    (E2) ، اجراهای پایلوت ترویجکی (E1)ها  روز مزرعه و انتقا  یافته

 ، مکؤثر بکودن  (S1)ش در نظر گرفته شدند. در نهایت، معیارهای کیفی شکامل راهبربکودن   معیارهای نشر و ترویج دان

(S2) رو بودن و دنباله (S3) هکا و   گیری سیستم به ترتیب برای نشان دادن نقش و میزان مشارکت مؤسسه در تصمیم

حلیکل وضکعیت   شناسکی ت  روش 1های مورد بررسی اسکتفاد  شکد. شککل     های کالن و ملی یی سا  گذاری  سیاست

 دهد.  شد  را به منظور ارزیابی عملکرد مؤسسه نشان می تعیین

 

 

 شناسی تحلیل وضعیت عملکردی مؤسسه روش -5شکل 

 امکانات فیزیکی

 نیروی انسانی

 مادیامکانات 

 (S)سیاستگذار  (E)مروج  (M)درآمدزا  (T)فناور بنیان  (P)مقاله محور 

T1 

T2 

T3 

P1 

P2 

P3 

M1 

M2 

M3 

E1 

E2 

E3 

S1 

S2 

S3 
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)ککه بکه    Sو  P ،T ،M ،Eبر اساا این روش، معرف وضعیت عملکردی مؤسسه، یک کد شامل یروف التکین   

ها و  گیری د ثروت، نشر و ترویج دانش، و مشارکت در تصمیمهای تولید علم، تولید فناوری، تولی ترتیب بیانگر شاخص

(، خواهکد بکود. بکر همکین     3تا  1شد  )از  های کالن و ملی است( و درجه آنها از نظر معیارهای تعریفی گذارسیاست

در نظر گرفته شد و به منظور تعیین کد عملکردی مؤسسکه   P1T1M1E1S1اساا، کد وضعیت مطلوب به صورت 

نامکه ترفیکع و ارتقکا     بر پایه امتیازبنکدی آیکین   Eو  P ،T ،Mهای  ، کمّی کردن شاخص1394تا  1331ی ها یی سا 

در ککد   Eو  P ،T ،Mاعضای هیات علمی سازمان در خصوص هر معیار انجام شد. بنابراین، ترتیکب یکروف التکین    

تعیین شد. همچنین، درجکه هکر   زد  شد  هر شاخص از چپ به راست  تر بودن امتیاز تخمین عملکردی بر اساا بیش

، امتیازهکای  3شد  برای هر معیار خواهکد بکود. در جکدو      تر بودن امتیاز محاسبه بر اساا بیش 3تا  1شاخص نیز از 

نامه ترفیع و ارتقکای اعضکای    شد  برای هر معیار در این دیدگا  تحلیلی، بر پایه امتیازبندی آیین تقریبی در نظر گرفته

 نشان داد  شد  است.  علمی سازمان  هیات

نامه ترفیع و ارتقا شده برای هر معیار بر پایة امتیازبندی آیین امتیازهای تقریبی در نظر گرفته -8جدول   

 امتیاز تقریبی معیار شاخص

 (P)تولید علم 

 6 (P1)المللی  مقاالت بین

 1 (P2)پژوهشی داخلی -مقاالت علمی

 1/1 (P3)مقاالت کنفرانسی 

 (T)ری تولید فناو

 11 (T1)سازی و فروش دانش فنی  تجاری

 12 (T2)ثبت اختراع 

 11 (T3)بنیان  تأسیس شرکت دانش

 1 میلیون تومان( 12درآمد )هر  (M)تولید ثروت 

 (E)نشر و ترویج دانش 

 1 (E1)ها  روز مزرعه و انتقا  یافته

 1 (E2) اجراهای پایلوت ترویجی

 1 (E3)انتشارات ترویجی 

 12 (E3)تاب ک
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هکای   گکذاری  ها و سیاست گیری مربوط به شاخص کیفی مشارکت در تصمیم (S)یرف التین آخر کد عملکردی  

تکا   1331هکای   کالن ملی در نظر گرفته شد. به این ترتیب، پس از پایان بررسی و تحلیل عملکرد مؤسسه یی سا 

ریکزی بکرای بهبکود     در هر شاخص به منظکور برنامکه  ، رفتار عملکردی مؤسسه مشخص و نقاط ضعف یا قوت 1393

شد ، مشخص شد. در ادامه به ارائه نتایج بررسی و تحلیل عملکرد مؤسسه بر  عملکرد در راستای تأمین اهداف تعیین

 شود. شد ، پرداخته می های بیان اساا شاخص

 نتایج ارزیابی عملکرد -8

 تولید علم -8-5

های فنی و مهندسکی   مؤسسه و بخش علمی هیات اعضا و پژوهشگران توسطشد    تعداد مقاالت منتشر 2شکل  

دهکد. توزیکع    نشکان مکی   1393 تا 1331 های سا  یی P3و P1، P2 شد  مراکز تابعه را به تفکیک معیارهای تعریف

