
1 

 

 
 سوابق علمي و پژوهشي 

 

 

 مشخصات فردی:

       سید داود حاجی میررحیمی  نام و نام خانوادگی:
         9431   تولد: تاریخ

  ترویج و آموزش کشاورزیدکتری رشته تحصیلی: سطح و 
  کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  )ره(ام خمینیمرکز آموزش عالی ام ردانشیا

4831پژوهشگرآموزشي برتر وزارت جهادکشاورزی در سال   

در  جهادکشاورزی پژوهشگر برتر حوزه آموزش و ترویج کشاورزی وزارت

4831سال   

شماره نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبیعي:  

4143140030 

 مدیریتی و پژوهشی دارای رتبه خبره خدمات مشاوره ای،
 )مطالعه، طراحی، نظارت و راهبری طرحهای ترویج و آموزش کشاورزی(

 کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

 عضو هیأت مدیره انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی

 علمی مدیریت اطالعات ایرانعضو انجمن 

 یرانگل و گیاهان زینتی ا انجمن علمیعضو 

 عضو انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران

S. D. Hajimirrahimi  

Center of Higher Education Emam Khomeini 

email: davood_hajimirrahimi@yahoo.com  

mobil: 20309932990    Tel/Fax:203-93025220//93025220 

Davood_hajimirrahimi@yahoo.com      
 

 :های علميشناسه 
 Scopus Author ID: 00774806644   

 Web of Science Researcher ID: H-0600-7406 

 ORCID 4444-4447-6768-0808 

   :هانسو کنفرا چاپ شده در مجالتفهرست مقاالت الف( 

 مورد( 44)الملليالف( مقاالت بین-4
0-  

7- Hajimirrahimi, S. D., Esfahani, E., Van Acker, V. & Witlox, F. (7407). Rural Second Homes 

and their Impacts on Rural Development: A Case Study in East Iran. Sustainability. 

3- S.D. Hajimirrahimi, U. Yazdian, A. Nouroozi and Ehsan Gholifar (0202) Investigation of 

effective Factors on innovation Adoption of “soil test” by cereal planters , "A case study in Qom 

province". American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture, 4(3): 404-402, ISSN 0991-2440.  

4- Ghasemi, N., Moghani, S., Hajimirrahimi, D. and Pouya, M. (0200). Educational needs of 

nomads as beneficiaries of arsbaran downstream: Regaring irrigated farming and gradening 

courses. International Journal of Agriculture: Research and Review. 0 (1), 140-145, Available 

online at http://www.ecisi.com ISSN 0000-4943 ©0200 EC ISI Journals. 

http://us.mc553.mail.yahoo.com/mc/compose?to=hmadania@yahoo.com
http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=43660897500&partnerID=MN8TOARS
https://publons.com/researcher/H-3594-2017/
https://orcid.org/0000-0002-5258-1818
http://www.ecisi.com/


2 

 

1- Ghasemi, N. and Hajimirrahimi, S. D. )0203).Study of educational needs of nomads utilizing 

Arasbaran dam watershed in the field of cattle breeding. European Journal of Experimental 

Biology, 3(1):05-05.  

5- Monavarian, A., Hajimirrahimi, S. D. & Khalili, A. R.(0204). Human Resource 

Development Strategy of Imam Khomeini Higher Education Center, using SWOT. Journal 

of Social Issues & Humanities, Volume 0, Issue 1, ISSN 0341-0533. 

4- S. D. Hajimirrahimi, S. D., Esfahani, E., Van Acker, V. & Witlox, F.(0204).Rural Second 

Homes and their Impacts on Rural Development: A Case Study in East Iran. Sustainability. 

0- Hajimirrahimi , S.D.  & Noroozi A. (0205). The Study of Rural Teachers’ Attitudes on Short 

Term in Service Training in Qom Province, Iran. Journal of Administrative Management, 

Education and Training (JAMET). 

9- Jamshidi, O.,  Sobhani, S. M. J., Hajimirrahimi, S.D. and  Noroozi, A. (0200). Effects of 

Tourism Development on the Rural Area(Case Study: Giyan Tourist District, Nahavand 

County) . International Journal of Agricultural Management and Development.  
02- Mokhtari Aski, H. R., Hajimirrahimi, S. D. & Mortazavi, M. (0202).Determining the quality 

factors of the web portal of an agriculture educational institute in iran. IAALD XIIIth World 

Congress Organized by Agropolis International, 05-09 April 0202, Montpellier, France.  

 

  0- الف( مجالت علمي-پژوهشي)00 مورد(
مراكگ  و مسسسگاآ آمگوزا يگالی كزگاورزي       آموزشگگرا  اي  تدوين الگوي قابلیتهاي حرفه(. 0300س. د. و حسینی، س. م.) میررحیمی، حاجی -0

 .044-044، صفحاآ 34شماره سال دهم ، وزارآ جهادكزاورزي پژوهزی اقتصاد كزاورزي و توسعه -فصلنامه يلمی ،ايرا (

(، در استا  فگارس  اي مروجین كزاورزي حرفه –آموزشی  ش نیازهايسنجی براي (. تدوين الگوي0300)س. د. و زمانی، غ. ح. میررحیمی، اجیح -0

  .040-014جلد دوم، صفحاآ  ،33شمارة  ،يلوم كزاورزي دانزگاه تهرا  پژوهزی -يلمیمجله 

اي آموزشگرا  مراك  و مسسسگاآ آمگوزا يگالی     حرفه -جش نیازهاي آموزشی(. بررسی و سن0300) س. د. و حسینی، س. م. میررحیمی، حاجی -3

 .050-041صفحاآ  0، شماره 04جلد  دانزگاه فردوسی مزهد، كزاورزيپژوهزی يلوم و صنايع  -يلمی كزاورزي ايرا ( ، مجله

و  پگژوهش  پژوهزگی  -يلمگی ا  قگم(، مجلگه   (. بررسی نیازهاي آموزشی شاغال  گاوداري هاي نیمه  صنعتی اسگت 0300س. د.  ) میررحیمی، حاجی -4

 . 12 – 39، صفحاآ 50سازندگی وزارآ جهادكزاورزي، شماره 

(. بررسی تگثییر يوامگآ آموزشگی بگر توانمندسگازي شگنلی دانگش        0301س. د.  ) میررحیمی، محمدزاده نصرآبادي، م.، پ شکی راد، غ. ر. و حاجی -1

يلگوم   پژوهزگی  -يلمگی مجلگه   رزي)مطالعه موردي در استانهاي شمال غرب كزگور(، كاربردي در بخش كزاو-آموختگا  آموزشهاي يالی يلمی

  .043-003شماره دوم، صفحاآ  ،34-0شمارة  ،كزاورزي دانزگاه تهرا 

مگدآ كاركنگگا  وزارآ جهگگاد   نظگگام آمگوزا  گگمن خگدمه كوتگگاه   "ريگگ ي آموزشگی  برنامگه  "بررسگی مسلفگگه  (. 0305میررحیمگگی، س. د.)حگاجی  -5

 وزارآ جهادكزاورزي.« پژوهش و سازندگی»پژوهزی -مجله يلمی ده درچاپ ش، (كزاورزي

كاربردي كزگاورزي در ايگرا     –(.آموزا كارآفرينی و توسعه آ  در نظام آموزا يالی يلمی 0309ع. ) دزفولی، میررحیمی، س. د. و مخبرحاجی  -4

كاربردي وزارآ جهگاد كزگاورزي،   -سه آموزا يالی يلمیمسس« پژوهش مديريه آموزا كزاورزي»پژوهزی  -مجله يلمی«.  هاداليآ و  رورآ»

 . 54 - 45، ص 0شماره

كاربردي كزاورزي -هاي يلمی ايضاي هیثآ يلمی و مدرسین  مراك  آموزا يالی يلمی)ارزيابی سطح فعالیه (.0392س. د. ) میررحیمی، حاجی -3

كگاربردي وزارآ جهگاد   -مسسسگه آمگوزا يگالی يلمگی    « رزيپگژوهش مگديريه آمگوزا كزگاو    »پژوهزگی   -و برخی يوامآ تثییرگذار(، مجله يلمی

 .02كزاورزي، شماره
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كاربردي بگر يملکگرد شگنلی دانگش آموختگگا  مركگ  آمگوزا يگالی امگام          -تثییر دوره هاي يلمی (.0390س. د. و نوروزي، ع.) میررحیمی، حاجی -3

، 01كاربردي وزارآ جهگاد كزگاورزي، شگماره   -ی يلمیمسسسه آموزا يال« پژوهش مديريه آموزا كزاورزي»پژوهزی  -خمینی(، .  مجله يلمی

 .13 - 50ص 

(. مسلفه هاي مسیر بر كیفیگه آمگوزا كزگاورزي در مركگ  آمگوزا      0390ع. و تیموري، م. ) دزفولی، میررحیمی، س. د.، مخبرنعیمی، ا. ، حاجی -44

كگاربردي وزارآ جهگاد كزگاورزي،    -يگالی يلمگی  مسسسه آمگوزا  « پژوهش مديريه آموزا كزاورزي»پژوهزی  -يالی امام خمینی( ، مجله يلمی

 . 024 - 004، ص 05شماره

مطالعه موردي »كاربردي كزاورزي-هاي يلمیهاي كارآفرينانه دانزجويا  دورهبررسی توانمندي (.0393و نوروزي، ع.) س. د. میررحیمی، حاجی -00

 .0شماره « ا كزاورزييلوم ترويج و آموز»پژوهزی  -مجله يلمی« . )ره(مرك  آموزا يالی امام خمینی

. مجلگه  استا  قگم  ترويجی سازما  جهادكزاورزي -سطح ر ايه روستائیا  دامدار از فعالیتهاي آموزشیبررسی (. 0394س. د. ) میررحیمی، حاجی -00

 دانزگاه تهرا .« تحقیقاآ توسعه كزاورزي»پژوهزی -يلمی

(. سگنجش سگرانه مصگرب آب يگا  و ارزيگابی موانگع و راهکارهگاي توسگعه         0394میررحیمی، س. د. و تیموري، م. )دادگر، ا.، صالحی، ح.، حاجی -03

 ./4 شماره/سوم و بیسه سال ايرا  شیالآ يلمی مصرب در استا  مرك ي. مجله

 . دانزنامه تعاو ، دانزگاه تهرا .Cooperative Elite Bank بانک نخبگا  تعاو  (.0394س. د. و نوروزي، ع.) میررحیمی، حاجی -04

. دانزگنامه تعگاو ، دانزگگاه    Iranian Cooperators House(ICH)یخانگه تعگاونگرا  ايرانگ    (.0394و نوروزي، ع.) س. د. میررحیمی، حاجی -01

 تهرا .

