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پروژه های پژوهشی و مطالعاتی پایان یافته مدرسین و اعضای هیئت 
علمی مرکز آموزش  عالی  امام  خمینی)ره( 

عنوان نشریه

دکتر عبداه مخبر دزفولی مدیر تدوین

مهندس اکبر خیابانی، مهندس مهرداد تیموری و محمد سهیلی فر تهیه و تدوین

۱۳۹۸ سال انتشار

محدود شمارگان

صادق چاپ

اسرارعلم انتشارات

نشانی: تهران، میدان انقاب اسامی، خیابان کارگر جنوبی، خیابان لبافی نژاد غربی پاک ۳۰۰
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وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مقام معظم رهری )مدظله العای( 
یک  صورت  به  جا  مه  در  پژوهش  و  تحقیق  عنصر 

اصل در مجموعه ارها باید مورد وجه قرار گرد
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مقدمه

پژوهش موتور محرک توسعه است و پیش نیاز توسعه اقتصادی 
و اجتماعی جوامع امروزی است. این فعالیت علمی و زیربنایی 
اجتماعی،  اقتصادی،  بخش های  بهره وری  افزایش  موجب 
فرهنگی، سیاسی کشور می شود. پژوهش یک فرآیند است که 
نباید از ورودی ها، خروجی ها و پیامدهای اجرای آن غافل شد. 
نخست  دارد.  ویژه ای  اهمیت  منظر  سه  از  پژوهش  به  رویکرد 
اهمیت اقتصادی آن است و براساس نظر کارشناسان به ازای 
هر واحد پولی سرمایه گذاری در پژوهش، معادل30 واحد سود 
به دست می آید که این موضوع می  تواند به اقتصاد کشورها و 
تولید ناخالص داخلی شان کمک قابل توجهی کند. دوم این که 
امنیت  در  را  مهمی  بسیار  نقش  آن  از  نتایج حاصل  و  پژوهش 
فن آوری  های  کارگیری  به  و  تهیه  می کند.  ایفا  کشورها  ملی 
هوشمند در دفاع از امنیت و استقال کشورها، از طریق تحقیق و 
توسعه امکان پذیر است. همچنین به لحاظ فرهنگی: کانون های 
بالنده  فرهنگی  خاستگاه  های  از  یکی  پژوهشی،  و  تحقیقاتی 
آموزش  مرکز  اصلی  رسالت های  جمله  از  می باشد.  متعالی  و 
عالی امام خمینی)ره(، پژوهش در حوزه های مختلف اقتصادی، 
اجتماعی، آموزشی و مسائل و چالش های بخش کشاورزی به 
است.  شده  ارائه  آموزش های  کیفیت  و  کمیت  ارتقای  منظور 
این مرکز برای تحقق رسالت فوق با نگاه چند دیسیپلینی و با 
اتخاذ سیاست های پژوهش کاربردی، از روش ها و رویکردهای 
و  علمی  ظرفیت های  وجود  با  است.  جسته  بهره  گوناگونی 
با  خود،  مدرسین  و  علمی  هیأت  اعضای  هّمت  به  و  انسانی 
نشریه  چاپی  رسانه های  انتشار  و  تدوین  رویکرد  از  استفاده 
مرکز شده است. مجموعه حاضر به منظور معرفی پروژه های 
که  می باشد  سال  یازده  طی  پایان یافته  مطالعاتی  و  پژوهشی 
پژوهشگران  و  کارشناسان  مؤثر  بهره برداری  مورد  است  امید 

محترم قرار گیرد. 
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 نگارش
فلور ایران- تیره انار

طراحي، ساخت و ارزیابي یک کودپاش مایع نرخ متغیر
با استفاده از روش مدیریت موضعي در کشاورزي دقیق

مجری                  مهندس سید مرتضی صداقت حسینی

کارفرما                 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی 

سال پایان            1387

مجری

کارفرما

سال پایان

 دکتر سید عباس میرجلیلی

 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

1387 

بررسي موانع توسعه صادرات گل و گیاه زینتي استان مرکزي
و ارائه راهکارهاي رفع آن

مجری                  دکتر سید داود حاجی میررحیمی

کارفرما                 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )طرح خاص(

سال پایان             1387
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بررسی تأثیر سطوح مختلف ازت و کود دامی روی رشد
و عملکرد دو رقم لیلیوم

 

