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اجرایی فعالیت

 پژوهشگر مروجان
ارشد

مقدمه
بـه اسـتناد مـاده 59 قانـون احـکام دایمـی برنامه هـای توسـعه کشـور، وزارت جهـاد کشـاورزي 
مکلـف اسـت به منظور توانمندسـازي تولیدکنندگان و ایجاد بسـتر مناسـب انتقال دانـش و یافته  هاي 
تحقیقاتـي بـه آنـان، در قالـب نظـام نویـن ترویج نسـبت بـه راه انـدازي شـبکه مدیریت دانـش اقدام 
نمایـد. همچنیـن بنـد )ج( مـاده 22 قانون بهـره وری در بخش کشـاورزی، وزارت متبـوع را موظف به 
ایجـاد شـبکه مدیریـت دانش و اطالعات کشـاورزی و روسـتایی بـرای ارایه  خدمات علمی، آموزشـی، 

فنـی، ترویجـی و سـایر اطالعات مـورد نیاز نموده اسـت.
بـر اسـاس مصوبه جلسـه چهـل و پنجم هیـات امنای سـازمان، بـه تاریـخ 1397/12/21، انتخاب 
برخـی محققـان بـه عنوان"پژوهشـگر مروج ارشـد"، به عنوان سـازوکاری بـرای بهره گیـری از تجارب 
علمـی و عملـی پژوهشـگران به منظـور انتقـال و تسـهیم اثربخـش دانـش و فنـاوری بـرای کمـک 
بـه ارتقـای بهـره وری عوامـل تولیـد در پهنه هـای کشـاورزی در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت. این 
دسـتورالعمل به منظـور نظام منـد ی فعالیـت پژوهشـگر مروجان ارشـد سـازمان تحقیقـات، آموزش و 

ترویـج کشـاورزی، بـه شـرح ذیـل تدویـن و برای اجـرا ابالغ می شـود. 

ماده 1: تعاریف و واژگان
سازمان: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاونت: معاونت آموزش و ترویج کشاورزی 
شـبکه دانش کشـاورزی: مجموعه ی پژوهشـگر مروجان ارشـد، محققان معین و کارشناسـان 

مـروج پهنه هـای تولیـدی کـه در انتقال دانش کشـاورزی نقـش دارند. 
علمي  هیات  اعضاي  ترفیع  اجرایي  دستورالعمل   14 ماده  استناد  به  ارشد:  مروج  پژوهشگر 
آموزشي و پژوهشي سازمان و تبصره ذیل آن، مصوب جلسه چهل و پنجم به تاریخ 1397/12/21 
و تجارب  اساس  بر  که  است  علمي  هیات  عضو  ارشد،  مروج  پژوهشگر  سازمان،  امنای   هیات 

ابالغ  با  و  شناسایي  ترویجي،  فعالیت هاي  به  عالقه مندي  و  پژوهش  سال  بیست  از  بیش  سابقه 
مرتبط  ترویجي  ـ  آموزشی  فعالیت هاي  به  معاونت،  نظر  زیر  تا  است  شده  انتخاب  سازمان  رییس 
تاریخ  به   121308/200 شماره   ابالغیه  استناد  به  این  بر  عالوه  بپردازد.  خود  تخصصي  رشته  با 
پژوهشگر  مشارکت  آیین نامه  یک  ماده  اصالح  در  سازمان،  رییس  و  وزیر  معاون   ،1398/12/28
در  مندرج  تعریف  مطابق  علمی،  غیرهیات  محققان  ترویجی،  فعالیت های  در  ارشد  مروجان 
در  که  فعالیت  سابقه  سال  بیست  از  بیش  با  علمی،  هیات  اعضاي  مرتبه  ارتقا  و  ترفیع  آیین نامه 
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و منصوب  ارشد  مروج  پژوهشگر  عنوان  به  می توانند  نیز  باشند،  صاحب نظر  خود  تخصصی   زمینه 
فعالیت نمایند. 