 كارآفرينانگ   توانمنگديهاي  توسگع   راهکارهاي (. بررسی0394م. و نوروزي، ع.) ح.، اكبري، ع.، غالمی، دزفولی، س. د.، مخبر میررحیمی، حاجی -05

 كزگاورزي  توسگع   و اقتصگاد  خمینی)ره(. مجلگه تحقیقگاآ   امام يالی آموزا مرك  :مطالعه مورد كزاورزي؛ كاربردي يلمی دوره هاي دانزجويا 

 .004 – 030 ص ، 0394 تابستا  ، 0 شمارة ، 45 دورة ايرا  ، دانزگاه تهرا ،

زا تخصصگی كزگاورزي كارشناسگا  وزارآ    هگاي آمگو  هگاي مگسیر در بهبگود دوره   (. يامگآ 0395میررحیمگی، س. د. و مخبگر دزفگولی، ع. )   حاجی -04

 .40جهادكزاورزي. پژوهش مديريه آموزا كزاورزي، شماره 

 -هاي تثییرگذار بگر توسگعه كگارآفرينی در مراكگ  آمگوزا يگالی يلمگی       (. مسلفه0395میررحیمی، س. د. و نوتاا، م. ر. )مخبر دزفولی، ع.،  حاجی -00

 .95الی امام خمینی)ره(.  . پژوهش مديريه آموزا كزاورزي، شماره زمستا  مرك آموزا ي: كاربردي جهادكزاورزي؛ مورد مطالعه

(. بررسی و تعیین نیازهاي آموزشی يقیدتی كاركنا  دولتی ايرا ؛ مورد مطالعه: كاركنگا  وزارآ جهادكزگاورزي.   0395میررحیمی، س. د. )حاجی -09

 34 -12،ص  0شماره  0مجله توسعه آموزا ، دوره 

 كگاردانی  آموزشگهاي  (. تگثییر 0394مخبگر دزفگولی، ع. )   و میررحیمی، س. د.، بصگام، س. ..  ح.، حاجی احمدي، ا.، يلیپور،  .، حاجی يلی اده، -02

پژوهش مگديريه آمگوزا   »پژوهزی  -خمینی. مجله يلمی امام يالی آموزا مرك  آموختگا  دانش شنلی مهارتهاي كسب در كاربردي-يلمی

 . 3-09، ص 44ردي وزارآ جهاد كزاورزي، شمارهكارب-مسسسه آموزا يالی يلمی« كزاورزي

 و چالزگها  شناسگايی  (.0394)پگور  حسن بهروز و جهرمی، بخزی آرما  میررحیمی، حاجی داود سید نیکويی، يلیر ا يلیپور، حسن  .،يلی اده، -00

 / 04 جلد / ايرا  كزاورزي اآموز و ترويج يلوم .ايرا  كزاورزي ترويج نوين نظام موجود و ع شناسی آسیب و كزاورزي ترويج ال اماآ

 .00-31، 0 شماره

 و كوچگک  شگركتهاي  در نگاب  تولیگد  اصگول  سگازي  پیاده بر مسیر (. يوامآ0390میررحیمی، س. د.)مال، م.، يباسی، ع. چوبچیا ، ا. و حاجی -00

 .039-013، 05 دوره ، 04 شماره غذايی، صنايع و خوزستا . مجله يلوم استا  غذايی صنايع متوسط

گذاري در صنعه گیاها  دارويی استا  سیسگتا  و   هاي سرمايه بررسی تحلیلی زمینه(. 0390، ا.) جمزیديع. و  ررحیمی، مخبر دزفولی،حاجی می -03

 .0پیايند 0 -شماره 20 -دوره ،  يه يلمی ترويجی فناوري گیاها  دارويی ايرا نزر .بلوچستا 

تجاريسگازي   نظگام  سگازي  نهادينگه  و اسگتقرار  راهبردهگاي  و يوامگآ  تعیگین  و ررسگی ب(. 0390ع. و تیموري، م.)  حاجی میررحیمی، مخبر دزفولی، -04

يلگوم تگرويج و آمگوزا كزگاورزي ايگرا         . كزاورزي وزارآ جهاد كزاورزي آموزا و تحقیقاآ مراك  :مطالعه فنآورانه؛ مورد دستاوردهاي

 . 0شماره ،  01جلد 
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01- Hajimirrahimi, S. D. (0204).The Effects of Educational, Extension and Research Factors on the 

Development of  Medicinal Plants in Markazi Province of Iran. International Journal of 
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 دانگش  افگ ايش  بر مسیر (. يوامآ0390ي ي ي) نژاد يحیی رحمه و اقبالی س.ر.، جمزید ع.، پورنقی، دزفولی، مخبر میررحیمی، س. د.، حاجی -04

 كزاورزي. آموزا مديريه پژوهش جهادكزاورزي. فصلنامه وزارآ ستادي كارشناسا  غیريامآ پدافند

يه انسانی و سگرمايه اجتمگايی بگر رونگت اقتصگادي كسگب و كارهگاي كوچگک و متوسگط          تثییر سرما(. 0422و موسوي، ) میررحیمی، س. د. حاجی -00

 پژوهش مديريه آموزا كزاورزي.فصلنامه كزاورزي استا  البرز. 

(.راهبردها و راهکارهاي استقرار و نهادينه سازي نظام تجاري سازي دستاوردهاي فناورانه كزاورزي مورد مطالعگه:  0422حاجی میررحیمی، س. د.) -09

 له راهبردهاي كارآفرينی.جدردسه بررسی و چاپ در م اك  تحقیقاآ و آموزا كزاورزي وزارآ جهادكزاورزي. مر

 له راهبردهاي كارآفرينی.جدردسه بررسی و چاپ در م . سرمايه گذاري در صنعه گیاها  دارويی ي(.راهبردها0422حاجی میررحیمی، س. د.) -32

بگر اسگاس مگدل كگر       تورهاي آموزشی، ترويجی و پژوهزی كزگاورزا  پیزگرو  اجتمايی -صاديپیامدهاي اقت (.0422حاجی میررحیمی، س. د.) -30

 .يلوم ترويج و آموزا كزاورزيله بررسی و چاپ در مجدردسه  . پاتريک

 

 مورد( 1)دانشنامه الف(  -8
 

 . كاربردي، وزارآ يتف-. دانزنامه آموزا هاي يلمیاقتصادي توسعه و كاربردي-يلمی آموزشهاي(. 0422، س. د.)میررحیمی حاجی -0

 ، ، وزارآ يتف.مدرس و مربی تربیه مسسساآ، روند،؛ جها  در كاربردي-يلمی آموزشهاي تاريخچه.  (0422، س. د.)میررحیمی حاجی -0

 ، وزارآ يتف .. دانزنامه تعاو یخانه تعاونگرا  ايران.  (0395میررحیمی، س. د.) حاجینوروزي، ع. و  -3

 . وزارآ يتف . دانزنامه تعاو ،بانک نخبگا  تعاو .  (0395، س. د.)میررحیمی حاجی -4

 

 مورد( 0)مجله بازتاب سازمان تات الف(  -1
 .زيسه بوم كارآفرينی و كسب و كارهاي نوپاي كزاورزي(. 0399، س. د.)میررحیمی حاجیمخبر دزفولی، ع.، جمزیدي، ا. و  -0

 .هره بردارا ، اف ايش نفوذ فناوري در م ريهتوانمندسازي ب(. 0399، س. د. و مخبر دزفولی، ع.)میررحیمی حاجی -0

 

 مورد( 34)و تخصصي ترویجي -الف( مجالت علمي -5
 

 . 0302،   01كزاورزي ، شماره جهادهاي آموزشی تقويه بخش كزاورزي( ، مجله زيتو  وزارآ  )استراتژي -1

آمگوزا  »ترويجی  -رآ جهاد كزاورزي(، مجله يلمیمدآ كاركنا  وزا هاي آموزا  من خدمه كوتاه )تدوين الگوي بهینه نظام تعیین دوره  -5

 . 0301بهار  كاربردي وزارآ جهادكزاورزي،-مسسسه آموزا يالی يلمی ،يکشماره « و سازندگی

 -آموزشی(، مجلگه يلمگی   –)تحلیآ ياملی سازه هاي مسیر بر مزاركه كاركنا  تخصصی مراك  آموزا جهاد كزاورزي در همايش هاي يلمی  -4

 .0301كاربردي وزارآ جهادكزاورزي، تابستا  -مسسسه آموزا يالی يلمی ،دوشماره « سازندگیآموزا و »ترويجی

مطالعه مگوردي  »)موانع و راهکارهاي بکارگیري  بهینه كود و سم  و مواد بیولوژيکی در كزاورزي، با تثكید بر نقش منابع انسانی بخش كزاورزي  -0

-04، ص3شگماره  ، كاربردي وزارآ جهگاد كزگاورزي  -مسسسه آموزا يالی يلمی« ندگیآموزا و ساز»ترويجی  -مجله يلمی (،«در استا  قم

 .0301زمستا  ،  10

)بررسگی موانگع و راهکارهگاي افگ ايش مزگاركه فعگال كارشناسگا  و مدرسگا  مراكگ  آمگوزا وزارآ جهادكزگاورزي در همايزگهاي يلمگی و               -9

 . 0305 )مزتر  با محمد بادسار( ،9-34ص، 04 سال 045 ، شمارهستايی، ترويج كزاورزي و توسعه روترويجی جهاد -آموزشی(، مجل  يلمی
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آمگوزا و  »ترويجگی   -)پیامدهاي تعگديآ نیگروي انسگانی وزارآ جهادكزگاورزي و راهکارهگاي آموزشگی ارتقگاي ایربخزگی آ (، مجلگه يلمگی            -02

 .0305 تابستا زتر  با يبداله مخبر()م، 45 - 54، ص 4شمارهكاربردي وزارآ جهاد كزاورزي، -مسسسه آموزا يالی يلمی« سازندگی

، شگماره   ، مجل  زيتگو  وزارآ جهادكزگاورزي  «(با تثكید بر آموزا كزاورزي» اي  )تدابیر الزم براي رونت هر چه بیزتر آموزشهاي فنی و حرفه  -00

 .0344،  42-40، ص 003

زي زمین ، كاشه و داشه مگو ، مطالعگه مگوردي در اسگتا      )بررسی نیازهاي آموزشی شاغلین واحدهاي موكارا  استا  مرك ي در زمین  آماده سا -00

 . )مزتر  با مهندس سید مهدي نبئی( . 0300ترويجی جهاد ترويج كزاورزي و توسعه روستايی، -، مجل  يلمی مرك ي(

. 00-05ص ،000-009شگماره   09سازي معلما  كزاورزي براي تگدري  يلگوم كزگاورزي( ، مجلگه جهگاد وزارآ جهادكزگاورزي، سگال         )آماده -03

0340. 

Osborn. E. W.(0995) Preparing teachres to teach Agriscience . The Agriculture Education Magazine. PP: 3-4 , 03. 

 09سگال   002-000اي( ، مجله جهاد وزارآ جهادكزگاورزي، شگماره    حرفه -)بازگزه كزورهاي در حال توسعه به سوي آموزا و پرورا فنی -04

 « .مزتر  با دكتر شريعه زاده ، يضو هیاآ يلمی  پژوهزکده تعلیم و تربیه وزارآ آموزا و پرورا. » 0340، 01-00صفحاآ 

Chung, Y.(0991) . Returnes to vocational education in developing nation . International Enyclopedia Education , Edited by : Martin Carnoy , 

PP : 041-002 .  