مجری                  مهندس مرتضی دانشخواه

کارفرما                 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی 

سال پایان             1387

مجری

کارفرما

سال پایان

مطالعه مرجان های کربنیفر پیشین
در شمال و شمال غرب دامغان- البرز شرقی

مجری                  دکتر کاوه خاکسار

کارفرما                دانشگاه پیام نور دامغان

سال پایان            1388

بررسی چگونگی توسعه آموزش کارآفرینی

در دوره های آموزشی علمی-کاربردی کشاورزی 

 دکتر سید داود حاجی میررحیمی

  موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی 

1387 
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مجری                  دکتر امیر حاجی احمدی

  کارفرما               دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی

سال پایان             1388 

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نگرش مثبت و مشارکت کارکنان
در برنامه های فرهنگی وزارت جهادکشاورزی و ارائه الگوی مطلوب

بررسی اثربخشی برنامه ها و فعالیت های فرهنگی
حوزه نمایندگی ولی فقیه در اجرای وظایف وزارت جهاد کشاورزی

مجری

کارفرما

سال پایان

 دکتر امیر حاجی احمدی

 دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی

1388 

ارزشیابی فعالیت های قرآنی
حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی

مجری                  مهدی گلبهار

کارفرما                  دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی 

سال پایان              1388
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تدوین استراتژی توسعه منابع انسانی

SWOT مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( با استفاده از روش

 مهندس احمد رضا خلیلی

 مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره(

1388 

مجری

کارفرما

سال پایان

بررسی نیازهای آموزش ضمن خدمت کارکنان
وزارت جهاد کشاورزی در حوزه عقیدتی

مجری                  دکتر سید داود حاجی میررحیمی

کارفرما                 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی

سال پایان            1388

ارزشیابی برنامه اوقات فراغت
فرزندان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

مجری                  محمد حسن محقق معین

کارفرما                 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی

سال پایان              1388
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ارزشیابی برنامه ها و فعالیت های سیاحتی- زیارتی
ویژه کارکنان وزارت جهادکشاورزی 

 

مجری                  دکتر امیر حاجی احمدی

کارفرما                 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی 

سال پایان              1388

مجری

کارفرما

سال پایان

ارزیابی فعالیت های رفاهی ورزشی
وزارت جهادکشاورزی 

مجری                  عبداه مخبر دزفولی

کارفرما                 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی 

سال پایان             1388

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت فعال مربیان، اعضای هیأت علمی
و کارشناسان مراکز آموزش وزارت جهادکشاورزی

در فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی و ارائه راهکارهای مناسب   

 دکتر سید داود حاجی میررحیمی

 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی 

1388 
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ارزشیابی برنامه توزیع محصوات فرهنگی
بین کارکنان وزارت جهادکشاورزی 

 

مجری                  دکتر امیر حاجی احمدی

کارفرما                 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی 

سال پایان              1388

کارآمدسازی آموزش های ضمن خدمت

کارکنان وزارت جهادکشاورزی

مجری                  دکتر سید داود حاجی میررحیمی

کارفرما                 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی

سال پایان            1391

تدوین الگوی جامع برنامه ریزی راهبردی توسعه فرهنگی
وزارت جهادکشاورزی 

مجری

کارفرما

سال پایان

 دکتر امیر حاجی احمدی

 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی 

1391 
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ارزیابی کیفیت
پورتال مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی

مجری                  مهندس حمید رضا مختاری

کارفرما                 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی

سال پایان              1392

طراحی، ساخت و ارزیابی سمپاش
نرخ متغیر نوع انژکتوری

مجری                  مهندس سید مرتضی صداقت حسینی

کارفرما                 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی 

سال پایان             1391

مجری

کارفرما

سال پایان

بررسی راهکارهای توسعه خاقیت
در کارکنان مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره(

 عبداه مخبر دزفولی

 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی 

1392 
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بررسی توانمندی های کارآفرینانه
دانشجویان علمی کاربردی مراکز آموزش وزارت جهادکشاورزی

مجری                   دکتر سید داود حاجی میررحیمی

کارفرما                  موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی 

سال پایان              1392

بررسی تأثیر برنامه ریزي درسي پنهان
بر اثربخشي آموزش دروس کارآفرینی دانشجویان
)مطالعه موردی مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره((

مجری                  مهندس مهرداد تیموری 

کارفرما                 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی 

سال پایان            1392

ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب کیفیت آموزشی
مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( وزارت جهادکشاورزی

در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه ایران 1404

مجری

کارفرما

سال پایان

 مهندس امیر نعیمی

 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی 

1392 
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توانمندسازی جوامع محلی در حوزه دریاچه اوان
در منطقه الموت قزوین

