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توسـعه پایـدار کشـاورزی دانـش بنیـان مسـتلزم ارتقـاء نظـام نـوآوری اسـت تـا بـا نگـرش سیسـتمی حلقـه هـای زنجیـره ارزش 
اعـم از تحقیـق، آمـوزش، ترویـج، اجـرا، بهـره بـردار و مصـرف کننـده بطـور هم  افـزا و منسـجم مرتبـط گردیده و فرصـت بروز 
خالقیـت هـا افزایـش یابـد. در این راسـتا رویکرد تحقیق برای توسـعه بـا تبعیت از تحوالت صـورت گرفته در نظـام های فناوری 
و نـوآوری بعنـوان اصلـی تریـن جهـت گیـری در تحقیقات کاربـردی پذیرفته شـده اسـت. در رویکـرد »تحقیق برای توسـعه« هر 
پـروژه یـا فعالیـت تحقیقاتـی بایـد در تحقـق هدف مشـخصی از توسـعه بخش کشـاورزی بعنوان بخشـی از یک نقشـه روشـن که 
مراحـل ضـروری و واقـع بینانـه دسـتیابی بـه هـدف را تنظیـم مـی نمایـد، مشـارکت کنـد. این رویکـرد منجر بـه اصالح سـاختار 
برنامه ریـزی، مشـارکت تمامـی نهادهـای علمـی، تحقیقاتـی و آموزشـی دخیـل در اجـرای برنامه هـای راهبـردی و هدایت نظام 

بودجه ریـزی در مسـیر تحقـق برنامه هـا خواهد شـد.
سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی به عنـوان بزرگترین شـبکه منحصر بـه فرد علم و فنـاوری در حوزه کشـاورزی، 
بـا عنایـت بـه بنـد 3 مـاده 6 قانـون تشـکیل سـازمان تحقیقات کشـاورزی و منابـع طبیعـی )مصوبـه 1353/4/9 مجلس شـورای 
ملـی( کـه بررسـی و تصویـب طرح هـا و پروژه های تحقیقاتی را به عهده شـورای تحقیقات سـازمان گذاشـته اسـت، دسـتورالعمل 
بررسـی و تصویـب طـرح هـا و پـروژه هـای تحقیقاتی را پس از بررسـی هـای کارشناسـی و بازنگری اساسـی با رویکـرد »تحقیق 
بـرای توسـعه« در هفتصـد و بیسـت و پنجمیـن جلسـه شـورای تحقیقـات سـازمان مـورخ 1399/04/01 بـه تصویـب رسـاند. بر 
ایـن اسـاس، سـازمان بـه عنـوان سـازمانی پیامـد محـور تـالش مـی نمایـد، پژوهش هـای حوزه هـای مختلـف کشـاورزی را بـه 
نحـوی برنامه ریـزی، تلفیـق، هدایـت و نظـارت نمایـد تـا در نهایت با نگرشـی جامع و بـا در نظر گرفتـن کلیه مولفه هـای موثر در 

پاسـخگویی بـه چالـش هـا، نتیجه نهائـی قابل کاربـرد و اجرائی باشـد.
از مهمترین مولفه ها در تدوین دستورالعمل تصویب برنامه ها، طرح و پروژه های تحقیقاتی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  برنامه محوری در تدوین و اجرای پژوهش های سازمان
  احیاء مجدد کمیسیون هماهنگی تحقیقات برای انسجام بخشی، تصویب برنامه ها و طرح های کالن

  تعریف طرح های کالن تحقیقاتی و تبیین نحوه شکل گیری، مدیریت و اجرای آنها
  بازنگری در ترکیب و وظایف کمیته های علمی- فنی واحدهای تحقیقات ملی بمنظور ارتقاء عملکرد آنها

  تسـهیل انجـام طـرح هـای پژوهشـی مشـترک بیـن واحدهـای تخصصـی درون سـازمانی و نیـز بین ایـن واحدها بـا واحدهای 
تخصصـی و علمـی خارج از سـازمان

  ارتقاء مشارکت واحدهای اجرایی، بخش خصوصی و ترویج در فعالیت های پژوهشی
  ایجاد امکان استفاده حداکثری از ظرفیت علمی کشور در دانشگاه ها و بخش خصوصی در انجام فعالیت های پژوهشی

  نظارت و ارزشیابی دقیق تر و هدفمند فعالیت های پژوهشی واحدهای تحقیقاتی
امیـد اسـت بـا اجرای دقیق این دسـتورالعمل و مشـارکت کلیه موسسـات/ پژوهشـگاه/ پژوهشـکده/ مرکـز ملی و مراکـز تحقیقات 

و آمـوزش، سـازمان بـه اهـداف تدوین شـده در رویکرد تحقیق برای توسـعه دسـت یابد.

کامبیز بازرگان
معاون وزیر و رییس سازمان

پیشگفتار





انجـام پژوهـش بـه منظـور پاسـخگوئی بـه مسـائل بخـش کشـاورزی کشـور، مهم تریـن وظیفـه سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و 
ترویـج کشـاورزی اسـت. سـازمان بـرای تحقـق ایـن هـدف از ظرفیت اعضـاء هیات علمـی و محققان خـود در قالب موسسـات ، 
پژوهشـگاه، پژوهشـکده مسـتقل و مرکـز تحقیقات ملی برخـوردار بوده و تبعـًا می تواند با تنظیـم مقررات و دسـتورالعمل های الزم، 

از ظرفیـت اعضـاء هیـات علمـی دانشـگاه ها و سـایر مراکـز علمـی کشـور و دیگـر صاحب نظـران نیز بهـره گیرد. 
تنـوع موضوعـات تحقیقاتـی در بخـش کشـاورزی و اثر متقابـل نتایج مسـتقل در بعضی حوزه ها بـا حوزه های دیگـر، نقش عنصر 
هماهنگـی و برنامه ریـزی در پژوهش هـای کشـاورزی را بارزتـر می نمایـد. لـذا مهم تریـن تفـاوت سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و 
ترویـج کشـاورزی بـا هـر دانشـگاه یـا نهـاد پژوهشـی دیگـر در بخـش کشـاورزی، ایـن اسـت کـه بایـد پژوهش هـای حوزه هـای 
مختلـف بخـش را بـه نحـوی برنامه ریـزی، هدایـت و نظـارت نمایـد کـه در نهایت بـا در نظـر گرفتن کلیـه تاثیرات اصلـی و جنبی 

موضـوع بـر بخـش، نتیجه نهائـی قابل توصیـه و اجراء باشـد. 
بدیـن ترتیـب دسـتورالعمل حاضـر بـه منظـور راهبـری هدفمنـد طرح هـا و پروژه هـای تحقیقاتـی سـازمان بـرای پاسـخگوئی به 
مسـائل بخـش کشـاورزی در قالـب برنامه های راهبـردی و طرح هـای کالن تحقیقاتی تدوین گردیده اسـت. در این دسـتورالعمل 
تـالش شـده تـا نقـش موسسـات، پژوهشـگاه، پژوهشـکده های مسـتقل و مراکـز تحقیقـات ملـی بـه عنـوان باالتریـن نهادهای 
تحقیقاتـی تخصصـی تبییـن و نقـش معاونـت پژوهـش و فناوری سـازمان بـه عنوان عنصـر هماهنگ کننـده ملی و نقطـه اتصال 
تخصص هـای مختلـف بـرای پاسـخ بـه سـواالت کالن ملـی بازتعریـف شـده و سـطح اختیارات، متناسـب بـا این رویکرد روشـن 
شـود. در الگـوی مفهومـی تعریـف شـده، هـر یـک از مراکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعـی بـه عنـوان عنصـر 
هماهنگ کننـده منطقـه ای شـناخته می  شـوند و تبعـًا در هـر زمینـه تخصصـی تابـع موسسـه، پژوهشـگاه، پژوهشـکده مسـتقل و 

مرکـز تحقیقـات ملـی مربوطه هسـتند.  

مقدمه
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ماده یک: تعاریف 

سازمان: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

کمیسـیون: کمیسـیون هماهنگـی تحقیقـات که بـه نیابت از شـورای تحقیقات سـازمان، عهده دار بررسـی و تصویـب طرح های 
کالن، طرح هـا و پروژه هـای تحقیقاتی اسـت.

واحدهـای تحقیقاتـی ملی: موسسـات، پژوهشـگاه، پژوهشـکده  مسـتقل و مراکـز تحقیقاتی ملی، شـامل موسسـه تحقیقات 
گیاه پزشـکی کشـور، موسسـه تحقیقـات جنگل هـا و مراتـع کشـور، موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه نهـال و بـذر، موسسـه 
تحقیقـات علـوم باغبانـی، موسسـه تحقیقـات علـوم دامـی کشـور، موسسـه تحقیقـات واکسـن و سرم سـازی رازی، موسسـه 
تحقیقـات فنـی و مهندسـی کشـاورزی، موسسـه تحقیقات علوم شـیالتی کشـور، موسسـه بین المللـی تحقیقـات تاس ماهیان، 
موسسـه تحقیقات خاك و آب کشـور، موسسـه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، موسسـه تحقیقات برنج کشـور، موسسـه 
تحقیقـات پنبـه کشـور، موسسـه تحقیقـات کشـاورزی دیـم کشـور، موسسـه تحقیقـات ثبـت و گواهـی بـذر و نهال، پژوهشـگاه 
بیوتکنولـوژی کشـاورزی، پژوهشـکده حفاظـت خـاك و آبخیـزداری، مرکـز ملـی تحقیقات شـوری و مرکز تحقیقات ابریشـم کشـور 

واحدهای تحقیقاتی استانی: مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ها 

برنامـه راهبـردی : مجموعه ای منسـجم در ارتباط با یکی از موضوعات اساسـی بخش کشـاورزی، منطبق با سـند چشـم انداز 
و اسـناد باالدسـتی اسـت، کـه بـا تبییـن چالش هـای مهـم علـم و فنـاوری در آن موضـوع، چارچوبـی را بـرای پژوهش هـای 

کاربـردی مرتبـط فراهـم مـی آورد، تـا بـا پاسـخگوئی به ایـن چالش هـا، شـاخص های تعیین شـده مرتبط بهبـود یابند. 