كاربردي مرك  آموزا جهادكزگاورزي مازندرا )مطالعگه   -ويژگی هاي فردي و حرفه اي دانزجويا  دوره هاي مقطع دار پودمانی يلمی یبررس) -01

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

 .0305 زمستا (ن ساالري بنا،حسی،)مزتر  با  54 - 45ص 

 ، تهرا .0340: ،پايی  و زمستا  03-45، صفحاآ33و  30)يوامآ شناختی مسیر بر ساختار نابهنجار كتابخوانی( مجله كتابداري، شماره  -05

وزارآ جهگاد  ترويجی جهگاد تگرويج كزگاورزي و توسگعه روسگتايی       -)بررسی موانع و راهبردهاي توسعه مکانی اسیو  كزاورزي( ، مجل  يلمی   -04

 « مزتر  با مهندس شفیعی ، كارشناس وزارآ كزاورزي» ،  0303كزاورزي، شماره.... سال...... 

ترويجی جهگاد تگرويج كزگاورزي و     -)بررسی اجمالی نظام تربیه معلم كزاورزي در ايرا  ، با نگرشی بر اين نظام در آمريکا(، مجله مجل  يلمی  -00

 . 0300.، وزارآ جهاد كزاورزي، توسعه روستايی، شماره.... سال.....

، 02فصگلنامه دنیگاي آب يگا ، شگماره       ريايه الگوي مصرب صحیح آب در كزاورزي )به ويژه شیالآ( و نقش ترويج در بکگارگیري ايگن الگگو    -09

 (سیده فاطمه موسويا ؛ )مزتر  ب34 ص  0309زمستا  

شناختی دانزگجويا  و ر گايه آنهگا از كیفیگه     هاي جمعیه(. تحلیآ رابطه بین ويژگی0394، س. د. و نجفلو، پ. ) میررحیمی نعیمی، ا. ، حاجی -02

 آموزشی ارائه شده در مرك  آموزا يالی امام خمینی)ره(. نامه آموزا يالی.

 يبردركگا -یمدرسگا  مراكگ  آمگوزا يلمگ     یشگنل  هييوامآ مسیر بر ر گا  یبررس(. 0391م. ) نوروزي، ع.، حاجی میررحیمی، س. د. و بنويدي، -00

 . نامه آموزا يالی"تهرا  و البرز يمورد مطالعه: استا  ها"ي كزاورز

(. (DOI)شناسگه ديجیتگالی   (. بررسی يوامآ مگویر بگر نگگرا گلخانگه دارا  نسگبه بگه پايگداري )       0391میررحیمی، س. د. )جمزیدي، ا. و حاجی -00

 راهبردهاي توسعه روستايی

 يلمی قم. نزريه استا  در يُناب دارويی گیاه تولید و كزه فعالیه اقتصادي (. بررسی0399)، م.رفعتیو  س. د. میررحیمی، حاجیه.،  اسدي، -03

 ايرا . دارويی گیاها  فناوري ترويجی

. يكزاورز ي تخصصیپار  يلم و فناور جاديا يراهبرد آیتحل (.0399، ا.)يظیمیس. د. و حاجی میررحیمی، ع.، مخبر دزفولی،  ، ا.، جمزیدي -04

 ويژه نامه مجله يلوم ترويج و آموزا كزاورزي.

كاركنگا  وزارآ جهگاد   بر خالقیه يوامآ مویر . شناسايی (0399)مهرداد تیموري و سید داود حاجی میررحیمی، امید جمزیديع. ، مخبر دزفولی -01

 آموزا كزاورزي. ويژه نامه مجله يلوم ترويج وي. كزاورز

 

  :مورد( 31)نارها و کنفرانس های( فهرست مقاالت ارائه شده در سمالف-0

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3332&Number=20&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3332&Number=20&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3332&Number=20&Appendix=0
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 يتوسعه كابرد یملمین سمینار سو، در استا  قم( ي، مطالعه مورديد در بخش كزاورزیتول يداريمویر بر پا یآموزش يسازه ها یابيو ارز یبررس) -0

 ا ،يگ  ديوسگف  ي يمزتر  با آقامجمويه مقاالآ، 530-539صفحاآ  »مقاله پوستري«،يكزاورزنه از كود و سم در یو استفاده بهک يولوژیمواد ب

0303 . 

كگاربردي مسسسگه    -چهگارمین سگمینار يلمگی   كاربردي كزگاورزي(،  -اي آموزشگرا  مسسساآ آموزا يالی يلمی هاي حرفهیت)تحلیآ ياملی قابل -0

 . 0300 »ستريمقاله پو« ،كاربردي وزارآ جهاد كزاورزي -آموزا يالی يلمی

كاربردي مديرا  ، كارشناسا  و آموزشگرا  مراك  آموزا كزاورزي وزارآ جهاد كزاورزي( ، چهارمین  -هاي آموزشی يلمی )ارزشیابی دوره -3

 .0300كاربردي وزارآ جهاد كزاورزي ،  -مسسسه آموزا يالی يلمی ،كاربردي -هاي يلمی سمینار آموزا

نظام آموزا  من خدمه متداول با نظام آموزا  من خگدمه پودمگانی وزارآ جهگاد كزگاورزي ، ا مطالعگه      اي نتايج ارزشیابی  )بررسی مقايسه -4

: )مزگتر  بگا حسگین حیگدري و      0300ايگرا  ،   یعیو منابع طب كنگره يلوم آموزا و ترويج كزاورزياولین  ،ا ( 0349و 0340موردي در سالهاي 

 مهندس شفیعی(.

كگاربردي وزارآ   -هاي آموزا يگالی يلمگی   اي كمی پیش بینی شده و تحقت يافته پذيرا دانزجو در دوره)بررسی تحلیلی تواز  جنسی و هدفه -1

مقالگه  « كگاربردي وزارآ جهگاد كزگاورزي،   -مسسسگه آمگوزا يگالی يلمگی     ،كگاربردي  -هگاي يلمگی   جهاد كزاورزي(، چهارمین سمینار آموزا

 . )مزتر  با مهندس حسن رحیمی تنها( . 0300 ،»پوستري

 . 0340شهريور دانزگاه كرما ،  ، تمین سمینار يلمی ترويج كزورفيج و ارتباطاآ( ، ه)ترو  -5

 . 0340اسفند   ،)اهمیه و نیازهاي آموزا  من خدمه مروجین و كارشناسا  ترويج( ، اولین سمینار آموزا  من خدمه كاركنا  در ايرا  -4

 .   0344اسفند دانزگاه تبري ، كزور ،  سازي ترويج(، هزتمین سمینار يلمی ترويج فقر روستايی و خصوصی) -0

اجتمايی ايضاي كانو  با افراد غیر يضو ، مطالعه موردي در  -تن گندم و مقايسه خصوصیاآ اقتصادي +5)بررسی فعالیتهاي كانو  تولیدكنندگا   -9

 . 0344اسفند دانزگاه تبري  ،  ر،منطقه داريو  فارس( ، هزتمین سمینار يلمی ترويح كزو

فرهنگ  و ارشگاد اسگالمی ،     بر ساختار نابهنجار كتابخوانی در ايرا  (، مقاله برتر سمینار مطالعگه و كتگابخوانی وزارآ   مسیر شناختی  آام)بررسی يو -02

0345 . 

 .0345)تحقیقاآ منابع طبیعی و امور دام  رورآ توسعه پايدار بخش كزاورزي استا  قم( ، سمینار رشد و توسعه استا  قم،  -00

  . 0345ی پیش نیاز توسعه منابع انسانی( ، سمینار رشد و توسعه استا  قم ، )گسترا كتابخوان -00

اولین كنگره يلوم ترويج و آموزا كزاورزي  ،)تحلیآ ياملی توانايیهاي دانزی و سنجش نیازهاي آموزشی شاغلین واحدهاي گاوداري استا  قم( -03

 . 0300،  را يامنابع طبیعی و 

استاي ايجاد ساختار مناسب نیروي انسانی متخصص در فرايند توسعه مکانی اسیو  كزاورزي ايرا ( ، اولین )گسترا سرمايه گذاري آموزشی در ر -04

  0344، مردادماه گره مکانی اسیو  و ماشینهاي كزاورزي ايرا  نك

شگونده و بازيافگه در كزگاورزي ،    برداري از منابع تجديد  اجتمايی تهیه كمپوسه از زباله هاي روستايی و شهري( ، سمینار بهره -)ایراآ اقتصادي -01

 . 0349دانزگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگا  اصفها  ، 

)رهیافتهاي نوين ارتقاي سطح مزاركه شهروندا  در ايجاد ، حفاظه و توسعه فضاي سب ( ، مقاله همايش سراسري فضاي سب  شگهرداري تهگرا ،    -05

0340 . 

زاد اسالمی از ديگدگاه دانزگجويا (، خالصگه مقگاالآ اولگین اجگالس بررسگی يملکگرد و         )بررسی هدفها، داليآ و مزکالآ تحصیآ در دانزگاه آ -04

 . 0340، خدماآ دانزگاه آزاد اسالمی، دانزگاه آزاد اسالمی واحد يلوم و تحقیقاآ، تهرا 

ن مراك  آموزا كزگاورزي( ،  كاربردي و راهکارهاي توسعه اين آموزشها از ديدگاه مربیا  ، مديرا  و مسئولی -)بررسی تحلیلی آموزشهاي يلمی -00

 . 0340 ،يقاآ و فناوریوزارآ يلوم، تحق يو كاربرد ی، دانزگاه جامع يلمكاربردي-دومین سمینار بررسی و تحلیآ آموزشهاي يلمی

كگاربردي( ، دومگین سگمینار بررسگی و تحلیگآ آموزشگهاي       -)بررسی منابع انسانی متخصص بخش كزاورزي و  رورآ توسعه آموزشگهاي يلمگی   -09

 .0340، «مزتر  با مهندس شم  آذر» ، يقاآ و فناوریتحقيلوم، وزارآ يكاربرد - یدانزگاه جامع يلم كاربردي، -یيلم

 يجنبش هگا  يش منطقه ايارا (، هما یدانزگاه آزاد اسالم يا  دانزکده كزاورزيدانزجو يیو رفتار دانزجو یروابط رفتار يلم یلیتحل ی)بررس -02

 .0303ارا ،  یآزاد اسالم دانزگاهد يلم، یو نهضه تول ينرم اف ار
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د يلم، یو نهضه تول ياف ار نرم يجنبش ها يش منطقه ايه آ (، همايتقو يها يژو استرات يت در كزاورزی رورآ توسعه مطالعه و تحق ی)بررس -00

 .0303ارا ،  یدانزگاه آزاد اسالم

ن سگمینار  ی(، پنجمگ يوزارآ جهادكزگاورز  يكاربرد-یيلم ین مراك  و موسساآ آموزا يالیمدرس یپژوهز-یه آموزشیموقع یلیتحل ی)بررس -00

 .0303راز، یشكاربردي وزارآ جهاد كزاورزي، -مسسسه آموزا يالی يلمی ،كاربردي -هاي يلمی آموزا