 نشان داد  شد  است.   3های مذکور در شکل  نسبی این مقاالت نیز یی سا 

 

 

 (5898 تا 5848 سال از) شده چاپ مقاالت تعداد -2شکل 
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 (5898 تا 5848 سال از) توزیع تولیدات علمی -8شکل 

های مورد بررسی تعداد مقاالت کنفرانسی بسیار بیشکتر از مقکاالت    در تمام سا   شود، گونه که مشاهد  می همان 

ککاهش تعکداد     ایکن یکا ،  ( است. با ISIو غیر  ISIالمللی )اعم از  پژوهشی داخلی و بین-شد  در مجالت علمی چاپ

ای و افکت سکطح    توان به مشککالت هزینکه   های پیش از آن را می مقاالت کنفرانسی در سه سا  اخیر نسبت به سا 

هکای  های داخلی در رشته های برگزارشد  داخلی نسبت داد. با توجه به افت کیفی و رشد کمّی همایش کیفی همایش

نامه ترفیع که به درسکتی نیکز صکورت گرفتکه اسکت،       همایشی در آیین مختلف علوم و نیز کاهش امتیازهای مقاالت

پژوهشکی  -های علمکی باید به سمت تهیه و تدوین مقاله علمی در آیند  می هیاتگیری پژوهشگران و اعضای جهت

در  شکد   از سوی دیگر، تعداد مقاالت چاپ های معتبر جهانی و داخلی باشد. شد  در زمینهبرای چاپ در مجالت نمایه

المللی بود  اسکت. در   شد  بین بیش از مقاالت چاپ 1393تا  1331ها از  پژوهشی داخلی در تمام سا -مجالت علمی

المللکی و داخلکی تکا یکدی      پژوهشکی بکین  -شد  در مجالت علمکی  این راستا، روند نسبتاً افزایشی تعداد مقاالت چاپ

روند، افزایش بیشتری داشکته باشکد )بکه ویکژ  در خصکوص      های آتی این  رود در سا  امیدوارکنند  است و انتظار می

 (. ISIالمللی  مقاالت بین

توان ثابت مانکدن   شد  در دور  مورد بررسی را می یکی از نقاط ضعف عملکردی در خصوص تولیدات علمی بیان 

( 1393تکا   1391المللی و داخلی در سه سا  اخیر )از  پژوهشی بین-شد  در مجالت علمی تقریبی تعداد مقاالت چاپ

های علمکی خکارجی و    علمی در همایش هیاتدانست که با توجه به مشکالت ذکر شد  در خصوص شرکت اعضای 

علمکی در خصکوص چکاپ     هیکات رفکت اعضکای    ها، انتظار می به تبع آن کاهش تعداد مقاالت همایشی در این سا 

 اق رخ نداد  است.  مقاالت در مجالت داخلی و خارجی اهتمام بیشتری ورزند که این اتف

 

 المللی مقاالت بین

-علمیمقاالت 

 پژوهشی داخلی

 مقاالت همایش
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علمی برای ارائه مقاالت علمی خکارجی یکا    هیاتتوان عدم وجود انگیز  در برخی از اعضای  دلیل این امر را می 

های تحقیقاتی دانست که منجر به استخراج مقاالت با کیفیت الزم برای چکاپ در مجکالت    ضعف کیفی برخی پروه 

هکای تحقیقکاتی بکا     هکا و پکروه    ن منظکور، ارتقکا کیفیکت پژوهشکی یکرح     شوند. برای ایک  معتبر خارجی یا داخلی نمی

های دقیق و بیشتر در زمان اجکرای   فنی مؤسسه همچنین نظارت -های تخصصی و علمی تر کمیته های دقیق بررسی

های تخصصی نظارت و ارزشیابی به منظکور ارائکه رهنمودهکای مکؤثر در      های تحقیقاتی توسط گرو  ها یا پروه  یرح

هکای آتکی بکا     نظر قرار گرفته و امید است، در سا  وص ارتقاء روش کار و تحلیل در زمان اجرا توسط مؤسسه مدخص

هکای تحقیقکاتی    هکا و پکروه    های استانی تابعه، کیفیت خروجی یکرح  علمی مؤسسه و بخش هیاتهمکاری اعضای 

 مصوب مؤسسه و تولیدات علمی آنها بیش از پیش باشد.  

