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 مقدمه

مجلر  ورورای    11/12/1331قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايرران مصروب   « 22»ماده « ب»مفاد بند در اجرای            

مرور    5511/225ورماره   اریمصروبه ورورای لراای اد    4ائمی برنامه وشم توسعه و مستند به بند احکام د يکاسالمی کشور و ماده 

مبنری برر    یقرات، ممروزو و تررويش کشراورزی    قتح و مصوبات سی و سومین )دستور سوم( جلسه هیات امنای سازمان 23/23/1312

منای سازمان مبنی بر تصروي   موافقت با تاسی  موسسه تحقیقات للوم باغبانی، مصوبات سی و وشمین )دستور دوم( جلسه هیات ا

ريریی کشرور، موافقرت ایروای      ازمان مديريت و برنامره س 13/3/14مور   212412، مجوز وماره شکیالت موسسهاهداف، وظايف و ت

، نامره ورماره   11/12/14مرور    253332/22/2ورماره  هرای یيرم موسسره     پژوهشرکده ، تحقیقات و فنراوری برا ايجراد    وزارت للوم

هیرات  ابالغیره یورتجلسره وصرت و دوم    ، الغ رئری  موسسره  وزير محترم جهاد کشاورزی مبنی بر اب 24/21/14مور   222  /1152

ريریی ممروزو لراای     وورای گسترو و برنامه موافقت ایوای به قطعی ،23/11/1314تاريخ  222/1123وماره  اجرايی منابع انسانی

برا   22/12/1319تاريخ  254123وماره به موسسه اساسنامه  و 11/25/1319مور   129113وماره وزارت للوم تحقیقات و فناوری 

و به منظور تحقق بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه محصوالت باغبرانی   و ترويجی مموزوی ،هدف تقويت واحدهای پژوهشی

موسسره  نامه سرازماندهی و تشرکیالتی    و فراهم نمودن بستر سازمانی الزم برای سازماندهی و تدوين تشکیالت واحدهای مذکور، ميین

 به ورح یيم مورد تصوي  قرار گرفت.  انی تحقیقات للوم باغب

 تعاریف   ماده یک:

 تعاریف عمومی -الف

 .منظور سازمان تحقیقات، مموزو و ترويش کشاورزی است :سازمان -1

باورد و از ارکران و    تابعه میپژوهشکده  9ستاد موسسه و که خود مشتمم بر  استمنظور موسسه تحقیقات للوم باغبانی  :موسسه -2

 :وده استاجیا زير تشکیم 

 اریذگیری و سیاستگ ارکان تصمیم-2-1

، مرجرع  موسسره هیاتی است که به موج  قوانین و مقررات مربوط به لنوان براالترين رکرن    امنا: هیات-2-1-1

های مصوب  در قاا  مئین نامه وظايف و اختیارات محواه ،ضوابط ،گیری و تصوي  مقررات سیاستگذاری، تصمیم

 باود. می سازمان

کمیسیونی است که مسئوایت بررسی، کاروناسی و ارائه پیشنهادات قابم  میسیون دائمی هیات امنا:ک-2-1-2

 طرح در هیات امنا و ساير امور ارجالی از سوی هیات امنا را برلهده دارد.  

 ارکان اجرائی-2-2

اد مفراد  باورد و باسرتن   مری  موسسهاواین رکن اجرايی و باالترين سطح  موسسهريی   :موسسهرییس -2-2-1

 نمايد. اقدام می ،موسسهقانون تشکیم 

و  و مرکر  از ريری    موسسره دومین رکرن اجرايری    ،وورای معاونین (:هیات رییسهشورای معاونین )-2-2-2

 د.باو میايشان  معاونین
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مرجعی است که در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین وده از سوی هیات  :منابع انسانی هیات اجرایی-2-2-3

فم المال وظايف، اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرايی بخش اداری، تشکیالتی و امور نیروی انسانی و امنا، متک

 .استموسسه ساير امور محواه در 

   موسسهساختار -2-3

مموزوری و   تحقیقراتی، هرا و وظرايف    که ماموريرت  استپژوهشکده تابعه  9ستاد موسسه و ای از  مشتمم بر مجمولهموسسه ساختار      

 دهد. سازمان کار زير انجام میدر قاا   را رويجیت

ريیی، هدايت، هماهنگی، نظرارت و ارزيرابی، حمايرت و     است که از طريق سیاستگذاری، برنامه یمنظور واحدهاي ستادی: واحد-2-3-1

 اداره/گرروه هرا و   ها، مديريت تايند و مشتمم بر معاوننم ها و انجام وظايف محواه ياری می ماموريت ،را در تحقق اهداف موسسه ،پشتیبانی

 باود.   می

هرا و وظرايف    منظور واحدهای سازمانی است که به طور مستقیم مسئوایت تحقق اهداف، ماموريت )عملیاتی(: واحد صفی-2-3-2

