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 -3حاجی میررحیمی ،س .د .و حسینی ،س .م .)0300( .بررسی و سنجش نیازهاي آموزشی -حرفهاي آموزشگرا مراك و مسسسگاآ آمگوزا يگالی
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آموختگا آموزشهاي يالی يلمی-كاربردي در بخش كزاورزي(مطالعه موردي در استانهاي شمال غرب كزگور) ،مجلگه يلمگی -پژوهزگی يلگوم
كزاورزي دانزگاه تهرا  ،شمارة  ،34-0شماره دوم ،صفحاآ .043-003
 -5حگاجیمیررحیمگگی ،س .د .)0305(.بررسگی مسلفگگه " برنامگهريگ ي آموزشگی" نظگگام آمگوزا گگمن خگدمه كوتگگاهمگدآ كاركنگگا وزارآ جهگگاد
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و برخی يوامآ تثییرگذار) ،مجله يلمی -پژوهزگی «پگژوهش مگديريه آمگوزا كزگاورزي» مسسسگه آمگوزا يگالی يلمگی-كگاربردي وزارآ جهگاد
كزاورزي ،شماره.02
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دانزجويا دوره هاي يلمی كاربردي كزاورزي؛ مورد مطالعه :مرك آموزا يالی امام خمینی(ره) .مجلگه تحقیقگاآ اقتصگاد و توسگع كزگاورزي
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كاربردي جهادكزاورزي؛ مورد مطالعه :مرك آموزا يالی امام خمینی(ره) . .پژوهش مديريه آموزا كزاورزي ،شماره زمستا .95
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مجله توسعه آموزا  ،دوره  0شماره ، 0ص 34 -12
 -02يلی اده ،. ،حاجی احمدي ،ا ،.يلیپور ،ح ،.حاجی میررحیمی ،س .د ،.بصگام ،س .. .و مخبگر دزفگولی ،ع .)0394( .تگثییر آموزشگهاي كگاردانی
يلمی-كاربردي در كسب مهارتهاي شنلی دانش آموختگا مرك آموزا يالی امام خمینی .مجله يلمی -پژوهزی «پژوهش مگديريه آمگوزا
كزاورزي» مسسسه آموزا يالی يلمی-كاربردي وزارآ جهاد كزاورزي ،شماره ،44ص . 3-09
 -00يلی اده ،. ،حسن يلیپور ،يلیر ا نیکويی ،سید داود حاجی میررحیمی ،آرما بخزی ،جهرمی و بهروز حسن پگور( .)0394شناسگايی چالزگها و
ال اماآ ترويج كزاورزي و آسیب شناسی و ع موجود نظام نوين ترويج كزاورزي ايرا  .يلوم ترويج و آموزا كزاورزي ايرا  /جلد 04 /
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 -00مال ،م ،.يباسی ،ع .چوبچیا  ،ا .و حاجیمیررحیمی ،س .د .)0390(.يوامآ مسیر بر پیاده سگازي اصگول تولیگد نگاب در شگركتهاي كوچگک و
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 -04حاجی میررحیمی ،س .د ،.مخبر دزفولی ،ع ،.پورنقی ،س.ر ،.جمزید اقبالی و رحمه يحیی نژاد ي ي ي( .)0390يوامآ مسیر بر افگ ايش دانگش
پدافند غیريامآ كارشناسا ستادي وزارآ جهادكزاورزي .فصلنامه پژوهش مديريه آموزا كزاورزي.
 -00حاجی میررحیمی ،س .د .و موسوي .)0422( ،تثییر سرما يه انسانی و سگرمايه اجتمگايی بگر رونگت اقتصگادي كسگب و كارهگاي كوچگک و متوسگط
كزاورزي استا البرز .فصلنامه پژوهش مديريه آموزا كزاورزي.
 -09حاجی میررحیمی ،س .د.)0422(.راهبردها و راهکارهاي استقرار و نهادينه سازي نظام تجاري سازي دستاوردهاي فناورانه كزاورزي مورد مطالعگه:
مراك تحقیقاآ و آموزا كزاورزي وزارآ جهادكزاورزي .دردسه بررسی و چاپ در مجله راهبردهاي كارآفرينی.
 -32حاجی میررحیمی ،س .د.)0422(.راهبردهاي سرمايه گذاري در صنعه گیاها دارويی .دردسه بررسی و چاپ در مجله راهبردهاي كارآفرينی.
 -30حاجی میررحیمی ،س .د .)0422(.پیامدهاي اقتصادي-اجتمايی تورهاي آموزشی ،ترويجی و پژوهزی كزگاورزا پیزگرو بگر اسگاس مگدل كگر
پاتريک .دردسه بررسی و چاپ در مجله يلوم ترويج و آموزا كزاورزي.

 -8الف) دانشنامه ( 1مورد)
 -0حاجی میررحیمی ،س .د .)0422(.آموزشهاي يلمی-كاربردي و توسعه اقتصادي .دانزنامه آموزا هاي يلمی-كاربردي ،وزارآ يتف .
 -0حاجی میررحیمی ،س .د . )0422(.تاريخچه آموزشهاي يلمی-كاربردي در جها ؛روند ،مسسساآ ،تربیه مربی و مدرس ، ،وزارآ يتف.
 -3نوروزي ،ع .و حاجی میررحیمی ،س .د . )0395(.خانه تعاونگرا ايرانی .دانزنامه تعاو  ،وزارآ يتف .
 -4حاجی میررحیمی ،س .د . )0395(.بانک نخبگا تعاو  .دانزنامه تعاو  ،وزارآ يتف .

 -1الف) مجله بازتاب سازمان تات ( 0مورد)
 -0مخبر دزفولی ،ع ،.جمزیدي ،ا .و حاجی میررحیمی ،س .د .)0399(.زيسه بوم كارآفرينی و كسب و كارهاي نوپاي كزاورزي.
 -0حاجی میررحیمی ،س .د .و مخبر دزفولی ،ع .)0399(.توانمندسازي بهره بردارا  ،اف ايش نفوذ فناوري در م ريه.

 -5الف) مجالت علمي -ترویجي و تخصصي( 43مورد)
( -1استراتژيهاي آموزشی تقويه بخش كزاورزي)  ،مجله زيتو وزارآ جهادكزاورزي  ،شماره . 0302 ، 01
( -5تدوين الگوي بهینه نظام تعیین دورههاي آموزا من خدمه كوتاهمدآ كاركنا وزارآ جهاد كزاورزي) ،مجله يلمی -ترويجی «آمگوزا
و سازندگی» شماره يک ،مسسسه آموزا يالی يلمی-كاربردي وزارآ جهادكزاورزي ،بهار .0301
( -4تحلیآ ياملی سازه هاي مسیر بر مزاركه كاركنا تخصصی مراك آموزا جهاد كزاورزي در همايش هاي يلمی – آموزشی) ،مجلگه يلمگی-
ترويجی«آموزا و سازندگی» شماره دو ،مسسسه آموزا يالی يلمی-كاربردي وزارآ جهادكزاورزي ،تابستا .0301
( -0موانع و راهکارهاي بکارگیري بهینه كود و سم و مواد بیولوژيکی در كزاورزي ،با تثكید بر نقش منابع انسانی بخش كزاورزي «مطالعه مگوردي
در استا قم») ،مجله يلمی -ترويجی «آموزا و سازندگی» مسسسه آموزا يالی يلمی-كاربردي وزارآ جهگاد كزگاورزي ،شگماره  ،3ص-04
 ،10زمستا .0301
( -9بررسگی موانگع و راهکارهگاي افگ ايش مزگاركه فعگال كارشناسگا و مدرسگا مراكگ آمگوزا وزارآ جهادكزگاورزي در همايزگهاي يلمگی و
آموزشی) ،مجل يلمی -ترويجی جهاد ،ترويج كزاورزي و توسعه روستايی ،شماره  045سال  ،04ص( ،9-34مزتر
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با محمد بادسار) . 0305

( -02پیامدهاي تعگديآ نیگروي انسگانی وزارآ جهادكزگاورزي و راهکارهگاي آموزشگی ارتقگاي ایربخزگی آ ) ،مجلگه يلمگی -ترويجگی «آمگوزا و
سازندگی» مسسسه آموزا يالی يلمی-كاربردي وزارآ جهاد كزاورزي ،شماره ،4ص (، 45 - 54مزتر

با يبداله مخبر)تابستا .0305

( -00تدابیر الزم براي رونت هر چه بیزتر آموزشهاي فنی و حرفهاي « با تثكید بر آموزا كزاورزي») ،مجل زيتگو وزارآ جهادكزگاورزي  ،شگماره
 ،003ص .0344 ، 42-40
( -00بررسی نیازهاي آموزشی شاغلین واحدهاي موكارا استا مرك ي در زمین آماده سازي زمین  ،كاشه و داشه مگو  ،مطالعگه مگوردي در اسگتا
مرك ي) ،مجل يلمی  -ترويجی جهاد ترويج كزاورزي و توسعه روستايی( . 0300،مزتر
( -03آماده سازي معلما كزاورزي براي تگدري

با مهندس سید مهدي نبئی) .

يلگوم كزگاورزي)  ،مجلگه جهگاد وزارآ جهادكزگاورزي ،سگال  09شگماره  ،000-009ص.00-05

.0340
Osborn. E. W.(0995) Preparing teachres to teach Agriscience . The Agriculture Education Magazine. PP: 3-4 , 03.
( -04بازگزه كزورهاي در حال توسعه به سوي آموزا و پرورا فنی -حرفهاي)  ،مجله جهاد وزارآ جهادكزگاورزي ،شگماره  002-000سگال 09
صفحاآ « . 0340، 01-00مزتر

با دكتر شريعه زاده  ،يضو هیاآ يلمی پژوهزکده تعلیم و تربیه وزارآ آموزا و پرورا» .

