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  :مقدمه 
هاي  برنامهیکی از  در راستاي ارتقاي کیفیت برنامه ها و فعالیت هاي آموزشی فعالیت هاي پژوهشی و کارآفرینی برنامه ریزي و اجراي 

  شـاهد  1392معاونت پژوهشی و کارآفرینی مرکز از سـال   این فعالیت بعد از تاسیس .است) ره(محوري مرکز آموزش عالی امام خمینی
و اعضاي هیأت علمی مرکز محقـق شـده و نتیجـه     رسینمد، این برنامه ها با تالش و همت کارشناسان .است  بودهتوسعه کمی و کیفی 

معاونت  فعالیت هاي اهم  .و همچنین از پتانسیل بخش خصوصی بهره برداري شده است. فعالیت کارگروه ها و کمیته هاي مختلف است
  : به شرح ذیل می باشد 1396سال در  پژوهشی و کارآفرینی مرکز

- بازآموزي مدرسین و اعضاي هیأت علمی ، اطالع اعضاي هیأت علمی ، برگزاري کارگاهمدیریت طرح هاي پژوهشی، امور مدرسین و 

، تألیف و ترجمه کتب ، مستندات و گزارشات تحلیلی ، تحصیل هاي علمی، مدیریت پروژه هاي کارآفرینی و کارحینرسانی همایش
هاي آموزشی ملی و بین اي علمی داخلی و کارگاههها و مجالت علمی، مدیریت شرکت در همایشمدیریت ارائه مقاالت در همایش

المللی، برگزاري و یا همکاري در برگزاري همایش ها، نظارت و ارزشیابی برنامه هاي آموزشی، برگزاري تورهاي آموزشی، ترویجی و 
ا، برگزاري نامه ه پژوهشی بهره برداران بخش کشاورزي با همکاري شرکت هاي خصوصی، پایان نامه هاي دانشجویی، انعقاد تفاهم

  : فعالیت هاي یاد شده اشاره می گردددر ذیل به شرح مختصر هر یک از  جلسات کمیسیون پژوهشی
  

  
  جدول کتب و نشریات تألیف و ترجمه شده

  

  
  
  

 کتب در حال تألیفجدول 
  

  
   

  عنوان  فراوانی    فعالیت  ردیف
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  میرجلیلیدکتر سید عباس ( بیوشیمی گیاهی جلد اول( 
  دکتر سید عباس میرجلیلی( بیوشیمی گیاهی جلد دوم( 
 مهندس دانشخواه( کشت و پرورش گلهاي فصلی، غده اي و پیازي( 
 101 دکتر محمدپور( قانون براي کاهش انرژي در معماري( 
 72 دکتر مخبر دزفولی( تکنیک کسب و کار( 
  دکتر مخبر( 96سال ویژه نامه و کاتالوگ تورهاي آموزشی، ترویجی و پژوهشی( 
  کاتالوگ کارآفرینی مرکز 10تدوین 
 دستورالعمل ارزیابی فنی ماشین هاي کاشت خطی کارها  
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کتب در حال 

  تألیف
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 دکتر صداقت حسینی(شناخت فناوري و انتخاب ماشینهاي کشاورزي( 
  دکتر صداقت حسینی(کشاورزيانرژي در( 
 دکتر مختاري(فنآوري اطالعات و ارتباطات در کشاورزي( 
 دکتر نظریان(گیاهان شهد زا و گرده زا( 
 دکتر حاجی میررحیمی(کسب و کار و بهره وري(  



 
٤

  هاي تحقیقاتی اتمام یافتهطرح جدول
  

  
  

  در حال اجراهاي تحقیقاتی طرح جدول
  

  
   

  عنوان  فراوانی    فعالیت  ردیف
هاي طرح  3

  تحقیقاتی
  اتمام یافته

   
4  

  مقایسه اثر بسترهاي مختلف و تیمارهاي غذایی بر ویژگیهاي فیزیولوژیکی و کیفیت بازار پسندي میوه توت
 )خانم دکتر اصغري(فرنگی 

 آموزشی در مراکز آموزش  سازي دستاوردهاي فناورانهطراحی الگوي استقرار نظام تجاري
 )دکتر حاجی میررحیمی(جهادکشاورزي

 ستاد گیاهان دارویی(ري در صنعت گیاهان داروییبررسی اولویت هاي سرمایه گذا( 

 دکتر نظریان، دکتر عمویی، مهندس شبستري( طرح کالن بسته هاي کارآفرینی تولید گیاهان دارویی ( 
  

  عنوان  فراوانی    فعالیت  ردیف
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هاي طرح

  تحقیقاتی
  در حال اجرا
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 دکتر صداقت (کودکار چهار ردیفه نرخ متغیر بر اساس کاهش زمان پاسخ دستگاه ارتقاء دقت دستگاه
 )حسینی