 0301ماه آبان، همايش آموزا كزاورزي ايرا ، (كاربردي واحدهاي ترويجی وزارآ جهادكزاورزي-بررسی نیازهاي آموزا يلمی) -03

( ، همگايش آمگوزا   مراك  آموزا كزاورزي اسگتا  فگارس   ه بهره بردارا  نسبه به ایربخزی دوره هاي فنی و حرفه اي غیر رسمیبررسی ديدگا) -04

 0301كزاورزي ايرا ، برگ ار شده در دانزگاه تربیه مدرس، آبانماه 

مطالعگه مگوردي اسگتا       آموزا كزاورزي:)بررسی ایربخزی آموزا هاي متوسطه كزاورزي بر موفقیه و توانمندي شنلی فارغ التحصیال  مراك -01

 0301آذربايجا  شرقی(، برگ ار شده در دانزگاه تربیه مدرس،  همايش آموزا كزاورزي ايرا ، آبانماه 

ی(  همايش آموزا كزاورزي ايرا ، برگ ار شگده در دانزگگاه تربیگه    تبیین نقش آموزا هاي فنی و حرفه اي در توسعه اجتمايی جوامع روستاي) -05

 .0301آبانماه مدرس، 

ها، مسائآ و راهکارهاي توسعه  منابع طبیعی در استا  مرك ي(،  همگايش توسگعه پايگدار بخگش كزگاورزي، دانزگگاه آزاد اسگالمی         )بررسی چالش -04

 .0301)مزتر  با مهندس سید مهدي نبئی(،ارا ، 

ا  زينتگی در اسگتا  مركگ ي(، دومگین سگمپوزيوم      اجتمگايی توسگعه صگادراآ  گگآ و گیاهگ      -)بررسی مزکالآ،  تنگناها و راهکارهگاي اقتصگادي   -00

 .0305راهکارهاي توسعه تولید و صادراآ گآ و گیاها  زينتی كزور، محالآ، 

 .0305اجتمايی مسیر بر پذيرا آزمو  خا  از سوي غله كارا  استا  قم(، دهمین كنگره يلوم خا  ايرا ، كر. -)بررسی موانع اقتصادي -09

مجلگه  (، مقالگه ارسگالی بگه    كگاربردي كزگاورزي ايگرا      –عه آموزا كارآفرينی در نظام آموزا يگالی يلمگی   هاي توسبررسی داليآ و  رورآ) -32

 .0300 ، تهرا .آموزا و سازندگی

همگايش امگام، امگه و خبرگگا ، دانزگگاه پیگام نگور        ،  ( "ره"هگاي امگام خمینگی   نیازهگاي بررسگی مفهگومی انديزگه    هگا و پگیش  )آسیب شناسگی نگگاه   -30

 .0300، اله قربانی(ا نبی)مزتر  ببیرجند

-)مزتر  بگا دكتگر حگاجی   ، دومین همايش فرهن  و مديريه جهادي، وزارآ جهادكزاورزي)بررسی چرخه حیاآ فرهن  و مديريه جهادي( -30

 0300، احمدي(

ه كزه هیگدروپونیک،  ( اولین كنگر«محالآ و خمین درمطالعه موردي »، دارا  در زمینه كزه هیدروپونیکكیفیه فرايند تولید و دانش گلخانه) -33

 0300دانزگاه صنعتی اصفها )مزتر  با سید مهدي نبئی(، 

همايش رويکرد هاي نوين مزگاركه مردمگی در   (، آب و ريايه الگوي مصرب صحیح آ  در كزاورزي و نقش ترويج در بکارگیري اين الگو ) -34

  .0300(شیراز، مهندس سیده فاطمه موسوي، )مزتر  با مطالعه ساخه و بهره برداري و نگهداري شبکه هاي آبیاري و زهکزی

، همايش توسگعه  ( در منطقه ارا (Salvia officinalisبررسی تاییر تراكم بوته و زما  برداشه بر مقدار محصول و كمیه اسان  مريم گلی)) -31

اسگفندماه  (نی و مسگعود يوسگفی  جالل يبگدي، ابگراهیم فراهگا    )مزتر  با مهدي چنگی ي، غالمر ا نادري بروجردي،صنعه گیاها  دارويی ايرا ، 

0300. 

( )مزگتر  بگا:   هاي مختلف رشد بر می ا  يملکرد ماده خزک و كمیه اسان  در نعناء فلفلی در اسگتا  مركگ ي  هاي برداشه در دورهتثییر زما ) -35

 .0300اه همايش توسعه صنعه گیاها  دارويی ايرا ، اسفندم(غالمر ا نادري، نوشین جوادي، گیلدا ربیعی و شروين فیلسوب

غالمر گا  )مزگتر  بگا:    «مطالعه موردي در اسگتا  مركگ ي  »؛ (.Mentha piperita L)بررسی سازگاري و ایراآ اشتنال ايی كزه نعناع فلفلی ) -34

 .0300همايش توسعه صنعه گیاها  دارويی ايرا ،اسفندماه (نادري بروجردي، جالل يبدي، ابراهیم فراهانی و مسعود يوسفی

سومین كنگره يلگوم تگرويج و آمگوزا كزگاورزي و منگابع      ، (بردار پاياب سد ارسبارا  در زمینه پرورا گاووزشی يزاير بهرهبررسی نیازهاي آم)  -30

 .0300(، اسفندماه نادره قاسمی، صمد منانی،جواد اسديطبیعی)مزتر  با 

سومین كنگره يلوم ترويج و آموزا كزاورزي و ، (نیبررسی نیازهاي آموزشی يزاير بهره بردار پاياب سد ارسبارا  در زمینه زرايه آبی و باغبا) -39

 .0300اسفندماه   (،صمد منانی، نادره قاسمی،میر محمود موسوي منابع طبیعی)مزتر  با

سگید داود حگاجی میررحیمگی؛ شگهرام دادگگر؛      (، اولین همايش ماهیا  زينتی ايرا ، )بررسی مسائآ و مزکالآ صنعه پرورا ماهیا  زينتی ايرا )  -42

 .0309تیرماه (، تهرا ، ري؛ بهنام كريمی فر، نسرين طاهري فرحسن اكب
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(، پنجمین همايش گآ و گیاها  زينتی ايرا ، مزتر  با دكتگر  دهندگا  گآ و گیاها  زينتی در محالآ و خمینپرورانیازهاي آموزشی بررسی ) -40

 .0309يباس نوروزي، آبا  

(، سومین همايش "ايرا  0424در فرآيند تحقت چزم انداز افت "؛ ي كلی نظام اداريسیاسه هااجراي بستري مناسب براي )فرهن  سازمانی جهاد  -40

 .، تهرا 0309مزتر  با يبداله مخبر و دكتر يباس نوروزي، ، فرهن  و مديريه جهادي، وزارآ جهادكزاورزي

مزتر  با يريه، نوآوري و كارآفرينی، كاربردي كزاورزي(؛ كنفران  مد-)بررسی موانع نوسعه آموزا كارآفرينی در نظام آموزا يالی يلمی -43

 ، شیراز.0309بهمن ماه يبداله مخبر ، 

ی(، اولین كنگره چالش هاي كگود در ايگرا ،   مصرب كود توسط گندم كارا  استا  خراسا  جنوب حیصح يالگو هيريا رورآ  یلیتحل یبررس) -44

 ، تهرا .0309مزتر  با مهندس معصومه ه اري، اسفندماه 

، اولگین  «(هگاي محگالآ و خمگین   مطالعه مگوردي: شهرسگتا   »ب كود در واحدهاي تولیدي گآ و گیاها  زينتی استا  مرك ي)بررسی كیفیه مصر -41

 ، تهرا .0309كنگره چالش هاي كود در ايرا ، اسفندماه 

احد يلوم و تحقیقاآ دانزگاه )بررسی و تفسیر مزکالآ مديريه پايدار منابع طبیعی با رويکرد آموزشی(، كنفران  مديريه پايدار منابع طبیعی، و -45

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

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

 .، تهرا 0392انش آموختگا  كزاورزي و منابع طبیعی، مزتر  با دكتر حمید مدنی و مهندس مهرداد تیموري، آذرماه ملی اشتنال د

نخسگتین  مطالعگه مگوردي: اسگتا  خراسگا  جنگوبی(،      "يوامآ و راهکارها" سم مصرب حیصح يالگو )جهاداقتصادي در بخش كزاورزي با كاربرد -40

 ، قم، مزتر  با خانم معصومه ه اري افین.0392آذرماه 01و  04،  رزي و منابع طبیعیهمايش ملّی جهاد اقتصادي در يرصه كزاو

(، "مطالعه موردي : استا  خراسا  جنوبی"ريايه الگوي صحیح مصرب كود راهی بسوي جهاداقتصادي در بخش كزاورزي؛ يوامآ و راهکارها) -49

 ، قم، مزتر  با خانم معصومه ه اري افین.0392آذرماه 01و  04،  نخستین همايش ملّی جهاد اقتصادي در يرصه كزاورزي و منابع طبیعی

سازي دستاوردهاي فناورانه آموزا كزاورزي از طريت كارآفرينی سازمانی(، سخنرانی يلمی در مرك  اموزا يالی امگام خمینگی وزارآ   )تجاري -12

 .0390جهادكزاورزي، 

، (كاربردي كزاورزي در توسعه فعالیهاي يلمی آنهگا -آموزا يلمیكارشناسا  مراك  هاي مدرسین و )بررسی می ا  يالقمندي، قابلیتها و ديدگاه -10

 .0390ها و تجارب، تهرا ، المللی آمايش آموزا يالی: نظريهمخبر، دومین همايش بین رحیمی تنها، نوروزي و مزتر  با 

فیا و گردشگري در ه اره سوم، مزتر  با يبگاس نگوروزي؛   )توريسم روستايی، ظرفیه بالقوه توسعه گردشگري در ايرا ( اولین همايش ملی جنرا -10

 0390نجف آباد اصفها ، 

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

 .0390مزتر  با خانم فاطمه موسوي،  خا ،

اولین همايش مگديريه   صرب آب توسط گندمکارا  استا  خراسا  جنوبی و يوامآ اقتصادي مویر بر آ (،)بررسی می ا  ريايه الگوي صحیح م -14

 .0390مزتر  با خانم فاطمه موسوي،  آب در م ريه، كر.، مسسسه تحقیقاآ آب و خا ، 

(، چهگارمین كنگگره تگرويج و     "دمطالعگه مگوردي شهرسگتا  مزگه    ")سنجش ارتباطاآ ترويجی مروجین با گندمکارا  و برخی يوامآ مسیر بگر آ    -11

 .0390آموزا كزاورزي و منابع طبیعی ايرا ، كر.، انجمن يلمی ترويج و آموزا كزاورزي ايرا ، مزتر  با خانم رؤيا كسائیا  نائینی، 

(، چهگارمین   "مطالعگه مگوردي شهرسگتا  مزگهد    ")بررسی و سنجش ارتباطاآ ترويجی گندمکارا  با مروجین در فرآيند توسعه پايگدار كزگاورزي    -15

كنگره ترويج و آموزا كزاورزي و منابع طبیعی ايرا ، كر.، انجمن يلمی ترويج و آموزا كزاورزي ايگرا ، مزگتر  بگا خگانم رؤيگا كسگائیا        

 .0390نائینی، 

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

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

0390. 