Chung, Y.(0991) . Returnes to vocational education in developing nation . International Enyclopedia Education , Edited by : Martin Carnoy ,
PP : 041-002 .
( -01بررسی ويژگی هاي فردي و حرفه اي دانزجويا دوره هاي مقطع دار پودمانی يلمی-كاربردي مرك آموزا جهادكزگاورزي مازندرا (مطالعگه
موردي :پردي

تنکابن) .مجله يلمی -ترويجی «آموزا و سازندگی» مسسسه آموزا يالی يلمی-كاربردي وزارآ جهاد كزاورزي ،شگماره،4

ص (، 54 - 45مزتر

با حسین ساالري بنا)،زمستا .0305

( -05يوامآ شناختی مسیر بر ساختار نابهنجار كتابخوانی) مجله كتابداري ،شماره  30و  ،33صفحاآ، :03-45پايی و زمستا  ،0340تهرا .
( -04بررسی موانع و راهبردهاي توسعه مکانی اسیو كزاورزي)  ،مجل يلمی  -ترويجی جهگاد تگرويج كزگاورزي و توسگعه روسگتايی وزارآ جهگاد
كزاورزي ،شماره ....سال « ، 0303 ......مزتر

با مهندس شفیعی  ،كارشناس وزارآ كزاورزي»

( -00بررسی اجمالی نظام تربیه معلم كزاورزي در ايرا  ،با نگرشی بر اين نظام در آمريکا) ،مجله مجل يلمی  -ترويجی جهگاد تگرويج كزگاورزي و
توسعه روستايی ،شماره ....سال ،......وزارآ جهاد كزاورزي. 0300 ،
 -09ريايه الگوي مصرب صحیح آب در كزاورزي (به ويژه شیالآ) و نقش ترويج در بکگارگیري ايگن الگگو فصگلنامه دنیگاي آب يگا  ،شگماره ،02
زمستا  0309ص 34؛ (مزتر

با سیده فاطمه موسوي)

 -02نعیمی ،ا ، .حاجی میررحیمی  ،س .د .و نجفلو ،پ .)0394( .تحلیآ رابطه بین ويژگیهاي جمعیهشناختی دانزگجويا و ر گايه آنهگا از كیفیگه
آموزشی ارائه شده در مرك آموزا يالی امام خمینی(ره) .نامه آموزا يالی.
 -00نوروزي ،ع ،.حاجی میررحیمی ،س .د .و بنويدي ،م .)0391( .بررسی يوامآ مسیر بر ر گايه شگنلی مدرسگا مراكگ آمگوزا يلمگی-كگاربردي
كزاورزي "مورد مطالعه :استا هاي تهرا و البرز" .نامه آموزا يالی
 -00جمزیدي ،ا .و حاجیمیررحیمی ،س .د .) 0391( .بررسی يوامآ مگویر بگر نگگرا گلخانگه دارا نسگبه بگه پايگداري (شناسگه ديجیتگالی ).)(DOI
راهبردهاي توسعه روستايی
 -03اسدي ،ه ،.حاجی میررحیمی ،س .د .و رفعتی ،م .)0399(.بررسی اقتصادي فعالیه كزه و تولید گیاه دارويی يُناب در استا قم .نزريه يلمی
ترويجی فناوري گیاها دارويی ايرا .
 -04جمزیدي ،ا ،.مخبر دزفولی ،ع ،.حاجی میررحیمی ،س .د .و يظیمی ،ا .)0399(.تحلیآ راهبردي ايجاد پار

يلم و فناوري تخصصی كزاورزي.

ويژه نامه مجله يلوم ترويج و آموزا كزاورزي.
 -01مخبر دزفولی ،ع .امید جمزیدي ،مهرداد تیموري و سید داود حاجی میررحیمی( .)0399شناسايی يوامآ مویر بر خالقیه كاركنگا وزارآ جهگاد
كزاورزي .ويژه نامه مجله يلوم ترويج و آموزا كزاورزي.

-0الف) فهرست مقاالت ارائه شده در سمینارها و کنفرانس ها( 31مورد):
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( -0بررسی و ارزيابی سازه هاي آموزشی مویر بر پايداري تولید در بخش كزاورزي ،مطالعه موردي در استا قم) ،سومین سمینار ملی توسعه كابردي
مواد بیولوژيک و استفاده بهینه از كود و سم در كزاورزي»،مقاله پوستري« صفحاآ  530-539مجمويه مقاالآ،مزتر

با آقاي يوسگف ي ديگا ،

. 0303
( -0تحلیآ ياملی قابلیتهاي حرفهاي آموزشگرا مسسساآ آموزا يالی يلمی-كاربردي كزگاورزي) ،چهگارمین سگمینار يلمگی -كگاربردي مسسسگه
آموزا يالی يلمی -كاربردي وزارآ جهاد كزاورزي» ،مقاله پوستري« . 0300
( -3ارزشیابی دورههاي آموزشی يلمی -كاربردي مديرا  ،كارشناسا و آموزشگرا مراك آموزا كزاورزي وزارآ جهاد كزاورزي)  ،چهارمین
سمینار آموزاهاي يلمی -كاربردي ،مسسسه آموزا يالی يلمی -كاربردي وزارآ جهاد كزاورزي .0300 ،
( -4بررسی مقايسه اي نتايج ارزشیابی نظام آموزا من خدمه متداول با نظام آموزا من خگدمه پودمگانی وزارآ جهگاد كزگاورزي  ،ا مطالعگه
موردي در سالهاي 0340و  0349ا ) ،اولین كنگره يلوم آموزا و ترويج كزاورزي و منابع طبیعی ايگرا ( : 0300 ،مزگتر

بگا حسگین حیگدري و

مهندس شفیعی).
( -1بررسی تحلیلی تواز جنسی و هدفهاي كمی پیش بینی شده و تحقت يافته پذيرا دانزجو در دورههاي آموزا يگالی يلمگی -كگاربردي وزارآ
جهاد كزاورزي) ،چهارمین سمینار آموزاهگاي يلمگی -كگاربردي ،مسسسگه آمگوزا يگالی يلمگی-كگاربردي وزارآ جهگاد كزگاورزي» ،مقالگه
پوستري«( . 0300 ،مزتر

با مهندس حسن رحیمی تنها) .

( -5ترويج و ارتباطاآ)  ،هفتمین سمینار يلمی ترويج كزور ،دانزگاه كرما  ،شهريور . 0340
( -4اهمیه و نیازهاي آموزا من خدمه مروجین و كارشناسا ترويج)  ،اولین سمینار آموزا من خدمه كاركنا در ايرا  ،اسفند . 0340
( -0فقر روستايی و خصوصیسازي ترويج) ،هزتمین سمینار يلمی ترويج كزور  ،دانزگاه تبري  ،اسفند . 0344
( -9بررسی فعالیتهاي كانو تولیدكنندگا  +5تن گندم و مقايسه خصوصیاآ اقتصادي -اجتمايی ايضاي كانو با افراد غیر يضو  ،مطالعه موردي در
منطقه داريو فارس)  ،هزتمین سمینار يلمی ترويح كزور ،دانزگاه تبري  ،اسفند . 0344
( -02بررسی يوامآ شناختی مسیر بر ساختار نابهنجار كتابخوانی در ايرا ) ،مقاله برتر سمینار مطالعگه و كتگابخوانی وزارآ فرهنگ

و ارشگاد اسگالمی ،

. 0345
( -00تحقیقاآ منابع طبیعی و امور دام رورآ توسعه پايدار بخش كزاورزي استا قم)  ،سمینار رشد و توسعه استا قم.0345 ،
( -00گسترا كتابخوانی پیش نیاز توسعه منابع انسانی)  ،سمینار رشد و توسعه استا قم . 0345 ،
( -03تحلیآ ياملی توانايیهاي دانزی و سنجش نیازهاي آموزشی شاغلین واحدهاي گاوداري استا قم) ،اولین كنگره يلوم ترويج و آموزا كزاورزي
و منابع طبیعی ايرا . 0300 ،
( -04گسترا سرمايه گذاري آموزشی در راستاي ايجاد ساختار مناسب نیروي انسانی متخصص در فرايند توسعه مکانی اسیو كزاورزي ايرا )  ،اولین
كنگره مکانی اسیو و ماشینهاي كزاورزي ايرا  ،مردادماه 0344
( -01ایراآ اقتصادي -اجتمايی تهیه كمپوسه از زباله هاي روستايی و شهري)  ،سمینار بهرهبرداري از منابع تجديد شگونده و بازيافگه در كزگاورزي ،
دانزگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگا اصفها . 0349 ،
( -05رهیافتهاي نوين ارتقاي سطح مزاركه شهروندا در ايجاد  ،حفاظه و توسعه فضاي سب )  ،مقاله همايش سراسري فضاي سب شگهرداري تهگرا ،
. 0340
( -04بررسی هدفها ،داليآ و مزکالآ تحصیآ در دانزگاه آ زاد اسالمی از ديگدگاه دانزگجويا ) ،خالصگه مقگاالآ اولگین اجگالس بررسگی يملکگرد و
خدماآ دانزگاه آزاد اسالمی ،دانزگاه آزاد اسالمی واحد يلوم و تحقیقاآ ،تهرا .0340 ،
( -00بررسی تحلیلی آموزشهاي يلمی -كاربردي و راهکارهاي توسعه اين آموزشها از ديدگاه مربیا  ،مديرا و مسئولین مراك آموزا كزگاورزي) ،
دومین سمینار بررسی و تحلیآ آموزشهاي يلمی-كاربردي ،دانزگاه جامع يلمی و كاربردي وزارآ يلوم ،تحقیقاآ و فناوري. 0340 ،
( -09بررسی منابع انسانی متخصص بخش كزاورزي و رورآ توسعه آموزشگهاي يلمگی-كگاربردي)  ،دومگین سگمینار بررسگی و تحلیگآ آموزشگهاي
يلمی -كاربردي ،دانزگاه جامع يلمی  -كاربردي وزارآ يلوم،تحقیقاآ و فناوري « ،مزتر

با مهندس شم

آذر».0340 ،

( -02بررسی تحلیلی روابط رفتار يلمی و رفتار دانزجويی دانزجويا دانزکده كزاورزي دانزگاه آزاد اسالمی ارا ) ،همايش منطقه اي جنبش هگاي
نرم اف اري و نهضه تولید يلم ،دانزگاه آزاد اسالمی ارا .0303 ،
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( -00بررسی رورآ توسعه مطالعه و تحقیت در كزاورزي و استراتژي هاي تقويه آ ) ،همايش منطقه اي جنبش هاي نرماف اري و نهضه تولید يلم،
دانزگاه آزاد اسالمی ارا .0303 ،
( -00بررسی تحلیلی موقعیه آموزشی-پژوهزی مدرسین مراك و موسساآ آموزا يالی يلمی-كاربردي وزارآ جهادكزگاورزي) ،پنجمگین سگمینار
آموزاهاي يلمی -كاربردي ،مسسسه آموزا يالی يلمی-كاربردي وزارآ جهاد كزاورزي ،شیراز.0303 ،
( -03بررسی نیازهاي آموزا يلمی-كاربردي واحدهاي ترويجی وزارآ جهادكزاورزي) ،همايش آموزا كزاورزي ايرا  ،آبانماه 0301
( -04بررسی ديدگاه بهره بردارا نسبه به ایربخزی دوره هاي فنی و حرفه اي غیر رسمی مراك آموزا كزاورزي اسگتا فگارس)  ،همگايش آمگوزا
كزاورزي ايرا  ،برگ ار شده در دانزگاه تربیه مدرس ،آبانماه 0301
( -01بررسی ایربخزی آموزا هاي متوسطه كزاورزي بر موفقیه و توانمندي شنلی فارغ التحصیال مراك آموزا كزاورزي :مطالعگه مگوردي اسگتا
آذربايجا شرقی) ،برگ ار شده در دانزگاه تربیه مدرس ،همايش آموزا كزاورزي ايرا  ،آبانماه 0301
( -05تبیین نقش آموزا هاي فنی و حرفه اي در توسعه اجتمايی جوامع روستايی) همايش آموزا كزاورزي ايرا  ،برگ ار شگده در دانزگگاه تربیگه
مدرس ،آبانماه .0301
( -04بررسی چالش ها ،مسائآ و راهکارهاي توسعه منابع طبیعی در استا مرك ي) ،همگايش توسگعه پايگدار بخگش كزگاورزي ،دانزگگاه آزاد اسگالمی
با مهندس سید مهدي نبئی).0301،