طـرح کالن تحقیقاتـی )مگاپـروژه(: مجموعه ای اسـت از طرح هـا و پروژه های تحقیقاتی بـا اهداف مشـخص کاربردی که 
بـه صـورت مسـئله  محور و شـامل حلقه های به هم پیوسـته از پژوهش هـای فنی، اقتصـادی، اجتماعی، ترویجـی و مدیریتی 
بـرای پاسـخ بـه یـک سـوال مهـم و تاثیرگـذار در مقیـاس ملـی یـا فراملـی بـا اشـتراک مسـاعی دو یـا چنـد نهـاد تحقیقاتـی، 

دانشـگاهی، اجرایـی ، بخـش خصوصـی و بهره بـرداران انجام می شـود.  

طـرح تحقیقاتـی: مجموعـه ای از پروژه هـای تحقیقاتی بـا موضوعـات مختلـف و دارای ارتبـاط محتوایی و ناگسسـتنی برای 
دسـتیابی بـه یـک هدف واحد اسـت. 

پـروژه تحقیقاتـی: فعالیتـی منسـجم از اقدامـات خـاص اسـت کـه طـی آن بـا اسـتفاده از روش علمـی بـه آزمـون فرضیـه یا 
فرضیه هایـی بـرای پاسـخ بـه سـواالت تحقیق پرداخته می شـود. پـروژه از منظر ماهیـت، بنیادی یـا کاربـردی و از منظر تنوع 

تخصص، مسـتقل یا مشـترک اسـت. 
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پـروژه تحقیقاتـی بنیـادی: فعالیتـی تجربـی یـا نظـری اسـت کـه عمدتـًا در جهـت گسـترش مرزهـای دانـش یا بـه منظور 
فراهـم سـاختن زمینـه علمـی الزم بـرای حـل مسـائل جـاری یـا آتـی انجـام می شـود. 

پـروژه تحقیقاتـی کاربردی: پژوهشـی اسـت که بـا بکارگیـری روش هـا، نظریه ها و الگوهـای موجود یـا پیشـنهادی، برای 
یافتـن راه حـل یـک یـا چند مسـئله جاری بخـش کشـاورزی انجام می شـود. 

پروژه تحقیقاتی مستقل: پروژه ای است که در یك زمینه تحقیقاتی و در یك نقطه انجام می شود. 

پـروژه تحقیقاتـی مشـترك: پـروژه ای اسـت که دسـتیابی بـه هدف یـا اهـداف آن مسـتلزم مشـارکت زمینه هـای تخصصی 
متفـاوت می باشـد. پـروژه مشـترک می توانـد بیـن حداقـل دو بخـش یک واحـد تحقیقاتی ملـی یا اسـتانی، بیـش از یک واحد 
تحقیقاتـی ملـی، یـا یـک واحـد تحقیقاتـی ملـی با یـک نهـاد تحقیقاتـی خـارج سـازمان )داخلی یـا بین المللـی( انجام شـود. 
پـروژه مشـترك از هـر زمینـه اصلـی تحقیـق، دارای یـك مجـری بـوده کـه از بیـن آنهـا، یـك نفـر بـه عنـوان مجری مسـئول 

)محقـق پیشـنهاد دهنـده(، پـروژه را هدایـت  می نماید.

تنـوع محـل اجـرا: پـروژه  از نظـر تعـداد محل های اجـرا متناسـب بـا اقتضـای فرضیـه، می توانـد در یک یـا چند نقطـه انجام 
 شـود. پـروژه چنـد نقطـه ای می توانـد بـه ازای هـر نقطـه دارای یك مجـری باشـد، که یکـی از آنها، بـه عنوان مجری مسـئول، 
پـروژه را هدایـت می نمایـد. هـر محقـق می توانـد مجـری بیـش از یـک نقطـه باشـد. در شـرایط خاص، بـا تشـخیص کمیته 

علمـی - فنـی واحـد تحقیقاتـی ملـی ذیربـط، مجـری مسـئول می توانـد خـارج از مجریـان نقاط انتخاب شـود. 

پـروژه تحقیقاتـی سفارشـی: پـروژه ای اسـت که هزینه هـای مسـتقیم )نقدی/ غیـر نقـدی( اجـرای آن از خارج سـازمان و 
واحدهـای تحقیقاتـی ملـی یا اسـتانی تامین می شـود. صـرف وجود متقاضـی، موجب تلقی تحقیـق به عنوان پروژه سفارشـی 

نشـده و انطبـاق آن بـا وظایـف و اولویت هـای تحقیقاتی وزارت جهاد کشـاورزی و سـازمان ضروری اسـت. 
در صورتـی کـه فنـاوری / دانش فنـی حاصـل از پـروژه تحقیقاتی کـه به عنوان غیرسفارشـی تعریف شـده، به بهره بـردار واگذار 
و درآمـد واریـز شـده بـه حسـاب درآمـدی واحـد تحقیقاتی ملـی یا اسـتانی ذیربـط، معادل یـا بیشـتر از هزینه مسـتقیم اجرای 

پـروژه تحقیقاتـی باشـد، پروژه مـورد نظر مشـمول تعریف پروژه سفارشـی می باشـد. 

تبصـره: مسـتند بـه تبصـره ذیل بنـد 13 ماده 5 شـیوه نامه اجرایی  آئین نامـه  ارتقای اعضاء هیات علمی آموزشـی و پژوهشـی، 
ابـالغ شـده طـی نامـه شـماره 170334/و مـورخ 95/8/8 وزیـر علوم، تحقیقـات و فنـاوری، در صورتـی که پـروژه تحقیقاتی 
در اشـتراک مسـاعی بیـن دو واحـد تحقیقاتـی ملـی انجـام و حداقـل 50 درصـد هزینه هـای مسـتقیم )نقـدی/ غیر نقـدی( آن 
توسـط طـرف اشـتراک تامیـن  شـود، منوط بـه اینکه موضوع پـروژه در حـوزه تخصصی فرد یـا در جهت ماموریـت واحد محل 
خدمـت وی بـوده و گـزارش نهایـی  آن، فرآینـد داوری را طـی نمـوده و به تایید  رسـیده باشـد، به عنـوان "پـروژه تحقیقاتی با 

طـرف قـرارداد خـارج از واحـد ذیربط" تلقی می شـود. 
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هزینه های اجرای تحقیق: منظور هزینه هایی است که مستقیم یا غیرمستقیم صرف انجام طرح/ پروژه می شود.

 الـف – هزینه هـای مسـتقیم: هزینه هایی هسـتند کـه اختصاصًا صـرف انجام طرح/ پـروژه تحقیقاتـی مورد نظر می شـوند. 
ایـن هزینه هـا شـامل هزینه های  "بکارگیـری افراد خارج از سـازمان"، "ماموریـت"، " اجاره عرصـه، اعیان، امکانـات، تجهیزات، 

خـودرو و ..."، " تامیـن نهاده هـا، لـوازم و مـواد مصرفی"، "خدمات آزمایشـگاهی" و"سـایر )حداکثر 10 درصد(" می باشـند. 

ب – هزینه هـای غیرمسـتقیم: هزینه هایـی هسـتند کـه اختصـاص بـه یک طـرح/ پـروژه تحقیقاتی نداشـته و بخشـی از 
آنهـا صـرف انجـام تحقیـق مورد نظر می شـوند. این هزینه ها شـامل "حقـوق و مزایای مجری مسـئول/ مجـری و همکاران"، 

" اسـتفاده از عرصـه، اعیـان، امکانـات، لـوازم و تجهیـزات موجود" و "خریـد لوازم و تجهیزات مصرف نشـدنی" می باشـند.   

پـروژه تحقیقـی - ترویجـی: یـک فعالیـت علمی اسـت کـه بـه منظـور آزمـون نتیجـه حاصـل از طـرح/ پـروژه تحقیقاتی، 
در سـطحی وسـیع تر و در شـرایط بهره بـردار، بـه طـور مشـترک بیـن یـک واحـد تحقیقاتی ملـی با موسسـه آمـوزش و ترویج 
کشـاورزی، بـا مسـئولیت عضـو هیـات علمـی یا محقـق ذیربـط و همـکاری مـروج و بهره بـردار انجام می شـود. عضـو هیات 
علمـی/ محقـق، پـروژه را در قالـب شناسـنامه ملحـوظ در سـامانه سـمپات تدویـن و مراتـب را از طریـق واحـد تحقیقاتی ملی 
ذیربـط بـه موسسـه آمـوزش و ترویج کشـاورزی ارسـال می نماید. مرجع بررسـی و تصویب پـروژه تحقیقـی – ترویجی، کمیته 

علمـی - فنـی موسسـه آموزش و ترویج کشـاورزی اسـت. 
نظـارت بـر حسـن اجـرای پـروژه  تحقیقـی – ترویجـی )بر اسـاس شـیوه نامه ای کـه متعاقبـًا تدوین و ابالغ می شـود( بـر عهده 
موسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی اسـت. مرجـع بررسـی و تصویـب گـزارش ادواری و نهایـی  پـروژه تحقیقـی – ترویجی 

کمیتـه علمـی - فنـی موسسـه آمـوزش و ترویج کشـاورزی می باشـد. 
 

