


 

  اساسنامه موسسـه تحقیقـات    2ماده  14بند (هاي تحقیقاتی  اهمیت نظارت و ارزشیابی در برنامه

 .1398در شهریور  تحقیقات علوم باغبانیموسسه تر نظارت و ارزشیابی دفتشکیل ، )باغبانیعلوم 
 

  موسسـه  ارزشـیابی  و گروه هاي تخصصـی نظـارت و   ارزشیابی  کمیته نظارت و تشکیل گیري  پی

بر اساس شیوه نامه کمیته هاي نظارت و ارزشیابی موسسات تحقیقاتی سازمان تحقیقات علوم باغبانی 

 .کشاورزيتحقیقات، آموزش و ترویج 
 

   میوه هاي پژوهشکده  7موسسه شاغل در علمی عضو هیئت  173علمی سوابق تحصیلی و بررسی

سـبزي و صـیفی   ، )27(، پسـته  )39(نیمه گرمسیري هاي  میوه، مرکبات و )48(معتدله و سردسیري 

و مراکز تحقیقاتی مرتبط ) 10(، چاي )12(و گیاهان زینتی گل ، )18(گرمسیري هاي  میوه، خرما و )19(

 .موسسهارزشیابی گروه هاي تخصصی نظارت و و ارزشیابی  نظارت و کمیته تعیین اعضاي براي 

 

 

 

 

 



 شیوه نامه کمیته هاي نظارت و ارزشیابی موسسات تحقیقاتی 

 ترکیب کمیته : 1ماده 

 :  باشد میکمیته نظارت و ارزشیابی موسسه شامل ترکیب زیر 

 ) رئیس کمیته(رئیس موسسه -

 ) نایب رئیس کمیته(پژوهشی یا عناوین مشابه معاون -

 به و موسسه خارج از آنها، از نفر یک حداقل که دانشیاري حداقل مرتبه با صاحبنظر نفر سه-

   .شود می انتخاب موسسه رئیس تشخیص

 عناوین یا و پژوهشی امور هماهنگی اداره مدیر/تحقیقاتی و فنی خدمات بخش رئیس :1 تبصره

   .باشد می موسسه ارزشیابی و نظارت کمیته دبیر عنوان به مشابه،

 .شود می صادر موسسه رئیس توسط آنها احکام و انتخاب سال دو مدت براي کمیته اعضاي :2 تبصره



 وظایف : 2ماده 

 و برنامه ها تحقق راستاي در سازمان ارزشیابی و نظارت شوراي مصوبات اجراي و گیري پی  )1ـ1

 سازمان رویکردهاي با آنها انطباق میزان تعیین

  آوري جمع منظور به استانی مراکز و موسسه در تابعه واحدهاي با هماهنگی ایجاد )1ـ2 

 نیاز مورد آمار و اطالعات

 تابعهارزیابی عملکرد مدیران موسسه و واحدهاي ) 1ـ3  

 نظارت و ارزشیابیتخصصی هاي  گروههماهنگی در تشکیل و اعزام ) 1ـ4  

 ارزشیابی سازماننظارت و گزارش به دفتر و تحلیل اطالعات و ارائه تجزیه ) 1ـ5

 .ارزیابی عملکرد رئیس موسسه بر عهده دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان خواهد بود : 3تبصره   

رئیس موسسه در مسئولیت هاي کمیته نظارت و ارزشیابی موسسه، نافی هاي  فعالیت: 4تبصره   

 .  بودو واحدهاي تابعه نخواهد فعالیت ها مستمر ارزشیابی نظارت و 



 هاي تخصصی نظارت و ارزشیابی  گروه: 3ماده 
 به اقدام نامه، شیوه این موضوع وظایف تحقق راستاي در موسسه ارزشیابی و نظارت کمیته

 3 بین آنها تعداد که تخصصی هاي گروه اعضاي .نماید می ارزشیابی و نظارت تخصصی هاي گروه

 )ساالنه صورت به( موسسه رئیس توسط آنها احکام و انتخاب کمیته توسط باشد، می نفر 5  تا

 .شود می صادر

 

 کمیته جلسات تشکیل نحوه :4 ماده
 .شود می تشکیل ماهیانه صورت به کمیته جلسات )4-1

 .یابد می رسمیت نفر چهار حداقل شرکت با کمیته جلسات )4-2

 .باشد می معتبر جلسه در حاضر اعضاي اکثریت راي با کمیته مصوبات )4-3



 ارزشیابیو اعضاي کمیته نظارت   

 موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
 

 وند حاجی شکراهللا دکتر آقاي :)کمیته رئیس( موسسه رئیس  -

 لطیفیان مسعود دکتر آقاي :)کمیته رئیس نائب( یافته ها انتقال و فناوري پژوهش، معاون -

 :باشد موسسه خارج از آنها از نفر یک حداقل که دانشیاري حداقل مرتبه با نظر صاحب نفر 3 -