 مهندس دانشخواه( بررسی اسید جبیرلیک و سرمادهی بر گلدهی دو رقم الله (  
  عوامل موثر بر توسعه مهارت هاي کارآفرینی دانشجویان مراکز آموزش جهاد کشاورزي استان هاي

 )  دکتر نوروزي( خراسان رضوي ، فارس و البرز

 دکتر مخبر( طراحی مدل توسعه خالقیت کارکنان وزارت جهادکشاورزي، رویکردي آمیخته( 

 عوامل  دگاهیاز د يجهاد کشاورز يکاربرد یمراکز آموزش علم لیتحص نیکارح هاي پروژه یاثربخش
 )دکتر مخبر( ها شارکت کننده در پروژهم

  مهندس تیموري(  کاربردي جهادکشاورزي -علمیارزشیابی کتابهاي درسی مؤسسه آموزش عالی( 

  بررسی اثر بستر کشت بر رشد و ویژگیهاي بیوشیمیایی گیاه استویا به منظور تولید فراورده هاي آن بویژه
 )دکتر ربابه اصغري( قندهاي استویولی

  بررسی سطح دانش و آگاهی کارشناسان وزارت جهاد کشاورزي در زمینه پدافند غیرعامل در بخش
 )دکتر سید داود حاجی میررحیمی(کشاورزي

 جنس  -فلور ایرانlolium )دکتر سید عباس میرجلیلی(  
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 فنی سازمان تات -پروپوزال هاي در دست بررسی در کمیته هاي علمی جدول
  

  
  
  

 ها و مجالت علمیدر همایشمقاالت ارائه شده  جدول

  عنوان  فراوانی    فعالیت  ردیف
پروپوزال هاي   5

در دست بررسی 
در کمیته هاي 

فنی  -علمی
  سازمان تات
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 دکتر (آموزشی، ترویجی و پژوهشی کشاورزان پیشرو کشور اجتماعی تورهاي -ارزشیابی اثرات اقتصادي
 )حاجی میررحیمی

 دکتر شاهپسند( تحلیل و تعین مولفه هاي نظام آموزش در بخش کشاورزي( 

 دکتر محمدپور(شناسایی مناطق مستعد پخش سیالب( 

  مهندس سعید رضا (خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا بررسی اثر اسید گلوتامیک، نیتروژن و پتاسیم بر
 )فرهمندي

  اجتماعی توسعه تولید ماهی در پایین دست سد طالقان -بررسی مسائل، چالشها و راهکارهاي اقتصادي 
 )دکتر حاجی میررحیمی(

  بررسی تأثیر آگاهی هاي فراشناختی بر عملکرد تحصیلی با میانجگري انگیزه هاي علمی در دانشجویان
 )دکتر ارسالن ایرجی راد( سسه آموزش عالی سمنگانمؤ
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  مقاالت ارائه شده
ها و در همایش

  مجالت علمی
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  دومین همایش ملی فنـاوري  ( هدایت کمباینسامانه تشخیص لبه محصول با فناوري ماشین بینایی به منظور
 )، مرتضی ملک یارندصداقت حسینیسید مرتضی هادي صائبی منفرد،  ()هاي نوین در ماشینهاي برداشت

  مجلـه  (بررسی تأثیرپذیري شاخصهاي فیتوشیمیایی برگ کامل و ژل برگ گیاه آلوئه ورا تحت تنش شـوري
  )ربابه اصغري( )پژوهشی پژوهشهاي گیاهی –علمی 

     مجلـه  ( مقایسه اثر تیمارهاي تغذیه اي و نوع بستر کشت بر برخی خصوصیات فیتوشـیمیایی گیـاه اسـتویا
  )ربابه اصغري( )پژوهشهاي گیاهی

     عامل هاي مؤثر بر بهبود دوره هاي آموزش تخصصـی کشـاورزي کارشناسـان وزارت جهادکشـاورزي )
 )مخبر عبداهللاحاجی میررحیمی، سید داود )( فصلنامه  پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي

 کاربردي مراکز جهادکشاورزي در کسب مهارتهاي شـغلی فـارغ   -هاي آموزشی علمی بررسی تاثیر دوره-
وزارت جهـاد  ) ره(التحصیالن بر اساس مدل کریک پاتریک، مورد مطالعه مرکز آموزش عـالی امـام خمینـی   

-علیزاده، حسن علیپور و  سید داود حـاجی ندا ( )پژوهش مدیریت آموزش کشاورزيفصلنامه  (  کشاورزي
 )میررحیمی

 کاربردي جهادکشـاورزي؛ مـورد    -هاي تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش عالی علمیمؤلفه
عبداهللا مخبر دزفولی،  )( پژوهش مدیریت آموزش کشاورزيمجله ( )ره(مرکزآموزش عالی امام خمینی: مطالعه

  )و محمدرضا نوتاشمیررحیمی سید داود حاجی
          کارکنـان وزارت  : بررسی  و تعیـین نیازهـاي آموزشـی عقیـدتی کارکنـان دولتـی ایـران؛ مـورد مطالعـه