( مقاله دومین كنگگره گیاهگا    "مطالعه موردي استا  مرك ي")بررسی يوامآ آموزشی، ترويجی و پژوهزی مسیر بر توسعه صنعه گیاها  دارويی ؛ -10

 .0390ی، دانزگاه شهید بهزتی، داروي
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مطالعه موردي مركگ  آمگوزا يگالی امگام     "«  پدافند غیريامآ در بخش كزاورزي»)بررسی می ا  دانش و آگاهی دانزجويا  رشته گیاهپ شکی از  -19

 0390(، مقاله همايش پدافند غیريامآ در بخش كزاورزي، هرم گا ، قزم،)مزتر  با يبداله مخبر دزفولی( ")ره(خمینی

( مقاله هزتمین كنگره يلوم باغبانی "مطالعه موردي استا  مرك ي"گر در توسعه صنعه گیاها  دارويی ؛ مداخله ”فنی و مديريتی“بررسی يوامآ) -52

 0390ايرا ، همدا ، 

50- (SURVEY THE EFFECTIVE FACTORS OF EDUCATION, EXTENSION AND RESEARCH ON 

THE DEVELOPMENT OF MEDICINAL PLANTS INDUSTRY, "A CASE STUDY OF MARKAZI 

PROVINCE") 0393دومین كنگره ملی گیاها  دارويی، تهرا ،    

د )ارزيابی امکاناآ و تسهیالآ ترويجی مراك  ترويجی بخش دولتی و خصوصی و تثییر آ  در بهبود روابط متقابآ مروجین و گندمکارا  در فرآين -50

، پنجمین كنگره ترويج و آموزا كزاورزي و منابع طبیعی ايرا ، زنجگا ،) مزگتر  بگا    «(مزهدمطالعه موردي شهرستا  »توسعه پايدار كزاورزي؛ 

 . 0393رويا كسائیا  نائینی( 

)بررسی تحلیلی ويژگیهاي برنامه ترويجی گندمکارا  شهرستا  مزگهد در فرآينگد ارتباطگاآ مگروجین و گنگدمکارا (،  پنجمگین كنگگره تگرويج و          -53

 . 0393عی ايرا ، زنجا ،) مزتر  با رويا كسائیا  نائینی( آموزا كزاورزي و منابع طبی

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

 . 0393مزتر  با يباس نوروزي( 

( اسگتا  قگم  هاي ترويجی؛ مورد مطالعگه:  ر و تحلیآ ياملی می ا  ر ايه ايزا  از برنامهاي روستائیا  دامدا)بررسی تحلیلی مزخصاآ فردي و حرفه -51

 . 0393پنجمین كنگره ترويج و آموزا كزاورزي و منابع طبیعی ايرا ، زنجا ،) مزتر  با يباس نوروزي( 

مطالعگه: سگازما     مگورد ؛ مندسگازي كاركنگا   سگاختار سگازمانی و توان   یبگط يلگ  ابررسی رو(. 0391) میررحیمیحاجی داود فاطمه صحراگرد و سید -55

 جهادكزاورزي استا  خراسا  جنوبی

بگردارا  بخگش كزگاورزي    (.  رورآ و اهمیه آموزا بهره0391میررحیمی، يبداله مخبر دزفولی، حجه شکیبا و ر ا پورنقی )سید داود حاجی -54

 منابع طبیعی ايرا . شیراز. در حوزه پدافند غیريامآ. شزمین كنگره ملی يلوم ترويج و آموزا كزاورزي و

كگاربردي پودمگانی   -(. بررسگی ایگر بخزگی آمگوزا هگاي يلمگی      0391يلی اصنر هدايه نژاد، سید داود حاجی میررحیمی و يبداهلل مخبر دزفولی ) -50

نابع طبیعی ايرا . مراك  جهادكزاورزي؛  از ديد گاه دانش آموختگا  و مديرا  اجرايی.  شزمین كنگره ملی يلوم ترويج و آموزا كزاورزي و م

 شیراز.

(. ارزشگیابی سگاختار سگازمانی و قابلیگه توانمندسگازي كاركنگا  سگازما  جهادكزگاورزي         0391میررحیمگی ) حگاجی  داود فاطمه صحراگرد و سید -59

 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 

on Medicinal Plants, Mashhad. 

كگاربردي كزگاورزي( چهگارمین    -هاي تدري  كارآفرينی در مراكگ  آمگوزا يگالی يلمگی    راهکارهاي توسعه آموزا كارآفرينی و بهبود روا) -40

 0395كنگره ملی آموزا يالی مهارآ، فناوري و اشتنال، تهرا ، 

ورزي( سگید جگالل الگدين بصگام، امیگد      كزگا  كگاربردي -يلمی آموزا هاي برنامه در خالقانه تحولی تحصیآ؛ كارحین و كارآفرينی هاي )طرح -43

 0395جمزیدي، يبداهلل مخبر دزفولی و سید داود حاجی میررحیمی، چهارمین كنگره ملی آموزا يالی مهارآ، فناوري و اشتنال، تهرا ، 

ید داود حگاجی  كزگاورزي( مهگرداد تیمگوري، يبگداهلل مخبگر دزفگولی و سگ        آموختگگا   دانگش  اشگتنال  بگر  مگویر  يوامآ بندي اولويه و )شناسايی -44

 0395میررحیمی، چهارمین كنگره ملی آموزا يالی مهارآ، فناوري و اشتنال، تهرا ، 

هفتمگین كنگگره تگرويج و آمگوزا      )هگاي آموزشگی وزارآ جهادكزگاورزي   بررسی تحوالآ آموزا كزاورزي ايگرا ؛ بگا محوريگه مثموريگه    ( -41

 .0394 مزتر  با نصراهلل شم  آذر،همدا ،  كزاورزي و منابع طبیعی،
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هفتمگین كنگگره تگرويج و آمگوزا كزگاورزي و       گذاري در آموزا كاركنا  وزارآ جهادكزگاورزي(، بررسی تحلیلی و محاسباتی بازده سرمايه) -45

 .0394تنها، مزتر  با حسن رحیمیهمدا ، منابع طبیعی،

كنگره تگرويج و آمگوزا كزگاورزي و منگابع     هاي كزاورزي شهرستا  كر.(؛ هفتمین هاي كارآفرينی ايضاي هیثآ مديره تعاونی)تحلیآ ويژگی -44

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

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

 .0394محالآ، ومین كنگره بین المللی و سومین كنگره ملی گآ و گیاها  زينتی ايرا ، و يلیر ا نیکويی، د شفیعی

، جگالل كالهگدوز، يلیر گا    )مديريه سیستم هاي كزاورزي بر مبناي اطاليگاآ و نقگش آ  در پدافنگد غیگر يامگآ( سگید فا گآ فا گلی كگاخکی          -49

 .0394ريامآ در بخش كزاورزي، دمحمد نامقی و سیدداود حاجی میررحیمی، سومین كنفران  پدافند غینژا

اصر بیک زاده، سگید داود حگاجی   ( تهديد، آسیب پذيري و دفاع( سید فا آ فا لی كاخکی، نagro-terrorism)تروريسم زرايی)كزاورزي( ) -02

 .0394رحیمی، مرتضی گلدانی، هما الساداآ فا لی كاخکی، سومین كنفران  پدافند غیريامآ در بخش كزاورزي، میر

 .0394يی و جايگاه آ  در پدافند غیريامآ زيستی(، مزتر  با ندا يلی اده، سومین كنفران  پدافند غیريامآ در بخش كزاورزي، )امنیه غذا -00

؛  میررحیمگی (؛ سید داود حگاجی صنعه گآ و گیاها  زينتی وري كاربردي، رهیافتی به سوي اف ايش بهره-هاي يلمیطراحی و تدوين تک درس) -00

 .0394آ، زينتی، محال دومین كنگره بین المللی و سومین كنگره ملی گآ و گیاها 

میررحیمی، يلی محمگد يمگويی و هرمگ  اسگدي، همگايش ملگی       (، سید داود حاجیيُناب)بررسی فنی و اقتصادي بسته كارآفرينی كزه و پرورا  -03

 0390يناب، 

04- Production Priorities of investment fields in the medicinal plants of Sistan and Baluchestan province 

گذاري در صنعه گیاها  دارويی استا  سیستا  و بلوچستا   (؛ سید داود حاجی میررحیمی، يبداهلل مخبر دزفگولی و  ولی سرمايههاي محص)اولويه -01

 يلی محمد يمويی؛ نهمین كنگر ملی گیاها  دارويی

توسگعه منگابع انسگانی وزارآ    هاي فرهن  و مديريه جهادي در فرآينگد  (. ارزيابی كاربرد شاخص0399میررحیمی)تیموري، م. و سید داود حاجی -05

 جهادكزاورزي. هزتمین كنگره يلوم ترويج و آموزا كزاورزي.

ايرا  و مديريه آنهگا از طريگت رهیافگه پدافنگد غیريامگآ.       (. تهديداآ زيستی خارجی كزاورزي0399حاجی میررحیمی، س. د. و محبوبه دري  ) -04

 هزتمین كنگره يلوم ترويج و آموزا كزاورزي.