اثربخشی )Impact(: منتج از برنامه راهبردی و در بردارنده سیاست ها، راهبردها و اقدامات مورد نیاز برای دستیابی به اهداف 
و پاسخ به چالش های کالن احصاء شده در برنامه، با لحاظ ابعاد مختلف )فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...( است.

برونـداد )Outcome(: منتـج از طرح کالن تحقیقاتی و پاسـخ به یک مسـئله اساسـی )محصولی/ موضوعـی( در ابعاد ملی 
بـا لحـاظ ابعاد مختلف فنـی، اقتصادی و اجتماعی اسـت.  

خروجی )Output(: منتج از طرح/ پروژه تحقیقاتی و پاسخ سوال تحقیق است. 

مـاده دو: باالتریـن مرجـع بررسـی و تصویب طرح هـای کالن، طـرح ها/ پروژه های تحقیقاتی سـازمان، "کمیسـیون" اسـت که 
بـا ترکیب زیر تشـکیل می شـود: 

  معاون پژوهش و فناوری سازمان )رئیس(
  مدیر کل دفتر امور پژوهشی سازمان )دبیر(

  نماینده معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی )عضو(
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  معاون برنامه ریزی و اقتصادی سازمان )عضو(
  رئیس موسسه آموزش و ترویج سازمان )عضو(

  نماینده بخش خصوصی )عضو غیر ثابت، حسب موضوع( 
  مدیران برنامه های راهبردی مصوب شورای تحقیقات سازمان )عضو(

  پنج نفر متخصص صاحب نظر، خبره و آشنا با مسائل و مشکالت بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به انتخاب رئیس سازمان )عضو(

تبصـره یـک: رئیس، دبیـر و اعضاء کمیسـیون، توسـط رئیس سـازمان منصـوب می شـوند. حکم رئیـس و دبیر کمیسـیون 
محـدود بـه زمـان نبـوده ولـی حکم اعضـای کمیسـیون بـرای مدت دو سـال صـادر می گردد.  

تبصره دو: حضور یک نفر متخصص اقتصادی – اجتماعی  به عنوان عضو در کمیسیون الزامی است. 
تبصـره سـه: دعـوت از معـاون پژوهش و فنـاوری واحـد تحقیقاتـی ملی ذیربـط به منظـور حضور در کمیسـیون بـرای ارائه 

چکیـده طـرح / پـروژه تحقیقاتـی خـارج از طـرح  کالن تحقیقاتی ضروری اسـت. 
تبصـره چهار: حسـب مـورد، دعوت از نماینـده واحد اجرایی ذیربط در وزارت جهاد کشـاورزی به منظور شـرکت در جلسـات 

کمیسـیون، بدون حق رای، قابل توصیه اسـت. 
تبصـره پنـج: حسـب مـورد، دعـوت از صاحب نظران و خبـرگان موضوعـی داخل یا خـارج از سـازمان، به منظور شـرکت در 

جلسـات کمیسـیون، بدون حق رای، بالمانع اسـت.
تبصره شش: دبیرخانه کمیسیون در دفتر امور پژوهشی سازمان مستقر می باشد. 

ماده سه: وظایف کمیسیون 
  پیشنهاد عناوین برنامه های راهبردی، تغییر یا حذف آنها به شورای تحقیقات )بر اساس پیشنهادهای واصله متکی به نتایج حاصل از 
مطالعات آینده پژوهی، سند چشم انداز و سایر اسناد باالدستی، سیاست ها، راهبردها، برنامه ها و اولویت های وزارت جهاد کشاورزی(

  بررسی و تصویب چارچوب تدوین برنامه های راهبردی جدید 
  پیگیری تدوین سند برنامه های راهبردی و ارائه آنها به شورای تحقیقات برای تصویب

  نظارت بر حسن اجرای برنامه های راهبردی و رسیدگی به چالش های موجود در اجرای آنها
  بررسی گزارش های مرحله ای برنامه های راهبردی برای ارائه در شورای تحقیقات

  تائید اثربخشی )Impacts( برنامه راهبردی و ارائه آنها به شورای تحقیقات برای تصویب نهایی  
  تائید عناوین و شایستگی و صالحیت علمی و فنی مجریان و اعضاء کمیته  مدیریت طرح های کالن تحقیقاتی 

  بررسی و تصویب شناسنامه و تغییرات طرح های کالن تحقیقاتی 
  نظارت بر حسن اجرای طرح های کالن تحقیقاتی و اعمال تغییرات الزم متناسب با نتایج حاصله 

  بررسی و تصویب گزارش های مرحله ای و نهایی  طرح های کالن تحقیقاتی
   تصویـب نهایـی طرح هـا/ پروژه هـای تحقیقاتـی از نظـر انطبـاق با سیاسـت ها، راهبردهـا، برنامه هـا و اولویت هـای تحقیقاتی 
و نیـز اشـتراک بیـن واحدهـای تحقیقاتـی )کمیسـیون مجاز به مردود دانسـتن طرح هـا/ پروژه هـای تحقیقاتی بـه دالیل صرفًا 

نمی باشـد( فنی 
   تصویـب خاتمـه پیـش از موعـد طـرح/ پـروژه تحقیقاتـی مصـوب، بر اسـاس درخواسـت رئیس کمیتـه علمی - فنـی یا مجری 
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طـرح کالن تحقیقاتـی ذیربـط، مسـتند بـه گـزارش مکتـوب و در بردارنـده دالئـل  متقـن، یـا بـر اسـاس نتایـج حاصـل از 
نظارت هـای مـوردی سـازمان، بـا حضـور رئیـس کمیتـه علمـی - فنـی ذیربـط 

   نظارت بر فعالیت کمیته های مدیریت طرح های کالن تحقیقاتی و نیز کمیته های علمی - فنی واحدهای تحقیقاتی ملی 
    بررسـی و تصویـب ضوابـط حاکـم بـر نحـوه پیشـنهاد، بررسـی، تصویـب، ابـالغ، اجـرا و نظـارت بـر برنامه هـای راهبـردی، 
طرح هـای کالن، طـرح هـا/ پروژه هـای تحقیقاتـی، گـزارش نهایـی و اصالحـات موردی آنهـا، در چارچـوب دسـتورالعمل حاضر  

تبصره: کمیسیون می تواند نسبت به تشکیل کمیته ها یا کارگروه های تخصصی برای انجام وظایف خود اقدام نماید. 

ماده چهار: وظایف دبیرخانه کمیسیون
   گردآوری و سازماندهی اسناد باالدستی مرتبط با برنامه های راهبردی  

   تهیه اسناد، مدارک، آمار و اطالعات مورد نیاز کمیسیون
   هماهنگی و هم افزائی بین مدیران برنامه های راهبردی و مجریان طرح های کالن تحقیقاتی

   تهیـه پیش نویـس ضوابـط مـورد نیـاز در حـوزه پیشـنهاد، بررسـی، تصویب، ابـالغ، اجـرا و نظارت بـر برنامه هـای راهبردی، 
طرح هـای کالن، طـرح هـا/ پروژه هـای تحقیقاتی، بـرای تصویب در کمیسـیون

   همـکاری بـا مدیـران برنامه هـای راهبـردی و مجریـان طرح های کالن تحقیقاتی برای تشـکیل جلسـات کمیته هـای مدیریت 
طرح هـای کالن تحقیقاتـی و پیگیری اجـرای مصوبات آنها 

   پیشـنهاد اصـالح مـوردی ضوابـط و قالب هـای  جـاری )قالـب تدویـن سـند برنامـه راهبـردی، شناسـنامه طـرح  کالن، طـرح/ 
پـروژه  تحقیقاتـی و گزارش هـای نهایـی( بـر حسـب ضـرورت، بـرای بررسـی و تصویـب در کمیسـیون 

   انجام کلیه مکاتبات، تشکیل منظم جلسات کمیسیون و مستندسازی مباحث و تصمیمات متخذه

مـاده پنـج: بـر مبنای نتایـج حاصـل از مطالعـات آینده پژوهـی، اسـناد باالدسـتی، سیاسـت ها، راهبردهـا و برنامه هـای وزارت 
جهـاد کشـاورزی و نیـز پیشـنهادات مسـتدل واصلـه بـه کمیسـیون، عناویـن برنامه هـای راهبـردی جدید یـا هر گونـه تغییر در 
برنامه هـای راهبـردی جـاری، بـا پیشـنهاد کمیسـیون، به تصویب شـورای تحقیقات سـازمان می رسـد و کمیسـیون موظف به 

پیگیـری تدویـن اسـناد برنامه هـای راهبردی و اجـرای آنها می باشـد. 

ماده شـش: کمیسـیون موظف اسـت با تعیین مسـئول تدویـن برنامه راهبـردی، چارچـوب و روش پیشـنهادی وی را در قالب 
یـک طـرح/ پـروژه تحقیقاتـی بررسـی و بـا زمان بندی مشـخص، تائیـد و ابالغ نماید. مسـئول تدویـن، مجری طـرح/ پروژه 

تحقیقاتـی مذکـور خواهد بود.

مـاده هفـت: مسـئول تدویـن برنامه راهبردی موظف اسـت سـند برنامـه راهبردی را بر اسـاس چارچـوب مصوب تهیـه و برای 
بررسـی و تائیـد بـه کمیسـیون ارائـه نماید. کمیسـیون برنامه را بـرای تصویـب نهایی به شـورای تحقیقات ارائـه می نماید.    

مـاده هشـت: پـس از تصویـب سـند برنامه راهبـردی در شـورای تحقیقـات، مدیر منصـوب از طرف رئیس سـازمان، مسـئول 
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اجـرای برنامه خواهـد بود. 