ارا ( ،مزتر

( -00بررسی مزکالآ ،تنگناها و راهکارهگاي اقتصگادي -اجتمگايی توسگعه صگادراآ گگآ و گیاهگا زينتگی در اسگتا مركگ ي) ،دومگین سگمپوزيوم
راهکارهاي توسعه تولید و صادراآ گآ و گیاها زينتی كزور ،محالآ.0305 ،
( -09بررسی موانع اقتصادي-اجتمايی مسیر بر پذيرا آزمو خا

از سوي غله كارا استا قم) ،دهمین كنگره يلوم خا

ايرا  ،كر.0305 .

( -32بررسی داليآ و رورآهاي توسعه آموزا كارآفرينی در نظام آموزا يگالی يلمگی – كگاربردي كزگاورزي ايگرا ) ،مقالگه ارسگالی بگه مجلگه
آموزا و سازندگی ،تهرا .0300 .
( -30آسیب شناسگی نگگاههگا و پگیشنیازهگاي بررسگی مفهگومی انديزگههگاي امگام خمینگی"ره" )  ،همگايش امگام ،امگه و خبرگگا  ،دانزگگاه پیگام نگور
با نبیاله قربانی).0300 ،

بیرجند(مزتر

( -30بررسی چرخه حیاآ فرهن

و مديريه جهادي) ،دومین همايش فرهن

و مديريه جهادي ،وزارآ جهادكزاورزي(مزتر

بگا دكتگر حگاجی-

احمدي)0300 ،
( -33كیفیه فرايند تولید و دانش گلخانهدارا در زمینه كزه هیدروپونیک« ،مطالعه موردي در محالآ و خمین») اولین كنگره كزه هیگدروپونیک،
دانزگاه صنعتی اصفها (مزتر

با سید مهدي نبئی)0300 ،

( -34آب و ريايه الگوي مصرب صحیح آ در كزاورزي و نقش ترويج در بکارگیري اين الگو ) ،همايش رويکرد هاي نوين مزگاركه مردمگی در
مطالعه ساخه و بهره برداري و نگهداري شبکه هاي آبیاري و زهکزی( ،مزتر
( -31بررسی تاییر تراكم بوته و زما برداشه بر مقدار محصول و كمیه اسان
صنعه گیاها دارويی ايرا ( ،مزتر

با مهندس سیده فاطمه موسوي)شیراز.0300 ،

مريم گلی( )Salvia officinalisدر منطقه ارا ) ،همايش توسگعه

با مهدي چنگی ي ،غالمر ا نادري بروجردي ،جالل يبگدي ،ابگراهیم فراهگانی و مسگعود يوسگفی)اسگفندماه

.0300
( -35تثییر زما هاي برداشه در دورههاي مختلف رشد بر می ا يملکرد ماده خزک و كمیه اسان

در نعناء فلفلی در اسگتا مركگ ي) (مزگتر

بگا:

غالمر ا نادري ،نوشین جوادي ،گیلدا ربیعی و شروين فیلسوب)همايش توسعه صنعه گیاها دارويی ايرا  ،اسفندماه .0300
( -34بررسی سازگاري و ایراآ اشتنال ايی كزه نعناع فلفلی ()Mentha piperita L.؛ «مطالعه موردي در اسگتا مركگ ي» (مزگتر

بگا :غالمر گا

نادري بروجردي ،جالل يبدي ،ابراهیم فراهانی و مسعود يوسفی)همايش توسعه صنعه گیاها دارويی ايرا ،اسفندماه .0300
( -30بررسی نیازهاي آموزشی يزاير بهرهبردار پاياب سد ارسبارا در زمینه پرورا گاو) ،سومین كنگره يلگوم تگرويج و آمگوزا كزگاورزي و منگابع
طبیعی(مزتر

با نادره قاسمی ،صمد منانی،جواد اسدي) ،اسفندماه .0300

( -39بررسی نیازهاي آموزشی يزاير بهره بردار پاياب سد ارسبارا در زمینه زرايه آبی و باغبانی) ،سومین كنگره يلوم ترويج و آموزا كزاورزي و
منابع طبیعی(مزتر

با صمد منانی ،نادره قاسمی،میر محمود موسوي) ،اسفندماه .0300

( -42بررسی مسائآ و مزکالآ صنعه پرورا ماهیا زينتی ايرا ) ،اولین همايش ماهیا زينتی ايرا ( ،سگید داود حگاجی میررحیمگی؛ شگهرام دادگگر؛
حسن اكبري؛ بهنام كريمی فر ،نسرين طاهري فر) ،تهرا  ،تیرماه .0309
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( -40بررسی نیازهاي آموزشی پرورادهندگا گآ و گیاها زينتی در محالآ و خمین) ،پنجمین همايش گآ و گیاها زينتی ايرا  ،مزتر

با دكتگر

يباس نوروزي ،آبا .0309
( -40فرهن
فرهن

سازمانی جهاد بستري مناسب براي اجراي سیاسه هاي كلی نظام اداري؛ "در فرآيند تحقت چزم انداز افت  0424ايرا ") ،سومین همايش
و مديريه جهادي ،وزارآ جهادكزاورزي ،مزتر

با يبداله مخبر و دكتر يباس نوروزي ،0309 ،تهرا .

( -43بررسی موانع نوسعه آموزا كارآفرينی در نظام آموزا يالی يلمی-كاربردي كزاورزي)؛ كنفران

مديريه ،نوآوري و كارآفرينی ،مزتر

با

يبداله مخبر  ،بهمن ماه  ،0309شیراز.
( -44بررسی تحلیلی رورآ ريايه الگوي صحیح مصرب كود توسط گندم كارا استا خراسا جنوبی) ،اولین كنگره چالش هاي كگود در ايگرا ،
مزتر

با مهندس معصومه ه اري ،اسفندماه  ،0309تهرا .

( -41بررسی كیفیه مصرب كود در واحدهاي تولیدي گآ و گیاها زينتی استا مرك ي«مطالعه مگوردي :شهرسگتا هگاي محگالآ و خمگین») ،اولگین
كنگره چالش هاي كود در ايرا  ،اسفندماه  ،0309تهرا .
( -45بررسی و تفسیر مزکالآ مديريه پايدار منابع طبیعی با رويکرد آموزشی) ،كنفران
آزاد اسالمی تهرا  ،مزتر

مديريه پايدار منابع طبیعی ،واحد يلوم و تحقیقاآ دانزگاه

با يباس نوروزي  ،يبداله مخبر و مهرداد تیموري ،آبا  ،0392تهرا .

( -44بررسی و عیه اشتنال و ارزيابی ديدگاه دانشآموختگا رشته كارشناسی زرايه و اصالح نباتاآ دانزگاه آزاد اسالمی ارا )  ،اولین همايش
ملی اشتنال دانش آموختگا كزاورزي و منابع طبیعی ،مزتر

با دكتر حمید مدنی و مهندس مهرداد تیموري ،آذرماه  ،0392تهرا .

( -40جهاداقتصادي در بخش كزاورزي با كاربرد الگوي صحیح مصرب سم "يوامآ و راهکارها"مطالعگه مگوردي :اسگتا خراسگا جنگوبی) ،نخسگتین
همايش ملّی جهاد اقتصادي در يرصه كزاورزي و منابع طبیعی  04 ،و 01آذرماه  ،0392قم ،مزتر

با خانم معصومه ه اري افین.

( -49ريايه الگوي صحیح مصرب كود راهی بسوي جهاداقتصادي در بخش كزاورزي؛ يوامآ و راهکارها"مطالعه موردي  :استا خراسا جنوبی")،
نخستین همايش ملّی جهاد اقتصادي در يرصه كزاورزي و منابع طبیعی  04 ،و 01آذرماه  ،0392قم ،مزتر

با خانم معصومه ه اري افین.

( -12تجاري سازي دستاوردهاي فناورانه آموزا كزاورزي از طريت كارآفرينی سازمانی) ،سخنرانی يلمی در مرك اموزا يالی امگام خمینگی وزارآ
جهادكزاورزي.0390 ،
( -10بررسی می ا يالقمندي ،قابلیتها و ديدگاههاي مدرسین و كارشناسا مراك آموزا يلمی-كاربردي كزاورزي در توسعه فعالیهاي يلمی آنهگا)،
مزتر

با رحیمی تنها ،نوروزي و مخبر ،دومین همايش بین المللی آمايش آموزا يالی :نظريهها و تجارب ،تهرا .0390 ،

( -10توريسم روستايی ،ظرفیه بالقوه توسعه گردشگري در ايرا ) اولین همايش ملی جنرافیا و گردشگري در ه اره سوم ،مزتر

با يبگاس نگوروزي؛

نجف آباد اصفها 0390 ،
( -13تاییر يوامآ اجتمايی -فرهنگی بر ريايه الگوي صحیح مصرب آب) ،اولین همايش مگديريه آب در م ريگه ،كگر ،.مسسسگه تحقیقگاآ آب و
خا  ،مزتر

با خانم فاطمه موسوي.0390 ،

( -14بررسی می ا ريايه الگوي صحیح مصرب آب توسط گندمکارا استا خراسا جنوبی و يوامآ اقتصادي مویر بر آ ) ،اولین همايش مگديريه
آب در م ريه ،كر ،.مسسسه تحقیقاآ آب و خا  ،مزتر