 دبیرخانه شبکه دانش کشاورزی: ارکان دبیرخانه شبکه دانش کشاورزی مشتمل بر دبیر ملی و
کارگروه هـای تخصصـی اسـت کـه در معاونت آموزش و ترویج سـازمان مسـتقر می باشـد. دبیر ملی با 
ابـالغ معـاون آمـوزش و ترویج سـازمان منصوب می شـود و وظیفـه ی برنامه ریزی و هماهنگی شـبکه 

دانش کشـاورزی را بـر عهده دارد. 
کارگـروه تخصصـی: بـه گروهـی از پژوهشـگر مروجـان ارشـد بـا زمینـه تخصصی مشـترک و 
مرتبـط بـا یـک موضوع، اطـالق می شـود. کارگروه هـای تخصصـی شـامل: 1( زراعت دیـم 2( زراعت 
آبـی 3( باغبانـی 4( شـیالت، دام، طیـور و دامپزشـکی و 5( منابـع طبیعـی و آبخیـزداری می باشـد. 
مسـئول کارگـروه تخصصـی، پژوهشـگر مـروج ارشـدی اسـت کـه بـه پیشـنهاد دبیـر ملی و بـا ابالغ 
معـاون آمـوزش و ترویـج منصـوب و وظیفـه ی برنامه ریـزی، هماهنگـی و گزارش گیـری از اعضـای 

کارگـروه مربوطـه را بر عهـده دارد.
طرح/پـروژه تحقیقی ـ توسـعه ای: طـرح/ پـروژه ای کـه به منظور کاربسـت دانـش و فناوری 
مبتنـی  بـر یافته هـای پژوهشـی اثبات شـده، بـرای حـل مسـئله/ مسـایل اساسـی در مقیاس وسـیع 
)بیش تـر از سـطوح مرسـوم در پروژه هـای تحقیقـیـ  ترویجـی(، با محوریت کشـاورزان و در شـرایط 
واحدهـای بهره بـرداری، بـا مشـارکت کنشـگران دولتـی و غیردولتـی، به منظـور ارتقـای بهـره وری و 

افزایـش کمـی و کیفـی عملکـرد تولیـدات کشـاورزی اجرا می شـود. 

ماده 2: اهداف
 2-1- راهبری علمی ـ فنی ارتقای بهره وری عوامل تولید در پهنه های کشاورزی در قالب طرح های 

        ترویجی ـ توسعه ای 
 2-2- ارایه خدمات دانشی برای افزایش بازده ی زنجیره تولید و ارزش افزوده در بخش کشاورزی و

         منابـع طبیعـی بـا رعایـت اسـناد باالدسـتی پشـتیبان از قبیـل سـند چشـم انداز، برنامه هـای 
         توسـعه، اقتصـاد مقاومتـی، قانـون افزایـش بهـره وری، سـند امنیـت غذایی، نقشـه جامع علمی 

       کشور، سند تحول راهبردی سازمان، سند الگوی کشت و ...
 2-3- شناسـایی و تلفیـق دانـش بومـی بخش کشـاورزی بـا دانـش و فناوری های نویـن کاربردی 

        به منظور ارتقای بهره وری عوامل تولید
 2-4- ارایـه  پیشـنهادات دانش محـور، به منظـور مشـارکت در تصمیم سـازی  مرتبـط بـا برنامه ها و 

        چالش های بخش کشاورزی 
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ماده 3: وظایف
 3-1- اجـرای پـروژه/ طـرح ترویجـیـ  توسـعه ای مصـوب کمیتـه علمـی فنـی آمـوزش و ترویج،

        به منظور حل مسایل علمی ـ فنی اساسی بخش کشاورزی و منابع  طبیعی
 3-2- احصـاء و تدویـن خالهـای فنـی موجـود در زنجیـره محصـوالت کشـاورزی به منظـور ارایه  

        موضوعات پروژه های کاربردی سازمان
3-3- مشارکت در برنامه ها، طرح ها و پروژه های ترویجیـ  اجرایی برای حل مشکالت بخش کشاورزی

3-4- مشارکت در ممیزی یافته های قابل ترویج سازمان
 3-5- تعامـل موثـر با محققان معین، کارشناسـان مروج پهنه، کشـاورزان و متقاضیـان فعالیت در 