ماده نه: وظایف مدیر برنامه راهبردی
  اجرای برنامه راهبردی بر اساس سند مصوب

  به روزرسانی چالش های کالن و اولویت بندی آنها در مقاطع زمانی مشخص و ارائه به کمیسیون برای تائید
  پیشنهاد عناوین طرح های کالن تحقیقاتی متناسب با چالش های کالن و مجریان آنها به کمیسیون برای تصویب

  بررسـی شناسـنامه طرح هـای کالن تحقیقاتـی )بـا تاکیـد بـر برونداد، اشـتراک واحدهـای تحقیقاتی ملـی، زمان بنـدی و هزینه 
اجـرا( و ارسـال موارد تایید شـده به کمیسـیون

  نظارت بر پیشرفت اجرا و بررسی گزارش های ادواری، نهایی و برونداد طرح های کالن تحقیقاتی
  تدویـن اثربخشـی برنامـه از طریـق جمع بنـدی و تلفیـق برونـداد طرح هـای کالن تحقیقاتـی بـه منظـور ارائـه بـه کمیسـیون و 

متعاقبـًا شـورای تحقیقات 

تبصـره یـک: مدیـر برنامـه می توانـد حسـب مـورد از صاحب نظـران و خبـرگان موضوعـی داخـل یـا خـارج سـازمان بـرای 
مشـورت یـا همـکاری اسـتفاده نماید.

تبصره دو: دبیرخانه برنامه های راهبردی در محل دفتر امور پژوهشی سازمان مستقر می باشد.

مـاده ده: برنامه هـای راهبـردی مصـوب شـورای تحقیقـات سـازمان، مـالک تصویـب طرح هـای کالن و طرح هـا/ پروژه هـای 
تحقیقاتـی می باشـند.

مـاده یـازده: بـر اسـاس سـند برنامه راهبـردی مصـوب و بـه پیشـنهاد مدیـر برنامـه، عناویـن طرح هـای کالن تحقیقاتی ذیل 
برنامـه و مجـری هـر یـک از آنهـا بـه تصویب کمیسـیون می رسـد. 

مـاده دوازده: مجـری طـرح کالن تحقیقاتـی از بیـن اعضـای  هیـات علمـی صاحـب نظـر و خبـره سـازمان بـا حکـم رئیـس 
کمیسـیون منصـوب می  شـود. حسـب پیشـنهاد مدیـر برنامـه و تصویب کمیسـیون مجـری طـرح کالن تحقیقاتـی می تواند از 

متخصصـان صاحـب نظـر و خبـره خارج سـازمان باشـد.   

مـاده سـیزده: مجـری طـرح کالن تحقیقاتی، موظف اسـت حداکثر ظرف مـدت دو ماه پـس از انتصاب، شناسـنامه طرح را در 
سـامانه سـمپات بارگذاری نماید، تا در کمیسـیون بررسـی و تصویب شـود. 

تبصره: مجری طرح کالن تحقیقاتی می تواند مجری طرح/ پروژه تحقیقاتی ذیل طرح کالن  باشد. 

ماده چهارده: وظایف مجری طرح کالن تحقیقاتی
   اجرای طرح کالن بر اساس شناسنامه مصوب 

   پیشنهاد اعضای کمیته مدیریت طرح کالن به کمیسیون 
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   تشکیل منظم کمیته مدیریت طرح کالن و پیگیری اجرای مصوبات
   اعالم اولویت های نیازمند پژوهش به واحدهای تحقیقاتی ملی

   تائید اولیه طرح ها و پروژه های تحقیقاتی برای بررسی و تصویب در کمیته های علمی - فنی  
   نظارت بر پیشرفت اجرا و بررسی گزارش های ادواری، نهایی و خروجی طرح ها/ پروژه های تحقیقاتی

   ارائه گزارش های پیشرفت، ادواری و نهایی طرح کالن  به مدیر برنامه 
   پیشنهاد تغییرات مورد نیاز در طرح کالن به مدیر برنامه

   تدوین برونداد طرح کالن از طریق جمع بندی و تلفیق خروجی طرح ها/ پروژه های تحقیقاتی و ارائه آن به مدیر برنامه 

مـاده پانـزده: هـر گونـه تغییـر در طـرح کالن تحقیقاتـی )اعـم از مجـری، اعضـاء کمیتـه مدیریـت، محتـوی و ...( منـوط به 
تصویب در کمیسـیون اسـت. 

مـاده شـانزده: بـه منظـور هماهنگـی و نظـارت بـر حسـن اجـرا، هـر طـرح کالن تحقیقاتـی دارای " کمیتـه مدیریـت طـرح"، 
متشـکل از صاحب نظـران و خبـرگان موضوعـی داخـل یـا خـارج سـازمان می باشـد.    

تبصره یک: مجری طرح کالن تحقیقاتی، رئیس کمیته مدیریت طرح بوده و مسئول کلیه مصوبات و پیگیری آنها می باشد.  
تبصـره دو: حضـور نماینـده واحدهـای تحقیقاتـی ملـی ذیربـط، واحد)هـای( اجرایـی مربوطـه در وزارت جهـاد کشـاورزی، 
موسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی، بخـش خصوصی و متخصـص اقتصـادی - اجتماعی در کمیتـه مدیریت طرح ضروری اسـت. 

تبصره سه: احکام اعضاء کمیته مدیریت طرح توسط رئیس کمیسیون برای مدت دو سال صادر می شود. 
تبصـره چهـار: حسـب مـورد و بـا هـدف تکمیـل تخصـص هـای موجـود در کمیتـه، دعـوت از صاحب نظـران و خبـرگان 

موضوعـی داخـل یـا خـارج از سـازمان، بـه منظـور شـرکت در جلسـات کمیتـه بالمانـع اسـت. 
تبصره پنج: دبیرخانه کمیته مدیریت طرح کالن در محل دفتر امور پژوهشی سازمان مستقر می باشد. 

ماده هفده: وظایف کمیته مدیریت طرح کالن تحقیقاتی
   احصاء محورها و مسائل اساسی و اولویت بندی آنها 

   بررسی دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهش های در دست اجرای مرتبط با محورها و مسائل اساسی در داخل و خارج از کشور
   تطبیق طرح ها و پروژه های تحقیقاتی با محورها و اولویت های نیازمند پژوهش 

   بررسی پیشنهاد تغییرات مورد نیاز در طرح کالن 
   همکاری در تدوین برونداد طرح کالن از طریق جمع بندی و تلفیق خروجی طرح ها/ پروژه های تحقیقاتی

مـاده هجـده: مجـری طـرح  کالن تحقیقاتـی، محورهـا و اولویت های نیازمنـد پژوهـش را به واحـد تحقیقاتی ملـی محوری و 
طـرف اشـتراک اعـالم می نماید. 

  
ماده نوزده: اولویت های طرح کالن تحقیقاتی، مالک عمل در بررسی و تصویب طرح ها/ پروژه های تحقیقاتی خواهند بود. 
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مـاده بیسـت: بـه منظـور بهره گیـری حداکثـری از ظرفیت هـای علمـی کشـور، واحدهـای تحقیقاتـی ملـی موظفنـد دریافـت 
طرح هـا/ پروژه هـای مرتبـط بـا اولویت هـای مذکـور را بـه فراخـوان بگذارنـد. 

مـاده بیسـت و یـک: محققـان غیـر هیـات علمی داخـل یا خـارج از سـازمان، منـوط بـه تائیـد شایسـتگی علمی آنها توسـط 
معاونـت پژوهـش و فنـاوری سـازمان، مجـاز بـه بارگـذاری شناسـنامه طـرح/ پـروژه تحقیقاتی در سـامانه سـمپات می باشـند. 

تبصـره: از اعضـاء هیـات علمـی و محققان غیـر هیات علمی داخـل یا خارج سـازمان که گـزارش نهایی معوقـه دارند، طرح/ 
پـروژه تحقیقاتـی جدیـد پذیرفتـه نمـی شـود. در مـوارد اسـتثناء منـوط بـه تائیدکمیسـیون، پذیـرش صرفـًا یک طـرح/ پروژه 

تحقیقاتـی جدیـد از افراد مذکـور امکان پذیر اسـت.

مـاده بیسـت و دو: هـر طـرح تحقیقاتـی حداقـل بـا سـه پـروژه تعریـف می شـود. حداکثـر ظرف مدت سـه مـاه پـس از ابالغ 
طـرح، شناسـنامه کلیـه پروژه هـای تحقیقاتـی ذیـل آن در سـامانه سـمپات بارگـذاری می شـود. در غیـر این صـورت، ابالغیه 

طـرح تحقیقاتـی لغـو می گردد. 

تبصـره: در مـواردی که نتایج بدسـت آمـده از اجرای پروژه هـای تحقیقاتی ذیل یك طـرح، تغییراتی را در نوع یا محتوای سـایر 
پروژه هـای ذیـل آن ایجـاب نمایـد، بـا تائید  مراجـع تصویب کننده طـرح، پروژه هایی از طـرح کم یا به آن اضافه می شـوند. 

ماده بیسـت و سـه: در مواردی که بخشـی از نیروی انسـانی، امکانـات، تجهیزات و اعتبـارات طرح/ پروژه تحقیقاتی توسـط 
واحدهـای تحقیقاتـی ملـی یـا اسـتانی و بخشـی توسـط دیگر اشـخاص حقیقی یـا حقوقی خـارج از سـازمان ، اعـم از دولتی یا 
غیر دولتـی، تامیـن شـده باشـد، بارگـذاری قرارداد)هـای( منعقـده کـه بـه تائید  مقـام مجـاز طرفین رسـیده باشـد، هم زمان با 

بارگـذاری شناسـنامه طـرح/ پروژه تحقیقاتی، در سـامانه سـمپات ضروری اسـت.

