وزارت جهادکشاورزی
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
(ره)
مرکز آموزش عالی امام خمینی
معاونت پژوهشی و کارآفرینی

عملکرد پژوهشی 3131

تهیه شده در:
اداره برنامه ریزی امور پژوهشی
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فعالیت

فراوانی

کتب تألیف و
ترجمه شده

6

2
کتب در حال
تألیف

1

4

مستندات و
گزارشات
تحلیلی تهیه شده

مقاالت ارائه شده
در همایشها و
مجالت علمی

6

8
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عنوان
 ترویج ،آموزش و کارآفرینی کشاورزی(میررحیمی)
 سفارش منابع اطالعاتی(حمید محسنی)
 فنآوری اطالعات و ارتباطات(حمید محسنی)
 سیر تحوالت فرهنگ و مدیریت جهادی "آسیب شناسی و نقد تکاملی" (میررحیمی،مخبر)
 توسعه فرهنگ کارآفرینی با رویکرد مدیریت جهادی(شکیبا ،مخبر ،میررحیمی)
 GPS و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی(خاکسار ،بابا محمدی)
 جهاد در یک نگاه؛ بر پایه رهنمودهای امام(ره) و مقام معظم رهبری(آقای احمدی)
 شناخت فناوری و انتخاب ماشینهای کشاورزی(دکتر صداقت حسینی)
 انرژی در کشاورزی(دکتر صداقت حسینی)
 فنآوری اطالعات و ارتباطات در کشاورزی(مهندس مختاری)
 گیاهان شهد زا و گرده زا(دکتر نظریان)
 ژئوپولتیک اطالعات و ارتباطات(دکتر مینایی)
 پنجمین مجموعه مقاالت سخنرانیهای علمی مرکز(جمعی از اساتید)

 گزارش اولین نشست تخصصی مرکز در سال  ( " 3131نوروزی ،میررحیمی)
 مستند دومین تور آموزشی ،ترویجی و پژوهشی ویژه بهره برداران پیشرو( نوروزی ،میررحیمی)
 مستند تحلیلی اولین دوره آموزشی طرح خود اتکایی گندم( نوروزی ،میررحیمی)
 تهیه و تدوین سرفصل های مستند سازی تاریخ کشاورزی ا یران با تأکید بر تحقیقات آموزش و ترویج
کشاورزی( نوروزی)
 تهیه و تدوین پیش نویس اولیه تأسیس موزه کشاورزی ایران(میررحیمی ،نوروزی)
 مستند سازی بزرگداشت مراسم روز معلم سال ( 3131خیابانی ،میررحیمی)
 مستند سازی بزرگداشت مراسم آئین بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری سال ( 3131خیابانی ،میررحیمی)
 نظری اجمالی بر عملکرد مرکز آموزش عالی امام خمینی در سال (3132مجموعه همکاران معاونت
پژوهشی و کارآفرینی)
Determination of sensitivity and resistance of isolated bacterial strains from contact lens wearer
to different types of antibiotics(Ebadolahi).
Indentification of the most common pathogens formed by environmental fungus toxins in
human's eye(Ebadolahi).
In-vitro study on inhibitory effects of infusions made from two kinds of tea on lipid peroxidation
induced by malondialdehyde. (Ebadolahi).
Design and Development of a Mechanical Force Gauge for the square Watermelon Mold(malek
yarand).
Determination of total Phenolic content and Freeradical scavenging activity of total extract from
the plant Rorippasylvestris(Ebadolahi).
Determinationof β carotene content of carrot Harvested from some Regions of Iran(Ebadolahi).
The Effect of Esterogene on seeds GERMINATION of Fenugreek Fennel and Flaxplants
Free Radical Scavenging Activities of carrot (Daucus Carota l.) Samples Taken from Different
Regions of iran (Ebadolahi).
 نقش دانش آموختگان کشاورزی در افزایش بهره وری واحدهای تولید گل و گیاهان زینتی( حیدرزاده)
 بررسی و ارزیابی سرانه مصرف آبزیان و ارزیابی موانع و راهکارهای توسعه مصرف در استان مرکزی
( میررحیمی ،تیموری)
 عوامل مؤثر بر نوگرایی پرورش دهندگان گل و گیاهان زینتی "مطالعه موردی شهرستانهای محالت و
خمین"( میررحیمی ،نوروزی)
 بررسی تحلیلی مشخصات فردی و حرفه ای روستائیان دامدار و تحلیل عاملی میزان رضایت ایشان از برنامه
های ترویجی؛ مورد مطالعه استان قم(میررحیمی)
 بررسی آثار تکانه متغیرهای کالن اقتصادی بر ساختار مالیاتها در ایران(علی علمی)
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 شناسایی شایع ترین عوامل میکروبی و قارچی در عفونت های ایجاد شده در اثر استفاده از لنزهای
تماسی(عبادالهی)
 پرسش نمایندگان مجلس از دولت در دوره نوزدهم مجلس شورای ملی(نوروزی)
 بررسی اولویت های کسب و کار گل و گیاهان زینتی استان البرز( حیدرزاده)