 )میررحیمیسید داود حاجی()مجله توسعه آموزش (جهادکشاورزي
 هاي اولویت بندي و انتخـاب  تکنیک و معیارها: سازوکارهاي سازگاري با تغییر اقلیم در بخش کشاورزي) 

  )امید جمشیدي()علوم تکنولوژي محیط زیست
 مجلـه علـوم تـرویج و آمـوزش      (،استان همدان پاي کشاورزان خرده میاقل رییبا تغ يسازگار يسازوکارها

 )امید جمشیدي()کشاورزي ایران
 امید ( )و فناوري در علوم مجله اخالق (يکشاورز انیدانشجو یطمحی ستیابعاد اخالق ز انیرابطه م لیتحل

 )يجمشید
 پایداري سطح بر پاکدشت شهرستان داران گلخانه تعاونی اعضاي رضایتمندي و نگرش دانش، تأثیر بررسی 
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 )امید جمشیدي( )مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران(تولیدي،  واحدهاي
 مجله انسان و محـیط   (در بین دانشجویان کشاورزي آن تیتقو يو راهکارها یطیمح ستینگرش ز یبررس

 )امید جمشیدي( )زیست
 علمی فصلنامه ( دانشجویان میان در شده ریزي برنامه رفتار تئوري توسعه: ارگانیک هاي غذا خرید به تمایل 
 )امید جمشیدي()پایدار توسعه و زیست محیط آموزش پژوهشی ـ
 فصـلنامه  پـژوهش مـدیریت    ( شناسایی و اولویت بندي عوامل مؤثر بر اشتغال دانش آموختگان کشاورزي

 )مخبر عبداهللاحاجی میررحیمی، سید داود مهرداد تیموري، () آموزش کشاورزي
        کـاربردي   -طرح هاي کارآفرینی و کار حین تحصـیل؛ تحـول خالقانـه در برنامـه هـاي آمـوزش علمـی

، سید جالل امید جمشیدي( )کاربردي -چهارمین کنگره آموزش عالی مهارت دانشگاه جامع علمی(کشاورزي
 )مخبر  عبداهللالدین بصام، 

    راهکارهاي توسعه بخش کارآفرینی و بهبود روشهاي تدریس کارآفرینی در مرکز آمـوزش عـالی علمـی- 
حاجی سید داود () کاربردي -چهارمین کنگره آموزش عالی مهارت دانشگاه جامع علمی(کاربردي کشاورزي

 )میررحیمی
  مـورد  (مراکز آموزش کشاورزي و تحلیل استراتژیک وضعیت کارآفرینی طراحی مدل توسعه کارآفرینی در

اولین همایش ملی نهادینه سازي کـارآفرینی در توسـعه پایـدار بـا      ()مرکز آموزش عالی امام خمینی: مطالعه
 )امید جمشیدي، داود حاجی میررحیمی عبداله مخبر،( )رویکرد آموزش عالی

 اولین کنفرانس ملی نقش حسـابداري، اقتصـاد و مـدیریت در    (نقش اخالق حرفه اي در رضایتمندي شغلی
 )مهدي مینایی، امیر مسعود کورنگ بهشتی)( توسعه پایدار با تأکید بر اقتصاد مقاومتی

 علمـی،  نامـه  فصل(دانشجویان خالقیت بر پیشرفت انگیزه گري میانجی با روانشناختی سرمایه تأثیر بررسی 
  )ارسالن ایرجی راد) (انسانی علوم در خالقیت و ابتکار پژوهشی

 نامـه  فصـل (کشـاورزي  ي رشته دانشجویان شغل انتخاب بر فردي یادگیري طریق از شغلی آرزوهاي تأثیر 
 )ارسالن ایرجی راد( )کشاورزي آموزش مدیریت پژوهش

 فصلنامه)( فارس استان( دار گله آبخیز حوزه در عسل زنبور استفاده مورد گیاهان پراکنش تعیین و شناسایی 
  )حسن نظریان)(ایران طبیعی هاي اکوسیستم

 هاي مرجان بازنگري Kleopatrinidae همایش یازدهمین(مرکزي ایران کربنیفر فسیلی شواهد بر تکیه با 
  )ایران شناسی دیرینه انجمن

 رسوب انجمن همایش سومین(ایران پیشین کربنیفر هاي مرجان گسترش بر رسوبی محیط و ها رخساره تأثیر 
  )کاوه خاکسار)(ایران شناسی

 گلـی  مـریم  هـاي  جمعیـت  ژنتیکـی  تنوع بررسی )Salvia officinalis L (. الکتروفـورز  از اسـتفاده  بـا 
  )سید عباس میرجلیلی)(ایران گیاهی شناسی زیست مجله(بذر اي ذخیره هاي پروتئین

 
 

 Synergistic effects of psyllium and allopurinol in reducing the increased serum 
levels of uric acid: A case report (ID: 235)” (Ebadolahi). 

