
1 



 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

 معاونت پژوهش و فناوري

 

 

 
1399اردیبهشت ماه   

 دفتر امور پژوهشی

2 

 رویکرد هاي پژوهشی
 مبتنی بر خروجی هاي کاربردي  

 

researchoffice@areeo.ac.ir 



3 



 وظایف 
 سازمان  تات

 ترویج آموزش

مدیریت 
 ذخایر ژنتیکی 
 و تنوع زیستی

 پژوهش
تولید  

محصوالت  
 فناورانه

نظارت،   
ثبت  و  
 :گواهی
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 مرتبط پژوهشی و آموزش مراکز سایر و دانشگاه ها ظرفیت از حداکثري استفاده•
 یافته هاي انتقال در محققان مشارکت افزایش و نوین روشهاي از بهره گیري•

 موثر دوسویه ارتباط ایجاد و تحقیقاتی
   منطقه سطح در مشترك پژوهش هاي توسعه و بین المللی ظرفیت هاي از بهره مندي•
 بهره سطح در آن انتقال و فروش در ویژه اهتمام و پژوهشی دستاوردهاي تجاري سازي•

 بین المللی و ملی برداران،
 اساس بر تحقیقاتی اولویت هاي تعیین و نیازسنجی پژوهشها، نمودن محور تقاضا•

 آینده و حال نیازهاي و کشور توسعه اي برنامه هاي
 کاهش راستاي در وارداتی نهاده هاي تولید با مرتبط علمی فعالیت هاي تقویت•

 کشور استقالل و وابستگی
 بخشی واگذاري براي زمینه سازي و تحقیقات در فعال خصوصی شرکت هاي از حمایت•

 بخش سهم افزایش و فعالیت ها از
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وظايف پژوهشی 
 محصول مهم باغي 25محصول مهم زراعي و  50نژادي حداقل به زراعي و به تحقيقات ◦
ب و خاك كليه عرصه هاي زراعي  باغي كشور ◦

ٓ
نقشه هاي حاصلخيزي، شوري و توصيه هاي تهيه (تحقيقات ا

 )كودي
فت، بيماري و علف  600تحقيقات گياه پزشكي مربوط به حدود ◦

ٓ
 هاي هرز ا

بخيزداري و حفظ و نگهداري از ◦
ٓ
 شناسي دركشور باغ گياه  9تحقيقات جنگل، مرتع و ا

 مرتبط با شيالتتحقيقاتي هاي تحقيقات علوم شيالتي كشور و پاسخگويــي به کليه نياز ◦
 )شامل دام هاي سبك، سنگين، كرم ابريشم و زنبور عسل( تحقيقات علوم دامي ◦

 انجام پژوهش با اهداف توسعه پايدار كشاورزي و حفاظت از محيط زيست◦

ب، مكانيزاسيون، صنايع غذايــي و گلخانه◦
ٓ
 انجام پژوهش در حوزه هاي فني و مهندسي شامل ا
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1-  تقویت و اشاعه برون دادهاي حاصل از تحقیقات ،مطالعات و تحلیل
 هاي کاربردي

اقدام: 
بهره مندي از نتایج تحقیقات 

 
2- سامان دهی فرآیند تصویب و اجراي طرح ها و پروژه هاي تحقیقاتی 

اقدام: 
برنامه محور کردن طرح ها و پروژه هاي تحقیقاتی و فناورانه 
3-ساماندهی و اطالع رسانی توفیقات پژوهشی و فناورانه سازمان 

اقدام: 
احصاء و جمع بندي دستاورد هاي سازمان به صورت ماهانه و فصلی 



 

-  افزایش ضریب نفوذ دانش در واحد هاي بهره
 برداري

اقدام 
 تسهیل و تسریع انتقال یافته هاي تحقیقاتی با تاکید

 بر بکار گیري روش هاي نوین و متنوع
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 برنامه محوري•
 چالش•
 اهداف کیفی•
 اهداف کمی•

روند پژوهش در موسسات  
 مراکز تحقیقاتی ملی/پژوهشکده/تحقیقاتی



 )مگا پروژه ها( طرح کالن تحقیقاتی
  ماهیت با کاربردي-پژوهشی طرح ملی، کالن طرح 

  شامل و گرامحصول “ترجیحا و محور مسئله و ايتوسعه
 و فناوري پژوهش، از پیوستههم به کالن هايحلقه

 ویژگیهاي داراي که ايشاخه چند مدیریت توانمندسازي
 :باشد می زیر
  ملی باالدستی اسناد و انداز چشم سند اهداف راستاي در•

 باشد
 ملی فرا یا و ملی مقیاس در آن از حاصل نتایج•

 باشد تاثیرگذار
 

 10 



 باشدکاهش وابستگی در راستاي •
حل یک معضل عمده کشور  حداقل منجر به •

 شود  
ارتقاء سالمت  در راستاي تامین امنیت غذایی و •

 عمومی کشور باشد  
منجر به حفظ، احیا و توسعه پایدار منابع پایه  •

 شود
منجر به تولید ثروت ملی و یا توسعه صادرات  •

 در کشور شود
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 طرح تحقیقاتی   
 

فعالیت هاي از هماهنگ است مجموعه اي تحقیقاتی طرح 
 که توسعه و تحقیق مشخص هدف با فنی، و علمی

  از جمعی توسط و داشته واحدي علمی سرپرست
 .می شود اجرا تحقیقاتی مختلف هايتخصص از محققین
  مجموعه اي انجام به منوط طرح اصلی هدف به دستیابی