مـاده بیسـت و چهار: مجـری طـرح کالن تحقیقاتـی موظف بـه انطباق طـرح/ پـروژه تحقیقاتی پیشـنهادی بـا اولویت های 
طـرح کالن، قبـل از بررسـی طـرح/ پـروژه تحقیقاتـی در کمیته علمـی - فنی ذیربط می باشـد. 

مـاده بیسـت و پنـج: مرجـع بررسـی علمی - فنـی طرح/ پـروژه  تحقیقاتـی، "کمیتـه علمی - فنی" اسـت کـه با ترکیـب زیر در 
هـر واحـد تحقیقاتی ملی تشـکیل می شـود:

   رئیس واحد تحقیقاتی ملی )رئیس(
   معاون پژوهش و فناوری واحد تحقیقاتی ملی )نایب رئیس(

   مسئول ساختار ستادی مدیریت پژوهش و فناوری در واحد تحقیقاتی ملی )دبیر و عضو( 
   پنج تا نه نفر متخصص صاحب نظر، خبره و آشنا با مسائل  و مشکالت بخش کشاورزی و حوزه تخصصی مربوطه )عضو(

   نماینـده واحد)هـای( اجرایـی ذیربـط در وزارت جهـاد کشـاورزی، بـا حداقـل مـدرک تحصیلـی کارشناسـی ارشـد )عضـو غیـر 
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ثابـت، حسـب موضوع(
   نماینده موسسه آموزش و ترویج کشاورزی )عضو(

تبصـره یـک: رئیـس واحـد تحقیقاتـی ملـی، بـه لحـاظ جایـگاه حقوقـی، رئیـس کمیتـه علمی - فنـی بـوده و مسـئول کلیه 
مصوبـات و پیگیـری آنهـا می باشـد.  

تبصـره دو: احـکام نایب رئیـس، دبیـر و اعضاء توسـط رئیـس کمیته صادر می شـود. حکم رئیـس ، نایب رئیـس و دبیر کمیته 
محـدود بـه زمـان نبوده ولی حکـم اعضـای کمیته برای مدت دو سـال صـادر می گردد.  

تبصـره سـه: نماینـده واحد)هـای( اجرایـی ذیربـط در وزارت جهـاد کشـاورزی و موسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی، بر 
اسـاس اسـتعالم کتبـی رئیـس واحـد تحقیقاتـی ملـی از واحد)هـا( و موسسـه موصـوف تعییـن می گردنـد.

تبصـره چهـار: سـه نفـر از متخصصـان صاحب نظر، خبره و آشـنا با مسـائل و مشـکالت بخـش )موضوع بنـد 4( از بیـن اعضاء 
هیـات علمـی خـارج از واحـد تحقیقاتی ملـی انتخاب می شـوند. بازنشسـتگان هر واحـد تحقیقاتی عضـو داخلی محسـوب می گردند.        
تبصـره پنج: حسـب مورد و با هـدف تکمیل تخصص هـای موجود در کمیته، دعـوت از صاحب نظران و خبـرگان موضوعی 

داخـل یـا خـارج از واحد تحقیقاتی ملی، به منظور شـرکت در جلسـات کمیته بدون حق رای، بالمانع اسـت.
تبصـره شـش: توصیـه بـر بررسـی طـرح/ پـروژه تحقیقاتـی ذیـل طـرح کالن تحقیقاتـی در کمیتـه علمـی - فنی بـا حضور 

مجـری طـرح کالن مربوطه اسـت. 

مـاده بیسـت و شـش: بررسـی و تصویـب طـرح هـا/ پروژه هـای تحقیقاتـی حـوزه آمـوزش و ترویـج در کمیته علمـی- فنی 
آمـوزش و ترویـج کـه بـا ترکیـب زیـر در موسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی تشـکیل می گـردد، صـورت می پذیـرد:

   رئیس موسسه )رئیس(
   معاون علمی و فناوری موسسه )نایب رئیس(

   مدیر کل دفتر ترویج )عضو(
   مدیر کل دفتر امور پژوهشی سازمان )عضو(

   سه نفر متخصص صاحب نظر، خبره و آشنا با مسائل  و مشکالت بخش از خارج موسسه )عضو(
   معاون پژوهش و فناوری واحد تحقیقاتی ملی ذیربط )عضو غیرثابت، حسب موضوع(

تبصـره یـک: رئیـس موسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی، به لحـاظ جایـگاه حقوقـی، رئیـس کمیته علمـی- فنی بـوده و 
مسـئول کلیـه مصوبـات و پیگیـری آنها می باشـد.  

تبصـره دو: احـکام نائـب  رئیـس، دبیـر و اعضاء توسـط رئیس کمیتـه صادر می شـود. حکم رئیـس ، نایب  رئیـس و مدیر کل 
دفتـر امـور پژوهشـی سـازمان محـدود بـه زمان نبـوده، ولی حکم سـایر اعضـای کمیته بـرای مدت دو سـال صـادر می گردد.

تبصره سـه: حسـب مـورد و با هدف تکمیـل تخصص های موجـود در کمیته، دعـوت از صاحب نظران و خبـرگان موضوعی 
داخـل یـا خـارج از واحـد تحقیقاتی ملی، به منظور شـرکت در جلسـات کمیته بدون حق رای، بالمانع اسـت.

تبصـره چهـار: توصیـه بـر بررسـی طـرح/ پـروژه تحقیقاتـی ذیـل طـرح کالن تحقیقاتـی در کمیتـه علمـی - فنی بـا حضور 
مجـری طـرح کالن مربوطه اسـت. 
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مـاده بیسـت و هفت: بررسـی و تصویب طرح هـا/ پروژه هـای تحقیقاتی مدیریـت دانش و اقتصـادی- اجتماعـی، در " کمیته 
علمـی - فنـی مدیریـت و اقتصـاد" که با ترکیب زیر در سـتاد سـازمان تشـکیل می شـود صـورت می پذیرد:

   معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان )رئیس(
   رئیس مرکز فناوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی )نایب رئیس( 

   مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان )دبیر( 
   مدیرکل دفتر امور پژوهشی سازمان )عضو(

   پنج نفر متخصص صاحب نظر، خبره و آشنا با مسائل  و مشکالت بخش )عضو( 

تبصـره یـک: معـاون برنامه ریزی و امـور اقتصادی سـازمان، به لحاظ جایـگاه حقوقی، رئیـس کمیته علمـی - فنی مدیریت 
و اقتصـاد بوده و مسـئول کلیـه مصوبات و پیگیری آنها می باشـد. 

تبصـره دو: احـکام نایب رئیـس، دبیـر و اعضـاء کمیته توسـط رییس کمیسـیون صادر می شـود. حکم رئیـس، نایب رئیـس، دبیر و 
مدیـر کل دفتـر امـور پژوهشـی سـازمان محـدود بـه زمان نبـوده ولی حکـم اعضای موضـوع بند 5 بـرای مدت دو سـال صـادر می گردد.  

تبصره سه: دبیرخانه کمیته در دفتر امور اقتصادی سازمان مستقر می باشد.
تبصـره چهـار: از پنـج نفـر متخصـص صاحب نظر، خبره و آشـنا با مسـائل  و مشـکالت بخـش، الزامًا یک نفـر با تخصص 
آمـوزش و ترویـج بـه پیشـنهاد رئیس موسسـه آموزش و ترویج کشـاورزی، یـک نفر با تخصـص اقتصاد به پیشـنهاد مدیر کل 
دفتـر امـور اقتصـادی سـازمان و یـک نفـر با تخصـص علوم و فنـاوری اطالعات کشـاورزی بـه پیشـنهاد رئیس مرکـز فناوری 

اطالعـات و اطالع رسـانی کشـاورزی، عضـو کمیتـه خواهند بود.   
تبصـره پنج: حسـب مورد و با هـدف تکمیل تخصص هـای موجود در کمیته، دعـوت از صاحب نظران و خبـرگان موضوعی 

داخل یا خارج سـازمان، به منظور شـرکت در جلسـات کمیته، بدون حق رای، بالمانع اسـت. 
تبصـره شـش: طرح هـا/ پروژه های تحقیقاتـی اعضاء هیـات علمـی و محققان غیـر هیات علمـی دارای تخصـص اقتصاد، 

فنـاوری اطالعـات، اطالع رسـانی و مـوارد مشـابه، در این کمیته بررسـی می شـوند. 

مـاده بیسـت و هشـت: بـه منظـور تسـریع در بررسـی پروژه هـای تحقیقاتی سفارشـی منطبـق بـا اولویت های علمـی و فنی 
مناطـق " کمیتـه علمی-فنـی منطقـه" بـا ترکیـب زیر تشـکیل می گردد، می باشـد:

   رئیس منطقه )رئیس(
   معاون پژوهش و فناوری واحد تحقیقاتی استانی متولی منطقه )دبیر(

   معاون پژوهش و فناوری واحد تحقیقاتی ملی ذیربط )عضو غیر ثابت، حسب موضوع(
   پنج نفر متخصص صاحب نظر، خبره و آشنا با مسائل  و مشکالت بخش )عضو(

   نماینده موسسه آموزش و ترویج کشاورزی )عضو(

تبصـره یـک: احـکام رئیس، دبیـر و اعضای کمیته توسـط رئیس کمیسـیون صادر می شـود. حکـم رئیس و دبیـر محدود به 
زمـان نبـوده ولی حکـم اعضای کمیتـه برای مدت دو سـال صـادر می گردد.  
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تبصـره دو: پنـج نفـر متخصـص صاحب نظـر، خبـره و آشـنا بـا مسـائل و مشـکالت بخـش، از بیـن اعضـای هیـات علمـی 
واحدهـای تحقیقاتـی مسـتقر در منطقه یا خارج آن، از گرایشـات مختلف "زراعی و باغی"، "دام، طیـور و آبزیان"، "منابع طبیعی 
و آبخیـزداری" و "پشـتیبان )خـاک و آب، گیـاه پزشـکی، فنـی و مهندسـی، بیوتکنولـوژی(" در تعامـل بـا واحدهـای تحقیقاتی 

ملـی، توسـط رئیـس منطقه به کمیسـیون پیشـنهاد می شـوند. 
تبصره سـه: حسـب مـورد و با هدف تکمیـل تخصص های موجـود در کمیته، دعـوت از صاحب نظران و خبـرگان موضوعی 

داخـل یـا خـارج از واحـد تحقیقاتی ملی، به منظور شـرکت در جلسـات کمیته بدون حق رای، بالمانع اسـت.
تبصره چهار: دبیرخانه کمیته علمی - فنی منطقه در واحد تحقیقاتی استانی متولی منطقه مستقر می باشد. 

