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بازتاب تات ویژه نامه  تحقیق برای توسعهشماره 12، تابستان 1400

اصالحفرایندهای
پژوهشیبارویکرد
تحقیقبرایتوسعه

حسنعلیپور
آزادهمهدیپور

دفتر امور پژوهشی سازمان

در راسـتای تحقـق رویکـرد تحقیـق بـرای توسـعه  و جاری سـازی  برنامـه اسـتراتژیک سـازمان  و  ایجـاد 

هماهنگی، تقویت  و تسـهیل مشـارکت همه ذی نفعان )مراکز پژوهشـی، بخش خصوصی، بخش اجرا، 

ترویـج و بهره بـرداران (،  در سـاختارها، فرایندهـا و گـردش کار  امـور پژوهشـی تغییـرات زیـر در دسـتور کار 

قـرار گرفتـه اند )شـکل 1(. 

مقدمه:

اقدامات جدید 

سازمان در اصاح 

فرایندهای پژوهشی

بدستورالعمل
تصوی

برنامههاوطرحهایکالن
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کالن

راستایتحقیقبرایتوسعه اصالحفرایندهایپژوهشیدر شکل1.     اقداماتجدیدسازماندر

 برنامههایراهبردی
سـازمان،  داخلـی  و  خارجـی  محیـط  بررسـی  بـا  راهبـردی  برنامه ریـزی 

را  داخلـی  ضعف هـای  و  قوت هـا  و  محیطـی  تهدیدهـای  و  فرصت هـا 

شناسـایی و بـا در نظـر داشـتن مأموریـت سـازمان، اهـداف بلندمدتـی را 

بـرای آن تنظیـم می کنـد. بـرای دسـتیابی به ایـن اهداف، از بیـن گزینه های 

تکیـه  بـر  بـا  کـه  می کنـد  اسـتراتژی هایی  انتخـاب  بـه  اقـدام  اسـتراتژیك 
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قوت هـا و رفـع ضعـف هـا، از فرصت هـای پیـش  آمـده بـه نحـو شایسـته 

اسـتفاده کـرده،  از تهدیدهـا پرهیـز  نمـوده تـا در صـورت اجـرای صحیـح 

راهبـردی  برنامـه  شـود.  رقابـت  میـدان  در  سـازمان  موفقیـت  باعـث 

سـازمان، مجموعـه ای منسـجم در ارتبـاط بـا یکـی از موضوعـات اساسـی 

بخـش کشـاورزی، منطبـق بـا 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 پاسـخگویی  

در  یابنـد.  بهبـود  تعییـن شـده مرتبـط  ایـن چالش هـا، شـاخص های  بـه 

سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی، 5 برنامه راهبردی شـامل 

امنیـت غذایـی، منابـع طبیعـی، خـاک و آب، تغییـر اقلیـم، تنـوع زیسـتی و 

ذخایـر ژنتیکـی و مدیریـت، اقتصـادی، اجتماعـی و ترویجی تدویـن، ارائه و 

خ 1399/12/26 مصوب شـده اسـت. رویکرد این  در شـورای تحقیقات مور

برنامه هـا، جهت دهـی تحقیقـات به سـمت مشـکات و معضات بخش 

کشـاورزی، هم افزایی و تشـریک مسـاعی تخصص های مختلف برای ارائه  

راهکارهـای  اجرایـی اسـت. در مسـیر تدویـن نیـز بـه منظـور غنـای بیشـتر 

برنامه هـا، جلسـات، نشسـت هـا و تعامـات وسـیعی با همـه بخش های 

 بخش هـای اجرایـی صـورت  گرفتـه تـا از 
ً
مرتبـط و صاحـب نظـران، خصوصـا

جامعیـت الزم برخـوردار باشـند.