  تحقیق روش هاي و اهداف با تحقیقاتی پروژه هاي از
 مسئله یک حل به منجر نهایتاً که است متفاوت
  .شود می اساسی
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 پروژه تحقیقاتی
 

 با آن طی که خاص اقدامات از منسجم است مجموعه اي 
  رسیده اثبات به قبالً ها آن کارآیی که علمی روش از استفاده

  /فرضیه باشد، پذیر توجیه علمی نظر از ها آن کاربرد یا
  سواالت به یا و نماید می آزمون را نظر مورد فرضیه هاي

  تحقیقاتی پروژه .می دهد پاسخ تحقیق موضوع فراروي
 یک در ،تحقیقاتی زمینه یک در که است پروژه اي مستقل
  توسط ،)تحقیقاتی ایستگاه یک( منطقه یا شهرستان استان،
  سازمان هزینه با می شود، نامیده پروژه مجري که محققی

 از یک هر یا کشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات،
   .می شود انجام پژوهشکده/مراکز/موسسات
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   پروژه تحقیقاتی ملی
 

یک می شود، انجام تحقیقاتی زمینه یک در که است پروژه اي 
  وسعت با تعامل در عملیات حجم ولی دارد، تحقیق روش
 مجري یک از بیش داراي که می کند اقتضاء آن اجراي محل
 استان، هر ازاي به می توانند پروژه ها نوع این لذا، .باشد

 همکار تعدادي و مجري یک داراي منطقه  یا شهرستان
  عنوان به تواند می مجریان از یکی ملی، پروژه هاي در .باشند
  .نماید رهبري را پروژه ، مسئول مجري
 اجرا محل یک از بیش با استان یک در( ناحیه اي ( 

 مختلف استان پنج از کمتر در ( منطقه اي( 
 مختلف استان پنج از بیش در( کشوري( 
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   پروژه تحقیقاتی خاص
 

است پروژه اي )بیرونی( خاص تحقیقاتی پروژه  
  سازمان سیاست هاي ها، استراتژي با منطبق

  با که کشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات،
  و سازمان تحقیقاتی اعتبارات جزبه اعتباراتی
   .می شود انجام آن تابعه واحدهاي
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 تقسیم پروژه هاي تحقیقاتی به لحاظ ماهیت
پژوهش هاي بنیادي 

 
پژوهش هاي کاربردي 
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 پژوهشی بنیادي 
توسعه براي که می شود اطالق محض پژوهش هاي به 

  اجراء تخصصی حوزه یک در دانش جدید مرزهاي
  درك براي مبنایی حقیقت در پژوهش ها این .می شود
  را نظر مورد موضوع در طبیعی پدیده هاي از بیشتر

 .می سازد امکان پذیر
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 پژوهش هاي کاربردي
 به پروژه هائی اطالق می شود   :پژوهش کاربردي مقدماتی

پروژه هاي که براي دستیابی به اطالعات الزم براي انجام 
توسعه اي یا (در قالب یک برنامه تحقیقاتی پژوهشی  بعدي 

 .اجراء می شود) فناورانه
به پروژه هائی اطالق می شود  : پژوهش کاربردي توسعه اي

که با هدف پاسخ دهی به یک نیاز مشخص و یا رفع مشکلی 
خاص، در یک حوزه تخصصی، طراحی و اجراء می شود و  

در عرصه بصورت گسترده  ترویج نتایج آن قابل کاربرد و 
 .می باشد

پژوهش هائی است که منجر به  : پژوهش کاربردي فناورانه
در یک حوزه تخصصی می شود  و دانش فنی دستیابی به یک 

 .شدن را دارا می باشدقابلیت تجاري 
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 پروژه/ بررسی خروجی هاي طرح

پروژه / طرح
 تحقیقاتی

/ تجاري سازي
 انتقال فناوري

یافته های قابل 
 ترویج

نشریات 
دستنامه /ترویجی
 ....و 

گزارش   مقاله
 نهایی

/  ادامه طرح 
 پروژه



 پروژه/ پایش طرح
 اندازه گیري خروجی هاي قابل تصور در زمان

 پروژه/ منطقی پس از خاتمه طرح 
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ساماندهی آزمایشگاه هاي تحت پوشش موسسات و 

مراکز تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

 کشاورزي
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فرآیند تدوین و بررسی یافته هاي قابل  
 ترویج سازمان



   فرآیند تدوین و بررسی یافته هاي قابل 
...در ادامه ترویج سازمان   



   فرآیند تدوین و بررسی یافته هاي قابل 
...در ادامه ترویج سازمان   



 عکس مجري مسئول                                                                                                                                       
 پژوهشکده/موسسه
 :..........................................................................................عنوان 

 :مدت اجراي پروژه:............................... یافته منتج از پروژه شماره
 : ...........................درجه علمی:.......... مجري مسئول

 )از ارایه اسامی همکاران خوداري شود(..........................: مجریان

 :آدرس الکترونیکی مجري مسئول
 )حداقل شش و حداکثر ده سطر(:تعریف مسئله و اهمیت موضوع 

 
 )به نحوي که قابل استفاده براي مروج و بهره بردار باشد،(: دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه

 
 
 :  نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه  
 
 

عکس بایستی مربوط به یافته مورد نظر بوده و از ارائه عکس هاي (: عکس هاي شاخص از یافته/عکس
 )عمومی و فاقد پیام مشخص خودداري شود

  

...............................مرکز ملی /پژوهشکده/مشخصات فنی یافته هاي قابل ترویج موسسه  
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