 )باغبانی علوم تحقیقات موسسه پژوهشی امور مدیر( آقاجانزاده سیروس دکتر آقاي•

 )سردسیري و معتدله هاي میوه پژوهشکده علمی هیئت عضو( عبدالهی حمید دکتر آقاي•

 )تهران دانشگاه کشاورزي دانشکده علمی هیئت عضو( کالنتري سیامک دکتر آقاي•

 علی حوري  مجید دکتر آقاي :)کمیته دبیر( موسسه ارزشیابی و نظارت واحد مسئول -

 



 ارزشیابیتخصصی نظارت و گروه هاي 

 موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
 

   مسیر بازدیـد در   11(ارزشیابی گروه هاي تخصصی نظارت و بررسی و تعیین مسیرهاي بازدید

 ).سطح کشور
 

   ارزشیابیبازدید گروه هاي تخصصی نظارت و تعیین محصوالت اصلی در مسیرهاي. 
 

مسیرهاي به توجه با( موضوعی یا و محصولی تخصص اساس بر علمی هیئت عضو 20 انتخاب  

 .موسسه ارزشیابی و نظارت تخصصی گروه هاي در عضویت براي )بازدید
 

 

 

 

 



   ارزشیابیو جلسات کمیته نظارت 

 باغبانیتحقیقات علوم موسسه 
 

 

 

1398/7/14 

 

 

 

1398/9/19 

 

 

 



 بازدیدمسیرهاي 
 ارزشیابیتخصصی نظارت و هاي  گروه 

 )1398/7/14جلسه ( 



 

 هاي تحقیقاتی در دست اجرا پروژه/طرح
 )  موسسه تحقیقات علوم باغبانی(  

 

 فقره 335: تعداد

 1398تا  1392از سال : تاریخ شروع

 1402تا  1398از سال : تاریخ خاتمه

 

 

 

 

 

 



 موسسه تحقیقات علوم باغبانی ارزشیابیو بازدید گروه نظارت 

 )1398آبان  18-21؛ مازندران سمنان، گلستان و استان هاي (

 

 

 



 تحقیقات علوم باغبانیارزشیابی موسسه و بازدید گروه نظارت 

 )1398بهمن  29-27؛ استان  خوزستان (  

 

 

 





 هاي تحقیقاتی انواع پروژه
 

   بنیادي 

   مقدماتی 

    قابل ترویج(یافته مبنا( 

    قابل تجاري سازي(فناوري بنیان( 

 ����قات 
بنیان �ناوری   



 فنیدانش / فناوريتعریف 
 

شود، تبدیل تجاري محصولی به تواند می که است تحقیقات نهایی محصول 

  علمی دستاوردهاي از گروه آن دانش فنی یا و فناوري دیگر عبارت به

 ،اختراع گیاهی، جدید ارقام مانند دارند تجاري سازي قابلیت که هستند

 .نرم افزار و صنعتی طرح

 
 دستورالعمل نحوه واگذاري حق بهره برداري از فناوري و دانش فنی متعلق به  1ماده (  

 )سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي



 تحقیقاتتجاري سازي 
 

 بخش سرمایه گذاران و اقتصادي بنگاه هاي به تحقیق نتایج واگذاري فرآیند 

 تحقیقات تجاري سازي را حقوقی و حقیقی اشخاص از اعم دولتی و خصوصی

   .می نامند

 

محصول به را پژوهش از حاصل اختراع یا تحقیق نتیجه ایده، که است فرآیندي، 

 .می کند تبدیل بازار در عرضه قابل فرآیندهاي و خدمات



 ابعاد مالکیت فکري
 

    دیگران به واگذاري غیرقابل ،نویسنده یا و مخترع نام مانند :معنوي مالکیت 

 
   به واگذاري قابل فنی، دانش و فناوري از ناشی درآمدهاي :مادي مالکیت  

 دیگران



 هیئت علمیاعضاي آیین نامه ارتقاي مرتبه 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي  
 فرهنگیشوراي عالی انقالب  1394/12/18مصوب  

 

   فناوري و پژوهشی فعالیت هاي -3 ماده

  فرآیند یا محصول تجاري سازي و تولید به منجر اکتشاف یا اختراع /دانش فنی تولید )9 بند

  کشور معضالت و مشکالت حل براي که نوآوري هر نیز و وزارتین صالح ذي مراجع تایید با

 .شود کشور در جدیدي محصول یا خدمت تولید به منجر یا و باشد موثر

 امتیاز 15تا  0/5



   اعضاي گروه کارشناسان خبره منتخب

 باغبانیتحقیقات علوم موسسه 
 

 

 



   اعضاي گروه کارشناسان خبره

 باغبانیتحقیقات علوم موسسه 
 

 

 



 سایت موسسه تحقیقات علوم باغبانی
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