با خانم فاطمه موسوي.0390 ،

( -11سنجش ارتباطاآ ترويجی مروجین با گندمکارا و برخی يوامآ مسیر بگر آ "مطالعگه مگوردي شهرسگتا مزگهد" ) ،چهگارمین كنگگره تگرويج و
آموزا كزاورزي و منابع طبیعی ايرا  ،كر ،.انجمن يلمی ترويج و آموزا كزاورزي ايرا  ،مزتر

با خانم رؤيا كسائیا نائینی.0390 ،

( -15بررسی و سنجش ارتباطاآ ترويجی گندمکارا با مروجین در فرآيند توسعه پايگدار كزگاورزي "مطالعگه مگوردي شهرسگتا مزگهد" ) ،چهگارمین
كنگره ترويج و آموزا كزاورزي و منابع طبیعی ايرا  ،كر ،.انجمن يلمی ترويج و آموزا كزاورزي ايگرا  ،مزگتر

بگا خگانم رؤيگا كسگائیا

نائینی.0390 ،
( -14نقگگش امگگوزا هگگاي تگگرويج كزگگاورزي در آمگگاده سگگازي محگگیط كسگگب و كگگار بگگراي فعالیگگه هگگاي مولگگد زنگگا روسگگتايی خراسگگا جنگگوبی)،
مزتر

با سمانه قربانی ،ابوالقاسم شريف زاده ،همايش مديريه سگرمايه و اسگتعداهاي كزگاورزي در پرتگو صگنعه و تجگارآ در اسگتا زنجگا ،

.0390
( -10بررسی يوامآ آموزشی ،ترويجی و پژوهزی مسیر بر توسعه صنعه گیاها دارويی ؛"مطالعه موردي استا مرك ي") مقاله دومین كنگگره گیاهگا
دارويی ،دانزگاه شهید بهزتی.0390 ،
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( -19بررسی می ا دانش و آگاهی دانزجويا رشته گیاهپ شکی از «پدافند غیريامآ در بخش كزاورزي» "مطالعه موردي مركگ آمگوزا يگالی امگام
خمینی(ره)") ،مقاله همايش پدافند غیريامآ در بخش كزاورزي ،هرم گا  ،قزم(،مزتر

با يبداله مخبر دزفولی) 0390

( -52بررسی يوامآ“فنی و مديريتی” مداخلهگر در توسعه صنعه گیاها دارويی ؛ "مطالعه موردي استا مرك ي") مقاله هزتمین كنگره يلوم باغبانی
ايرا  ،همدا 0390 ،
50- (SURVEY THE EFFECTIVE FACTORS OF EDUCATION, EXTENSION AND RESEARCH ON
THE DEVELOPMENT OF MEDICINAL PLANTS INDUSTRY, "A CASE STUDY OF MARKAZI
دومین كنگره ملی گیاها دارويی ،تهرا PROVINCE")0393 ،
( -50ارزيابی امکاناآ و تسهیالآ ترويجی مراك ترويجی بخش دولتی و خصوصی و تثییر آ در بهبود روابط متقابآ مروجین و گندمکارا در فرآيند
توسعه پايدار كزاورزي؛ «مطالعه موردي شهرستا مزهد») ،پنجمین كنگره ترويج و آموزا كزاورزي و منابع طبیعی ايرا  ،زنجگا  (،مزگتر

بگا

رويا كسائیا نائینی) . 0393
( -53بررسی تحلیلی ويژگیهاي برنامه ترويجی گندمکارا شهرستا مزگهد در فرآينگد ارتباطگاآ مگروجین و گنگدمکارا ) ،پنجمگین كنگگره تگرويج و
آموزا كزاورزي و منابع طبیعی ايرا  ،زنجا  (،مزتر

با رويا كسائیا نائینی) . 0393

( -54يوامآ مسیر بر نوگرايی پرورا دهندگا گآ و گیاها زينتگی ) ،پنجمگین كنگگره تگرويج و آمگوزا كزگاورزي و منگابع طبیعگی ايگرا  ،زنجگا (،
مزتر

با يباس نوروزي) . 0393

( -51بررسی تحلیلی مزخصاآ فردي و حرفهاي روستائیا دامدار و تحلیآ ياملی می ا ر ايه ايزا از برنامههاي ترويجی؛ مورد مطالعگه :اسگتا قگم)
پنجمین كنگره ترويج و آموزا كزاورزي و منابع طبیعی ايرا  ،زنجا  (،مزتر

با يباس نوروزي) . 0393

 -55فاطمه صحراگرد و سید داود حاجیمیررحیمی ( .)0391بررسی روابگط يلگی سگاختار سگازمانی و توانمندسگازي كاركنگا ؛ مگورد مطالعگه :سگازما
جهادكزاورزي استا خراسا جنوبی
 -54سید داود حاجیمیررحیمی ،يبداله مخبر دزفولی ،حجه شکیبا و ر ا پورنقی ( .)0391رورآ و اهمیه آموزا بهرهبگردارا بخگش كزگاورزي
در حوزه پدافند غیريامآ .شزمین كنگره ملی يلوم ترويج و آموزا كزاورزي و منابع طبیعی ايرا  .شیراز.
 -50يلی اصنر هدايه نژاد ،سید داود حاجی میررحیمی و يبداهلل مخبر دزفولی ( .)0391بررسگی ایگر بخزگی آمگوزا هگاي يلمگی-كگاربردي پودمگانی
مراك جهادكزاورزي؛ از ديد گاه دانش آموختگا و مديرا اجرايی .شزمین كنگره ملی يلوم ترويج و آموزا كزاورزي و منابع طبیعی ايرا .
شیراز.
 -59فاطمه صحراگرد و سید داود حگاجیمیررحیمگی ( .) 0391ارزشگیابی سگاختار سگازمانی و قابلیگه توانمندسگازي كاركنگا سگازما جهادكزگاورزي
خراسا جنوبی .سومین كنفران

روانزناسی ،يلوم تربیتی و سبک زندگی با رويکرد بین المللی

42- Hajimirrahimi, S. D. and Esmaeilpoor, M. (0201). INVESTIGATION AND IDENTIFICATION OF
ENDANGERED MEDICINAL PLANTS IN THE ALBORZ PROVINCE AND MAINTAINING AND
PROMOTING THE PRINCIPLES AND METHODS OF OPERATION OFTHESE PLANTS. 4th
National Congress on Medicinal Plants,Tehran.
40- Hajimirrahimi, S.D. Amooei, A. M. & Mokhber Dezfooli, A. (0204). Necessity, Importance and
Dimensions of Job Standards and Entrepreneurship Packages of Medicinal Plants. 3th National Congress
( -40راهکارهاي توسعه آموزا كارآفرينی و بهبود رواهاي تدري

on Medicinal Plants, Mashhad.
كارآفرينی در مراكگ آمگوزا يگالی يلمگی-كگاربردي كزگاورزي) چهگارمین

كنگره ملی آموزا يالی مهارآ ،فناوري و اشتنال ،تهرا 0395 ،
( -43طرح هاي كارآفرينی و كارحین تحصیآ؛ تحولی خالقانه در برنامه هاي آموزا يلمی-كگاربردي كزگاورزي) سگید جگالل الگدين بصگام ،امیگد
جمزیدي ،يبداهلل مخبر دزفولی و سید داود حاجی میررحیمی ،چهارمین كنگره ملی آموزا يالی مهارآ ،فناوري و اشتنال ،تهرا 0395 ،
( -44شناسايی و اولويه بندي يوامآ مگویر بگر اشگتنال دانگش آموختگگا كزگاورزي) مهگرداد تیمگوري ،يبگداهلل مخبگر دزفگولی و سگید داود حگاجی
میررحیمی ،چهارمین كنگره ملی آموزا يالی مهارآ ،فناوري و اشتنال ،تهرا 0395 ،
) -41بررسی تحوالآ آموزا كزاورزي ايگرا ؛ بگا محوريگه مثموريگههگاي آموزشگی وزارآ جهادكزگاورزي( هفتمگین كنگگره تگرويج و آمگوزا
كزاورزي و منابع طبیعی ،همدا  ،مزتر

با نصراهلل شم

آذر.0394 ،
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( -45بررسی تحلیلی و محاسباتی بازده سرمايهگذاري در آموزا كاركنا وزارآ جهادكزگاورزي) ،هفتمگین كنگگره تگرويج و آمگوزا كزگاورزي و
منابع طبیعی ،همدا ،مزتر

با حسن رحیمیتنها.0394 ،

( -44تحلیآ ويژگیهاي كارآفرينی ايضاي هیثآ مديره تعاونیهاي كزاورزي شهرستا كر).؛ هفتمین كنگره تگرويج و آمگوزا كزگاورزي و منگابع
طبیعی ،همدا  ،مزتر

با امید جمزیدي ،مصطفی متولی الموتی و شبنم سلیمی.0394 ،

( -40طراحی و تدوين تک درسهاي يلمی-كاربردي ،رهیافتی به سوي اف ايش بهره وري صنعه گآ و گیاها زينتی ايرا ) ،مزتر

بگا محمدر گا

شفیعی و يلیر ا نیکويی ،دومین كنگره بین المللی و سومین كنگره ملی گآ و گیاها زينتی ايرا  ،محالآ.0394 ،
( -49مديريه سیستم هاي كزاورزي بر مبناي اطاليگاآ و نقگش آ در پدافنگد غیگر يامگآ) سگید فا گآ فا گلی كگاخکی ،جگالل كالهگدوز ،يلیر گا
نژادمحمد نامقی و سیدداود حاجی میررحیمی ،سومین كنفران

پدافند غیريامآ در بخش كزاورزي.0394 ،

( -02تروريسم زرايی(كزاورزي) ( )agro-terrorismتهديد ،آسیب پذيري و دفاع) سید فا آ فا لی كاخکی ،ناصر بیک زاده ،سگید داود حگاجی
میررحیمی ،مرتضی گلدانی ،هما الساداآ فا لی كاخکی ،سومین كنفران
( -00امنیه غذايی و جايگاه آ در پدافند غیريامآ زيستی) ،مزتر

پدافند غیريامآ در بخش كزاورزي.0394 ،

با ندا يلی اده ،سومین كنفران

پدافند غیريامآ در بخش كزاورزي.0394 ،

( -00طراحی و تدوين تک درسهاي يلمی-كاربردي ،رهیافتی به سوي اف ايش بهره وري صنعه گآ و گیاها زينتی)؛ سید داود حگاجیمیررحیمگی ؛
دومین كنگره بین المللی و سومین كنگره ملی گآ و گیاها زينتی ،محالآ.0394 ،
( -03بررسی فنی و اقتصادي بسته كارآفرينی كزه و پرورا يُناب) ،سید داود حاجیمیررحیمی ،يلی محمگد يمگويی و هرمگ اسگدي ،همگايش ملگی
يناب0390 ،
Production Priorities of investment fields in the medicinal plants of Sistan and Baluchestan province -04
( -01اولويههاي محصولی سرمايهگذاري در صنعه گیاها دارويی استا سیستا و بلوچستا )؛ سید داود حاجی میررحیمی ،يبداهلل مخبر دزفگولی و
يلی محمد يمويی؛ نهمین كنگر ملی گیاها دارويی
 -05تیموري ،م .و سید داود حاجیمیررحیمی( .)0399ارزيابی كاربرد شاخصهاي فرهن

و مديريه جهادي در فرآينگد توسگعه منگابع انسگانی وزارآ

جهادكزاورزي .هزتمین كنگره يلوم ترويج و آموزا كزاورزي.
 -04حاجی میررحیمی ،س .د .و محبوبه دري ( .)0399تهديداآ زيستی خارجی كزاورزي ايرا و مديريه آنهگا از طريگت رهیافگه پدافنگد غیريامگآ.
هزتمین كنگره يلوم ترويج و آموزا كزاورزي.