 “Measurement of epigallocatechin 3-gallate content in Iranian green tea and its 

associations with total phenolic compounds and antioxidant levels thereof (ID: 
236) (Ebadolahi). 

 “Determination of the maximum drug resistance in bacterial endophthalmitis 
(ID: 244)” (Ebadolahi). 

 Effect of cold treatment (bellow 5 C) and different growth medium on 

flowering period and characteristics of tulip (Tulipa gesneriona L.)(asghari) 
 Comparing the effects of growth bed and planting density on the growth and 
flowering characteristics of snapdragon.( asghari) 

  The Effects of Educational, Extension and Research Factors on the Development of  
Medicinal Plants in Markazi Province of Iran(International Journal of Agricultural (S. 
D. Hajimirrahimi ) 
 Management and Development (S.D.Hajimirrahimi and  A.Noroozi) 
 Rural Second Homes and their Impacts on Rural Development: A Case Study 
in East Iran(journal of Sustainability) (S. D. Hajimirrahimi, E. Esfahani, V. Van 
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 جدول مستندات و گزارشات تحلیلی تهیه شده
  

   

Acker & F. Witlox) 
 Effects of Tourism Development on the Rural Area(Case Study: Giyan Tourist 
District, Nahavand County)( O. Jamshidi,  S. M. J. Sobhani S.D.Hajimirrahimi 
and  A.Noroozi) 
 Perception, Knowledge and Behavior towards Climate Change: A Survey 
among Agricultural Professionals in Hamadan Province, Iran( Journal of 
Agricultural Science and Technology) ( Jamshidi, Omid, Asadi, Ali،Kalantari, 
Khalil،Azadi, Hossein) 
 Effects  of  Tourism Development on the Rural Areas (Case study: Giayn 
District, Nahvand County)( International Journal of Agricultural Management 
and Development)( Jamshidi, Omid, Sobhani,  Seyed Mohammad  Javad, 
Hajimirrahimi,Davood, Nourozi,Abbas). 
 Prevalence of Fungal Keratitis (FK) in Patients with Corneal Ulcers in Farabi 
Eye Hospital, Tehran, 2011 -2013 (Asia Pacific Journal of Medical 
Toxicology)(Ebadolahi).  
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مستندات و 
گزارشات 

  تحلیلی تهیه شده
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 12/4/96(گزارش تحلیلی کارگاه آموزشی آشنایی کاربردي با سامانه علم سنجی سازمان ( 
 30/5/96(گزارش تحلیلی کارگاه آموزشی استفاده از خدمات کتابخانه مجازي کشاورزي سازمان تات( 
 گزارش تحلیلی کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت هاي دانش بنیان 
 شی، ترویجی و پژوهشی بهره برداران بخش کشـاورزي در سـال   گزارش تحلیلی و مصور از تورهاي آموز

1396 
 گزارش ویژه براي جشنواره درون دانشگاهی حرکت 
 گزارش ویژه براي انتخاب دفتر کارآفرینی نمونه مراکز علمی کاربردي 
  ياقدام  و عمل در بخش کشاورز ،یاقتصاد مقاومتگزارش 
  مدیریت سبز در ارتقائ بهره وري فرآیند تولید تا مصرف تهیه برنامه فرهنگ سازي و آموزش کاربرد اصول

 گندم
      برنامه فرهنگ سازي و آموزش کاربرد اصول مدیریت سبز در ارتقائ بهره وري فرآینـد تولیـد تـا مصـرف

 چاي
  برنامه آموزشی پنج ساله پدافند غیرعامل وزارت جهادکشاورزي 
 برنامه یک ساله و سه ساله معاونت پژوهشی و کارآفرینی 
  ارزشیابی دومین تور آموزشی، ترویجی و پژوهشی بهره برداران پیشرو بخش کشاورزي تحت عنوان مقایسه

  96/ 28/2در تاریخ ) رقم جدید 54(عملکرد ارقام مختلف کاهو 
  ارزشیابی سومین تور آموزشی، ترویجی و پژوهشی بهره برداران پیشرو بخش کشاورزي تحت عنوان مقایسه

 96/ 26/4سبزي و صیفی در تاریخ ) جدید(مختلفعملکرد ارقام 
  تحـت  "برداران و کشاورزان پیشـرو سراسرکشـور   ویژه بهره"ارزشیابی پنجمین تور آموزشی، ترویجی و

 27/4/96در تاریخ ) گلخانه اي(سبزي و صیفی) جدید(عنوان مقایسه عملکرد ارقام مختلف
  تحـت   "داران و کشـاورزان پیشـرو سراسرکشـور    برویژه بهره"ارزشیابی هشتمین تور آموزشی، ترویجی