        بخش کشاورزی از طریق »شبکه دانش کشاورزی« برای ارتقای سطح علمی ـ فنی آنها 
 3-6- همکاری و مشارکت موثر در انتقال یافته های قابل ترویج از طریق پروژه های تحقیقیـ  ترویجی،

         سـایت های الگویـی، نمایشـگاه فنـاوری، روزهـای مزرعـه، کانون هـای یادگیری، مـزارع نوآوری،  
         کاروان هـای ترویجـی ارتقـای بهـره وری، برگزاری کارگاه ها، همایش ها، دوره های توانمندسـازی، 

        برنامه های رسانه ای و جلسات فنی
 3-7- مشـارکت در هدایـت، نظـارت، تولیـد و ارایه  محتوای آموزشـیـ  ترویجی، انتقال و تسـهیم 

        دانش در بستر »شبکه دانش کشاورزی« و در گستره منطقه ای و ملی
 3-8- شناسـایی، مقایسـه و معرفـی فناوری هـای نویـن دانش بنیـان و تجارب بین المللی سـازگار 

        با بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور 
 3-9- مشـارکت موثـر در ماموریت هـای ارجاعی معاونت، به منظور بررسـی برنامه هـا و چالش های 

        بخش کشاورزی
3-10- ارایه گزارش های فعالیت های ارجاعی از معاونت.

ماده 4: فرآیند انتخاب پژوهشگر مروج ارشد
 4-1- فراخوان و اطالع رسانی: ارسال نامه رسمی فراخوان عمومی همراه با فرم سوابق به تمامی 

        واحدهای تابعه و وابسته سازمان
توسعه ای  ـ  ترویجی  طرح  پروپوزال  بررسی  و  درخواست ها  و جمع بندی  بررسی  ارزیابی،   -2-4 

        پیشنهادی برای فعالیت به عنوان پژوهشگر مروج ارشد در دبیرخانه 
 4-3- انتخاب پژوهشگر مروجان ارشد در کمیته منتخبی متشکل از 1- معاون آموزش و ترویج 

        سازمان، به عنوان رییس کمیته، 2- معاون پژوهش و فناوری سازمان و 3- دبیر ملی 
4-4- صدور ابالغ فعالیت دو ساله پژوهشگر مروجان ارشد توسط معاون وزیر و رییس سازمان 
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تبصـره: رییـس، قائـم مقام، معاونان و مدیـران کل سـازمان؛ معاونان و مدیران کل سـتاد وزارت؛ 
روسـا، معاونان، مدیران کل سـازمان ها و شـرکت های مسـتقل و وابسـته وزارت؛ روسـای موسسـات، 
پژوهشـگاه ها و پژوهشـکده های تحقیقاتـی و روسـای مراکـز تحقیقـات ملـی و اسـتانی، نمی تواننـد 

پژوهشـگر مروج ارشـد باشند.
 4-5- در صورتی کـه پژوهشـگر مـروج ارشـد از ایفـای وظایـف محولـه اسـتنکاف نمـوده یـا فاقد 
         کارایـی در حـد مـورد انتظـار باشـد، کمیتـه منتخب نسـبت به طـی فرآیند ابطال ابـالغ صادره 

        از سوی رییس سازمان اقدام خواهد نمود.

ماده 5: ضوابط اجرایی
 5-1- ابـالغ پژوهشـگر مـروج ارشـد بـه پیشـنهاد رییـس کمیتـه منتخـب، توسـط معـاون وزیـر 

        و رییس سازمان صادر می شود. این ابالغ دو  ساله خواهد بود.
 تبصـره: انتخـاب مجـدد بعـد از دو سـال به عنـوان پژوهشـگر مروج ارشـد منوط به طـی فرآیند 

        به روال معمول مندرج در بند یک و سه ماده سه است.
 5-2- پژوهشـگر مـروج ارشـد ذیـل معاونـت و در قالـب برنامه هـای ابالغـی فعالیـت نمـوده و 
         روسـای موسسـات پژوهشـی، پژوهشـکده ها، مراکـز ملـی، مراکـز تحقیقـات و آمـوزش محـل 
ایـن دسـتورالعمل  اجـرای شایسـته مفـاد  بـرای  بسـتر الزم  ارشـد،  پژوهشـگر مـروج        خدمـت 