 طرحهایکالن
برنامـه،  هـر  ذیـل  راهبـردی،  برنامه هـای  رسـیدن  نتیجـه  بـه  بـرای 

ح هـا و پروژه هـای  ح هـای کان تعریـف شـده اند کـه مشـتمل بـر طر طر

کان  ح  طـر هسـتند.  مختلـف  تخصص هـای  مشـارکت  بـا  متعـدد 

ح ها و پروژه های تحقیقاتی با اهداف  تحقیقاتی مجموعه ای است از طر

بـه صـورت مسـئله محور  و شـامل حلقه هـای  کـه  کاربـردی  مشـخص 

بـه هـم پیوسـته از پژوهش هـای فنـی، اقتصـادی، اجتماعـی، ترویجـی و 

مدیریتـی بـرای پاسـخ بـه یـک سـوال مهـم و تأثیرگـذار در مقیـاس ملـی 

یـا فراملـی بـا اشـتراک مسـاعی دو یـا چنـد نهـاد تحقیقاتـی، دانشـگاهی، 

)شـکل 2(.  می شـود  انجـام  بهره بـرداران  و  خصوصـی  بخـش  اجرایـی، 

و  مســائل   خصــوص  در  کان  ح  طــر  32 اول،  فــاز  در  کنــون  تــا 

مشــکات اصلــی بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی تدویــن و تصویــب 

شــده اســت )جــدول 1(.

حکالنتحقیقاتیسازمان شکل2.     شاخصهاوخصوصیاتمهمطر

پاسخبهسوالمهمو
تاثیرگذار

مقیاسملی
یافراملی

حلقههایبهمپیوسته
پژوهشهایفنی، از
اقتصادی،اجتماعی،
ترویجیومدیریتی

مسئلهمحور

اهدافمشخص
کاربردی

مجموعهایاز
طرح/پروژه

بااشتراکمساعیدو
یاچندنهادتحقیقاتی،
دانشگاهی،اجرایی،
بخشخصوصیو

بهرهبرداران

ح کان  طر
)مگا پروژه( 
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عنوانطرحکالنعنوانبرنامه

برنامه راهبردی امنیت غذایی

ارتقاء کمی و کیفی و بهره وری تولید گندم

ارتقاء خوداتکایی در تولید علوفه و خوراک دام و طیور

ارتقاء کمی و کیفی و بهره وری تولید برنج

ارتقاء کمی و کیفی و بهره وری تولید دانه های روغنی

ارتقاء کمی و کیفی و بهره وری تولید حبوبات

ارتقاء کمی و کیفی پنبه و گیاهان لیفی

ارتقاء بهره وری در زنجیره تولید تا عرضه زعفران

فناوری های توسعه گیاهان دارویی و معطر

فناوری های توسعه بذور هیبرید سبزی و صیفی

فناوری سالم سازی و تولید هسته های اولیه منابع تکثیری محصوالت باغبانی )ایجاد هسته اولیه ارقام بومی و محلی 
محصوالت باغبانی با هدف تولید نهال سالم(

مدیریت ریسک مقابله با تنش های غیرزیستی و زیستی در محصوالت باغبانی

استفاده از سایبان در جلوگیری از خسارات تنش های محیطی بر برخی محصوالت باغبانی

کاهش ضایعات و بهره گیری از زائدات در محصوالت کشاورزی

ارتقاء کمی و کیفی گوشت قرمز

غ ارتقاء کمی و کیفی طیور و تخم مر

غ الین آرین ارتقاء کیفی مر

ارتقاء کمی و کیفی تولید ماهیان

پایش سامت محصوالت کشاورزی

توسعه کاربرد پروبیوتیک در صنایع کشاورزی

ارتقاء کمی و کیفی و بهره وری تولید گیاهان قندی و منابع گیاهی

برنامه راهبردی منابع طبیعی،  آب و 
خاک 

ارتقاء بهره وری آب

مدیریت فرسایش خاک

پایش منابع تولید ریزگرد و راهکارهای مهار آن در کشور

توسعه و بهبود روش های افزایش کربن آلی خاک

شورورزی

حفظ، احیاء و اصاح جنگل، مرتع و بیابان

مدیریت جامع حوزه آبخیز

مدیریت جامع خشکسالی در بخش کشاورزی

شناخت و اثرگذاری تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی و منابع طبیعیبرنامه راهبردی تغییر اقلیم