 25/5/96و سبزي و صیفی در تاریخ ) علوفه اي ( عنوان مقایسه عملکرد و معرفی ارقام جدید ذرت
 تهیه نشریه سوابق آموزشی و پژوهشی مدرسین و اعضاي هیأت علمی مرکز 
 1(ارزشیابی کارگاه آموزش مدیریت گلخانه( 
  2،3،4(گلخانهارزشیابی کارگاه آموزش مدیریت( 
 جزوه پدافند غیرعامل در بخش کشاورزي  



 
٨

 بازآموزي مدرسین و اعضاي هیأت علمی جدول برگزاري کارگاه
  

  
  
  
  

 جدول فعالیت هاي کارآفرینی
  

   

  عنوان  فراوانی    فعالیت  ردیف
  
8  

 برگزاري کارگاه
بازآموزي 
مدرسین و 

اعضاي هیأت 
  علمی

  
  
  

  
8  

  12/4/96(سازمانکارگاه آموزشی آشنایی کاربردي با سامانه علم سنجی( 
 30/5/96(کارگاه آموزشی استفاده از خدمات کتابخانه مجازي کشاورزي سازمان تات( 
 18/5/96(کارگاه آموزشی آشنایی با شرکت هاي دانش بنیان ( 
  1/3/96 -31/2/96(قوانین و مقررات : هاي دانشجوییتعاونیشرکت تشکیل( 
  11/7/96(فناورانهکارگاه آموزشی فرآیند تجاري سازي دستاوردهاي( 
 2/8/96) (تئوري بنیانی(کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی (  
  کارگاه آموزشی آشنایی باAHP , ANP)1/8/96( 

 نرم افزار  کارگاه آموزشی آشنایی باspss )14  21/12/96و (  

  عنوان  فراوانی    فعالیت  ردیف
فعالیت هاي   9

  کارآفرینی
  23    کارآفرینی 96تهیه برنامه سال 

 تهیه برنامه سه ساله کارآفرینی مرکز 
  96براي سال   طرح 5طرح کارحین تحصیل و تصویب  13تهیه و تدوین  
  97براي سال  طرح کارحین تحصیل  7تهیه و تدوین 
  طرح  2طرح و مشروط  1تصویب قطعی طرح کارآفرینی و  10تهیه و تدوین 
  طرح کارحین تحصیل 14اجرایی پیگیري ادامه روند 
  طرح کارآفرینی 2پیگیري ادامه روند اجرایی 
  نشست هم اندیشی با اعضاي انجمن کارآفرینان 5برگزاري 
  هیات اعزامی از (میزبانی چندین گروه از بازدیدکنندگان از طرحهاي کارحین تحصیل و کارآفرینی از جمله

د کارآفرینی یتاسان سایر مراکز تحقیقات و آموزش، اسو بلژیک، کارشنا) دانشگاه مکله(کشور اتیوپی 
کاربردي جهادکشاورزي و  -، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه مؤسسه آموزشهاي علمی)دانشگاه تهران

 معاون علمی سازمان برنامه و بودجه
  ستاد گیاهان دارویی( و بانک ایده ها گیاهان دارویی ببرنامه ایده تاتهیه پروپوزال( 
 ه کاربرگ کارآفرینان برتر براي انتخاب کارآفرین برترتهی 
 و کارآفرینی یتکمیل و بروزرسانی پرتال معاونت پژوهش 
 هاي علمی و تخصصی مستمر توسط کارشناس گروه کارآفرینی ارائه مشاوره 
 کاربردي کشور -کسب رتبه برتر دفتر کارآفرینی مراکز علمی 
  همایش ملی 2شرکت و ارائه مقاله در 
  کارگاه آموزشی کارآفرینی 3برگزاري 
  تجلیل از اعضاي انجمن کارآفرینی و کارآفرینان برتر 
 تهیه نشریه طرح هاي کارحین تحصیل با مشارکت مؤسسه 
  مقام برتر 4شرکت فعال در جشنواره حرکت و کسب 
 تهیه طرح الگوي کارآفرینی مراکز علمی کاربردي کشاورزي 
  پژوهش استان البرزکسب رتبه برتر ایده هفته 
  کاربرگ تجاري سازي دستاوردهاي فناورانه 5ارسال 
  دستور العمل کاربرگ راهنماي مشاغل 9تهیه  



 
٩

 جدول برگزاري و یا همکاري در برگزاري همایش ها و نمایشگاه ها
  

  
  
  

بخش کشاورزي با همکاري شرکت هاي جدول برگزاري تورهاي  آموزشی، ترویجی و پژوهشی بهره برداران 
 خصوصی

  

  
  

 جدول برنامه ریزي موزه آموزش و ترویج
  

  عنوان  فراوانی    فعالیت  ردیف
  

10  
برگزاري و یا 
همکاري در 

برگزاري همایش 
  و نمایشگاه ها ها

  
  

