
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 

 عنوان پروژه: -

 كشور براساس عامل پژوهش و آموزش  يعلوم دام قاتيموسسه تحق يدرون يابيارز -

 01-13-13-129-96034 - :پروژه شماره مصوب -

حمیدرضا  ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:اختصاص به پروژه خانوادگي مجري مسئول)نام و نام -

 سیدآبادی
 ، علي جوانروح، نادر پاپيحميدرضا سيدآباديخانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 عادل زارع خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 خانوادگي همكاران: نام و نام -

 علوم دامي كشورموسسه تحقيقات محل اجرا :  -

 1396تاريخ شروع : -

 سال 2 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك          55849 با شماره        19/4/98 اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع استحق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و 

 

 

 

 

 



 چكيده : 

ارزيابي دروني نوعي خود ارزيابي است به طوريكه عملكرد يک واحد تحقيقاتي با توجه به اهداف آن مورد بررسي 

ها و عوامل بازدارنده شناسائي خواهد شد و در ها، فرصتها ، چالشها، ضعفگيرد و با اين فرآيند، قوتقرار مي

تري در اين ارزيابي دارند براي بهبود وضعيت آينده رفع موانع با همفكري اعضاي هيأت علمي كه نقش پررنگجهت 

موسسه گام هاي موثرتري برداشته شود. به منظور اجراي فرآيند ارزيابي دروني موسسه شش عامل مورد توجه قرار 

هاي ( ايستگاه3آموزش و هيئت علمي  پژوهش، (2( اهداف، جايگاه سازماني، مديريت و تشكيالت1گرفتند: 

( اعتبارات، بودجه و 6( تجاري سازي، انتقال فناوري و ترويج 5ها ( آزمايشگاه4تحقيقاتي و مديريت ذخائر ژنتيكي 

هايي بود كه توسط محققين و اعضاء هيئت علمي تكميل و نيروي انساني. ابزار مورد استفاده براي ارزيابي، پرسشنامه

و پايايي هر يک از ابزارها مورد سنجش قرار گرفت. به منظور ارزيابي عامل پژوهش، آموزش و هيئت سپس اعتبار 

هاي تحقيقاتي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور و مديريت ذخاير نشانگر ، ارزيابي ايستگاه 53مالك و  9علمي، 

مشخص گرديد. بر اساس الزامات شانگر ن17مالك و  6نشانگر و ارزيابي عامل آزمايشگاه ها  27مالك و  23ژنتيكي 

( و 2(، نسبتاً مطلوب )ارزش عددي3مطرح شده ميزان مطلوبيت هر نشانگر از طريق سه گزينه مطلوب ) با ارزش عدد

ها و نتايج بدست آمده از ارزيابي دروني عامل پژوهش، آموزش و هيئت ( تعيين گرديد. يافته1نامطلوب )ارزش عددي

هاي تحقيقاتي و ذخاير در وضعيت نسبتاً مطلوب، عامل مديريت ايستگاه 02/2ين عامل با امتياز علمي نشان داد كه ا

 قرار دارند.در سطح نسبتاٌ مطلوب  28/2 امتيازبا  هاشگاهيعامل آزمادر سطح مطلوب و  43/2ژنتيكي با امتياز 

 

عامل ايستگاه  -هاشگاهيآزماعامل - و هيئت علمي آموزش ،پژوهشعامل  -ارزيابي دروني :كلید واژه ها 

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور -تحقيقاتي
 