 

 

 

 : مورد( 01)افتهیان یپا يحهای تحقیقاتفهرست طر( ب

 0395فناوري رياسه جمهوري؛ -مجري طرح : اولويه هاي سرمايه گذاري در صنعه گیاها  دارويی ايرا . ستاد گیاها  دارويی معاونه يلمی .0

 0309مجري طرح : زمینه هاي توسعه صنعه گیاها  دارويی استا  مرك ي. دانزگاه آزاد اسالمی ارا ،  .0

 0394-0394فناوري رياسه جمهوري؛ -ح: طراحی بسته هاي كارآفرينی گیاها  دارويی؛ ستاد گیاها  دارويی معاونه يلمیهمکار طر .3

 . 0349، 40-020200222 20، كد طرح ي)بررسی نیازهاي آموزشی شاغلین واحدهاي گاوداري استا  قم( ، طرح پژوهزی وزارآ جهادكزاورزمجري  .4

 .0302تهرا  می و كاربردي( ، مجري طرح حسن مقنی زاده ، طرح تحقیقاتی وزارآ يلوم ، تحقیقاآ و فناوري، )یمر بخزی آموزشهاي يلهمکار   .1

( ، طگرح پژوهزگی   كزگاورزي و ارائگه الگگوي مطلگوبی بگراي ايگن نظگام       وزارآ جهادكاركنا  دوره هاي آموزا  من خدمه تعیین )بررسی نظام  مجري .5

 . 0304 ،0301 0 00مورخ  01 002شماره فروسه:  كاربردي جهادكزاورزي،-لمیوزارآ جهادكزاورزي، موسسه آموزا يالی ي

در همگايش   )بررسی يوامآ مسیر در مزاركه  فعال كارشناسا  ، مربیا  و ايضاي هیثآ يلمی مراك  آموزا كزاورزي وزارآ جهگاد كزگاورزي  مجري  .4

 .0300وزارآ جهاد كزاورزي ،  ، آموزا و ترويج كزاورزيحقیقاآ(طرح مطالعاتی معاونه آموزا و تجهی  نیروي انسانی سازما  تهاي يلمی

، طرح پژوهزی سگازما  مگديريه و برنامگه ريگ ي اسگتا       )بررسی موانع توسعه صادراآ گآ و گیاها  و زينتی استا  مرك ي و راهکارهاي رفع آ ( مجري .0

-224-292222-22-2222-01223، كد طرح: يج كزاورزيسازما  تحقیقاآ، آموزا و ترووزارآ جهادكزاورزي، « خاص»طرح پژوهزی  مرك ي،

 (.0301)سال  0

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi09ceF3oTmAhWN_qQKHYMsCO0QFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fisopcongress.ir%2F&usg=AOvVaw0Gxy69tyfYdFChyr1_ApMO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi09ceF3oTmAhWN_qQKHYMsCO0QFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fisopcongress.ir%2F&usg=AOvVaw0Gxy69tyfYdFChyr1_ApMO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi09ceF3oTmAhWN_qQKHYMsCO0QFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fisopcongress.ir%2F&usg=AOvVaw0Gxy69tyfYdFChyr1_ApMO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi09ceF3oTmAhWN_qQKHYMsCO0QFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fisopcongress.ir%2F&usg=AOvVaw0Gxy69tyfYdFChyr1_ApMO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi09ceF3oTmAhWN_qQKHYMsCO0QFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fisopcongress.ir%2F&usg=AOvVaw0Gxy69tyfYdFChyr1_ApMO
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در فعالیتهگاي يلمگی،    آمگوزا وزارآ جهگاد كزگاورزي    و كارشناسگا  مراكگ   ايضاي هیثآ يلمگی   ،مربیا مزاركه فعال )بررسی يوامآ مسیر در مجري  .9

-22-2222-01223كاربردي جهادكزاورزي، كگد طگرح:   -ی(، طرح پژوهزی موسسه آموزا يالی يلمآموزشی و پژوهزی و ارائه راهکارهاي مناسب

 در مرك  مدار  يلمی كزاورزي. 92 4 9مورخ  92 342تبه شده به شماره  (.0301)سال  292222-220-0

سگازما  تحقیقگاآ، آمگوزا و    ، طرح خاص  سگازما   ( من خدمه كاركنا  وزارآ جهادكزاورزي در حوزه يقیدتی آموزا)بررسی نیازهاي مجري  .02

 .0309، سال 0-20-20-09229كد  ؛ج كزاورزي تروي

 .4-00-00-92230)الگوي مصرب آب يا  در استا  مرك ي(؛ طرح تحقیقاتی مسسسه تحقیقاآ شیالآ، سازما  تاآ، كد همکار و مزاور .00

ج كزگاورزي ؛  كگد   )بررسی يوامآ مسیر بر توسعه صنعه گیاها  دارويی اسگتا  مركگ ي(، ، طگرح خگاص سگازما  تحقیقگاآ، آمگوزا و تگروي        مجري  .00

04244-01-20-4(0390.) 

ترويجی سگازما  جهادسگازندگی اسگتا  قگم(، طگرح تحقیقگاتی وزارآ        -هاي آموزشی)بررسی و تعیین سطح ر ايه روستائیا  دامدار از فعالیهمجري  .03

 تصاد كزاورزي و توسعه روستايی.ري ي، اقهاي برنامهمسسسه پژوهش 0092، به شماره یبه 0390، 49 -2002304222 20جهادكزاورزي، كد طرح 

كاربردي مرك  آمگوزا يگالی امگام خمینگی)ره( و تعیگین راهکارهگاي توسگعه آ ( طگرح          -)بررسی توانمندي هاي كارآفرينانه دانزجويا  يلمیمجري   .04

ركگ  اطاليگاآ و   در م 41393، بگه شگماره یبگه    0390، سگال   0-20-20-09200كگاربردي جهادكزگاورزي، كگد   -پژوهزی مسسسه آموزا يالی يلمگی 

 .0393 3 04مدار  يلمی كزاورزي در تاريخ 

مجري: حمیدر گا مختگاري   « كاربردي جهادكزاورزي و ارائه الگوي مناسب-بررسی و ارزيابی كیفیه پورتال مسسسه آموزا يالی يلمی»مزاور طرح  .01

 .0390، 43400اسکی، شماره فروسه 

، مجري: فاطمه صادري، « كاربردي مجتمع آموزا جهادكزاورزي كردستا -ابی دانزجويا  يلمیبررسی نیازهاي اطالياتی و رفتار اطالع ي»ناظر طرح  .05

 .0393 0 02مورخ  44045شماره فروسه: 

 4-20-20-94024كد:  .)مدآ كاركنا  وزارآ جهادكزاورزيبررسی راهکارهاي اصالح و كارآمدسازي آموزا  من خدمه كوتاه طرح ) مجري .04

 . 91 9 04مورخ:    12452فروسه:   0394 4 04تاريخ ابالغ:

كاربردي جهادكزگاورزي )مطالعگه مگوردي مركگ  امگوزا يگالی امگام خمینگی)ره((( كگد طگرح:           -همکار )ارزشیابی ایربخزی دوره هاي آموزشی يلمی .00

94004-2032-20-3 ،0391 . 

 94  9 0رخ: ، مو 40000مرك ي( شماره فروسه:  استا  كزاورزي مزکالآ و راهکارهاي توسع  مجري )بررسی .09

گگذاري در بخگش كزگاورزي(، شگماره     هاي آموزشی صندوق زنا  روستايی شركه مگادر تخصصگی حمايگه از توسگعه سگرمايه     مجري )ارزشیابی دوره .02

 94 00 04، مورخ: 49201فروسه: 

 94 3 4، مورخ: 44014شماره فروسه: الموآ شرقی استا  ق وين(،  درياچه اوا محلی جوامع  توانمندسازيمجري ) .00

-هاي غیردولتی شركه مادر تخصصی صگندوق حمايگه از توسگعه سگرمايه    مجري)مطالعه نیازسنجی و تدوين برنامه آموزا كاركنا  و ايضاي صندوق .00

 94 02 32، مورخ: 40105(، شماره فروسه: 0394گذاري در بخش كزاورزي در سال 

  آمگوزا يگالی امگام خمینگی بگه منظگور ارائگه راهکارهگاي كگاربردي(          هاي كزگاورزي مركگ  )بررسی و عیه اشتنال فارغ التحصیال  رشتهطرح همکار .03

 91 9 04مورخ  12419، شماره فروسه: 0393 4 01مورخ  040 0524، نامه شماره 0-20-20-90020كد:

 0395، 13293كاربردي)مطالعه مرك  امام خمینی(، مجري: امیر حاجی احمدي، شماره فروسه -همکار پروژه) ارزشیابی دوره هاي مراك  يلمی .04

-آموزشی در مراكگ  آمگوزا جهادكزگاورزي(؛ مسسسگه آمگوزا يگالی يلمگی        سازي دستاوردهاي فناورانهمجري )طراحی الگوي استقرار نظام تجاري .01

 .0394، 0394 0 3،  مورخ 14409، شماره فروسه 93020-20-20-0، شماره مصوب پروژه: كاربردي جهادكزاورزي

(، به همراه: حسن يلیپور، غالمر ا احمدي، ترويج كزاورزي ايرا نوين ها و استل اماآ نظام  شناسايی چالشطرح ) همکار و يکی از مجريا  پروژه هاي .05

 ، 14214، شماره فروسه 2-32-32-204-910242نیکوئی، آرما  بخزی جهرمی، بهروز حسن پور مجري طرح اصلی: ندا يلی اده ، شماره مصوب: 

- 91200- 9420-220- 34- 32-000:مصگوب  كزگاورزي( مجگري: حسگن يلیپگور، شگماره      تگرويج  تحقیقگاآ  ژيکاسگترات  برنامه همکار پروژه )تدوين .04

912309 ،0394. 

 

 :فعالیتهای مطالعاتيسایر
 .0344اي مروجین كزاورزي( ، پايا  نامه كارشناسی ارشد دانزگاه شیراز،  حرفه –)تدوين مدلی براي سنجش نیازهاي آموزشی  -0
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كاربردي كزاورزي ايرا  و استراتژي هاي تگثمین ايگن   -اي آموزشگرا  مراك  و مسسساآ آموزا يالی يلمیي حرفه)تدوين الگوي قابلیتها -0

 .0302قابلیتها(؛ رساله دكتري واحد يلوم و تحقیقاآ دانزگاه آزاد اسالمی تهرا ، 

زارآ كزاورزي(، طرح مطالعاتی معاونه )بررسی و عیه نیروي انسانی واحدهاي مکانی اسیو  ماشینهاي كزاورزي سازمانهاي كزاورزي و -3

 . ]مزتر  با مهندس سعیدي راد و مهندس شم  آذر[. 0344آموزا و تجهی  نیروي انسانی سازما  تاآ وزارآ كزاورزي ، 

 )بررسی نگرا معلما  مقاطع ابتدايی ، راهنمايی و متوسطه استا  قم نسبه به آموزشهاي  من خدمه كوتاه مدآ(، طرح پژوهزگی وزارآ  -4

 . 0302آموزا و پرورا ، 

)بررسی و عیه ساختار نیروي انسانی سازمانهاي جهادكزاورزي وزارآ جهادكزاورزي( ، طرح مطالعاتی معاونه آموزا و تجهی  نیگروي   -1

 . ]مزتر  با مهندس شم  آذر، كارشناس وزارآ كزاورزي[،  0344انسانی سازما  تا  وزارآ جهادكزاورزي، 

 

 : انجامدر حال  يقاتهای تحقی( فهرست طرحج
 0394اجتمايی توسعه تولید ماهی در پايین دسه سد طالقا  (؛ -)بررسی مسائآ، چالزها و راهکارهاي اقتصادي  .0

 (0399)بررسی مسائآ و مزکالآ و راهکارهاي توسعه صنعه گآ و گیاها  زينتی استا  البرز(؛ ) .0

 

 و تدریس سوابق آموزشي ( د
در وزارآ جهگاد   «یآموزشگ  یازسگنج ین» و «مگديريه در تگرويج و آمگوزا كزگاورزي    »و « روا تحقیگت »، « نولگوژي آموزشگی  تک»، « آموزا ب رگساال » دروس -0

 . ]سال  4 [كزاورزي

 يبهگره بگردار   يج و نظامهگا يمعاونگه تگرو   یسگربازا  سگازندگ   یآمگوزا تخصصگ   يدوره هگا  در »یآموزش یازسنجین«و » یجيو ترو یآموزش ي ير برنامه» دروس -0