  
6  

 کاربردي  -کاربردي دانشگاه جامع علمی -نخستین نمایشگاه توانمندي ها و دستاوردهاي مراکز آموزش علمی
 )غرفه ایجاد(
 همکاري در برگزاري(دومین کنفرانس ملی دستاوردهاي نوین در زراعت و اصالح نباتات( 
 برگزاريهمکاري در ) (تقاضا محوري آب( سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه( 
  غرفه ایجاد(چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوري استان البرز( 
 غرفه ایجاد(زنمایشگاه پنجمین کنگره سراسري خانه کشاور( 
 همکاري در برگزاري(هشتمین کنگره ترویج و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی(  

  عنوان  فراوانی    فعالیت  ردیف
11  
  
  
  

برگزاري تورهاي  
آموزشی، 
ترویجی و 

پژوهشی بهره 
برداران بخش 
کشاورزي با 

همکاري شرکت 
  هاي خصوصی

  8  
  
  
  

  اولین تور آموزشی، ترویجی و پژوهشی ویژه دانشجویان  و کارشناسان مرکز آموزش عالی امام خمینی ره تحت
   27/2/96عنوان آشنایی با دستگاه پنوماتیک ذرت در تاریخ 

  دومین تور آموزشی، ترویجی و پژوهشی بهره برداران پیشرو بخش کشاورزي تحت عنوان مقایسه عملکرد
 96/ 28/2در تاریخ ) رقم جدید 54( ارقام مختلف کاهو

  سومین تور آموزشی، ترویجی و پژوهشی بهره برداران پیشرو بخش کشاورزي تحت عنوان مقایسه عملکرد ارقام
 96/ 26/4سبزي و صیفی در تاریخ ) جدید(مختلف

 هویژه بهر"تور آموزشی، ترویجی و پژوهشی چهارمین تور آموزشی، ترویجی و پژوهشی گزارش چهارمین-
تحت عنوان  "برداران بخش کشاورزي استان البرز، کارشناسان و مدیران سازمان جهادکشاورزي استان البرز 

 27/4/96سبزي و صیفی در تاریخ ) جدید(مقایسه عملکرد ارقام مختلف
  تحت عنوان مقایسه "برداران و کشاورزان پیشرو سراسرکشور ویژه بهره"پنجمین تور آموزشی، ترویجی و

 27/4/96در تاریخ ) گلخانه اي(سبزي و صیفی) جدید(ارقام مختلف عملکرد
 تحت عنوان مقایسه عملکرد ارقام مختلف سبزي و "ویژه مدیران وکارشناسان "ششمین تور آموزشی، ترویجی

 12/5/96در تاریخ ) فضاي باز و گلخانه( صیفی
  تحت عنوان مقایسه عملکرد و "اتی ویژه مدیران و کارشناسان موسسات تحقیق"هفتمین تور آموزشی، ترویجی

هاي ارقام اصالح شده سبزي و سبزي و صیفی با محوریت معرفی و تبیین مشخصه) جدید(معرفی ارقام مختلف
 16/5/96صیفی و ارزیابی مزرعه اي عملکرد بذور در تاریخ 

  نـوان مقایسـه   تحـت ع  "برداران و کشاورزان پیشـرو سراسرکشـور   ویژه بهره"هشتمین تور آموزشی، ترویجی
  25/5/96و سبزي و صیفی در تاریخ ) علوفه اي ( عملکرد و معرفی ارقام جدید ذرت

  عنوان  فراوانی    فعالیت  ردیف
برنامه ریزي موزه   12

  آموزش و ترویج
  
  

6   تشکیل دبیرخانه و شوراي موزه و برگزاري منظم جلسات  
 پالن موزه تهیه نقشه و سایت  
 تدوین برنامه سه ساله توسعه موزه 
  تهیه و تنظیم پیش نویس آیین نامه تاسیس موزه آموزش و ترویج کشاورزي 
  جمع آوري ماشین آالت و دستگاههاي مکانیزاسیون کشاورزي از واحدهاي مختلف سازمانی وابسته به وزارت

 )دستگاه 22(متبوع
 ر اختیار قرار دادن اسناد، نشریات و کتب آموزشی، ترویجی و فنی مکاتبه با برخی واحدهاي سازمانی براي د

  قابل ارائه در موزه



 
١٠

  
 هاي آموزشی ملی و بین المللیهاي علمی داخلی و کارگاهجدول شرکت در  گردهمایی ها و همایش

  

 
  
  

 جدول برنامه ریزي امور مدرسین و اعضاي هیأت علمی

  
   

  عنوان  فراوانی    فعالیت  ردیف
  
  
  
  

13  
  

شرکت در  
 گردهمایی ها و

هاي همایش
علمی داخلی و 

هاي کارگاه
و  آموزشی ملی
  بین المللی

   
  