ب) فهرست طرحهای تحقیقاتي پایان یافته( 01مورد):
 .0مجري طرح  :اولويه هاي سرمايه گذاري در صنعه گیاها دارويی ايرا  .ستاد گیاها دارويی معاونه يلمی-فناوري رياسه جمهوري؛ 0395
 .0مجري طرح  :زمینه هاي توسعه صنعه گیاها دارويی استا مرك ي .دانزگاه آزاد اسالمی ارا 0309 ،
 .3همکار طرح :طراحی بسته هاي كارآفرينی گیاها دارويی؛ ستاد گیاها دارويی معاونه يلمی-فناوري رياسه جمهوري؛ 0394-0394
 .4مجري (بررسی نیازهاي آموزشی شاغلین واحدهاي گاوداري استا قم)  ،طرح پژوهزی وزارآ جهادكزاورزي ،كد طرح . 0349 ،40-020200222 20
 .1همکار (یمر بخزی آموزشهاي يلمی و كاربردي)  ،مجري طرح حسن مقنی زاده  ،طرح تحقیقاتی وزارآ يلوم  ،تحقیقاآ و فناوري ،تهرا .0302
 .5مجري (بررسی نظام تعیین دوره هاي آموزا من خدمه كاركنا وزارآ جهاد كزگاورزي و ارائگه الگگوي مطلگوبی بگراي ايگن نظگام)  ،طگرح پژوهزگی
وزارآ جهادكزاورزي ،موسسه آموزا يالی يلمی-كاربردي جهادكزاورزي ،شماره فروسه 01 002 :مورخ .0304 ،0301 0 00
 .4مجري (بررسی يوامآ مسیر در مزاركه فعال كارشناسا  ،مربیا و ايضاي هیثآ يلمی مراك آموزا كزاورزي وزارآ جهگاد كزگاورزي در همگايش
هاي يلمی)طرح مطالعاتی معاونه آموزا و تجهی نیروي انسانی سازما تحقیقاآ ،آموزا و ترويج كزاورزي وزارآ جهاد كزاورزي .0300 ،
 .0مجري (بررسی موانع توسعه صادراآ گآ و گیاها و زينتی استا مرك ي و راهکارهاي رفع آ ) ،طرح پژوهزی سگازما مگديريه و برنامگه ريگ ي اسگتا
مرك ي ،طرح پژوهزی «خاص» وزارآ جهادكزاورزي ،سازما تحقیقاآ ،آموزا و ترويج كزاورزي ،كد طرح-224-292222-22-2222-01223 :
( 0سال .)0301
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 .9مجري (بررسی يوامآ مسیر در مزاركه فعال مربیا  ،ايضاي هیثآ يلمگی و كارشناسگا مراكگ آمگوزا وزارآ جهگاد كزگاورزي در فعالیتهگاي يلمگی،
آموزشی و پژوهزی و ارائه راهکارهاي مناسب) ،طرح پژوهزی موسسه آموزا يالی يلمی-كاربردي جهادكزاورزي ،كگد طگرح-22-2222-01223 :
( 0-220-292222سال  .)0301تبه شده به شماره  92 342مورخ  92 4 9در مرك مدار

يلمی كزاورزي.

 .02مجري (بررسی نیازهاي آموزا من خدمه كاركنا وزارآ جهادكزاورزي در حوزه يقیدتی) ،طرح خاص سگازما سگازما تحقیقگاآ ،آمگوزا و
ترويج كزاورزي ؛ كد  ،0-20-20-09229سال .0309
 .00همکار و مزاور(الگوي مصرب آب يا در استا مرك ي)؛ طرح تحقیقاتی مسسسه تحقیقاآ شیالآ ،سازما تاآ ،كد .4-00-00-92230
 .00مجري (بررسی يوامآ مسیر بر توسعه صنعه گیاها دارويی اسگتا مركگ ي) ، ،طگرح خگاص سگازما تحقیقگاآ ،آمگوزا و تگرويج كزگاورزي ؛ كگد
.)0390(4-20-01-04244
 .03مجري (بررسی و تعیین سطح ر ايه روستائیا دامدار از فعالیههاي آموزشی -ترويجی سگازما جهادسگازندگی اسگتا قگم) ،طگرح تحقیقگاتی وزارآ
جهادكزاورزي ،كد طرح  ،0390 ،49 -2002304222 20به شماره یبه  0092مسسسه پژوهشهاي برنامهري ي ،اقتصاد كزاورزي و توسعه روستايی.
 .04مجري (بررسی توانمندي هاي كارآفرينانه دانزجويا يلمی -كاربردي مرك آمگوزا يگالی امگام خمینگی(ره) و تعیگین راهکارهگاي توسگعه آ ) طگرح
پژوهزی مسسسه آموزا يالی يلمگی-كگاربردي جهادكزگاورزي ،كگد ، 0-20-20-09200سگال  ،0390بگه شگماره یبگه  41393در مركگ اطاليگاآ و
مدار

يلمی كزاورزي در تاريخ .0393 3 04

 .01مزاور طرح «بررسی و ارزيابی كیفیه پورتال مسسسه آموزا يالی يلمی-كاربردي جهادكزاورزي و ارائه الگوي مناسب» مجري :حمیدر گا مختگاري
اسکی ،شماره فروسه .0390 ،43400
 .05ناظر طرح «بررسی نیازهاي اطالياتی و رفتار اطالع يابی دانزجويا يلمی-كاربردي مجتمع آموزا جهادكزاورزي كردستا »  ،مجري :فاطمه صادري،
شماره فروسه 44045 :مورخ .0393 0 02
 .04مجري طرح ( بررسی راهکارهاي اصالح و كارآمدسازي آموزا من خدمه كوتاهمدآ كاركنا وزارآ جهادكزاورزي (.كد4-20-20-94024 :
تاريخ ابالغ 0394 4 04:فروسه 12452 :مورخ.91 9 04 :
 .00همکار (ارزشیابی ایربخزی دوره هاي آموزشی يلمی -كاربردي جهادكزگاورزي (مطالعگه مگوردي مركگ امگوزا يگالی امگام خمینگی(ره))) كگد طگرح:
.0391 ،3-20-2032-94004
 .09مجري (بررسی مزکالآ و راهکارهاي توسع كزاورزي استا مرك ي) شماره فروسه ، 40000 :مورخ94 9 0 :
 .02مجري (ارزشیابی دورههاي آموزشی صندوق زنا روستايی شركه مگادر تخصصگی حمايگه از توسگعه سگرمايهگگذاري در بخگش كزگاورزي) ،شگماره
فروسه ،49201 :مورخ94 00 04 :
 .00مجري (توانمندسازي جوامع محلی درياچه اوا الموآ شرقی استا ق وين) ،شماره فروسه ،44014 :مورخ94 3 4 :
 .00مجري(مطالعه نیازسنجی و تدوين برنامه آموزا كاركنا و ايضاي صندوقهاي غیردولتی شركه مادر تخصصی صگندوق حمايگه از توسگعه سگرمايه-
گذاري در بخش كزاورزي در سال  ،)0394شماره فروسه ،40105 :مورخ94 02 32 :
 .03همکار طرح(بررسی و عیه اشتنال فارغ التحصیال رشتههاي كزگاورزي مركگ آمگوزا يگالی امگام خمینگی بگه منظگور ارائگه راهکارهگاي كگاربردي)
كد ،0-20-20-90020:نامه شماره  040 0524مورخ  ،0393 4 01شماره فروسه 12419 :مورخ 91 9 04
 .04همکار پروژه( ارزشیابی دوره هاي مراك يلمی-كاربردي(مطالعه مرك امام خمینی) ،مجري :امیر حاجی احمدي ،شماره فروسه 0395 ،13293
 .01مجري (طراحی الگوي استقرار نظام تجاريسازي دستاوردهاي فناورانه آموزشی در مراكگ آمگوزا جهادكزگاورزي)؛ مسسسگه آمگوزا يگالی يلمگی-
كاربردي جهادكزاورزي ،شماره مصوب پروژه ،0-20-20-93020 :شماره فروسه  ،14409مورخ .0394 ،0394 0 3
 .05همکار و يکی از مجريا پروژه هاي طرح (شناسايی چالشها و استل اماآ نظام نوين ترويج كزاورزي ايرا ) ،به همراه :حسن يلیپور ،غالمر ا احمدي،
نیکوئی ،آرما بخزی جهرمی ،بهروز حسن پور مجري طرح اصلی :ندا يلی اده  ،شماره مصوب ،2-32-32-204-910242 :شماره فروسه ،14214
 .04همکار پروژه (تدوين برنامه اسگتراتژيک تحقیقگاآ تگرويج كزگاورزي) مجگري :حسگن يلیپگور ،شگماره مصگوب:000-32 -34 -220-9420 -91200 -
.0394 ،912309

سایرفعالیتهای مطالعاتي:
( -0تدوين مدلی براي سنجش نیازهاي آموزشی – حرفهاي مروجین كزاورزي)  ،پايا نامه كارشناسی ارشد دانزگاه شیراز.0344 ،
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( -0تدوين الگوي قابلیتهاي حرفهاي آموزشگرا مراك و مسسساآ آموزا يالی يلمی-كاربردي كزاورزي ايرا و استراتژي هاي تگثمین ايگن
قابلیتها)؛ رساله دكتري واحد يلوم و تحقیقاآ دانزگاه آزاد اسالمی تهرا .0302 ،
( -3بررسی و عیه نیروي انسانی واحدهاي مکانی اسیو ماشینهاي كزاورزي سازمانهاي كزاورزي وزارآ كزاورزي) ،طرح مطالعاتی معاونه
آموزا و تجهی نیروي انسانی سازما تاآ وزارآ كزاورزي ]. 0344 ،مزتر

با مهندس سعیدي راد و مهندس شم

آذر[ .