هکای مکورد   گذاری مقاالت علمی منتشرشد  در یو  سا ن شد، به منظور مقایسه بهتر و ارزشیور که بیاهمان 

ممیکز  و امتیکاز    هیکات هکای  بکا توجکه بکه شکاخص     P3و  P1، P2بررسی، ارزش امتیکازی هکر یکک از معیارهکای     

یبی مکورد محاسکبه قکرار    ، به یور تقر3نامه ترفیع )با توجه به تعداد( و بر اساا جدو  یافته به آنها در آیین تخصص

بکر اسکاا    1393تکا   1331هکای   امتیازهای تخمینی تولیدات علمی مؤسسه و درجه آن در سکا   4گرفت. در شکل 

 ممیز  نشان داد  شد  است.   هیاتهای  شاخص

 

 

 (5898 تا 5848 سال از) برآورد امتیاز تولید علم -8شکل 
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رغم ضریب امتیازی بکه مراتکب   گرفته به مقاالت همایشی علی علقشود، امتیاز عددی ت یور که مشاهد  می همان 

یافتکه بکه مقکاالت     نواع مقاالت(، نزدیک به امتیاز تخصکیص کمتر آنها )یدود یک سوم تا یک چهارم نسبت به سایر ا

المللی اسکت.   شد  در مجالت بین پژوهشی داخلی و بیش از امتیاز تخمینی مقاالت چاپ-شد  در مجالت علمی چاپ

قابل مشاهد  است، بسکیار بیشکتر از    3و  2های  گونه که در شکل ها همان با این یا  و اگرچه تعداد مقاالت همایشی

، اندکی کمتر از امتیکاز مقکاالت   4شد  در مجالت است، ولی کد امتیاز عددی آن یبق شکل  تعداد سایر مقاالت چاپ

دهد که کد عملکردی مؤسسه از نظر تولیکد   شان میپژوهشی داخلی است. این موضوع ن-شد  در مجالت علمی چاپ

در شاخص تولید علم از نظر  1393تا  1331های است. به عبارت دیگر، یی سا  P2های مورد بررسی،  علم در سا 

پژوهشی داخلکی غالکب   -یافته، مقاالت علمی تعداد، مقاالت کنفرانسی ولی از نظر امتیاز عددی و اثربخشی تخصیص

 است. بود 

 تولید فناوری -8-2

های فنی و مهندسکی مراککز تابعکه بکه      مؤسسه و بخش علمی هیات اعضا و تعداد تولیدات فناورانه پژوهشگران 

 نشان داد  شد  است.   1در شکل  1393 تا 1331 های سا  یی T3و  T1، T2 شد  تفکیک معیارهای تعریف

 

 

 (5898 تا 5848 سال از)تولیدات فناورانه  -8شکل 
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سازی و فروش دانش فنکی   شود، وضعیت عملکردی مؤسسه در زمینه تجاری یور که در شکل مشاهد  می نهما 

 1393و  1392هکای   های مورد بررسی اگرچه مناسب نبکود  ولکی افکزایش نسکبی ایکن تولیکدات در سکا         یی سا 

بنیان  های دانش  شرکت تاکنون اقداماتی در خصوص تأسیس 1339امیدوارکنند  است. این در یالی است که از سا  

اکنکون چنکد    یکوری ککه، هکم    های فنی و مهندسی مراکز تابعه انجام شد  است. به علمی بخش هیاتتوسط اعضای 

گونه  اند و در یا  فعالیت هستند. با این وجود و همان بنیان توسط همکاران استانی رسماً به ثبت رسید  شرکت دانش

هکای   سکازی و دانکش فنکی و تأسکیس شکرکت      های تجکاری  نظر شاخص که بیان شد، وضعیت عملکردی مؤسسه از

، 1های مورد بررسی مطلوب نبود  و نیاز به تقویت و بهبود جدی دارد. بنکابراین و یبکق شککل     بنیان یی سا  دانش

بکه اختراعکات    1393 تکا  1331های  شد  مؤسسه در زمینه تولید فناوری یی سا  ترین و بیشترین اقدامات انجام مهم

هکای فنکی و مهندسکی مراککز تابعکه اختصکاص        علمی مؤسسه و بخش هیاتشد  توسط پژوهشگران و اعضای  بتث

( روند افزایشی داشته ولکی در دو سکا    1333داشته است. تعداد این اختراعات نیز اگرچه در ابتدای دور  )به جز سا  

گیکر  کی از دالیل اصلی آن افکزایش چشکم  اخیر کاهش چشمگیری در تعداد این اختراعات مشهود است که ایتماالً ی

ربکط بکود  اسکت. بکه عبکارتی، بیشکتر دسکتاوردهای فناورانکه          هکای ذی  هزینة بررسی ثبت اختراعات توسط دسکتگا  

سازی علمی مؤسسه در ید ثبت اختراع متوقف شد  و اقدامی جدی در خصوص تجاری هیاتپژوهشگران و اعضای 

هکای دقیکق و مسکتمر بکرای بکازنگری و       ریکزی  از ایکن رو، الزم اسکت برنامکه   و انتقا  فناوری صورت نگرفته است. 