  
14  

 2017(کنگره بین المللی سم شناسی اروپا   Eurotox(" )دکتر عباداللهی) (اسلواکی( 
 مهندس خیابانی، مهندس دریایی، مهندس نجاران( کارگاه آموزشی مقاله نویسی( 
 دکتر صداقت حسینی( همایش فناوري هاي نوین ماشینهاي برداشت و پس از برداشت ( 

 هشتمین همایش 

  دکتر ربابه اصغري(ملی گیاهان دارویی و کشاورزي پایدار( 

  کارگاه آموزشی مدیریتHSE  دکتر ربابه اصغري(در محیط زیست و کشاورزي( 

 دکتر امید جمشیدي( شرکت در گردهمایی مسئولین کارآفرینی در سنندج و ارائه گزارش( 

 دکتر محمد پور، مهندس ثابت( طبیعی کاربرد پهباد در کشاورزي و منابع کارگاه آموزشی( 

 دکتر سید داود حاجی میررحیمی،مهندس (کاربردي -کنگره آموزش عالی مهارت دانشگاه جامع علمی
 ) مهرداد تیموري، دکتر امید جمشیدي

 دکتر علی خاکبازان، مهندس (فنون مذاکره و میانجی گري در مدیریت منابع طبیعی کارگاه آموزشی
 )تريعباسعلی مونسی شبس

 دکتر امید جمشیدي(اصول و روش تدریس( 

 دکتر امید جمشیدي( اصول روابط ببین الملل و تشریفات( 

 دکتر امید جمشیدي( فرایند تجاري سازي دستاوردهاي فناورانه( 
 Iran agriculture products export: capacities, main market and other consideration( 
Jamshidi, Omid,) 
 Community Based Rural Tourism( Jamshidi, Omid,) 
 

  عنوان  فراوانی    فعالیت  ردیف
  

14  
امور برنامه ریزي 

مدرسین و 
اعضاي هیأت 

  علمی

  
  

  
5  

 پیگیري امور مربوط به دبیرخانه اعضاي هیأت علمی و مدرسین مرکز 
  مورد دو(ارتقاء از استادیاري به دانشیاريپیگیري پرونده( 
 مورد 17(پیگیري ترفیع ساالنه اعضاي هیأت علمی( 
 دو مورد(برگزاري کارگاه توانمند سازي اعضاي هیأت علمی و مدرسین( 
  نفر 24اعضاي هیأت علمی براي مدرسین و پیگیري گرنت  



 
١١

 جدول برگزاري جلسات کمیسیون ها و شوراها
  

  
  
  

 )فناوري ارشد(جدول تحصیالت تکمیلی 
  

  
  
  

 جدول نشان ها و جوایز ملی کسب شده
  

  
  
  

 جدول پایان نامه هاي دانشجویی
  

  

  عنوان  فراوانی    فعالیت  ردیف
برگزاري جلسات   15

کمیسیون ها و 
  شوراها

  8  
  
  

 8/3/96(کمیسیون پژوهشی با موضوع بررسی پروپوزال هاي پژوهشی( 
  9/5/96(کمیسیون پژوهشی( 
  22/8/96(کمیسیون پژوهشی( 
  21/12/96(کمیسیون پژوهشی( 
 مورد 3(شوراي موزه( 
 کارگروه انتخاب مدرس برتر 
 برتر کارگروه انتخاب پژوهشگر 
 مورد 2(کمیته تحصیالت تکمیلی(  

  عنوان  فراوانی    فعالیت  ردیف
تحصیالت   16

فناوري (تکمیلی 
  )ارشد

    
3  

  و پیش ) مورد 9(جلسات دفاع : شامل 1392پیگیري امور مرتبط با پروژه فناوري ارشد دانشجویان ورودي
 )مورد 9(دفاع
  مورد 3(توجیهی ارزیابی گزارش تحصیلی دانشجویان تشکیل جلسات( 
  مورد 15(ارسال گزارشات دانشجویی، اساتید راهنما و مشاور(  

  عنوان  فراوانی    فعالیت  ردیف
نشان ها و جوایز   17

  ملی کسب شده
    

5  
  کسب عنوان غرفه برتر در چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوري استان البرز 
 کسب عنوان غرفه برتر در نمایشگاه پنجمین کنگره سراسري خانه کشاورز 
 از وزیر و نماینده ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزي( سازمان کارآفرین جهادي وزارت جهادکشاورزي( 
  کاربردي واحد استان البرز -دانشگاه جامع علمی رئیسحسینی  از دکتر سادات( البرزدفتر کارآفرینی برتر استان( 
 کاربردي کشور -رئیس دانشگاه جامع علمی از دکتر امید( دفتر کارآفرینی برتر کشور(  

  عنوان  فراوانی    فعالیت  ردیف
پایان نامه هاي   18

  دانشجویی
    

2  
  مورد 10حدود ( دفاع پایان نامه هاي دانشجویان کارشناسی جلساتشرکت در( 
  نظارت بر تهیه پایان نامه هاي دانشجویی از لحاظ رعایت فرمت و شکل ظاهري مطابق دستورالعمل نحوه