( -4بررسی نگرا معلما مقاطع ابتدايی  ،راهنمايی و متوسطه استا قم نسبه به آموزشهاي من خدمه كوتاه مدآ) ،طرح پژوهزگی وزارآ
آموزا و پرورا . 0302 ،
( -1بررسی و عیه ساختار نیروي انسانی سازمانهاي جهادكزاورزي وزارآ جهادكزاورزي)  ،طرح مطالعاتی معاونه آموزا و تجهی نیگروي
انسانی سازما تا

وزارآ جهادكزاورزي] ،0344 ،مزتر

با مهندس شم

آذر ،كارشناس وزارآ كزاورزي[ .

ج) فهرست طرحهای تحقیقاتي در حال انجام:
( .0بررسی مسائآ ،چالزها و راهکارهاي اقتصادي-اجتمايی توسعه تولید ماهی در پايین دسه سد طالقا )؛ 0394
( .0بررسی مسائآ و مزکالآ و راهکارهاي توسعه صنعه گآ و گیاها زينتی استا البرز)؛ ()0399

د) سوابق آموزشي و تدریس
 -0دروس «آموزا ب رگساال » « ،تکنولگوژي آموزشگی» « ،روا تحقیگت» و «مگديريه در تگرويج و آمگوزا كزگاورزي» و «نیازسگنجی آموزشگی» در وزارآ جهگاد
كزاورزي]  4سال [ .
 -0دروس «برنامهري ي آموزشی و ترويجی« و »نیازسنجی آموزشی« در دوره هگاي آمگوزا تخصصگی سگربازا سگازندگی معاونگه تگرويج و نظامهگاي بهگره بگرداري
وزارآ جهادكزاورزي0 ].سال[.
« -3جامعه شناسی روستايی» در دانزگاه آزاد اسالمی ارا

]  02سال [.

« -4اصول ترويج و آموزا كزاورزي» در دانزگاه آزاد اسالمی ارا ]  02سال [.
« -1مقدماآ ترويج و آموزا كزاورزي» در دانزگاه آزاد اسالمی ارا ] 00سال[.
« -5جامعه شناسی توسعه روستايی و يزايري» در دانزگاه آزاد اسالمی واحد ارا

]  02سال [.

« -4كارآفرينی» در مرك آموزا يالی امام خمینی(ره) وزارآ جهادكزاورزي]  04سال [.
« -0اصول و رواهاي ترويج و آموزا كزاورزي» در مرك آموزا يالی امام خمینی(ره) وزارآ جهادكزاورزي]  00سال [.
 « -9نظامهاي بهره برداري كزاورزي» در مرك آموزا يالی امام خمینی(ره) وزارآ جهادكزاورزي]  0سال [.
« -02جامعه شناسی روستايی» در مرك آموزا يالی امام خمینی(ره) وزارآ جهادكزاورزي]  0سال [.
« -00نظامهاي بهره برداري كزاورزي» در مرك آموزا يالی امام خمینی(ره) وزارآ جهادكزاورزي]  0سال [.
« -00سازما و مديريه» در مرك آموزا يالی امام خمینی(ره) وزارآ جهادكزاورزي]  3سال [.
« -03گ ارا نويسی» در مرك آموزا يالی امام خمینی(ره) وزارآ جهادكزاورزي]  0سال [.
« -04اصول و انديزههاي تعاو » در مرك آموزا يالی امام خمینی(ره) وزارآ جهادكزاورزي] 0سال [.
« -01گ ارا نويسی و مونوگرافی تعاونیها» در مرك آموزا يالی امام خمینی(ره) وزارآ جهادكزاورزي]  0سال [.
« -05روا تحقیت» در مرك آموزا يالی امام خمینی(ره) وزارآ جهادكزاورزي]  4سال [.
« -04توسعه پايدار كزاورزي» در مرك آموزا يالی امام خمینی(ره) وزارآ جهادكزاورزي]  1سال [.
« -00كسب و كار و بهره وري» در مرك آموزا يالی امام خمینی(ره) وزارآ جهادكزاورزي]  1سال [.
« -09پدافند غیريامآ كزاورزي» در مرك آموزا يالی امام خمینی(ره) وزارآ جهادكزاورزي]  0سال [.
( -02نیازسنجی آموزشی ) در مرك آموزا يالی امام خمینی(ره) وزارآ جهادكزاورزي]  1سال [.

و) سوابق راهنمایي ،مشاوره  ،نظارت و داوری بر طرحهای تحقیقاتي و پایاننامههای کارشناسي ارشد
.0

راهنمايی پايا نامه آقاي برومند تحه ينوا " ارزشیابی برنامه هاي آموزشی وزارآ جهاد كزاورزي در حوزه آموزا هاي بلند مدآ از ديدگاه مگديرا " ،دانزگگاه
آزاد اسالمی گرمسار0390 ،

.0

راهنمايی پايا نامه آقاي دهقا تحه ينوا " بررسی نیازهاي آموزشی نخآ دارا حاجی آباد استا هرم گا " ،دانزگاه آزاد اسالمی بیرجند0390 ،
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.3

راهنمايی پايا نامه خانم فاطمه موسوي تحه ينوا " بررسی يوامآ مسیر بر ريايه الگوي مصرب آب توسگط گنگدمگارا اسگتا خراسگا جنگوبی" ،دانزگگاه آزاد
اسالمی بیرجند0309 ،

.4

راهنمايی پايا نامه خانم معصومه ه اري تحه ينوا " بررسی يوامآ مسیر بر ريايه الگوي مصرب كود و سم توسط گندمگارا استا خراسا جنگوبی" ،دانزگگاه
آزاد اسالمی بیرجند0309 ،

.1

راهنمايی پايا نامه خانم كسائیا نايینی تحه ينوا " بررسی يوامآ مسیر بگر توسگعه روابگط كزگاورز و مگرو .در رونگد توسگعه كزگاورزي اسگتا خراسگا ر گوي
شهرستا مزهد " ،دانزگاه آزاد اسالمی بیرجند0309 ،

.5

مزاور پايا نامه خانم سمانه قربانی تحه ينوا " بررسی موانع وراهکارهاي توسعه نهادينه مزاركه زنگا روسگتايی در برنامگههگا و فعالیگه هگاي تگرويج كزگاورزي
استا خراسا جنوبی " ،دانزگاه آزاد اسالمی بیرجند0309 ،

.4

مزاور طرح تحقیقاتی آقاي صمد منانی تحه ينوا ”بررسی مسائآ و نیازهاي آموزشی يزاير منطقه پاياب در ارسبارا “ از مرك تحقیقاآ و بررسی مسائآ روسگتايی
وزارآ جهاد كزاورزي

.0

مزاور طرح تحقیقاتی آقاي بهرام مرادي تحه ينوا ”بررسی موانع و راهکارهاي توسعه صادراآ گلهاي مريم و رز در استا خوزستا “ از مرك تحقیقاآ و بررسگی
مسائآ روستايی وزارآ جهاد كزاورزي

.9

مزاور پايا نامه آقاي محمود قهاري دانزجوي كارشناسی ارشد مديريه توسعه روسگتايی تحگه ينگوا ”بررسگی مزگکالآ موانگع و چگالشهگاي فگراوري شگوراهاي
اسالمی روستايی“ مجتمع آموزا وزارآ جهاد كزاورزي

 .02مزاور طرح تحقیقاتی آقاي يوسف ي ديا تحه ينوا ”بررسی موانع اجتمايی و اقتصادي مسسسه كه پذيرا آزمو خا

از سوي غلگهكگارا اسگتا قگم“ از مركگ

تحقیقاآ و بررسی مسائآ روستايی وزارآ جهاد كزاورزي
 .00استاد ناظر پايا نامه كارشناسی ارشد آقاي امیر احمد پور كاخک دانزجوي كارشناسی ارشد دانزکده كزاورزي دانزگاه تربیه مدرس
 .00ناظر طرح تحقیقاتی ” بررسی تطبیقی يملکرد و شركتهاي تعاونی تولید روستايی استا آذربايجا غربی و ارزيابی می ا موفقیه آنها“ مربوط به آقاي تقی مهگدويلگو
از مرك تحقیقاآ بررسی مسائآ روستايی وزارآ جهاد كزاورزي
 .03داوري پايا نامه كارشناسی ارشد ترويج و توسعه روستايی آقاي حبیب ف ونی دانزجوي كارشناسی ارشد مجتمع آموزا وزارآ جهاد كزاورزي
 .04استاد ناظر پايا نامه كارشناسی ارشد خانم فاطمه همتی تحه ينوا ”بررسی ایربخش آموزا هاي رسمی فنی و حرفگه اي مراكگ آمگوزا كزگاورزي “ از دانزگکده
كزاورزي دانزگاه تربیه مدرس
 .01استاد ناظر پايا نامه و كارشناسی ارشد خانم مهناز محمديزاده نصرآبادي تحه ينوا ” بررسی ایربخزگی آموزشگیهاي يلمگی -كگاربردي كزگاورزي “ از دانزگکده
كزاورزي دانزگاه تربیه مدرس
 .05مزاور طرح تحقیقاتی « بررسی می ا آگاهی ايضاي هیاآ يلمی مراك آموزا يلمی – كاربردي جهادكزاورزي از روشهاي تدري » مجري آقاي دكتر حاجی
احمدي
 .04مزاور طرح تحقیقاتی « بررسی يوامآ مویر بر انتخاب رشته دانزجويا دوره هاي آموزا يالی يلمی كاربردي ( منابع طبیعی)»(مجري :آقاي رحیم میرزايی مال
احمد)  ،كد طرح0-220-292222-22-2222-04220 :
 .00مزاور طرح تحقیقاتی «بررسی تاییر آموزشهاي يلمی-كاربردي در توانمندي شنلی كاركنا وزارآ جهادكزاورزي»(مجري :آقاي محمد ر اشاه پسند)
 .09مزاور طرح تحقیقاتی «بررسی پیامدهاي اقتصادي و اجتمايی و فرهنگی بازخري دي كاركنا از ديدگاه مديرا امور اداري وزارآ جهادكزاورزي و راهکارهاي
مناسب براي تعديآ نیروي انسانی»(مجري :آقاي يبداله مخبر )
 .02مزاور طرح تحقیقاتی «بررسی نیازهاي آموزشی مديرا واحدهاي مرغداري استا سمنا »(مجري :ابولفضآ میرزاخانی)0305 ،؛ كد طرح-22-2222-01224 :
.0-220-292222
 .00مزاور طرح تحقیقاتی «بررسی می ا ایربخزی نرماف ارهاي آموزشی چندرسانهاي كزاورزي بر توسعه قابلیتهاي كارآفرينی»(مجري :مهندس فرجی و حمیدر ا
فرقانی)0309 ،
 .00مزاور طرح تحقیقاتی «بررسی نیازهاي اطالياتی دانزجويا يلمی-كاربردي مرك آموزا جهادكزاورزي كردستا »(مجري :خانم فاطمه صدري )0309؛ كد
طرح0-20-20-09220 :
 .03مزاور طرح تحقیقاتی «ایربخزی آموزشهاي يلمی-كاربردي مرك آموزا يالی امام خمینی » ،مجري :اصنر هدايه نژاد.0309 ،
 .04همکار طرح تحقیقاتی « بررسی می ا تثییر آموزشهاي يلمی -كاربردي در اف ايش ایربخزی شنلی فارغ التحصیال شاغآ"مطالعه موردي مرك آموزا يالی امام
خمینی (ره) "» ،مجري :دكتر يباس نوروزي.0309 ،
 .01مزاور طرح تحقیقاتی "بررسی پورتال مرك آموزا يالی امام خمینی وزارآ جهادكزاورزي" ،حمیدر ا مختاري.0309 ،
 .05ناظر طرح تحقیقاتی «ارزشیابی طرح سربازا سازندگی»؛ مجري :صفه اله رحمانی؛ كمیته اقتصادي-اجتمايی سازما تاآ.0392 ،
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 .04مزاور پايا نامه "يوامآ مسیر بر پیادهسازي نظام تولید ناب در شركههاي كوچک و متوسط صنايع غذايی در استا خوزستا " ،دانزجو" محیا مال ،دانزگاه تربیه
مدرس.0394 ،
 .00مزاور پايا نامه " بررسی و عیه اشتنال دانش آموختگا دوره هاي يلمی – كاربردي جهاد كزاورزي و يوامآ مویر بر آ (مورد مطالعه :مراك تحقیقاآ و
آموزا جهاد كزاورزي زنجا و ق وين)" دانزجو :سپیده كريمی ،دانزگاه زنجا .0395 ،
 .09مزاور پايا نامه " بومیسازي فناوري تولید پارازيتوئید مگ