 ککالن  هکای  یرح و تحقیقاتی های پروه  اجرای و تدوین سازی آنها و نیز تهیه، های پیشین و تجاریبندی یافته جمع

 ور باال بردن تولیکد سازی و انتقا  فناوری و تالش برای ایجاد بسترهای الزم به منظ بنیان، تقویت کمیته تجاری فناور

بنیکان و اقکدام    های دانکش  فناوری، همچنین تأسیس شرکت سازی تجاری و فنی دانش فروش نوع از ویژ  به فناوری

امتیازهای تخمینکی تولیکدات فناورانکه مؤسسکه و      6انجام شود. در شکل  اختراعات ثبت علمی های تأییدیه برای اخذ

 های هیات ممیز  نشان داد  شد  است.   بر اساا شاخص 1393تا  1331های  درجه آن در سا 

شکد  بکرای    گرفتکه بکه ثبکت اختراعکات بسکیار بیشکتر از امتیازهکای محاسکبه         ، امتیاز عددی تعلکق 6یبق شکل  

دهد کد عملکردی مؤسسکه   بنیان است که نشان می کت دانشسازی و فروش فنی و تأسیس شر های تجاری شاخص

 است.   T2، 1393تا  1331های  از نظر تولید فناوری یی سا 
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شد ( است.  یافته به تولید علم مؤسسه )بر اساا معیارهای تعریف این امتیاز بسیار کمتر از امتیاز عددی اختصاص 

های مورد بررسی، هکم از  ی شاخص تولید فناوری مؤسسه یی سا بنابراین، ثبت اختراعات به عنوان یکی از معیارها

 یافته به آن، غالب بود  است. نظر تعداد و هم از نظر امتیاز عددی تخصیص

 

 (5898 تا 5848 سال از) برآورد امتیاز تولید فناوری -8شکل 

 تولید ثروت -8-8

 1331 هکای  سا  درآمدهای اختصاصی یی یافته به مؤسسه شامل منابع دولتی و ، اعتبارات تخصیص1در شکل  

یافته به مؤسسه در  شود، بیشترین اعتبار تخصیص گونه که در شکل مشاهد  می نشان داد  شد  است. همان 1393 تا

هکای   بود  است. این در یالی است که، در تمام سکا   1393و  1333های  و پس از آن به ترتیب در سا  1392سا  

، درآمدهای اختصاصی سهم بیشتری را نسبت به منکابع دولتکی بکه خکود اختصکاص      1393مورد بررسی به ویژ  سا  

، روندی افزایشکی داشکته و   1391و  1339های  است. از سوی دیگر، درآمدهای اختصاصی مؤسسه به جز در سا  داد 

هکای   ها و پروه  ها بیشتر بود  است. به این ترتیب، قسمت اعظم هزینة انجام یرح نسبت به سایر سا  1392در سا  

های سفارشی تأمین شد  و مؤسسه  ها و پروه  مؤسسه در دهة اخیر از محل درآمدهای اختصاصی و قراردادهای یرح

 کنند  نبود  بلکه بیشتر به صورت خوداتکا عمل کرد  است.   ها نه تنها مصرف در این سا 
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دهای اختصاصی مؤسسه به دلیکل افکزایش   ، درآم1393تا  1392های شود که در سا  مطابق شکل مالیظه می 

هکای اجرایکی بکه    درصد اعتبارات دستگا  3تا  1های درآمدزا، رشد چشمگیری داشته است. اختصاص  ها و پروه  یرح

 1393ای در سکا   های ذکر شد ، از دالیل اصلی این امر بود  است که این بند بودجهتحقیقات در قانون بودجه سا 

ت در آیند  نیز اهتمام جدی به این موضوع صورت گیکرد. نظکر بکه ککاهش منکابع دولتکی بکه        متوقف شد  و امید اس

هکا )بکه ویکژ  سکا       خصوص در سه سا  اخیر، روند افزایشی درآمدهای اختصاصی و خوداتکایی مؤسسه در این سا 

ی صکحیح و متفکرانکه در   هکا  ریکزی  رود با برنامکه  ( بسیار قابل توجه و یائز اهمیت است. با این یا ، انتظار می1393

گشکای   بنیکان و اقکدامات را    های دانش درآمدزا، تأسیس شرکت تحقیقاتی های ها و پروه  خصوص افزایش تعداد یرح

گونه که بیان شد، یککی از اقکدامات مکؤثر در     دیگر، مؤسسه از وضعیت کنونی به سمت درآمدازایی یرکت کند. همان

 های عادی است. ها و پروه  های سفارشی و درآمدزا و کاهش تعداد یرح ه ها و پرو این زمینه افزایش تعداد یرح

 

 

 (5898تا  5848یافته به مؤسسه )از سال  اعتبارات تخصیص -8شکل 

های مورد بررسی به تفکیک عکادی   های تحقیقاتی مصوب مؤسسه را یی سا  ها و پروه  وضعیت یرح 3شکل  

تکا   1331های سفارشی و عادی به تفکیک هر سکا  )از   ها و پروه  یع یرحدهد. درصد توز یا سفارشی بودن نشان می

 نشان داد  شد  است.   9( نیز در شکل 1393
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 (5898تا  5848های تحقیقاتی )از سال  ها و پروژه تعداد طرح -4شکل 

