
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 



 
 

 صفحه 1

 

تاثیر  وهای نوین به خصوص فناوری نانو استفاده از فناوریمنویات مقام معظم رهبری مبنی بر با هدف تحقق 

ی فناوری اهبردرکمیته ، آن از مزرعه تا سفره در جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت و رفع معضالت موجود

نقش می  ایفایه ضوابط و مقررات مربوطنیز تأسیس و مطابق مفاد این اساسنامه و  نانو وزارت جهاد کشاورزی،

 نماید.

زارت ری نانو وراهبردی فناوکمیته "و  "وزارت"با نام  "جهاد کشاورزیوزارت "در این اساسنامه، به اختصار 

 .شوندخوانده می "کمیته"با نام  "جهاد کشاورزی

 

 

 ؛ منیت غذاییتأمین ا فناوری نانو در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در راستایی  توسعه -1-1

 ؛ ت کشاورزیکیفی تولیدابهبود افزایش کمی و زمینه  ی توسعه و ایجاد -1-2

 ؛صوالت نانو فناوری بخش کشاورزیمحسازی های الزم برای تجاریزمینهی توسعه  وایجاد  -1-3

 نانو؛بر فناوری  مبتنیکشاورزی کمک به رونق اقتصاد توسعه واتخاذ رویکردهای حمایتی جهت   -1-4

 وکاهش ضایعات راستای  ایجاد و توسعه ی محصوالت نانو فناوری کشاورزی دری  زمینه فراهم نمودن -1-5

 ؛ی کشاورزیباال از پسماندهای  ارزش افزوده ایجاد مواد با

1ماده 
ماموریت کمیته•



 
 

 صفحه 2

 

فناوری طراحی فرآیند صدور مجوز تولیدات کشاورزی مبتنی بر های الزم برای زمینهی  توسعه وایجاد  -1-6

 نانو.

زنجیره  یبسته بندی اقالم خوراکی  مبتنی برفناوری نانودر حوزه عه مینه ی ایجاد و توسزفراهم نمودن -1-7

 تامین

 ؛ رزیدر بخش کشاوسبز فناوری نانو کارگیری بسترسازی جهت توسعه و به -2-1

ه های علمی، فنی و قانونی مورد نیاز جهت توسعتقویت زیرساختهای الزم برای زمینهی  توسعه وایجاد  -2-2

 ؛فناوری نانو در بخش کشاورزیی 

 ؛نانو در بخش کشاورزی روالی از واحدهای فنامهای مناسب برای حمایت ایجاد زمینه -2-3

منظور افزایش  گیری از فناوری نانو بهبهرههای الزم برای زمینه ی توسعه و ایجاد بسترسازی مناسب، -2-4

 ؛ تولیدات و کاهش ضایعات بخش کشاورزی

 ؛فناور نانو در بخش کشاورزیواحدهای  فعالیتبر نظارت ارزیابی و  -2-5

امور  در بخشهای مختلف کشاورزی در حوزه های مختلف کشاورزی اعم ازی فناورانه نانو احصا نیازها -2-6

 زراعی، دامی، باغی، شیالت و....

 رفیت کار گزارهای تبادل علم وفناوری)بروکرها( فعال در بخش کشاورزیظاستفاده از  -2-7

 

 

 

2ماده 
کمیتهاهداف•



 
 

 صفحه 3

 

 

بزرگراه  -رانتهبه آدرس:  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کمیتهدبیرخانه  دائمی محل فعالیت  

 باشد.خیابان یمن می -شهید چمران

 

 

 

 ارتند از:است، که عب اصلی عضو( 4دارای چهار ) مقررها و پیشبرد اهداف در راستای انجام فعالیت کمیته

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیرییس کمیته: معاون وزیر و رییس  -4-1

 کمیتهنایب رییس و دبیر   -4-2

  رییس دبیرخانه -4-3

 دبیرخانه سکارشنا -4-4

 انو معاونت علمی فناوری ریاست جمهورینماینده ستاد توسعه فناوری ن-4-5

 

.....یا و،شیالت ی، دامینماینده معاونتهای مختلف زراعی،باغ ،محققان، مدیران وزارتخانه ازکمیته مجاز است 

 اید.نم عضو کمیتهکارشناسان خبره و صاحبان صنایع مرتبط با موضوع کمیته را به صورت موضوعی 

 

3ماده 
محل فعالیت دبیر خانه دائمی کمیته•

4ماده 
کمیتهاعضای•



 
 

 صفحه 4

 

ه صورت سات بکمیته مجاز است نماینده دستگاه یا وزارتخانه ی مرتبط با موضوع کمیته را جهت شرکت در جل