 .]سال0[ .يادكزاورزوزارآ جه

 .]سال  02 [زگاه آزاد اسالمی ارا  ندر دا« جامعه شناسی روستايی» -3

 .]سال  02 [در دانزگاه آزاد اسالمی ارا « ترويج و آموزا كزاورزياصول » -4

 .]سال00[ دانزگاه آزاد اسالمی ارا  در« مقدماآ ترويج و آموزا كزاورزي» -1

 .]سال  02 [دانزگاه آزاد اسالمی واحد ارا   در «جامعه شناسی توسعه روستايی و يزايري» -5

 .]سال  04 [وزارآ جهادكزاورزي )ره(مرك  آموزا يالی امام خمینیدر  «كارآفرينی» -4

 .]سال  00 [وزارآ جهادكزاورزي )ره(مرك  آموزا يالی امام خمینیدر  «هاي ترويج و آموزا كزاورزياصول و روا» -0

 .]سال  0 [وزارآ جهادكزاورزي )ره(رك  آموزا يالی امام خمینیم در «هاي بهره برداري كزاورزينظام » -9

 .]سال  0 [وزارآ جهادكزاورزي )ره(مرك  آموزا يالی امام خمینیدر « جامعه شناسی روستايی» -02

 .]سال  0 [وزارآ جهادكزاورزي )ره(مرك  آموزا يالی امام خمینیدر « هاي بهره برداري كزاورزينظام» -00

 .]سال  3 [وزارآ جهادكزاورزي )ره(مرك  آموزا يالی امام خمینیدر « سازما  و مديريه» -00

 .]سال  0 [وزارآ جهادكزاورزي )ره(در مرك  آموزا يالی امام خمینی« گ ارا نويسی» -03

 .]سال  0[وزارآ جهادكزاورزي )ره(در مرك  آموزا يالی امام خمینی« هاي تعاو اصول و انديزه» -04

 .]سال  0 [وزارآ جهادكزاورزي )ره(در مرك  آموزا يالی امام خمینی« هاگ ارا نويسی و مونوگرافی تعاونی» -01

 .]سال  4 [وزارآ جهادكزاورزي )ره(در مرك  آموزا يالی امام خمینی« روا تحقیت» -05

 .]سال  1 [وزارآ جهادكزاورزي )ره(در مرك  آموزا يالی امام خمینی« توسعه پايدار كزاورزي» -04

 .]سال   1 [وزارآ جهادكزاورزي )ره(وزا يالی امام خمینیدر مرك  آم« كسب و كار و بهره وري» -00

 .]سال   0 [وزارآ جهادكزاورزي )ره(در مرك  آموزا يالی امام خمینی «پدافند غیريامآ كزاورزي» -09

 .]سال   1 [وزارآ جهادكزاورزي )ره(در مرك  آموزا يالی امام خمینی )نیازسنجی آموزشی ( -02

 

 های کارشناسي ارشد نامه ت و داوری بر طرحهای تحقیقاتي و پایانمشاوره ، نظارراهنمایي، ( سوابق و
، دانزگگاه  "ارزشیابی برنامه هاي آموزشی وزارآ جهاد كزاورزي در حوزه آموزا هاي بلند مدآ از ديدگاه مگديرا   "تحه ينوا   آقاي برومندراهنمايی پايا  نامه  .0

 0390، گرمسارآزاد اسالمی 

 0390، دانزگاه آزاد اسالمی بیرجند، "بررسی نیازهاي آموزشی نخآ دارا  حاجی آباد استا  هرم گا  "قا  تحه ينوا  راهنمايی پايا  نامه آقاي ده .0
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، دانزگگاه آزاد  "بررسی يوامآ مسیر بر ريايه الگوي مصرب آب توسگط گنگدمگارا  اسگتا  خراسگا  جنگوبی      "راهنمايی پايا  نامه خانم فاطمه موسوي تحه ينوا   .3

 0309د، اسالمی بیرجن

، دانزگگاه  "بررسی يوامآ مسیر بر ريايه الگوي مصرب كود و سم توسط گندمگارا  استا  خراسا  جنگوبی  "راهنمايی پايا  نامه خانم معصومه ه اري تحه ينوا   .4

 0309آزاد اسالمی بیرجند، 

كزگاورز و مگرو. در رونگد توسگعه كزگاورزي اسگتا  خراسگا  ر گوي          بررسی يوامآ مسیر بگر توسگعه روابگط    "راهنمايی پايا  نامه خانم كسائیا  نايینی تحه ينوا   .1

 0309، دانزگاه آزاد اسالمی بیرجند، "شهرستا  مزهد 

هگا و فعالیگه هگاي تگرويج كزگاورزي      بررسی موانع وراهکارهاي توسعه نهادينه  مزاركه زنگا  روسگتايی در برنامگه    " مزاور پايا  نامه خانم سمانه قربانی تحه ينوا  .5

 0309، دانزگاه آزاد اسالمی بیرجند، " راسا  جنوبیاستا  خ

از مرك  تحقیقاآ و بررسی مسائآ روسگتايی  “ بررسی مسائآ و نیازهاي آموزشی يزاير منطقه پاياب در ارسبارا ”مزاور طرح تحقیقاتی آقاي صمد منانی تحه ينوا   .4

 وزارآ جهاد كزاورزي

از مرك  تحقیقاآ و بررسگی   “بررسی موانع و راهکارهاي توسعه صادراآ گلهاي مريم و رز در استا  خوزستا ”مزاور طرح تحقیقاتی آقاي بهرام مرادي تحه ينوا   .0

 مسائآ روستايی وزارآ جهاد كزاورزي 

وراهاي هگاي فگراوري شگ    بررسگی مزگکالآ موانگع و چگالش    ”نامه آقاي محمود قهاري دانزجوي كارشناسی ارشد مديريه توسعه روسگتايی تحگه ينگوا      مزاور پايا  .9

 مجتمع آموزا وزارآ جهاد كزاورزي  “اسالمی روستايی

از مركگ    “كگارا  اسگتا  قگم    بررسی موانع اجتمايی و اقتصادي مسسسه كه پذيرا آزمو  خا  از سوي غلگه ”مزاور طرح تحقیقاتی آقاي يوسف ي ديا  تحه ينوا   .02

 تحقیقاآ و بررسی مسائآ روستايی وزارآ جهاد كزاورزي 

 دانزجوي كارشناسی ارشد دانزکده كزاورزي دانزگاه تربیه مدرس  ا  نامه كارشناسی ارشد آقاي امیر احمد پور كاخکپاياستاد ناظر  .00

لگو   مربوط به آقاي تقی مهگدوي  “آنها  بررسی تطبیقی يملکرد و شركتهاي تعاونی تولید روستايی استا  آذربايجا  غربی و ارزيابی می ا  موفقیه”ناظر طرح تحقیقاتی  .00

 رك  تحقیقاآ بررسی مسائآ روستايی وزارآ جهاد كزاورزي از م

 دانزجوي كارشناسی ارشد مجتمع آموزا وزارآ جهاد كزاورزي   نامه كارشناسی ارشد ترويج و توسعه روستايی آقاي حبیب ف ونی   پاياداوري  .03

از دانزگکده   “ا هاي رسمی فنی و حرفگه اي مراكگ  آمگوزا كزگاورزي     بررسی ایربخش آموز”استاد ناظر پايا  نامه كارشناسی ارشد خانم فاطمه همتی تحه ينوا   .04

 كزاورزي دانزگاه تربیه مدرس 

از دانزگکده   “كگاربردي كزگاورزي    -بررسی ایربخزگی آموزشگیهاي يلمگی   ” زاده نصرآبادي تحه ينوا   استاد ناظر پايا  نامه و كارشناسی ارشد خانم مهناز محمدي .01

 كزاورزي دانزگاه تربیه مدرس

مجري آقاي دكتر حاجی  «كاربردي جهادكزاورزي از روشهاي تدري  –بررسی می ا  آگاهی ايضاي هیاآ يلمی مراك  آموزا يلمی »ور طرح تحقیقاتی مزا .05

 احمدي

رحیم میرزايی مال مجري: آقاي «)) منابع طبیعی( بررسی يوامآ مویر بر انتخاب رشته دانزجويا  دوره هاي آموزا يالی يلمی كاربردي »مزاور طرح تحقیقاتی  .04

 0-220-292222-22-2222-04220، كد طرح:  احمد(

 )مجري: آقاي محمد ر اشاه پسند(«كاربردي در توانمندي شنلی كاركنا  وزارآ جهادكزاورزي-بررسی تاییر آموزشهاي يلمی»مزاور طرح تحقیقاتی  .00

دي كاركنا  از ديدگاه مديرا  امور اداري وزارآ جهادكزاورزي و راهکارهاي بررسی پیامدهاي اقتصادي و اجتمايی و فرهنگی بازخري»مزاور طرح تحقیقاتی   .09

 مجري: آقاي يبداله مخبر («)مناسب براي تعديآ نیروي انسانی

-22-2222-01224؛ كد طرح: (0305، مجري: ابولفضآ میرزاخانی«)بررسی نیازهاي آموزشی مديرا  واحدهاي مرغداري استا  سمنا »ی مزاور طرح تحقیقات .02

292222-220-0. 

دس فرجی و حمیدر ا نمجري: مه«)اي كزاورزي بر توسعه قابلیتهاي كارآفرينیاف ارهاي آموزشی چندرسانهبررسی می ا  ایربخزی نرم»مزاور طرح تحقیقاتی  .00

 (0309فرقانی، 

؛ كد (0309  فاطمه صدري)مجري:  خانم «دستا كاربردي مرك  آموزا جهادكزاورزي كر-بررسی نیازهاي اطالياتی دانزجويا  يلمی»مزاور طرح تحقیقاتی  .00

 0-20-20-09220 :طرح

 .0309، مجري: اصنر هدايه نژاد، «كاربردي مرك  آموزا يالی امام خمینی -ایربخزی آموزشهاي يلمی»مزاور طرح تحقیقاتی  .03

مطالعه موردي مرك  آموزا يالی امام "رغ التحصیال  شاغآكاربردي در اف ايش ایربخزی شنلی فا -بررسی می ا  تثییر آموزشهاي يلمی» همکار طرح تحقیقاتی  .04

 .0309، مجري: دكتر يباس نوروزي، «"خمینی )ره( 

 .0309حمیدر ا مختاري، ، "آموزا يالی امام خمینی وزارآ جهادكزاورزي بررسی پورتال مرك "مزاور طرح تحقیقاتی  .01

  .0392، تاآ اجتمايی سازما -فه اله رحمانی؛ كمیته اقتصادي؛ مجري: ص«ارزشیابی طرح سربازا  سازندگی»ناظر طرح تحقیقاتی  .05
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محیا مال، دانزگاه تربیه  "، دانزجو"هاي كوچک و متوسط صنايع غذايی در استا  خوزستا سازي نظام  تولید ناب در شركهيوامآ مسیر بر پیاده"مزاور پايا  نامه  .04

 .0394مدرس، 

كاربردي جهاد كزاورزي و يوامآ مویر بر آ )مورد مطالعه: مراك  تحقیقاآ و  –دوره هاي يلمی ش آموختگا  اشتنال دان هیو ع یبررس "مزاور پايا  نامه  .00