تبصره پنج: هر محقق استانی می تواند صرفا مجری یک پروژه استانی در دست اجرا باشد.
 تبصـره شـش: محقق اسـتانی موظف اسـت در کنار طرح مصـوب اسـتانی وظایف ملی خـود در اجرای پـروزه های مصوب 

واحـد ملی ذیربـط را نیز به انجام رسـاند. 
تبصـره هفـت: پـروژه تحقیقاتـی مصـوب کمیتـه علمی- فنـی منطقـه از نظـر اولویت یـا در قالـب اولویت های طـرح کالن 
اسـت کـه مجـری طـرح کالن آن را تاییـد مینماید، یا اولویت منطقه ای موسسـه ملی اسـت کـه دفاع از آن را معاون پژوهشـی 
موسسـه مربوطـه در کمیسـیون انجـام مـی دهـد و یـا سـفارش یـا اولویـت منطقه اسـت کـه دبیـر کمیته علمـی – فنـی منطقه 

دفـاع از آن را در کمیسـیون انجـام مـی دهد. 

ماده بیست و نه: وظایف کمیته علمی - فنی
   پیشـنهاد سیاسـت ها، راهبردهـا، برنامه هـا و طرح هـای کالن تحقیقاتـی بـه اسـتناد گزارش های پژوهشـی/ فنـی و تحلیلی به 

مراجـع ذیربط 
   همـکاری و مشـارکت موثـر در آینده پژوهـی، نیازسـنجی و تعیین چالش ها در مسـیر تدویـن برنامه های راهبـردی و طرح های 

کالن تحقیقاتی
   تهیه برنامه پژوهشی واحد تحقیقاتی ملی، متناسب با برش برنامه های راهبردی و اولویت طرح های کالن تحقیقاتی 

   بررسـی علمـی - فنـی و تصویـب شناسـنامه طرح هـا/ پروژه هـای تحقیقاتـی منطبق بـا سیاسـت ها، راهبردها، بـرش برنامه ها 
بـر شـکل گیری پروژه هـای تحقیقاتـی مشـترک و صالحیـت شایسـتگی  تاکیـد  اولویـت طرح هـای کالن تحقیقاتـی )بـا  و 
دسـت اندرکاران اجـرا، میـزان و محـل تامیـن اعتبـار مـورد نیـاز طرح هـا/ پروژه هـای تحقیقاتـی متناسـب بـا اعتبـارات مصـوب(

   نظارت بر حسن اجرای طرح ها/ پروژه های تحقیقاتی و رسیدگی به چالش های موجود بر سر راه اجرای مطلوب آنها 
   بررسی و تصمیم گیری در مورد تغییرات پیشنهادی شناسنامه طرح ها/ پروژه های تحقیقاتی 

   پیشنهاد خاتمه پیش از موعد طرح/ پروژه تحقیقاتی به کمیسیون، با ارائه دالیل  متقن
   بررسی و تصویب گزارش ساالنه و نهایی طرح ها/ پروژه های تحقیقاتی، گزارش های علمی- فنی/ تحلیلی/ تحلیلی - مطالعاتی 

   بررسـی و تصویـب خروجـی طرح هـا/ پروژه هـای تحقیقاتـی و ارائـه پیشـنهادهای تکمیلـی بـرای ادامـه آنهـا )در رابطـه بـا 
پروژه هـای ذیـل طـرح کالن تحقیقاتـی، انعـکاس موضـوع بـه مجـری طـرح کالن ضـروری اسـت(

   ارائه گزارش های شش ماهه فعالیت ها به کمیسیون

تبصره: وظایف کمیته علمی - فنی منطقه، محدود به بندهای 4 الی 9 می باشند. 
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مـاده سـی: بـه منظـور بررسـی و تصویـب پروژه هـای تحقیقاتـی مشـترک، کمیتـه علمـی - فنـی واحـد تحقیقاتـی مرتبـط بـا 
تخصـص مجـری مسـئول با حضـور رئیس/ نایب رئیـس کمیته علمی – فنـی طرف)های( اشـتراک، عهده دار بررسـی و اعالم 

نظـر نهایـی  اسـت. مصوبـه ایـن کمیته بـرای طرف)هـای( اشـتراک الزم االجرا می باشـد.

مـاده سـی و یـک: کمیتـه  علمـی - فنـی موظف بـه اعـالم نتیجـه بررسـی طـرح/ پـروژه  تحقیقاتی، بـا ذکـر اعتبـار مصوب و 
محـل تامیـن آن بـه دبیرخانـه کمیسـیون، حداکثـر دو مـاه پـس از وصـول بـه دبیرخانـه کمیته می باشـد.    

تبصره: بررسی طرح/ پروژه تحقیقاتی سفارشی، حداکثر یک ماه پس از وصول به دبیرخانه کمیته انجام می شود.

مـاده سـی و دو: کمیسـیون موظـف بـه اعـالم نظر در مـورد طـرح/ پـروژه تحقیقاتی بـه کمیتـه علمی - فنـی ذیربـط، حداکثر 
یـک ماه پـس از وصـول بـه دبیرخانه کمیسـیون می باشـد.   

تبصـره یک: بررسـی طـرح/ پروژه تحقیقاتی سفارشـی، حداکثر ظـرف مدت دو هفته پـس از وصول به دبیرخانه کمیسـیون 
صـورت می پذیرد. 

تبصـره دو: طـرح هـا و پـروژه هـای تحقیقاتـی ذیـل طـرح هـای کالن تحقیقاتی با تصویـب کمیتـه علمی - فنـی  و مجری 
طـرح کالن، مصـوب تلقـی گردیـده و صرفـًا بـرای اطـالع و اخذ شـماره مصـوب بـه دبیرخانه کمیسـیون ارجاع خواهند شـد. 

مـاده سـی و سـه: ابالغ طـرح/ پـروژه تحقیقاتی بـرای اجـرا، به مجـری مسـئول/ مجری طـرح/ پـروژه  تحقیقاتـی و تمامی 
واحدهـای تحقیقاتـی ملـی یـا اسـتانی ذیربـط، با ارسـال رونوشـت بـه مجـری طـرح کالن تحقیقاتی، مدیـر برنامـه راهبردی 
مربوطـه و دبیرخانـه کمیسـیون، توسـط رئیـس کمیتـه علمـی - فنی صـورت می پذیـرد. ذکر اعتبـار مصوب و محـل تامین آن 

در ابالغیـه مذکـور ضروری اسـت. 

تبصـره : ابـالغ اجـرای پـروژه تحقیقاتی مشـترک، توسـط رئیس کمیتـه علمی - فنـی واحـد تحقیقاتی ملی مجری مسـئول 
صـورت می پذیـرد. اشـاره بـه سـهم هر یـک از طرف هـای اشـتراک در تامین اعتبـار مصوب پـروژه با قیـد محل تامیـن اعتبار 

و حـدود مالکیـت فکـری نتایـج، در ابالغیه پروژه های مشـترک ضروری اسـت. 

مـاده سـی و چهـار: مجـری مسـئول/ مجـری طـرح/ پـروژه  تحقیقاتـی موظف اسـت بـر اسـاس مفـاد شناسـنامه مصوب و 
ابالغیـه، طـرح/ پـروژه تحقیقاتـی را اجـرا نمـوده و در پایـان هـر سـال، اقدامـات بـه عمـل آمـده و نتایـج حاصلـه را در قالـب 
گزارش سـاالنه )بر اسـاس دسـتورالعمل مشـروح سـرفصل های گزارش سـاالنه و نهایی( در سـامانه سـمپات بارگذاری و تائید 

آن را از طریـق بخـش تحقیقاتـی ذیربـط، از کمیتـه علمـی - فنـی مربوطـه درخواسـت نماید.

تبصـره : در صورتـی کـه مـدت اجرای طرح/ پروژه تحقیقاتی کمتر از دو سـال باشـد، یا طرح/ پروژه تحقیقاتی در شـش ماهه 
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دوم سـال برای اجرا ابالغ شـده اسـت، تدوین گزارش سـاالنه ضرورت ندارد. 

مـاده سـی و پنـج: متعاقـب ابـالغ هر طـرح/ پـروژه تحقیقاتـی بـرای اجـرا، هرگونـه تغییـر در آن، باید بـا ذکر دالیـل متقن، 
حداقـل چهـار مـاه قبـل از تاریـخ خاتمـه طـرح/ پـروژه تحقیقاتـی، از طریـق سـامانه سـمپات درخواسـت و به تصویـب کمیته 

علمـی - فنـی ذیربط برسـد. 

تبصـره: تصویـب هـر گونـه تغییـر در طرح/پـروژه تحقیقاتـی، منوط بـه تائیـد  مجری طـرح کالن قبـل از بررسـی در کمیته 
علمـی - فنی اسـت. 