 

 
 

 های تحقیقاتی عادی و سفارشی سالیانه ها و پروژه درصد طرح -9شکل 
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تکا   1331هکای   های تحقیقاتی عادی یی سکا   ها و پروه  شود، تعداد یرح ها مشاهد  می در شکلگونه که  همان 

های تحقیقاتی سفارشکی و درآمکدزا در ایکن     ها و پروه  این در یالی است که یرح روندی کاهشی داشته است. 1393

هکا و   درصکد از ککل یکرح    12به بعکد، بکه یکور میکانگین      1333، از سا  9ها افزایش یافته است. مطابق شکل  سا 

  است.  های سفارشی و درآمدزا اختصاص داشته ها و پروه  های سالیانه به یرح پروه 

 1393تکا   1331هکای   های تحقیقاتی مصکوب مؤسسکه در سکا     ها و یرح همچنین، درصد بیشتری از کل پروه  

مسئله یک نقطه قوت بود  و الزم است  (. این12 های سفارشی و درآمدزا بود  است )شکل ها و یرح مربوط به پروه 

 های دقیق در آیند  نیز به یور مستمر دنبا  شود. ریزی با برنامه

 
 

 (5898تا  5848)از سال  های تحقیقاتی عادی و سفارشی ها و پروژه توزیع تعداد طرح -51شکل 

 

سکت و بخشکی از نیازهکای    نبود  ا (M1)شد ، مشخص است که مؤسسه اگرچه سودآور  با توجه به مطالب بیان 

کننکد    ، کامالً نیز وابسته به منابع دولتی و مصرف1خود را از یریق منابع دولتی تامین کرد  است؛ ولی مطابق شکل 

هکای تحقیقکاتی را از یریکق     ها و پکروه   ای از هزینه اجرای یرح عمد   که، بخش نبود  است. به یوری (M3)صرف 

بکود    (M2)ست. به این ترتیب، از نظر تولید ثروت مؤسسه نزدیک بکه خوداتککا   درآمدهای اختصاصی تأمین نمود  ا

های  بر اساا شاخص 1393تا  1331های  امتیاز تخمینی تولید ثروت مؤسسه و درجه آن در سا  11است. در شکل 

 ممیز  نشان داد  شد  است.   هیات

 

 عادی
 سفارشی یا 

 درآمدزا
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 (5898 تا 5848 سال از) برآورد امتیاز تولید ثروت -55شکل 

  

گرفته به تولید ثروت بیش از امتیاز تولید علم و بسیار بیشتر از امتیاز تولید فناوری است که بکا   امتیاز عددی تعلق 

  های کاربردی تقاضامحور، قابل انتظار است. بکا ایکن یکا ،    توجه به رسالت اصلی مؤسسه در خصوص انجام پژوهش

 است. M2، 1393تا  1331 های کد عملکردی مؤسسه از نظر تولید ثروت یی سا 

 نشر و ترویج دانش -8-4

های فنی و مهندسکی   علمی مؤسسه و بخش هیاتهای ترویجی و انتشاراتی پژوهشگران و اعضای  تعداد فعالیت 

نشکان داد    12در شککل   1393 تکا  1331 های سا  یی E3و  E1، E2 شد  مراکز تابعه به تفکیک معیارهای تعریف

 های مورد بررسی نشان داد  شد  است.   ها یی سا  ، توزیع این فعالیت13ل شد  است. همچنین در شک

 و مزرعکه  روز برگکزاری  شکامل  ترویجی های در تعداد فعالیت نسبی یک افزایش  ،13 و 12  های شکل بر اساا 

 (E3) اراتانتشک  و ترویجکی  نشریات و (E2) اجرایی های پایلوت به نسبت بعد به 1339 سا  از (E1) ها یافته انتقا 

 بکه  نسکبت  اخیکر  هکای  سکا   در E2 و E1 هکای  در تعداد فعالیت چشمگیر وجود داشته است. همچنین، یک افزایش

( قابل مشاهد  است که جکای بسکی امیکدواری اسکت. از سکوی      1336و  1331ابتدایی دور  مورد بررسی ) های سا 

آید. با این یا ،  که یک نقطه قوت به یساب میبه اوج خود رسید  است  1393در سا   E1های  دیگر، تعداد فعالیت

 اند.   نسبتاً کاهش یافته E3 و E2های  اند، فعالیت افزایش خوبی داشته E1های  رغم اینکه فعالیت علی 1393در سا  
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تکا   1331هکا )از   در یو  ایکن سکا    (E3) ها نکته قابل توجه دیگر این است که تعداد نشریات ترویجی و کتاب 

ها به خکود اختصکاص    های نشر و ترویج را در یو  این سا  و کمترین درصد از کل فعالیت  تقریباً ثابت ماند ( 1393

 ها را شامل شد  است. بیشترین درصد از کل این فعالیت E1های  است. این در یالی است که فعالیت  داد 

 

 