 باود. های تحقیقاتی می های تحقیقاتی و ايستگاه محواه موسسه را در زمینه خایی بر لهده دارند و وامم پژوهشکده، بخش

رابر ضوابط و مقررات و با اخذ مجوز از مراجرع  بکه  است موسسه زيرمجمولههای  پژوهشکدهمنظور  :تابعه هایپژوهشکده-2-3-3

حداقم سره  وامم  ها . اين پژوهشکدهلهده دارند را در زمینه خایی بر موسسه محواه فيو وظا   ها تيمامورايجاد وده و بخشی از  ،یيربط

 د.نباو ها می پايگاهو  اه ايستگاه، گروه پژوهشی

بینری و اداره   ی پریش قرات یايسرتگاه تحق ای، تعردادی   یيم موسسه و در يک يا چند زمینه خاص بصورت منطقه ی محواه،قاتیتحق فيوظا ی وموضول ی،به تناس  حوزه مکان :1تبصره 

 .وود یم

ناسر  نیراز تعردادی    مت هرای غیرهیرات للمری    ی لالوه بر پستقاتیتحق های ايستگاه یالت تفصیلیمحواه در تشکو ترويجی مموزوی  ،های پژوهشی به منظور انجام فعاایت :2تبصره 

 وود.   بینی می پست هیات للمی نیی پیش

هرای   پرروهه  هرا و  های پژوهشی، مموزوی و ترويجی محواه یيم تشکیالت تفصیلی موسسره و بره یرورت مروردی و ااگرويی و در چرارچوب برنامره        به منظور انجام فعاایت :3تبصره 

 باوند. وود که فاقد پست سازمانی می بینی می تعدادی پايگاه پیش ،تحقیقاتی ملی و استانی

 سایر موارد-3

هرا،   باستناد مفاد ماده پنجم قانون مديريت خدمات کشوری، دستگاه اجرايری ورامم کلیره وزارتخانره     دستگاه اجرایی:-3-1

هايی که ومول قرانون برر منهرا     های دواتی و کلیه دستگاه موسسات دواتی، موسسات و يا نهادهای لمومی غیردواتی، ورکت

از قبیم ورکت ملی نفت ايران، سازمان گسترو و نوسازی ینايع ايران، بانک مرکیی،  ،مستلیم یکر نام و يا تصريح نام است

 باود.   های دواتی می ها و بیمه بانک

 باود. منظور وزارت جهاد کشاورزی می وزارت:-3-2

 باود. منظور وزارت للوم، تحقیقات و فناوری می وزارت علوم:-3-3

 تعاریف اختصاصی -ب

که چگونگی توزيع وظايف، تعداد سطوح و تعداد واحردهای سرازمانی را    است معیارهايیمنظور مجموله  ضوابط تشکیالتی: -1

 نمايد.  تعیین می

انعکاس ترکی  رسمی سازمانی مبتنی بر تشکیالت که بیانگر روابط و نحوه تقسیم و توزيرع وظرايف میران    : ینمودار سازمان -2

 باود. واحدهای سازمانی، حدود اختیارات، سلسله مرات  و سطوح مديريتی و سرپرستی می
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داف و وظايف اساسی و وود که در چارچوب اه های سازمانی اطالق می به مجموله اهداف، وظايف و پست: سازمان تفصیلی -3

 گردد. براساس حجم، مییان و ماهیت کار هر واحد سازمانی تعیین می

 گويند. به مجموله نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی، ساختار تشکیالتی می ساختار تشکیالتی: -4

، مرديريت،  شرکده پژوهيکی از اجیای ساختار تشکیالتی است که در قاا  يکی از سطوح سرازمانی معاونرت،    واحد سازمانی: -1

باورد. در راس هرر واحرد سرازمانی      دار انجام وظايف متجان  و مرتبط با اهرداف سرازمانی مری    لهده ،و پايگاه ايستگاه ،اداره، گروه

 وود. بینی می متناس  با اختیارات من پیش« سمت سازمانی»يا « پست سازمانی»

هرای   برای انجرام وظرايف و مسرئوایت    و ايستگاه شکدهپژوه ،موسسهتفصیلی  سازماناست که در ی جايگاه پست سازمانی: -5

ورود. هرر پسرت     بینی و همچنین برای تصدی يک مستخدم رسمی يرا پیمرانی در نظرر گرفتره مری      مشخص )ثابت، موقت( پیش

 باود. می "وماره پست"سازمانی دارای يک 

، تحت لنوان موسسه یللم اتیه یلضاا یتيرياز توان مد یریگ بهره یاست که برا یتيريمد گاهيمنظور جا :سمت سازمانی -9

تفصریلی   التیدر تشرک « بردون ورماره  »و « )*( تک ستاره» بصورت پست« مديريتی»های  سمت، برای انجام وظايف و مسئوایت

 بالمانع است.« ها سمت»با حفظ پست سازمانی در من الضای هیات للمی  تصابوود و ان یم ینیب شیتابعه پ یو واحدها موسسه