ماده سـی و شـش: منتـج از نظـارت کمیتـه علمـی - فنی بـر اجـرای طرح هـا/ پروژه هـای تحقیقاتی، کمیتـه مجاز بـه انجام 
تغییـرات ضـروری در شناسـنامه و ابـالغ آن برای اجرا می باشـد. 

مـاده سـی و هفت: مجری مسـئول/ مجری طرح/ پـروژه  تحقیقاتـی موظف اسـت در مهلت تعیین شـده در ابالغیه، نسـبت 
بـه تدویـن گزارش نهایی )بر اسـاس دسـتورالعمل مشـروح سـرفصل های گزارش سـاالنه و نهایـی( و بارگذاری آن در سـامانه 

سـمپات اقدام نماید.

تبصـره یـک: در مـورد طـرح  کالن، طـرح/ پـروژه تحقیقاتی چنـد نقطه ای یـا مشـترك، پیگیری اخـذ گـزارش از مجریان، 
جمع بنـدی و تدویـن گـزارش نهایـی، بـر عهـده مجـری مسـئول آن می باشـد. گـزارش هـر یـک از مجریـان بایـد بر اسـاس 
دسـتورالعمل مشـروح سـرفصل های گـزارش سـاالنه و نهایی تهیه و همـراه داده های خـام حاصل از اجرای پـروژه ، به مجری 

مسـئول تحویل شـود.
تبصـره دو: در مـورد آن دسـته از پروژه هـای تحقیقاتـی سفارشـی کـه کارفرمـا خواهـان تدویـن گـزارش نهایـی در قالـب 
متفاوتـی اسـت، مجری  مسـئول/ مجـری موظف به تدویـن گزارش نهایـی در هر دو شـکل )”قالب مورد درخواسـت کارفرما“ 

و”مطابـق بـا دسـتورالعمل مشـروح سـرفصل های گـزارش سـاالنه و  نهایی“( می باشـد. 

ماده سی و هشت: مرجع بررسی و تائید گزارش نهایی و خروجی طرح/ پروژه تحقیقاتی، کمیته علمی - فنی ذیربط است. 

تبصـره یـک: دعـوت از مجری طـرح کالن تحقیقاتـی برای حضور در جلسـه کمیتـه علمی - فنـی در زمان بررسـی گزارش 
نهایـی  طـرح/ پـروژه تحقیقاتـی ذیـل طـرح کالن ضـروری اسـت. اعطاء فروسـت بـه این گزارشـات منـوط به تائیـد خروجی 

مربوطـه توسـط مجـری طـرح کالن تحقیقاتی ذیربط اسـت.    
تبصـره دو: در مـورد پروژه هـای تحقیقاتی مشـترک، کمیته علمـی - فنی مرتبط با تخصص مجری مسـئول بـا حضور رئیس/ 

نایب  رئیـس کمیتـه علمـی - فنی طرف)های( اشـتراک، عهـده دار تعیین تکلیف و طی مراحل ثبت و اخذ فروسـت می باشـد.
تبصـره سـه: تائیـد گـزارش نهایـی پـروژه تحقیقاتـی مقدماتـی )پـروژه  ای کـه بـا هـدف دسـتیابی بـه خروجـی مـورد نیـاز 
پـروژه ای دیگـر انجـام شـده اسـت( در کمیتـه علمـی- فنـی و اخـذ فروسـت آن، منوط بـه تصویب پـروژه تحقیقاتـی بعدی در 



19

دستورالعمل تصويب برنامه ها، طرح ها، پروژه ها و گزارش های تحقيقاتی

کمیتـه علمـی- فنـی خواهـد بود.  
تبصـره چهـار: روش بررسـی و تائیـد گـزارش نهایی طـرح/ پـروژه  تحقیقاتی بر اسـاس شـیوه نامه ای خواهد بود کـه حداکثر 

سـه مـاه پـس از ابـالغ این دسـتورالعمل، توسـط معاونت پژوهـش و فناوری سـازمان تدوین و ابالغ می شـود.  

مـاده سـی و نـه: انتشـار خروجی طـرح / پـروژه تحقیقاتی ذیـل طـرح کالن و برخـورداری محقـق از امتیـاز مربوطـه منوط به 
تائیـد مجـری طـرح کالن تحقیقاتـی ذیربـط بـوده و در مـورد سـایر طرح هـا/ پروژه هـای تحقیقاتـی منـوط بـه تائیـد معـاون 

پژوهـش و فنـاوری سـازمان می باشـد. 

مـاده چهـل: مجـری طـرح کالن تحقیقاتـی موظـف اسـت در موعـد مقرر نسـبت بـه تدوین گـزارش )بر اسـاس دسـتورالعمل 
مشـروح سـرفصل های گـزارش سـاالنه و نهایـی( منتـج از تلفیق نتایـج حاصل از اجـرای طرح هـا/ پروژه هـای تحقیقاتی ذیل 

طـرح و بارگذاری آن در سـامانه سـمپات اقـدام نماید.

مـاده چهـل و یـک: مرجـع بررسـی و تائیـد گـزارش نهایـی طـرح کالن تحقیقاتی، کمیسـیون اسـت. گـزارش نهایـی پس از 
تائیـد  مدیـر برنامـه، حداکثـر ظـرف مدت دو ماه در کمیسـیون مطرح و برونداد آن منوط به تائید کمیسـیون، منتشـر می شـود. 

مجـری طـرح کالن تحقیقاتـی پـس از تائیـد کمیسـیون می توانـد از امتیاز برونـداد طرح برخوردار شـود. 

مـاده چهـل و دو: مرکـز فنـاوری اطالعـات و اطالع رسـانی کشـاورزی موظـف اسـت پـس از دریافـت تائیدیـه گـزارش نهایی 
طـرح/ پـروژه تحقیقاتـی از کمیتـه علمـی - فنـی یـا گـزارش نهایـی طـرح کالن تحقیقاتـی از کمیسـیون، نسـبت بـه اعطـاء 

فروسـت بـه آن اقـدام نماید.

تبصـره یـك: بـه گـزارش نهایـی هـر طـرح/ پـروژه تحقیقاتـی کـه دارای شناسـنامه و شـماره مصـوب اسـت، یك فروسـت 
می یابـد.  اختصـاص 

تبصره دو: به گزارش نهایی با درجه "ضعیف"، فروست اختصاص نیافته و منتشر نمی شود. منوط به ارائه دالیل متقن توسط 
کمیته علمی- فنی ذیربط، این قبیل گزارش های نهایی مختومه اعالم شده و نام مجری از فهرست گزارش های نهایی معوقه 

حذف می گردد. کمیته علمی- فنی مربوطه باید موضوع را در بررسی طرح ها و پروژه های بعدی محقق مد نظر قرار دهد. 

مـاده چهـل و سـه: مدیـر برنامـه راهبـردی روند پیشـرفت و دسـتیابی بـه اهـداف تعییـن شـده برنامـه، منتـج از گزارش های 
ادواری یـا نهایـی  دریافتـی از مجریـان طرح هـای کالن تحقیقاتـی را در قالـب گزارش هـای شـش ماهه بـه کمیسـیون ارائـه 

می نمایـد. ایـن گزارش هـا اثربخشـی برنامـه و برونـداد طرح هـای کالن را در بـر می گیرنـد. 

ماده چهل و چهار: مدیر برنامه گزارش اثربخشی حاصله را به شورای تحقیقات ارائه خواهد داد.   

این دستورالعمل در 44 ماده و 55 تبصره در تاریخ 1399/4/1به تصویب شورای تحقیقات کشاورزی رسید.
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1-  عنوان برنامه:  

2- عنوان طرح:

فـارســی:

انگلیسی:

3- نوع طرح: 

4- موسسه یا مرکز ملی ذیربط: 

5- واحد/ واحدهای سفارش دهنده:

6- تاریخ شروع:    

7- مدت اجرا:   سال                 /  ماه

8 - محل/ محل های اجرا :

نام واحدردیف

نام مرکز/ ایستگاهنام شهرنام استانردیف

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

شناسنامه طرح تحقیقاتی

شماره ثبت :                                                                                                                                                                                        شماره مصوب :

بسمه تعالی
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ردیف

ردیف

رشته تحصیلیآخرین مدرك تحصیلینام ونام خانوادگی

رشته تحصیلیآخرین مدرك تحصیلینام ونام خانوادگی

واحد متبوعکد پرسنلیمرتبه علمی

واحد متبوعکد پرسنلیمرتبه علمی

9- خالصه :

10- واژه های کلیدی:

11- مشخصات دست اندرکاران طرح:

1-11  مشخصات مجری مسئول:

  2-11 مشخصات مشاور/مشاورین:

3-11  مشخصات و شرح وظایف مجریان پروژه های طرح:

12- مسئله اساسی، اهمیت، ضرورت و توجیه اقتصادی و اجتماعی تحقیق:

13- هدف / اهداف طرح:

واحد متبوعکد پرسنلیمرتبه علمیرشته تحصیلیآخرین مدرك تحصیلینام ونام خانوادگیردیف
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14- تعریف مسئله، مشکل و فرضیات یا سواالت تحقیق:

15- سوابق تحقیق در داخل و خارج از کشور با تاکید بر نتایج آنها :

16- کلیات طرح )تشریح مراحل اجرای طرح(:

17- مشخصات پروژه های طرح:

18-  پیش بینی زمان اجرای پروژه های طرح و تدوین گزارش نهایی آنها:

19 - منابع مورد استفاده:

20- پیش بینی هزینه های اجرای طرح: )ارقام به هزار ریال(

مدت اجرا به ماهتاریخ شروعمحل اجرانام و نام خانوادگی مجریعنوان پروژهردیف

عنوان پروژهردیف

سال اول

شش ماهه

اول                دوم

سال دوم

شش ماهه

اول                دوم

سال سوم

شش ماهه

اول                دوم

سال چهارم

شش ماهه

اول                دوم

سال پنجم

شش ماهه

اول                دوم

عنوان پروژهردیف

جمع کل

سال
 اول

سال
 دوم

سال
 سوم

سال
 چهارم

سال
جمع کل پنجم
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21- خالصه هزینه های اجرا و مدیریت طرح: 

  جمع هزینه های ساالنه :                                                                                                                                                                    )هزار ریال(

  جمع هزینه های مدیریت طرح:                                                                                                                                                       )هزار ریال(

  کل اعتبار پیشنهادی طرح :                                                                                                                                                               )هزار ریال(
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وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

شناسنامه پروژه تحقیقاتی

شماره ثبت :                                                                                                                                                                                        شماره مصوب :

بسمه تعالی

1-  عنوان برنامه:  

2- عنوان طرح:

فـارســی:

انگلیسی:

3-  عنوان طرح:  

فـارســی:

انگلیسی:

4- نوع پروژه: 

5- ماهیت پروژه : 

6- پیش بینی  دامنه کاربرد نتایج پروژه :  

7- موسسه یا مرکز ملی ذیربط:  

8- واحد/ واحدهای سفارش دهنده

نام واحدردیف
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9- واحد/ واحدهای همکار

10- درصد مشارکت مالی موسسه / مرکز ملی اصلی: 

11- تاریخ شروع:   

12- مدت اجرا:   سال                 /  ماه 

13 - محل/محل های اجرا :

نام واحدردیف

نام مرکز/ ایستگاهنام شهرنام استانردیف

ردیف

ردیف

رشته تحصیلیآخرین مدرك تحصیلینام ونام خانوادگی

رشته تحصیلیآخرین مدرك تحصیلینام ونام خانوادگی

واحد متبوعکد پرسنلیمرتبه علمی

کد پرسنلیمرتبه علمی
درج اطالعات نامه موافقت موسسه

/ مرکز/ بخش تحقیقاتی

تاریخ نامهشماره نامه

14- خالصه :

15- واژه های کلیدی:

16- مشخصات دست اندرکاران طرح:

1-16  مشخصات مجری مسئول:

  2-16 مشخصات مجری  / مجریان  :
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18- پیش بینی برونداد طرح / پروژه:

  مقاله

تعداد:  الف :  مرز علم                  

تعداد:   ب   :  مرز علم                 

تعداد:  ج   :  علمی – پژوهشی معتبر 

تعداد:    یافته های قابل ترویج 

    عناوین :

واحد متبوعکد پرسنلیمرتبه علمیرشته تحصیلیآخرین مدرك تحصیلینام ونام خانوادگی

  3-16- مشخصات مشاور/مشاورین:

4-16- مشخصات همکاران اصلی:

5-16- مشخصات سایر همکاران:

17- شرح  وظایف  دست  اندرکاران پروژه:

واحد متبوعکد پرسنلیمرتبه علمیرشته تحصیلیآخرین مدرك تحصیلینام ونام خانوادگی

واحد متبوعکد پرسنلیمرتبه علمیرشته تحصیلیآخرین مدرك تحصیلینام ونام خانوادگی

ردیف

ردیف

ردیف

وظایف محولهسمت در پروژهنام ونام خانوادگیردیف

Q1-Q2

Q3-Q4
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تعداد:    دستورالعمل فنی                        

    عناوین :

تعداد:    دانش فنی قابل تجاری سازی     

    عناوین : 

  توضیحات :

19- تعریف مسئله، مشکل و فرضیات یا سواالت تحقیق:

20- هدف / اهداف طرح:

21- هدف/ اهداف پروژه:

22- مسئله اساسی، اهمیت، ضرورت و توجیه اقتصادی و اجتماعی تحقیق:

23- سوابق تحقیق در داخل و خارج از کشور با تاکید بر نتایج آنها :

24- شرایط اکولوژیکی منطقه اجرای پروژه:
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مراحل اجرای پروژهردیف

سال اول

سه ماهه

سال دوم

سه ماهه

سال سوم

سه ماهه

سال چهارم

سه ماهه

سال پنجم

سه ماهه

13 2413 2413 2413 2413 24

مراحل اجرای پروژهردیف

آخرین  مدرك تحصیلینوع همکاری درپروژهردیف

آخرین  مدرك تحصیلی

جمع کلسال چهارمسال سومسال دومسال اول سال پنجم

ز(
رو

ی)
ار

مک
ت    ه

مد

ز(
رو

ی)
ار

مک
ت    ه

مد

ز(
رو

ی)
ار

مک
ت    ه

مد

ز(
رو

ی)
ار

مک
ت    ه

مد

ز(
رو

ی)
ار

مک
ت    ه

مد

ز(
رو

ی)
ار

مک
ت    ه

مد

از
د نی

ور
ر  م

تبا
اع

از
د نی

ور
ر  م

تبا
اع

از
د نی

ور
ر  م

تبا
اع

از
د نی

ور
ر  م

تبا
اع

از
د نی

ور
ر  م

تبا
اع

از
د نی

ور
ر  م

تبا
اع

جمع کل

جمع کل

جمع کلسال پنجمسال چهارمسال سومسال دومسال اول

قیمت واحدتعدادنام لوازم و وسایلردیف

جمع کل

جمع کلسال پنجمسال چهارمسال سومسال دومسال اول

هزینه های ماموریت

25- روش تحقیق:

26- زمان بندی مراحل اجرای پروژه:

27- منابع مورد استفاده:

28- هزینه های اجرای پروژه:

1-28- هزینه  های بکار گیری افراد خارج از مجموعه سازمان به تفکیك سال های اجرا )ارقام به هزار ریال(

2-28- هزینه های ماموریت به تفکیك سال های اجرا: )ارقام به هزار ریال(       

3-28- هزینه  خرید لوازم و تجهیزات به تفکیك سال های اجرا: )ارقام به هزار ریال(                                                                                



29

دستورالعمل تصويب برنامه ها، طرح ها، پروژه ها و گزارش های تحقيقاتی

قیمت واحدمقدارعنوان فعالیت

جمع کل

جمع کلسال پنجمسال چهارمسال سومسال دومسال اول

نام لوازم و وسایل

ردیف

قیمت واحدتعدادردیف

جمع کل

جمع کلسال پنجمسال چهارمسال سومسال دومسال اول

تعدادعنوان آزمایشردیف
هزینه  انجام هر 

آزمایش
محل انجام آزمایش
یا عنوان آزما یشگاه

جمع کل

جمع کلسال پنجمسال چهارمسال سومسال دومسال اول

نوع هزینه ردیف

جمع کل

جمع کلسال پنجمسال چهارمسال سومسال دومسال اول

4-28- هزینه اجاره امکانات و تجهیزات )زمین، ادوات، خودرو و ...(  به تفکیك سال های اجرا: )ارقام به هزار ریال(                                                                                

5-28- هزینه تامین نهاده ها/ لوازم و مواد مصرفی به تفکیك سال های اجرا: )ارقام به هزار ریال(                                                                                

6-28- هزینه های خدمات آزمایشگاهی: )ارقام به هزار ریال(                                                                                

7-28- جمع هزینه ها به تفکیك سال های اجرا: )ارقام به هزار ریال(                                                                                

29- خالصه هزینه های پروژه: 

  جمع هزینه های مستقیم و غیر مستقیم  :                                                                                                                                     )هزار ریال(

  جمع هزینه های پیش بینی نشده:                                                                                                                                                   )هزار ریال(

  کل اعتبار پیشنهادی پروژه :                                                                                                                                                               )هزار ریال(
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وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

شناسنامه طرح کالن تحقیقاتی

شماره ثبت :                                                                                                                                                                                        شماره مصوب :

بسمه تعالی

عنوان برنامه راهبردی:     -1

فـارســی:

انگلیسی:

2-  عنوان طرح کالن:  

فـارســی:

انگلیسی:

3- خالصه: 

4- مشخصات مجری طرح کالن:

محل خدمتکد ملیمرتبه علمیرشته تحصیلیمدرك تحصیلینام ونام خانوادگیردیف
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6- ضرورت اجرا بر اساس چالش احصاء شده برنامه راهبردی و تاکید بر مسائل اجتماعی و اقتصادی.

 )چگونــه یافتــه هــای پژوهشــی ایــن طــرح کالن اهــداف ســازمان را در حــوزه هــای تجــاری ســازی، مزایــای اجتماعــی، اقتصادی 

و زیســت محیطــی تســریع می کنــد ؟(: 

:)Goals( 7- اهداف برنامه راهبردی

1-4- خالصه سوابق علمی، تخصصی و تحقیقاتی مجری:

5- مشخصات همکاران )اعضای کمیته مدیریت طرح کالن(:

محل خدمتکد ملیمرتبه علمیرشته تحصیلیآخرین مدرك تحصیلینام ونام خانوادگیردیف

1

2

3

4

5

6

7
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:)Objectives( 8- اهداف طرح کالن

9- مرور تجارب گذشته )به تفکیک داخل و خارج(:

10- مسایل اساسی و اولویت ها )با مشارکت کمیته مدیریت طرح کالن(:

:)Outcomes( 11- خروجی های مورد انتظار

  ارائه اثرگذاری کمی :

  دستورالعمل گام به گام اجرایی:

  لحاظ مولفه های اجتماعی و اقتصادی

  ارائه بسته های آموزشی ترویجی

  نوآوری و فناوری های جدید منتج از طرح کالن

12- زمان شروع و خاتمه )مدت اجرا(:

13 - منابع:
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