برنامه راهبردی تنوع زیستی و منابع 
ژنتیکی

شناسایی، مستندسازی، شبکه سازی و حفاظت از تنوع زیستی و منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی و دانش بومی مرتبط  
با آنها

برنامه راهبردی اقتصادی، اجتماعی، 
ترویجی و مدیریتی

زنجیره های ارزش محصوالت کشاورزی و غذا  

ابرداده های کشاورزی و هوشمندسازی

جدول1.     عناوینبرنامههایراهبردیوطرحهایکالنمصوبسازمان
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 مراحلتدوین،تصویبواجرایطرحکالنتحقیقاتی
ح هـای کان، بـه  صورت  ح هـا و طر بـا رویکـرد جدیـد همـه پروژه ها/طر

موزاییکـی بـه  هـم مّتصـل بـوده و در نهایـت یـک سـؤال اساسـی و یـک 

رفـع  می نماینـد.  و  داده  پاسـخ  را  راهبـردی  برنامـه  در  اجرایـی  چالـش 

لـذا، در ایـن مسـیر هـر یافتـه پـروژه )برونـداد( می بایسـت پاسـخگوی 

ح کان مربوطـه بـوده و تجمیـع و تحلیـل بروندادهـا بـه  سـوال و نیـاز طـر

ح هـای کان و یافته هـای اثرگـذاِر  یـک یافتـه اثربخـِش چندبعـدی در طر

دارای پیامـد از جنبه هـای مختلـف فّنـی، اقتصـادی و اجتماعی به  عنوان 

خروجـی برنامـه راهبـردی مربوطـه منجـر   گـردد. در نهایـت و بـه تدریـج 

ح هـا و پروژه هـا در مسـیر رفـع یـک چالـش قـرار گرفتـه و امـکان  کلیـه طر

اجـرای پروژه هـای تکـراری، تک بعـدی و انتزاعـی بـه صفـر خواهـد رسـید. 

عـاوه بـر این  تعامات بین مؤسسـه ای، بیـن تخّصص ها و جامع نگری 

در موضوعـات افزایـش یافتـه و امـکان پایـش و ارزیابـی آن هـا سـهل تر 

خواهـد شـد. همچنیـن برونـداد نهایـی پروژه هـا در قالـب یـک بسـته 

کامـل تـا مرحلـه اجرا دنبال می گردد. شـکل 3 مراحل تدوین، تصویب و 

ح کان تحقیقاتـی را نشـان می دهـد. اجـرای طـر

تشکیل کمیته 
مدیریت

1 تشکیل جلسات 
توجیهی برای 
2اعضای کمیته

تدوین و ارائه  
گزارشات ادواری و 

نهایی

12

بررسی و تبیین سیمای 
گذشته، حال و آینده 

محصول یا موضوع مورد نظر 
از ابعاد اقتصادی، اجتماعی،  

برنامه های توسعه ایی کشور  
نظام تولید کشاورزی و...

3

تعیین مسائل  
اساسی و اولویت ها

4

تعیین محورهای 
ذیل مسایل اساسی

5

بررسی نتایج تحقیقات 
خاتمه یافته در داخل و 
ج کشور و تحقیقات  خار

در دست اجرا

6
تکمیل شناسنامه 

ح کان طر

11

تعیین بروندادهای مورد 

انتظار حاصل از اجرای 

ح کان بر اساس بند 11  طر

ح شناسنامه طر 10

ح ها/ تهیه فهرست طر
پروژه های محوری تحقیقاتی 

) اهداف- فعالیت های عمده- 
منابع مورد نیاز و ... ( 

9

ح های  اولویت بندی طر
محوری تحقیقاتی ) تعیین 

معیارها و روش اولویت بندی، 
ح های  تهیه فهرست طر

 ) اولویت دار

8 تعیین مسائلی که 
حل نشده اند )تعیین 
7محورهای مورد نیاز (

شکل3.     مراحلتدوین،تصویبواجرایطرحهایکالن