مینوز گوجه فرنگی" ،دانزجو :آمنه صابر ،دانزگاه جامع يلمی-كاربردي.0394 ،

 .32راهنمايی پايا نامه " شناسايی يوامآ مویر بر رونت اقتصادي كسب و كارهاي كوچک و متوسط در بخش كزاورزي(مورد مطالعه:استا البرز)" ،دانزجو :سید روح
اهلل موسوي ،دانزگاه سمنگا .0399 ،
 .30مزاور رساله دكتري " طراحی مدل مناسب و كارآمد براي نظام دانش و اطالياآ كزاورزي در م ارع خرد دهقانی استا سیستا بلوچستا " ،دانزجو :محمد
غفوريا  ،دانزگاه آزاد اسالمی بیرجند.0422 ،
 .30راهنماي پايا نامه »بررسی تثییر م يه رقابتی بر رابطه نوآوري سازمانی و تجارآ الکترونیک در شعب بانک كزاورزي استا البرز « ،دانزجو :سید روح اهلل موسوي،
دانزگاه سمنگا .0422 ،

ز) کتب و نشریات تألیف و به چاپ رسیده:
 -0پودمانهاي آموزشی «كاردا ترويج كزاورزي»( .) 0304انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي(مزتر
 -0پودمانهاي آموزشی «كارشناس امور اداري»( .)0304انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي (مزتر

با كارگروه نويسندگا )،
با كارگروه نويسندگا )

 -3پودمانهاي آموزشی «كارشناس ترويج كزاورزي»( .) 0304انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي (مزتر

با كارگروه نويسندگا )

 -4پودمانهاي آموزشی بازنگري شده «كارشناس ترويج كزاورزي»( .)0304انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي (مزتر

با كارگروه نويسندگا )

 -1مجموع مقاالآ سخنرانیهاي يلمی  0304-0300مرك آموزا يالی امام خمینی( .)0309انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي (مزتر
 -5پودمانهاي آموزشی «مدرس در امور كزاورزي و محیط زيسه»( .)0392انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي (مزتر

با كارگروه نويسندگا )

 -4مجموع مقاالآ سخنرانیهاي يلمی  0309-0392مرك آموزا يالی امام خمینی( .)0390انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي (مزتر
 -0مبانی فرهن

با كارگروه نويسندگا )
با كارگروه نويسندگا )

و مديريه جهادي ،0390 ،انتزاراآ اسرار يلم

" -9ترويج ،آموزا و كارآفرينی كزاورزي" ؛ انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي و نزر به آفرين(0393 ،چاپ دوم در سال )0394
" -02گیاها دارويی؛ استانداردهاي آموزا شنلی و شايستگی حوزه بازرگانی و تجارآ"؛ انتزاراآ نزر به آفرين0394 ،
 00و  -00تدوين دو نزريه "مديريه پسماند در سازما ها" و " ساختما سب  ،اصول و سیاسهها" ،انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي0391 ،
 03تا  -02تدوين هزه بسته كارآفرينی :اسطوخدوس ،گآ رايی ،آننوزه ،يناب ،چاي ترا ،فرآوري آلوئه ورا ،مركگ امگوزا تخصصگی گیاهگا دارويگی و خزگک و
بسته بندي گیاها دارويی؛(با گروه نويسندگا )  0391 ،0394و 0395
 -00توسعه پايدار كزاورزي(با آقاي دكتر قاسمی و مهندس شريفی مقدم) 0394
 -00مزاور بسته كارآفرينی«پرورا گوساله شیري» ؛ نويسنده :دكتر ر اخانی ،با همکاري معاونه امور دام وزارآ جهادكزاورزي0399 ،

ح) کتب در دست تالیف:
 -0همکاريهاي بخش دولتی و خصوصی كزاورزي0422 ،
 -0صنعه گآ و گیاها زينتی و گیاها دارويی ايرا ؛ مزکالآ ،تنگناها و چالشها؛ 0420

ط) مشاور آموزشي کتب و پودمان های ذیل:
 -0مشاوره کارآفرینی بیش از  05بسته کارآفرینی گیاهان دارویی( 4931تا )4937
 -0پودمانهاي آموزشی « كارشناس اصالح نباتاآ و زرايه »( .)0304انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.
 -3پودمانهاي آموزشی «كارشناس حفظ نباتاآ»( .)0304انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.
 -4پودمانهاي آموزشی «كارشناسا حوزه نمايندگی ولی فقیه وزارآ جهادكزاورزي»( .)0304انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.
 -1پودمانهاي آموزشی «كاردا حفظ نباتاآ»( .)0304انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.
 -5پودمانهاي آموزشی «يمومی يقیدتی كاركنا وزارآ جهادكزاورزي»( .)0304انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.
 -4پودمانهاي آموزشی «كارشناس امور زمین»( .)0304انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.
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 -0پودمانهاي آموزشی «كارشناس آفاآ و بیماريهاي گیاهی»( .)0304انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.
 -9پودمانهاي آموزشی «كاردا آفاآ و بیماريهاي گیاهی»( .)0304انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.
 -02پودمانهاي آموزشی «كارشناس امور دام»( .)0304انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.
 -00پودمانهاي آموزشی «كارشناس امور باغبانی»( .)0304انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.
 -00پودمانهاي آموزشی «كارشناس شركه خدماآ حمايتی كزاورزي»( .)0304انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.
 -03پودمانهاي آموزشی «كارشناس جنگآ ،مرتع و آبخی داري»( .)0304انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.
 -04پودمانهاي آموزشی «كاردا جنگآ ،مرتع و آبخی داري »( .)0304انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.
 -01پودمانهاي آموزشی «كارشناس امور دام»( .)0304انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.

ی) سوابق عضویت در کمیتههای برنامهریزی آموزشي
.0

دبیر كمیته برنامه ري ي آموزشی معاونه آموزا و تجهی نیروي انسانی سازما تحقیقاآ و آموزا كزاورزي

.0

يضو كمیته تدوين برنامه آموزا كاركنا مراك ترويج و خدماآ جهاد كزاورزي وزارآ جهاد كزاورزي

.3

يضوكمیته تخصصی طرح جامع ارتقاي كیفیه ايضاي هیثآ يلمی ومربیا مجتمعهاي آموزشی جهاد كزاورزي

.4

يضو كمیته تخصصی آموزا شوراي توسعه مکانی اسیو وزارآ جهاد كزاورزي
كمیته تخصصی تهیه و تدوين استانداردهاي آموزشی تولید و پرورا گآ و گیاها زينتی ويژه بهرهبردارا بخش كزاورزي

.1

رئی

.5

يضو كمیته تخصصی تدوين پودمانهاي آموزشی كارشناس بازرسی و پاسخگويی وزارآ جهاد كزاورزي

.4

مسئول هسته برنامهري ي دورههاي يلمی-كاربردي دفتر تجهی نیروي انسانی و پزتیبانی شبکه ترويج معاونه ترويج و نظام بهرهبرداري .