 .موضوعی دعوت نماید

  

 

 میته.کو دبیر  پیشنهاد شده از سوی نایب رییس ،وظایف نائب رییس کمیتهدر  بررسی و تایید موارد مندرج 

عضای معی انیاز سنجی و اولویت سنجی موضوعات و پروژه های کمیته های فناوری نانو طبق رای ونظر ج 

 کمیته ها

 

های هجهت  اجرای پروژ آمایش منطقه ای در سطح کشور نیاز سنجی و اولویت سنجی ، برنامه ریزی، 

 ؛محصوالت کشاورزی مبتنی بر فناوری نانو تجاری سازی عملیاتی برای تولید و ترویج و

چوب ر چارهای آن د مدیریت، راهبری، اداره و هدایت امور کمیته و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت 

 شرح وظایف، ضوابط و مقررات؛

مصوب  ه هایعقد قرارداد به نمایندگی از کمیته با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه ی انجام پروژ 

 ؛کمیته

سازمان  ه رئیسبتعیین منابع مالی پس از تأیید کمیته  تهیه و تنظیم پیشنهاد بودجه سالیانه و تفضیلی و 

   ؛تخصیص بودجه برای تصویب و

5ماده 
کمیتهوظایف اعضای•



 
 

 صفحه 5

 

تنظیم و پیشنهاد برنامه سالیانه و چهار ساله کمیته، پس از تأیید کمیته  به رئیس سازمان مؤسس برای  

 ؛ابالغ آن در سطح کشور تصویب و

   ؛تدوین و ارائه گزارش عملکرد سالیانه به کمیته و وزیرتهیه،  

بینی  شداف پیها با اه های مصوب شده برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت ارزیابی و نظارت بر فعالیت 

 ؛شده در برنامه کاری کمیته ها وکارگروه ها تا حصول نتیجه وعملیاتی واجرایی شدن آن

چنین کارگروه های تخصصی مشترک با بخش های داخلی وزارتخانه و همبرنامه ریزی در خصوص تشکیل  

 ؛بخش های خصوصی و مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی در صورت لزوم

 .6ماده بر اساس موارد مندرج در  بررسی و تصویب شرح وظایف کارگروه های تخصصی 

 ؛تهیکم یا رخانهیدب امور هیکل انجام 

 ؛تهیکم سییر بینا به منظم گزارش ارائه و مقرر یها تیفعال یریگیپ و ها صورتجلسه هیته 

 ؛وطهمرب یاو واحده ینمسئول یبا هماهنگ یینها یجهتا حصول نتکمیته مکاتبات از/ به  یبو تعق یگیریپ 

 رییس و نایب رییس کمیته. یامور محوله از سو ریانجام سا 

 

 

 

 



 
 

 صفحه 6

 

صصی در ای تخهکمیته می تواند بر اساس پیشنهاد نایب رییس و دبیر کمیته و تایید رییس کمیته، کارگروه  

 ک دارایهر ی کارگروه هاتشکیل دهد که این های مربوط به حیطه ی وظایف وزارت جهاد کشاورزی هزمین

 و تایید رییس کمیته می باشد.یک دبیر و سه عضو تخصصی به پیشنهاد نایب رییس کمیته 

 

میته کشکیل تکمیته می تواند بر اساس پیشنهاد نایب رییس و دبیر کمیته و تایید رییس کمیته، زمینه ی  

، دبیر ته استانیاعم از رییس کمیاصلی چهار عضو دارای های استانی را فراهم آورد. این کمیته های استانی 

دکشاورزی رییس سازمان جهاریاست  می باشد که با دبیرخانه کارشناسو  خانهدبیررییس کمیته استانی، 

 یلتشکلذکر فوق ا استانو منابع طبیعی کشاورزی  و با دبیری رییس مرکز تحقیقات و آموزشاستان مربوطه 

 و مجازشده 

 ها ارگروهکین ا .تشکیل دهندا ر ی وظایف وزارت جهاد کشاورزی حیطه در کارگروه های تخصصی می باشند 

 شد.با کمیته استان و تایید رییس کمیته استان میدبیر سه عضو تخصصی به پیشنهاد یک دارای هر 

 

6ماده 
کارگروه های تخصصی•

7ماده 
 های استانیتهکمی•



 
 

 صفحه 7

 

 

های کسب مجوز برای شرکت های فعال حوزه نانو در بخش موانع و پیچیدگیبستر سازی جهت رفع  -8-1