مجری                  دکتر شهرام دادگر

کارفرما                 اداره کل محیط زیست استان قزوین

سال پایان             1393

بررسی میزان تأثیر آموزش های علمی کاربردی
در افزایش اثربخشی شغلی فارغ التحصیان شاغل
)مطالعه موردی مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره((

مجری                  دکتر عباس نوروزی

کارفرما                 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی 

سال پایان             1392

مجری

کارفرما

سال پایان

تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی سال 94 
شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری

 دکتر سید داود حاجی میررحیمی

 شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

1393 
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مجری

کارفرما

سال پایان

بررسی اکوسیستم رودخانه های متأثر از پساب و گونه های فراری
از مزارع پرورش ماهی در منطقه الموت

با تأکید بر اثر فعالیت ها بر روی گونه های بومی محیط پذیرنده

مجری                  دکتر شهرام دادگر

کارفرما                 اداره کل محیط زیست استان قزوین

سال پایان            1393

القای پلی پلوئیدی با استفاده از کلشی سین
در قلمه های بنفشه آفریقایی

 مهندس مرتضی دانشخواه

 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی 

1393

بررسی تأثیر تیمار آنتی اتیلن )STS( و آنتی باکتریال
)هیدروکسی کوئینون( در طول عمر پس از برداشت رز و لیلیوم

تحت پوشش شیشه ای و پلی اتیلن آمید

مجری                  دکتر ربابه اصغری

کارفرما                 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی 

سال پایان             1394
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بررسی اثرات ناشی از پساب و گونه های فراری
از مزارع پرورش ماهی بر اکوسیستم رودخانه های منطقه الموت

با تأکید بر گونه های بومی رودخانه

مطالعه و تهیه سند زیستی
وزارت جهادکشاورزی

مجریان                دکتر مهدی مرتضوی و دکتر حبیب اه رعنایی

کارفرما                 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی

سال پایان            1394

مجری

کارفرما

سال پایان

 دکتر شهرام دادگر

 اداره کل محیط زیست استان قزوین

1394 

بررسی برآورد تولید آبزیان
در پایین دست سد طالقان

مجری                  دکتر شهرام دادگر

کارفرما                  سازمان جهادکشاورزی استان البرز- مدیریت شیات

سال پایان             1394
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مجری

کارفرما

سال پایان

تعیین دینامیک های فسفر و ارائه مدل توصیه کودی 
برای خاک های آهکی منطقه کرج- آبیک

 دکتر منوچهر فربودی

 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی

۱۳۹5 

بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیان کشاورزی
مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره(

مجری                  مهندس مهرداد تیموری

کارفرما                 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی 

سال پایان             1395

طرح کان بسته های کارآفرینی
تولید گیاهان دارویی

مجری                  دکتر حسن نظریان

کارفرما                  

سال پایان               1396

ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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بررسی اولویت های سرمایه گذاری 

در صنعت گیاهان دارویی

مجری                  دکتر سید داود حاجی میررحیمی

کارفرما                 

سال پایان             1396

ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مقایسه اثر بسترهای مختلف و تیمارهای غذایی
بر ویژگی های فیزیولوژیکی و کیفیت بازارپسندی میوه توت فرنگی

مجری

کارفرما

سال پایان

 دکتر ربابه اصغری

 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی

1396 

طراحی الگوی استقرار نظام تجاری سازی

دستاوردهای فناورانه آموزشی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی

مجریان                 دکتر سید داود حاجی میررحیمی

کارفرما                موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی

سال پایان            1396
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مجری                  دکتر عباس نوروزی  

کارفرما                 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی

سال پایان             1397 

عوامل موثر بر توسعه مهارت های کارآفرینی دانشجویان
مراکز آموزش جهادکشاورزی استان های خراسان رضوی، فارس و البرز  

ارتقاء دستگاه کودکار چهار ردیفه نرخ متغیر 

با کاهش زمان پاسخ آن

  دکتر سید مرتضی صداقت حسینی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

1397 

مجری

کارفرما

سال پایان

طراحی مدل توسعه خاقیت کارکنان
وزارت جهادکشاورزی، رویکردی آمیخته

مجری                  دکتر عبداه مخبر دزفولی

کارفرما                 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی

سال پایان             1397
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بررسی اسید جیبرلیک
و سرمادهی بر گلدهی دو رقم اله

مجری                   مهندس مرتضی دانشخواه

کارفرما                 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی

سال پایان             1397