.0

يضو كمیته تخصصی تدوين پودمانهاي آموزشی كارشناس امور اداري وزارآ جهاد كزاورزي

.9

يضو كمیته تخصصی بازنگري و تدوين پودمانهاي آموزشی كارشناس ترويج كزاورزي وزارآ جهاد كزاورزي

 .02يضو كمیته تخصصی تدوين پودمانهاي آموزشی كاردا ترويج كزاورزي وزارآ جهاد كزاورزي
 .00يضو كمیته بازنگري و تدوين پودمانهاي آموزشی كارشناس تحقیقاآ كزاورزي وزارآ جهاد كزاورزي
 .00يضو كمیته بازنگري و تدوين پودمانهاي آموزشی كارشناس اقتصاد كزاورزي وزارآ جهاد كزاورزي
 .03يضو كمیته بازنگري و تدوين پودمانهاي آموزشی كارشناس برنامهري يكزاورزي وزارآ جهاد كزاورزي
 .04دبیر كمیته تخصصی سیاسهگذاري و تدوين اهداب و خطمزیهاي آموزشی شوراي آموزا وزارآ جهاد كزاورزي
 .01يضو شوراي آموزشی معاونه ترويج و نظام بهرهبرداري
 .05رئی

كمیته برنامه ري ي درسی يلوم انسانی با گرايش كزاورزي0305 ،

 .04رئی

حوزه برنامهري ي اجرايی اولین جزنواره كتاب ترويج و آموزا كزاورزي ايرا 0305 ،

 .00رئی

كمیته برنامه ري ي نزسههاي تخصصی مرك اموزا يالی امام خمینی0393 ،

 .09دبیر اجرايی همايش يلمی توسعه صنعه گیاها دارويی ايرا 0300 ،
 .02دبیر يلمی هزتمین كنگره ترويج و آموزا كزاورزي ومنابع طبیعی ايرا ؛ 0399

ک) سابقه عضویت در انجمنها ،گروه های و کمیتههای علمي  ،فني و تخصصي
 .00يضو هیثآ تحريريه نزريه يلمی  -تحقیقی انجمن ترويح و آموزا كزاورزي ايرا ( 0304تا )0309
 .00يضو هیثآ تحريه مجله يلمی-ترويجی جهاد؛ ترويج كزاورزي و توسعه روستايی(از  0305تا )0300
 .03يضو هیثآ تحريه مجله مو .سب ( ،از  0300تاكنو )
 .04يضو هیثآ مديره انجمن يلمی ترويج و آموزا كزاورزي ايرا ( 4دوره)( 0303تا )0309
 .01يضو كمیته يلمی – فنی مسسسه آموزا يالی يلمی-كاربردي وزارآ جهادكزاورزي
 .05يضور گروه بررسی و ارزيابی طرحهاي تحقیقاتی مسسسه آموزا يالی يلمی-كاربردي جهادكزاورزي0301
 .04رئی

كمیته برنامه ري ي دوره هاي يلمی-كاربردي كزاورزي با گرايش يلوم انسانی آموزشکده كزاورزي وزارآ جهادكزاورزي

 .00يضو ستاد برگ اري همايش يلمی آموزا كزاورزي كزور
 .09سرپرسه دبیرخانه و يضو كمیته يلمی اولین كنگره يلمی ترويج و آموزا كزاورزي
 .32رئی گروه مطا لعاآ و تحقیقاآ آموزشی دفتر بهسازي نیروي انسانی معاونه آموزا و تجهی نیروي انسانی سازما تحقیقاآ و آموزا كزاورزي
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 .30رئی

گروه پیگیري تصمیماآ شوراي يالی تحقیقاآ و آموزا كزاورزي سازما تحقیقاآ و آموزا كزاورزي

 .30سرپرسه معاونه مطالعاآ و برنامهري ي آموزشی دفتر بهسازي نیروي انسانی سازما تحقیقاآ و آموزا كزاورزي
 .33يضو كمیته يلمی همايش يلمی آموزا كزاورزي كزور 0301
 .34يضو كمیته يلمی  -فنی مرك تحقیقاآ و بررسی مسائآ روستايی وزارآ جهاد كزاورزي
 .31يضو كمیته يلمی پنجمین همايش ساالنه يلمی  -آموزشی مسسسه آموزا يالی يلمی-كاربردي جهاد كزاورزي
 .35يضو كمیته مطالعاآ و تحقیقاآ آموزشی دفتر بهسازي نیروي انسانی سازما تحقیقاآ و آموزا كزاورزي
 .34يضو گروه كارشناسی بررسی طرحهاي تحقیقاتی مسسسه آموزا يالی يلمی-كاربردي وزارآ جهاد كزاورزي
 .30يضو گروه داورا سومین همايش ملی توسعه كاربرد مواد بیولوژيک و استفاده بهینه از كود و سم در كزاورزي
 .39يضو كمیته يلمی در چهارمین همايش ساالنه يلمی -آموزشی مسسسه آموزا يالی يلمی-كاربردي وزارآ جهاد كزاورزي
 .42يضو كمیته بررسی طرحهاي مطالعاتی اداره كآ پزتیبانی و تجهی شبکه ترويج معاونه ترويج و نظام بهرهبرداري
 .40يضو كمیته يلمی كارگاه آموزشی و برنامهري ي فرموله كرد برنامههاي تحقیقاتی و مطالعه حوزه آموزشی هاي يلمی-كاربردي مسسسه آموزا يالی يلمگی-
كاربردي وزارآ جهاد كزاورزي
 .40يضو كمیته يلمی همايش يلمی توسعه صنعه گیاها دارويی ايرا 0300 ،
 .43يضو كمیته يلمی سومین كنگره ترويج و آموزا كزاورزي و منابع طبیعی ايرا 0300 ،
 .44يضو كمیته يلمی اولین همايش ماهیا زينتی ايرا 0309 ،
 .41يضو كمیته يلمی كنفران

توسعه روستايی0392 ،

 .45يضو كمیته يلمی چهارمین كنگره ترويج و آموزا كزاورزي و منابع طبیعی ايرا 0390 ،
 .44يضو كمیته تجاري سازي و كارآفرينی مرك آموزا يالی امام خمینی0390 ،
 .40يضو كمیته نظارآ و ارزشیابی مرك آموزا يالی امام خمینی0390 ،
 .49يضو كمیته يلمی پنجمین كنگره ترويج و آموزا كزاورزي و منابع طبیعی ايرا 0393 ،
 .12يضو نهمین دوره هیثآ مديره انجمن ترويج و آموزا كزاورزي ايرا 0390 ،
 .10يضويه كمیته يلمی دهمین همايش فرهن

و مديريه جهادي ،راهبردتحقت اهداب اقتصاد مقاومتی0391 ،

 .10يضو كمیته يلمی و اجرايی كنگره هاي يلوم ترويج و آموزا كزاورزي از سال  0300تا كنو .
 .13يضو كمیته يلمی و اجرايی سومین كنفران

پدافند غیريامآ در بخش كزاورزي0394 ،

ل) سوابق تشویقات
-0

دريافه لوح تقدير از وزير محترم جهادكزاورزي بعنوا آموزشگر محقت نمونه وزارآ جهادكزاورزي؛ در سال 0303

-0

دريافه تقديرنامه از مديركآ دفتر بهسازي نیروي انسانی بعنوا كارشناس فعال در تدوين سند آموزا وزارآ جهادكزاورزي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتمايی
و فرهنگی كزور ؛ درسال 0304

-3

دريافه تقديرنامه از رياسه دانزگاه آزاد اسالمی ارا ؛ در سال 0301

-4

لوح تقدير سخنرا يلمی مرك آموزا يالی امام خمینی؛ در سال 0304

-1

لوح تقدير از جزنواره كتاب يلوم ترويج و آموزا كزاورزي؛ در سال0305

-5

تقديرنامه (دو مورد) از مديركآ دفتر آموزا كاركنا وزارآ جهادكزاورزي؛ در سال 0305

-4

ل وح تقدير بعنوا پژوهزگر برتر مرك آموزا يالی امام خمینی؛ در سال 0304

-0

لوح تقدير بعنوا پژوهزگر برتر مرك آموزا يالی امام خمینی؛ در سال 0300

-9

لوح تقدير از رئی

مرك آموزا يالی امام خمینی وزارآ جهادكزاورزي در خصوص همکاري در همايش توسعه صنعه گیاها دارويی؛ در سال 0300

 -02لوح تقدير از دبیر يلمی همايش توسعه صنعه گیاها دارويی ايرا در خصوص مزاركه فعال در كمیته يلمی همايش؛ در سال 0300
 -00لوح تقدير از رئی

هیثآ مديره انجمن يلمی ترويج و آموزا كزاورزي در خصوص مزاركه فعال در هفتمین دوره هیثآ مديره آ انجمن0300 ،

 -00لوح تقدير از معاو وزير جهادكزاورزي به ينوا يضو كمیته يلمی همايش مديريه و فرهن

جهادي؛0300

 -03لوح تقدير از نماينده ولی فقیه در وزارآ جهادكزاورزي به ينوا مدرس مرك آموزا يالی امام خمینی؛ 0309
 -04لوح تقدير بعنوا پژوهزگر برتر مرك آموزا يالی امام خمینی؛ در سال 0309
 -01لوح تقدي ر بعنوا سخنرا يلمی مرك آموزا يالی امام خمینی؛ در سال 0309
 -05لوح تقدير مقاله برتر نخستین همايش ماهیا زينتی ايرا ؛ در سال 0309
 -04لوح نقدير همکاري يلمی با مرك آموزا يالی امام خمینی در سال 0392
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 -00لوح تقدير بعنوا سخنرا يلمی مرك آموزا يالی امام خمینی؛ در سال 0390
 -09لوح تقدير پژوهزگر برتر مرك آموزا يالی امام خمینی؛ در سال 0390
 -02لوح تقدير برنامه ري ي آموزشی مرك آموزا يالی امام خمینی؛ در سال 0390
 -00لوح تقدير رئی

مرك آموزا يالی امام خمینی؛ در سال 0390

 -00لوح تقدير به ينوا مدرس نمونه يلمی-كاربردي استا البرز؛ 0390
 -03لوح تقدير مدرس نمونه يلمی-كاربردي استا البرز؛ 0393
 -04لوح تقدير پژوهزگر برتر مرك آموزا يالی امام خمینی؛ در سال 0390
 -01لوح تقدير كتاب برتر در حوزه فرهن

و مديريه جهادي0391 ،

 -05لوح تقدير مقاله برتر كنگره آموزا يالی و مهارآ دانزگاه جامع يلم2-كاربردي 0395
 -04لوح تقدير مدير برتر پ وهزی دانزگاه جامع يلمی-كابردي استا البرز در سال 0394

ن) سوابق مدیریتي:
 .0رئی

بخش اقتصادي-اجتمايی مرك تحقیقاآ منابع طبیعی و امور دام سازما جهادسازندگی قم( از سال  0345تا )0344

 .0مدير گروه مطالعاآ دفتر بهسازي نیروي انسانی سازما تحقیقاآ ،آموزا و ترويج كزاورزي(از سال  0344تا )0302
 .3سرپرسه معاونه مطالعاآ دفتر بهسازي نیروي انسانی سازما تحقیقاآ ،آموزا و ترويج كزاورزي(از سال  0300تا )0304
 .4رئی

اداره امور پژوهزی مرك آموزا يالی امام خمینی (از سال  0304تا )0390

 .1معاو پژوهزی و كارآفرينی مرك آموزا يالی امام خمینی (از سال  0390تا مهرماه )0399
 .5رئی

مرك آموزا يالی امام خمینی (از سال  0399تاكنو )
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