  )مورد 30حدود ( نگارش پروژه هاي مرکز



 
١٢

 جدول انعقاد تفاهم نامه ها
  

  
  

 هاي علمیرسانی همایشاطالع جدول

  عنوان  فراوانی    فعالیت  ردیف
تفاهم نامه انعقاد   19

  ها
    

4  
 با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز 
  توسعه فناوري فلز پیشرو شرکتبا 
 همکاري آموزشی، کارآفرینی با شرکت تعاونی منتخب بنیان ایرانیان 

 پژوهشی با دانشگاه مکله اتیوپی -همکاري آموزشی  

  عنوان  فراوانی    فعالیت  ردیف
  
  
  
  

20  

  
رسانی اطالع

هاي همایش
  علمی 

    
  
  
  

42  

 مدیریت ذهن و توسعه مهارتهاي فردي کنفرانس ملی 
 سومین کنگره قارچ شناسی ایران 
 همایش ملی ابریشم ایران 
 دومین کنگره ملی کشاورزي سالم تغذیه سالم، جامعه سالم 
 ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی 
  نهادینه سازي کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالیاولین همایش ملی 
  اولین رویداد ایده تاپ علوم غذایی و صنایع وابسته 
 ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزي پایدار 
 هشتمین همایش بین المللی مهارت آموزي و اشتغال 
 دوره آموزشی آشنایی با مالکیت فکري 
 نهمایش ملی ابریشم ایرا 
 شتاب صنایع غذایی 
 سمینار آینده نگاري روابط عمومی در مدیریت نوین سازمان ها 
 چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوري و اشتغال 
 دومین همایش ملی فناوري هاي نوین برداشت و پس از برداشت محصوالت کشاورزي 
 اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران 
  ملی خربزه کشوردومین همایش 
 دوره آموزشی مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی 
 علمی پژوهشی حضرت شاهچراغ علیه السالم" همایش ملی" 
 سازمان ها نینو تیریدر مد یروابط عموم ينگار ندهیآ ناریسم 
 همایش ملی چاي و دمنوش هاي گیاهی 
 تدومین کنفرانس ملی دستاوردهاي نوین در زراعت و اصالح نباتا 
 تقاضا محوري آب( سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه( 
 مدیریت کشاورزي نوین 
  سومین همایش ملی کشاورزي بوم شناختی ایران و اولین همایش منطقه اي راهکارها و فناوري هاي نوین

 در کشاورزي بوم شناختی
 سومین جشنواره زیست فناوري ایران و چهارمین نمایشگاه زیست فناوري ایران 
 دومین همایش ملی و چهارمین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست 
 چهارمین سوگواره ملی سفر تا صفر 
 یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت 
 پتانسیل تولید گیاهان دارویی در منطقه شرق استان تهران با توجه به سند چشم انداز گیاهان دارویی 
 کشاورزي، نهاده ها، آبیاري آبرسانی، دام، طیور، شیالت  هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آالت

 و آبزیان، دامپزشکی
  دهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آالت کشاورزي، نهاده ها، آبیاري آبرسانی، دام، طیور، شیالت و

رسانی، دام، آبزیان، دامپزشکیپنجمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آالت کشاورزي، نهاده ها، آبیاري آب
 طیور، شیالت و آبزیان، دامپزشکی

 شیراز( هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ( 
 همایش ملی چاي و دمنوش هاي گیاهی 
  دومین همایش ملی رویکردهاي نوین آمایش سرزمین در ایران 
 نهادینه سازي کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی اولین همایش ملی 
  تدوین برنامه علم و فناوري حوزه کشاورزي، آب و منابع طبیعیهم اندیشی 
 دهمین همایش مقاالت علمی دانشجویان مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی 
 دومین جشنواره تولیدات علمی اساتید دانشگاههاي استان البرز 
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 و شهرك هاي صنعتی روشهاي نوین مدیریت، توسعه و نگهداري فضاي سبز در کارخانجات، مناطق 
 کنفرانس بین المللی معماري منظر خاورمیانه  
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 80بیش از (تهیه و تنظیم مکاتبات اداري با موضوعات مختلف با مؤسسات ، ادارات مختلف خارج از مرکز 
 )مورد
 کاربردي -مورد پیش نویس آئین نامه کار حین تحصیل دانشجویان علمی ارائه نقطه نظرهاي اصالحی در 

  کاربردي -مؤسسه آموزش عالی علمی
 مورد 15(اعالم وصول مجالت و نشریات واصله به مرکز( 
  ارائه و تنظیم عملکرد هاي مختلف پژوهشی و مرکز با فرمت هاي درخواستی موسسات و ادارات خارج از

 مرکز
 مرکزپژوهشی اعضاي هیأت علمی و مدرسین  -تهیه و تنظیم دیسیپلین علمی  