 (5898تا  5848های نشر و ترویج )از سال  تعداد فعالیت -52شکل 

  

 

 
 

 (5898تا  5848های نشر و ترویج )از سال  توزیع فعالیت -58شکل 

 انتشارات ترویجی و کتاب 

روز مزرعه و 

 ها انتقال یافته

 پایلوت اجرایی

16 



 (5898تا  5848های  تحلیل عملکرد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی )سال         
 

11 

 

 

  

بکر اسکاا    1393تکا   1331هکای   های نشر و ترویج مؤسسکه و درجکه آن یکی سکا      امتیازهای تخمینی فعالیت 

های نشر و ترویج در یو   نشان داد  شد  است. اگرچه کمترین درصد فعالیت 14ممیز  در شکل  هیاتهای  شاخص

گرفته بکه ایکن    اختصاص داشته است ولی امتیاز عددی تعلق (E3)های مورد بررسی به نشریات ترویجی و کتب  ا س

بود  و بر این اساا کد عملکردی مؤسسه از نظر تولیدات نشر و ترویج  E1و E2 های ها بیش از سایر فعالیت فعالیت

و با توجه به رویکردهای اخیکر مؤسسکه و سکازمان    در نظر گرفته شد. با این یا   E3، 1393تا  1331های  یی سا 

 های انتشاراتی و ترویجی مد نظر قرار گیرد. های بیشتر برای افزایش تمامی فعالیت ریزی متبوع، الزم است برنامه

 

 (5898 تا 5848 سال از) های نشر و ترویج برآورد امتیاز فعالیت -58شکل 

کمتکر از   1393تا  1331های  های نشر و ترویج مؤسسه در سا  عالیتزد  شد  برای ف به یور کلی، امتیاز تخمین 

 شد  در شاخص تولید فناوری است. ها و بیش از امتیاز کسب امتیازات تولید علم و تولید ثروت در این سا 

 ملی و کالن های گذاری سیاست و ها گیری تصمیم در مشارکت -8-1

علمکی   هیکات توان علمی و دانش فنی پژوهشکگران و اعضکای   با اتکا به  1393تا  1331های  مؤسسه یی سا  

های کالن و ملی مشارکت نمود  اسکت ککه از    گذاری ها و سیاست گیری های استانی، در تصمیم خود در ستاد و بخش

 توان به موارد زیر اشار  کرد: آن جمله می
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 در اغلب منایق کشورورزی یفاظتی برای وزارت متبوع و کمک در فراگیر شدن معرفی برنامه خاک 

  کشکی،   هکای آبیکاری و ز    های مختلف مهندسی کشاورزی شکامل شکبکه  راهبردی در یوز  برنامه 1تدوین

آبیاری تحت فشار، کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی، مهندسی گلخانه و تولید 

 و بخش خصوصیهای علمی و اجرایی دولتی قارچ خوراکی با مشارکت مستقیم دستگا 

  تدوین گزارش تحلیلی بر راندمان آبیاری کشور و ارائه آن به مسئولین وزارت متبوع و مجامع علمی کشور از

 یریق انتشار گزارش و مقاله

 های مختلف توسعه اقتصادی کشور مشارکت مستقیم در تدوین برنامه 

 مشارکت فعا  و مؤثر در تدوین سند ملی آب 

 اندازها( بر اساا تجربیات سه دهه کشور و ارائه بکه   ها و چشم تحت فشار )چالش تحلیل روند توسعه آبیاری

 رتبه وزارت متبوع مسئولین عالی

 برآورد مقدماتی آب مصرفی در بخش کشاورزی و ارائه برنامه برای تدقیق و پایش مستمر آن 

    شکدن مطالعکات    مکی هکای آبیکاری و بکه تبکع آن الزا     معرفی لزوم توجه به مسایل هئکوتکنیکی بسکتر شکبکه

های تخصصکی   ها و نشست هئوتکنیکی شبکه توسط کارفرمایان ذیربط با برگزاری سه سمینار ملی و کارگا 

 مختلف

      هکای   توصیه توجه به پایداری در توسعه آبیاری تحت فشار با برگزاری چهکار مکورد سکمینار ملکی و نشسکت

 های مختلف کارشناسی و مدیریتی تخصصی مختلف در دور 

 هکای آبیکاری در کشکور بکا دعکوت از       هکای توسکعه روش   ری نشست تخصصی نقد و بررسی سیاسکت برگزا

نفر از خبرگکان   222مسئولین و خبرگان بخش آبیاری در سطح کشور، تدوین و ارائه بیانیه با امضای یدود 

 های نیرو و جهاد کشاورزی. خانه رتبه وزارت به مسئولین عالی
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 های فنکی در مهندسکی گلخانکه بکا مشکارکت سیسکتم معاونکت باغبکانی و سکایر          تدوین استانداردها و معیار