        را تامین می نمایند.
 5-3- مدیریـت هماهنگـی ترویـج کشـاورزی اسـتان ها در راسـتای تسـهیل و بهبـود اثربخشـی 
        فعالیت هـای ارجاعـی از طریـق  معاونـت بـه پژوهشـگر مروجـان ارشـد، همـکاری و تمهیـدات 

        الزم را به عمل خواهند آورد.
 5-4- هر یک از پژوهشـگر مروجان ارشـد، در یکی از  کار گروه های تخصصی سـازماندهی  شـده و

        فعالیت  هر کارگروه ، هم سو و هم افزا با سایر کار گروه ها است.
 5-5- شـرکت فعـال پژوهشـگر مروجـان ارشـد مراکـز اسـتانی، بـه عنـوان عضو اصلی در جلسـه 
         کمیتـه محققـان معیـن اسـتان مربوطـه )منـدرج در آیین نامـه مشـارکت محققـان معیـن در 

        فعالیت های آموزشی ترویجی(، ضروری است. 
 5-6- موسسـات، پژوهشـکده ها و مراکـز محـل خدمـت پژوهشـگر مروج ارشـد، بر اسـاس اعتبار 
          سـرانه تخصیصـی از سـوی معاونـت، نسـبت بـه پشـتیبانی ماموریت هـای آموزشـیـ  ترویجی و 

        فنی موضوع ماده سه اقدام خواهند نمود. 
 5-7- تعامل و ارتباط ارکان »شـبکه دانش کشـاورزی« از طریق »سـامانه شبکه دانش کشاورزی«

        مکاتبات رسمی و فضای مجازی انجام می شود.  
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ماده 6: مشوق ها
و  آموزشـي  اعضـاي هیـات علمـي  ترفیـع  اجرایـي  مـاده 14 دسـتورالعمل  اسـتناد  بـه   -1-6 
فـرم  دو  از  یکـی  اسـت،  ارشـد مخیـر  مـروج  پژوهشـگر  آن  ذیـل  تبصـره  و  پژوهشـي سـازمان        

        ترفیع پایه ساالنه، پژوهشی/ آموزشی یا ترویجی را در سامانه سمپات تکمیل و ارسال نماید.
 6-2- همـه سـاله توسـط کمیتـه منتخـب نسـبت بـه انتخـاب و معرفـی پژوهشـگر مروج ارشـد 
         برتر، با اسـتناد به فرم های ارزیابی ارسـالی از اسـتان ها و نظر دبیران کارگروه های تخصصی، اقدام

       و در هفته پژوهش از آنان تقدیر به عمل می آید. 
 6-3- بـه ازای هـر دوره فعالیـت در قالـب پژوهشـگر مـروج ارشـد و تاییـد گزارشـات فنـیـ  ترویجـی 
        موضـوع مـاده سـه، یـک پایـه تشـویقی بـه عضـو هیـات علمـی یـا غیرهیـات علمـی اختصـاص 

        داده می شود.
 6-4- پژوهشـگر مـروج ارشـد بـرای شـرکت در کنفرانس های بین المللـی و ماموریت هـای مرتبط 
از طریـق   موسسـه  اسـت.  برخـوردار  اولویـت  از  دنیـا،  روز  تجـارب  و  فناوری هـا  احصـاء  بـا        

       سازمان، تمهیدات الزم را فراهم می نماید.

این دستورالعمل در جلسه به تاریخ 1401/09/02، شورای معاونین سازمان، در قالب شش ماده و دو 
تبصره به تصویب رسیده و برای اجرا ابالغ می شود. رعایت مفاد این دستورالعمل توسط همه معاونین و 
مدیران ستادی سازمان، روسای موسسات، پژوهشکده ها، مراکز ملی، مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 

و منابع طبیعی استان ها و همچنین مدیران هماهنگی ترویج کشاورزی استان ها، الزامی است.

سیدمجتبی خیام نکویی
معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی



دستورالعمل
اجرایی فعالیت

 پژوهشگر مروجان
ارشد
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