 ؛ ی تسهیل و تسریع کسب مجوز آن هاهاکشاورزی و صنایع غذایی با ارائه ی راهکار

یژه رجاع شده از ستاد وامحصوالت حوزه کشاورزی و صنایع غذایی، پس از کسب مجوز نانومتریک ارسال  -8-2

و صدور ن بررسی، تایید یا عدم تایید آجهت موسسه، سازمان و معاونت مربوط به ه فناوری نانو توسع

 ؛از سوی کمیته برای موارد تایید شدهمجوزهای الزم 

ه ر موسسات زیر مجموعدکارگروه و تیم های ارزیابی کننده محصوالت فناوری نانو نظارت بر تشکیل  -8-3

 ؛اورزیها و معاونت های زیر مجموعه وزارت جهادکشکشاورزی و سازمان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

ی های عملیاتی برااجرای پروژه ونقشه راه و برنامه عملیاتی مسیر معرفی، بررسی، صدور مجوز انتخاب تهیه  -8-4

 ؛مبتنی بر فناوری نانو تولید و ترویج محصوالت کشاورزی

مربوط به  هایو اپلیکیشن افزارهاها، نرمسامانه اتوماسیون و دیگر سامانهایجاد و توسعه ی برای بسترسازی  -8-5

ای زیر ها و معاونت هدر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان ارزیابی محصوالت نانویی

 ؛مجموعه وزارت جهادکشاورزی

 ؛انو در کشورر پایه نمعرفی محصوالت کشاورزی بتهیه ی شاخص های مربوط به اولویت بندی  -8-6

 موزش و ترویجآسازمان تحقیقات، مورد تایید مالی مورد نیاز شرکت های فعال در فناوری نانو  تامین منابع -8-7

 ؛جموعه وزارت جهادکشاورزیمها و معاونت های زیر کشاورزی و سازمان

 .نانو کمیته های یکارگروه ها یو اعضادبیر انتصاب  -8-8

8ماده 
وظایف و اختیارات کمیته•



 
 

 صفحه 8

 

 
 

سازمان ه بمربوط ت ها و مقررانامهمعامالتی و سازمان اداری و تشکیالتی از آیین –از نظر مقررات مالی  کمیته

 .نمایدتبعیت می تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 از اداره کل حقوقی وزارتخانه وتایید نهایی وزیر قابل اجرا می باشد پس از تایید -1-9-صره تب

 

ای دوق هو دیگر صنستاد نانو  یو صندوق پژوهش و فناور یوزارت جهاد کشاورز یصندوق پژوهش و فناور 

 .بطمرت

ها و مواد  رهو دیگر تبص یکشورسالیانه  قانون بودجه 18تبصره الف بند  افتهی صیاز محل اعتبارات تخصص 

 .مرتبط

   .یبانک کشاورز 

آن در  یها تیفعال ستاد و نیا یکه برا یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یاز سازمان تحق تهیکم یمنابع مال 

 خواهد شد. نینظر گرفته و تام

 وناوری فهای ذیربط وزارت جهادکشاورزی مربوط به حوزه پژوهش و  از محل یک درصد بودجه کل سازمان 

 کشاورزی.با صالحدید وزیر محترم جهادهای وزارت متبوع  ها و سازمان دیگر منابع مربوط به معاونت

 ل دفتر بودجه و تایید وزیر قابل اجرا می باشد  پس از تاییدیه اداره ک-1-10-تبصره 

9ماده 
معامالتی، اداری و تشکیالتی-مقررات مالی•

10ماده 
منابع مالی کمیته•



 
 

 صفحه 9

 

 

 تهکمی زیر و رییسومعاون  تأیید با و کمیتهو دبیر رییس نایب به پیشنهاد  ساختار کمیتهو اصالح  ییرهرگونه تغ

 .است یرپذامکان

 

 رییس ون وزیر ومعا تأیید باو و اصالح در این اساسنامه به پیشنهاد نایب رییس و دبیر کمیته  ییرهرگونه تغ

 .است یرپذامکان کمیته

 

 

ط ن، و ضوابی ایرابینی نشده است تابع قوانین، ضوابط و مقررات جمهوری اسالممواردی که در این اساسنامه پیش

 وزارت و سایر مراجع قانونی ذیربط است.

 

 

ترم تایید وزیر محه یخ ............................ بدر تارتبصره  دوو  ماده (13) سیزدهاساسنامه در  ینا

  می باشد قابل اجرا  و رسیدهجهاد کشاورزی 

 

11ماده 
تغییر و اصالح ساختار کمیته•

12ماده 
تغییر و اصالح اساسنامه•

13ماده 
بینی نشدهموارد حقوقی و پیش•