 های دولتی و خصوصی بخش

 های توسعه گلخانه و اشاعه آن در سطح کشور تعیین تناسب اقلیمی برای یرح 

 های نوین آبیاری بکا توجکه بکه     های سنتی به موازات توسعه روش های الزم برای اصالح سامانه ارائه توصیه

 های تخصصی، جلسات کارشناسی گیر در قالب نشست ثربخشی آن برای مراجع تصمیموسعت و ا

 های تخصصی، انجکام   های اجرایی وزارت متبوع با مشارکت دو یرفه در کارگرو  ارتقاء سطح تعامل با بخش

 های کاربردی بازدیدهای علمی مشترک، اجرای پژوهش

 کاهش ضایعات در چرخة تولید تبیین اهمیت و جایگا  صنایع تبدیل و لزوم توجه به 

 هکای الزم   ای زیرسطحی و ارائکه مشکاور  و دسکتورالعمل    ای درخصوص آبیاری قطر  انجام تحقیقات توسعه

 های اجرایی وزارت متبوع برای دستگا 

 کشی های آبیاری و ز  های توسعه شبکه محیطی یرح های زیست معرفی اهمیت و لزوم توجه به جنبه 

 های فنی و ترویجی های ترویجی و چاپ نشریه رشناسان و کشاورزان با اجرای پایلوتبهبود سطح آگاهی کا 

 هکای   ها در کشاورزی به مسئولین با انجام پروه  وری نهاد  المللی درخصوص بهبود بهر  انتقا  تجربیات بین

 المللی مشترک با مؤسسات تحقیقاتی بین

  هکای   های آموزشی با مشارکت مسکتقیم در کمیتکه   مههای مختلف کشور در راستای برنا همکاری با دانشگا

 ها مربویه در دانشگا 

 است. سایر اقدامات متنوع دیگر که در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی انجام گرفته 

 ککالن  های گیری تصمیم در تأثیرگذاری راستای در مؤسسه اقدامات از بخشی قطعاً که شد  بیان موارد به توجه با 

 است.  اصلی را داشته کنند  هماهنگ و بانی نقش مؤسسه این موارد اغلب ، دراست بود  ملی
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 ابالغکی  هکای  تصکمیم  مجری تنها توان ادعا نمود که مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی میاز این رو،  

 کالن سیاست اصلی راهبر قامت سوی دیگر، مؤسسه در از. است نکرد  ایفا را (S3) رو دنباله نقش عبارتی به و نبود 

(S1) کوتکا   هکای  سرفصکل  بکه  توجکه  بکا  و اغراق بدون ولی. کند نقش ایفای نتوانسته نیز مهندسی و فنی یوز  در 

 و هکا  گیکری  تصکمیم  در (S2) مکوثری  نقکش  مؤسسکه  این اخیر، های سا  در که روشنی دریافت به توان می شد  ارائه

 .است داشته و ملی کالن های ریزی برنامه

های کالن و ملکی   گذاری ها و سیاست گیری این، کد عملکردی مؤسسه از نظر شاخص کیفی مشارکت در تصمیمبنابر

تکر شکد  و    های آتی هر چکه پررنکگ   رود این نقش در سا  است که انتظار می بود  S2، 1393تا  1331های  یی سا 

 تدوین راستا، این در. یابد ارتقاء خود مانیساز ماموریت و وظایفی های یوز  از برخی در (S1) یتی به جایگا  راهبری

مهندسی توسط پژوهشگران و اعضای هیکات علمکی بکا     و فنی یوز  مختلف مسائل درخصوص تحلیلی های گزارش

 .است شد  تدوین گزارش 1 یدود کنون تا و است مؤسسه این های برنامه جمله از نظر، تجربه و صایب

 بندی  جمع -4

 گیری نتیجه -4-5

تا  1331های  آمد  برای هر شاخص عملکردی یی سا  دست شد  و کدهای به و ارزیابی انجام  وجه به تحلیلبا ت 

ممیکز ، ککد عملککردی مؤسسکه بکه صکورت        هیکات هکای   همچنین امتیاز تخمینی آنهکا بکر اسکاا شکاخص     1393

M2P2E3T2S2  بر  1393تا  1331 های تعیین شد. به این ترتیب، جایگا  و وضعیت عملکردی مؤسسه را یی سا

تکوان بکه    شکد ، مکی   شد  در این نوشتار نسبت به وضعیت مطلوب در نظر گرفتکه  های عملکردی تعیین اساا شاخص

( Sو  M ،P ،E ،Tنظکر )  های مورد در این شکل، شاخصنشان داد  شد  است، متصور شد.  11صورت آنچه در شکل 

هکا بکه ترتیکب از خکارج بکه       ای که، دایکر   گونه است. به ته شد روی محیط سه دایر  متحدالمرکز تو در تو در نظر گرف

ضلعی   است. وضعیت مطلوب عملکردی به صورت یک پنج 3تا  1ها از  های اهمیت شاخص سمت داخل بیانگر درجه