 يابد. میت للمی اختصاص اهی یالضابه  یرفاًاست که  مديريتی پست سازمانی ره:پست تک ستا -3

داده اختصاص نیی ت للمی اهیغیر یتواند به الضا میلالوه بر الضای هیات للمی، پست سازمانی است که  ستاره: پست دو -1

 د.وو

میریان  بره   وايجراد ورده   کده /پژوهشموسسهدر تشکیالت تفصیلی  یمدت معین برایپست سازمانی است که  پست موقت: -12

 د.باو می موسسهبانک پست قابم انتقال به ین، پ  از خروج واغلهای مذکور  پنجاه درید از پست

 منظور سطوح تشکیم دهنده سلسله مرات  اداری است که لبارتند از: سطوح سازمانی: -11

انجام بخشی از وظايف مربوط به اهداف موسسره را   باود که سطوح سازمانی پ  از رئی  موسسه می و دومین باالترين معاونت: -11-1

  .استبینی  ، بخش و گروه/اداره قابم پیشواحد سازمانی در سطح مديريت 4و حداکثر  2در هر معاونت حداقم  .بر لهده دارد

خایی بر لهرده  موسسه را در زمینه  محواه فيو وظا   ها تيماموربخشی از سومین سطح سازمانی موسسه است که  پژوهشکده: -11-2

 .دارد

موسسه را يا تحقیقاتی و اجرايی  متجان  مطااعاتی، مموزویسطح سازمانی است که انجام بخشی از وظايف چهارمین  مدیریت: -11-3

گیرد. هرر مرديريت    قرار می "مدير"های ستادی موسسه/حوزه رياست برلهده دارد و در راس من  بصورت مستقم و يا یيم يکی از معاونت

 گروه باود. 3ها دارای حداکثر يک معاون و حداکثر  اساس تنوع و تعداد فعاایتاند بر تو می

و در  دار انجام چند وظیفه از وظايف اجرايی و يا پشتیبانی معاونت، مرديريت را برلهرده دارد   سطح سازمانی است که لهده اداره: -11-4

 .استپست سازمانی  1و حداقم دارای  گیرد میقرار  "ی رئ"راس من 

باورد. در   مديريت می ی، مموزوی يا تحقیقاتی معاونت، دار انجام چند وظیفه از وظايف مطااعات سطح سازمانی است که لهده گروه: -11-1

 .استپست سازمانی  4هر گروه حداقم دارای  .ی  قرار داردراس من، رئ

 .وود گرفته می لنوان پنجمین سطح سازمانی در نظر هاداره/گروه پ  از مديريت ب :1تبصره
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بايسرت   یيم پست مذکور، میتوان از پست کاروناس مسئول استفاده نمود و  در هر اداره/گروه بنا به نیاز و با توجه به تنوع کاری و حجم وظايف محواه، می :2تبصره

 بینی وود. حداقم يک پست کاروناس يا کمک کاروناس مرتبط پیش

 ج(ضوابط تشکیالتی موسسه

   های تابعه پژوهشکدهو موسسه ازمانی و مدیریتی حوزه ستادی سطوح س :دوماده 

  موسسه  ی ئر -اولین سطح

 ستادی معاونت -دومین سطح

 ی تابعه  ها پژوهشکده -سومین سطح

 حوزه ستادی ) مديريت(/حوزه پژوهشکده ) مديريت(     -چهارمین سطح

   ی/ايستگاه(حوزه ستادی)گروه/اداره(/حوزه پژوهشکده )گروه پژوهش –پنجمین سطح 

گرفتن پیوسرتگی  با در نظر  نامه سازماندهی و تشکیالتی سازمان بندی انجام وده در ميین با توجه به گروهموسسه  -معاونینماده سه: 

بینری   را در ساختار تشرکیالتی خرود پریش    معاونتواند حداکثر سه پست  ها، برای ايجاد هماهنگی و انسجام کاری، می و سنخیت فعاایت

 نمايد.

ايجراد   «حووزه ریاسوت  »های موسسه، واحدی سرازمانی تحرت لنروان    ها و برنامه با توجه به حجم فعاایت -حوزه ریاست ماده چهار:

 باود. ی  من همتراز مديريت میئوود که ر می

  موسسهجایگاه و تعداد مشاورین در ستاد  :پنجماده 

 باود. می سازمانیسمت بصورت  ،موسسهدر  جايگاه سازمانی مشاور -1-1

 .باود می سازمانی پست يک حداکثر ،موسسه ی ئر حوزه درمشاور  تعداد -1-2

بینری نشرده اسرت ترا      نامه پیش  در اين ميینموارد تشکیالتی خایی برای اجرای برخی از  ضابطهدر مواردی که  -سایر موارد :ماده شش

 نافذ است. مقررات جديد، کماکان مقررات لمومی دوات، ضوابط و وضع

 رسید. موسسه یتصوي  هیات امنا.................... به تبصره، در تاريخ  پنش وماده  هفتنامه مشتمم بر  اين ميین-بندی ماده هفت: جمع