 .0395دانزجو: سپیده كريمی، دانزگاه زنجا ،  "آموزا جهاد كزاورزي زنجا  و ق وين(

 .0394كاربردي، -: آمنه صابر، دانزگاه جامع يلمی، دانزجو"سازي فناوري تولید پارازيتوئید مگ  مینوز گوجه فرنگیبومی "مزاور پايا  نامه  .09

، دانزجو: سید روح "شناسايی يوامآ مویر بر رونت اقتصادي كسب و كارهاي كوچک و متوسط در بخش كزاورزي)مورد مطالعه:استا  البرز("پايا  نامه  یراهنماي .32

 .0399اهلل موسوي، دانزگاه سمنگا ، 

، دانزجو: محمد "استا  سیستا  بلوچستا و كارآمد براي نظام دانش و اطالياآ كزاورزي در م ارع خرد دهقانی طراحی مدل مناسب  "مزاور رساله دكتري  .30

 .0422غفوريا ، دانزگاه آزاد اسالمی بیرجند، 

، دانزجو: سید روح اهلل موسوي، »برز الکترونیک در شعب بانک كزاورزي استا  ال ررسی تثییر م يه رقابتی بر رابطه نوآوري سازمانی و تجارآب«راهنماي پايا  نامه  .30

 .0422دانزگاه سمنگا ، 

 

 

 :و به چاپ رسیده لیفأت و نشریات کتب (ز
 (. انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي)مزتر  با كارگروه نويسندگا (،0304)«كاردا  ترويج كزاورزي»پودمانهاي آموزشی  -0

 راآ نزر آموزا كزاورزي )مزتر  با كارگروه نويسندگا (  (. انتزا0304)«كارشناس امور اداري»پودمانهاي آموزشی  -0

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

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

 (. انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي )مزتر  با كارگروه نويسندگا (0309مرك  آموزا يالی امام خمینی) 0304-0300هاي يلمی مجموع مقاالآ سخنرانی -1

 رگروه نويسندگا ((. انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي )مزتر  با كا0392«)مدرس در امور كزاورزي و محیط زيسه»پودمانهاي آموزشی  -5

 (. انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي )مزتر  با كارگروه نويسندگا (0390مرك  آموزا يالی امام خمینی) 0309-0392هاي يلمی مجموع مقاالآ سخنرانی -4

 ، انتزاراآ اسرار يلم0390مبانی فرهن  و مديريه جهادي،  -0

 (0394)چاپ دوم در سال 0393زر آموزا كزاورزي و نزر به آفرين، ؛ انتزاراآ ن "ترويج، آموزا و كارآفرينی كزاورزي" -9

 0394؛ انتزاراآ نزر به آفرين، "و شايستگی حوزه بازرگانی و تجارآاستانداردهاي آموزا شنلی گیاها  دارويی؛ " -02

 0391زاراآ نزر آموزا كزاورزي، ، انت"هاساختما  سب ، اصول و سیاسه "و  "هامديريه پسماند در سازما "تدوين دو نزريه  -00و  00

 تدوين هزه بسته كارآفرينی: اسطوخدوس، گآ  رايی، آننوزه، يناب، چاي ترا، فرآوري آلوئه ورا، مركگ  امگوزا تخصصگی گیاهگا  دارويگی و خزگک و       -02تا  03

 0395و  0391، 0394بسته بندي گیاها  دارويی؛)با گروه نويسندگا ( 

 0394آقاي دكتر قاسمی و مهندس شريفی مقدم( توسعه پايدار كزاورزي)با  -00

 0399؛ نويسنده: دكتر ر اخانی، با همکاري معاونه امور دام وزارآ جهادكزاورزي، «پرورا گوساله شیري»مزاور بسته كارآفرينی -00

 

 :تالیف دست( کتب در ح
 0422، كزاورزي همکاريهاي بخش دولتی و خصوصی -0

 0420ها؛ اها  دارويی ايرا ؛ مزکالآ، تنگناها و چالشصنعه گآ و گیاها  زينتی و گی -0

 

 ذیل:و پودمان های کتب آموزشي  مشاور( ط
 (4937تا  4931بسته کارآفرینی گیاهان دارویی) 05مشاوره کارآفرینی بیش از  -0

 (. انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.0304)«زرايه و  اصالح نباتاآ كارشناس» پودمانهاي آموزشی  -0

 (. انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.0304)«كارشناس حفظ نباتاآ»دمانهاي آموزشی پو -3

 (. انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.0304)«كارشناسا  حوزه نمايندگی ولی فقیه وزارآ جهادكزاورزي»پودمانهاي آموزشی  -4

 (. انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.0304)«كاردا  حفظ نباتاآ»پودمانهاي آموزشی  -1

 (. انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.0304)«يمومی يقیدتی كاركنا  وزارآ جهادكزاورزي»پودمانهاي آموزشی  -5

 (. انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.0304)«كارشناس امور زمین»پودمانهاي آموزشی  -4
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 (. انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.0304)«كارشناس آفاآ و بیماريهاي گیاهی»پودمانهاي آموزشی  -0

 (. انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.0304)«كاردا  آفاآ و بیماريهاي گیاهی»پودمانهاي آموزشی  -9

 (. انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.0304)«امور دامكارشناس »پودمانهاي آموزشی  -02

 (. انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.0304)«كارشناس امور باغبانی»پودمانهاي آموزشی  -00

 (. انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.0304)«كارشناس شركه خدماآ حمايتی كزاورزي»آموزشی پودمانهاي  -00

 (. انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.0304)«كارشناس جنگآ، مرتع و آبخی داري»پودمانهاي آموزشی  -03

 (. انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.0304)«كاردا  جنگآ، مرتع و آبخی داري »پودمانهاي آموزشی  -04

 (. انتزاراآ نزر آموزا كزاورزي.0304)«كارشناس امور دام»پودمانهاي آموزشی  -01

 

 ریزی آموزشي های برنامه ( سوابق عضویت در کمیتهی
 ري ي آموزشی معاونه آموزا و تجهی  نیروي انسانی سازما  تحقیقاآ و آموزا كزاورزي  دبیر كمیته برنامه .0

 مراك  ترويج و خدماآ جهاد كزاورزي وزارآ جهاد كزاورزي يضو كمیته تدوين برنامه آموزا كاركنا   .0

 هاي آموزشی جهاد كزاورزي  يضوكمیته تخصصی طرح جامع ارتقاي كیفیه ايضاي هیثآ يلمی ومربیا  مجتمع .3

 يضو كمیته تخصصی آموزا شوراي توسعه مکانی اسیو  وزارآ جهاد كزاورزي  .4

 بردارا  بخش كزاورزي  ا گآ و گیاها  زينتی ويژه بهرهپروروزشی تولید و رئی  كمیته تخصصی تهیه و تدوين استانداردهاي آم .1

 يضو كمیته تخصصی تدوين پودمانهاي آموزشی كارشناس بازرسی و پاسخگويی وزارآ جهاد كزاورزي  .5

 برداري . و نظام بهره كاربردي دفتر تجهی  نیروي انسانی و پزتیبانی شبکه ترويج معاونه ترويج-هاي يلمی ري ي دوره مسئول هسته برنامه .4

 يضو كمیته تخصصی تدوين پودمانهاي آموزشی كارشناس امور اداري وزارآ جهاد كزاورزي  .0

 يضو كمیته تخصصی بازنگري و تدوين پودمانهاي آموزشی كارشناس ترويج كزاورزي وزارآ جهاد كزاورزي  .9

 جهاد كزاورزي  يضو كمیته تخصصی تدوين پودمانهاي آموزشی كاردا  ترويج كزاورزي وزارآ .02

 يضو كمیته بازنگري و تدوين پودمانهاي آموزشی كارشناس تحقیقاآ كزاورزي وزارآ جهاد كزاورزي  .00

 يضو كمیته بازنگري و تدوين پودمانهاي آموزشی كارشناس اقتصاد كزاورزي وزارآ جهاد كزاورزي  .00

 زي وزارآ جهاد كزاورزيكزاور ري ي يضو كمیته بازنگري و تدوين پودمانهاي آموزشی كارشناس برنامه .03

 هاي آموزشی شوراي آموزا وزارآ جهاد كزاورزي  مزی  گذاري و تدوين اهداب و خط  دبیر كمیته تخصصی سیاسه .04

 برداري   يضو شوراي آموزشی معاونه ترويج و نظام بهره .01

 0305رئی  كمیته برنامه ري ي درسی يلوم انسانی با گرايش كزاورزي،  .05

 0305رايی اولین جزنواره كتاب ترويج و آموزا كزاورزي ايرا ، ري ي اجرئی  حوزه برنامه .04

 0393هاي تخصصی مرك  اموزا يالی امام خمینی، رئی  كمیته برنامه ري ي نزسه .00

 0300 دبیر اجرايی همايش يلمی توسعه صنعه گیاها  دارويی ايرا ، .09

 0399دبیر يلمی هزتمین كنگره ترويج و آموزا كزاورزي ومنابع طبیعی ايرا ؛  .02

 

 های علمي ، فني و تخصصي و کمیته ، گروه هایها سابقه عضویت در انجمن( ک
 (0309 تا 0304)تحقیقی انجمن ترويح و آموزا كزاورزي  ايرا   -يضو هیثآ تحريريه نزريه يلمی  .00

 (0300تا  0305)از ترويجی جهاد؛ ترويج كزاورزي و توسعه روستايی-يضو هیثآ تحريه مجله يلمی .00

 تاكنو ( 0300يه مجله مو. سب ، )از يضو هیثآ تحر .03

   (0309تا  0303)دوره( 4)يضو هیثآ مديره انجمن يلمی ترويج و آموزا كزاورزي ايرا  .04

 كاربردي وزارآ جهادكزاورزي  -فنی مسسسه آموزا يالی يلمی –يضو كمیته يلمی  .01

 0301دكزاورزيكاربردي جها-يضور گروه بررسی و ارزيابی طرحهاي تحقیقاتی مسسسه آموزا يالی يلمی .05

 كاربردي كزاورزي با گرايش يلوم انسانی آموزشکده كزاورزي وزارآ جهادكزاورزي-رئی  كمیته برنامه ري ي دوره هاي يلمی .04
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 سرپرسه دبیرخانه و يضو كمیته يلمی اولین كنگره يلمی ترويج و آموزا كزاورزي  .09

 لعاآ و تحقیقاآ آموزشی دفتر بهسازي نیروي انسانی معاونه آموزا و تجهی  نیروي انسانی سازما  تحقیقاآ و آموزا كزاورزي  رئی  گروه مطا .32



16 

 

 رئی  گروه پیگیري تصمیماآ شوراي يالی تحقیقاآ و آموزا كزاورزي سازما  تحقیقاآ و آموزا كزاورزي .30

 زي نیروي انسانی سازما  تحقیقاآ و آموزا كزاورزي ري ي آموزشی دفتر بهسا سرپرسه معاونه مطالعاآ و برنامه .30

 0301يضو كمیته يلمی همايش يلمی آموزا كزاورزي كزور  .33
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