گونککه کککه پککیش از ایککن بیککان شککد بککا کککد عملکککردی  ( و همککان1شککد  در دایککر  بیرونککی )اولویککت درجککه  محککاط

P1T1M1E1S1  نمایش است.  قابل 
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بکه   M2P2E3T2S2های مورد بررسی که به صکورت   به این ترتیب و با توجه به کد عملکردی مؤسسه در سا  

ضکلعی کوچکک درونکی در مقایسکه بکا       ها به صورت پنج جایگا  و وضعیت عملکردی مؤسسه در این سا   دست آمد،

 وضعیت مطلوب است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با وضعیت مطلوب فرضی 5898تا  5848های  مؤسسه طی سال مقایسه وضعیت عملکردی -58شکل 

توان به شرح زیر خالصکه   را به صورت کیفی می 1393تا  1331های  بنابراین، رفتار عملکردی مؤسسه یی سا  

 کرد:

         مؤسسه از نظر تولید ثروت و درآمدزایی، تقریباً خوداتکا بکود  و بخکش اعظکم نیکاز مکالی خکود را از یریکق

هکای ککاربردی تقاضکامحور     اصل از دانش فکری تأمین نمود  است. مؤسسه در انجام پژوهشدرآمدهای ی

 نسبتاً موفق عمل کرد  است.

 

 

M1 

M2 

M3 

P2 
P3 

P1 

E2 

E3 

E1 

T2 

T1 

T3 

S2 

S1 

S3 

 کد عملکردی موسسه:

M2P2E3T2S2 

M2 :خوداتکا از نظر تولید ثروت 

P2 :محککور از نککوع علمککی   مقالککه-

 پژوهشی داخلی

E3 :   مروج با انتشار کتکب و نشکریات

 ترویجی

T2 :فناوربنیان از نظر ثبت اختراعات 

S2 : هکا و   گیکری  تاثیرگذار در تصکمیم

 های کالن و ملی گذاری سیاست
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 پژوهشی داخلی بکود   -ای آن نیز از نوع علمی محوری داشته است و سطح غالب مقاله مؤسسه، رویکرد مقاله

 است.

  هکا، وضکعیت    رداران در مقایسکه بکا سکایر شکاخص    بک  مؤسسه از نظر نشر و ترویج دانش و انتقا  آن به بهر

 های ترویجی مؤسسه از یریق نشریات ترویجی و کتاب بود  است. مطلوبی نداشته است. بیشتر فعالیت

 ای که، تولیدات فناورانه مؤسسه بیشتر از  گونه مؤسسه در تولید فناوری به صورت موفق عمل نکرد  است. به

 نوع ثبت اختراع بود  است.

  های کالن ملی نقش مؤثری داشته است. سازی در تصمیممؤسسه 

 های آتی رویکردها و برنامه -4-2

 شد  بکر مبنکای   کار گرفته شناسی تحلیلی به شد  برای ارزیابی عملکرد و روش نظر به اینکه دیدگا  در نظر گرفته 

 بهسکازی  و بهبکود  د ،شکون  ارزیکابی  هکای  توسکعه ظرفیکت   و قوت عمل کرد  و آموزش، رشد و ضعف نقاط شناسایی

 قرار را هدف اقدامات و ها فعالیت سازی بهینه و کیفیت بهبود برای پذیری مسئولیت و انگیزش ایجاد مؤسسه، عملکرد

 های آتی به یور جدی مورد توجه خواهد بود:داد ، موارد زیر در سا 

 عملکردی الگوی تغییر 

 ها های آن های تحقیقاتی و خروجی ها و پروه  کیفیت یرح ارتقاء  

 فناوربنیان های ها و پروه  یرح اجرای و تدوین به توجه   

 تقاضامحور و کاربردی های پروه  اجرای و تدوین 

 دولتی منابع به وابستگی کاهش برای ریزی برنامه 

 و پژوهشی-علمی های همایشی به مقاله الگوی تغییر ISI 

 آموزشی و ترویجی های فعالیت توسعه به توجه 

 ملی و کالن های گذاری سیاست بیشتر در شارکت و تأثیرگذاریتالش برای م 
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 دیگر مؤسسات با مشترک های پروه  و اجرای تدوین به توجه 

 متبوع وزارت اجرایی های معاونت با هماهنگی و همکاری 

 صنایع صایبان با همکاری و تعامل 

 اورزی و ارائه بکه مقامکات   های مختلف فنی و مهندسی کش های تحلیلی و تخصصی در یوز  تدوین گزارش

 رتبه عالی

 تر از مالکیت فکری و معنوی مؤسسه ریزی برای استفاد  مطلوب برنامه 

 سازی تحقیقات تدوین و اجرای راهبرد تجاری 

 هکای   تر معاونکت  برداران با همکاری نزدیک های پژوهشی به کشاورزان و بهر  ریزی برای انتقا  یافته برنامه

 متبوعآموزش و ترویج سازمان 

 پویا و مستمر عملکرد ارزیابی 
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