5

شرکت در
همایشهای
علمی داخلی و
کارگاههای
آموزشی ملی و

31

بین المللی
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طرحهای
تحقیقاتی
در حال اجرا
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طرح های
تحقیقاتی اتمام
یافته
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 کنگره بین المللی سم شناسی اروپا ،کشور اسکاتلند (عباداللهی)
 پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران( حیدرزاده ،میررحیمی)
 کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی و صنایع غذایی ICFAS 2014وابسته به  WASETکشور
آمریکا(ملک یارند)
 نهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران ( حیدرزاده ،علمی)
 هفتمین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی(عباداللهی)
 سومین کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه فردوسی مشهد(عبادالهی)
 پنجمین همایش تخصصی مجلس شورای اسالمی(نوروزی)
 سومین کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه فردوسی مشهد(میررحیمی)
 اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران( حیدرزاده ،میررحیمی)
 اولین همایش بین المللی نانو آسیا و اقیانوسیه(عبادالهی)

 تعیین دینامیکهای فسفر و ارایه مدل توصیه ی کودی برای خاکهای آهکی منطقهه کهر  -آبیهک (دکتهر
منوچهر فربودی )
 بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن کشاورزی مرکز آموزش عالی امام خمینی(مهندس تیموری)
 بررسی تأثیر تیمار آنتی اتیلن ( )STSو آنتی باکتریال (هیدروکسی کوئینون) در طول عمر پس از برداشت
رز و لیلیوم تحت پوشش شیشه ای و پلی اتیلن آمید (دکتر ربابه اصغری)
 الگوی استقرار نظام تجاریسازی دستاوردهای فناورانه آموزشی در مراکز آموزش جهادکشاورزی(دکتر
میررحیمی)
 مطالعه و تهیه سند زیستی وزارت جهادکشاورزی(دکتر رعنایی)

 توانمندی جوامع محلی در منطقه شکار ممنوع تاالب اله آباد(دکتر دادگر)
 بررسی اکوسیستم رودخانه های متاثر از پساب و گونه های فراری از مزارع پرورش ماهی در منطقه الموت
با تاکید بر اثر فعالیت ها بر روی گونه های بومی محیط پذیرنده(دکتر دادگر)
 القههاء پلههی پلوئیههد بهها اسههتفاده از کلشههی سههین در قلمههه هههای بنفشههه آفریقههایی (Saintpaulia
)(ionanthaمهندس دانشخواه)
 تدوین بسته های کارآفرینی گیاهان دارویی( دکتر حسن نظریان )
 القاء پلی پلوئیدی با استفاده از کلشی سین در بنفشه آفریقایی ( مهندس دانشخواه )
 توانمند سازی جوامع محلی در حوزه دریاچه اوان در منطقه الموت قزوین
 بررسی اکوسیستم رودخانه های متأثر از پساب و گونه های فراری از مزارع پرورش ماهی در منطقه الموت
قزوین
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 توانمندسازی کشاورزان مناطق تحت پوشش اراضی طرح

551هزارهکتاری مقام معظم

رهبری(میررحیمی)
 سازماندهی و بکارگیری دانش آم وختگان کشاورزی استان های خوزستان و ایالم در قالب طرح 551

3

هزار هکتاری مقام معظم رهبری(تیموری)
پروپوزالهای در
دست بررسی
کمیتههای علمی-
فنی سازمان تات

 مشارکت تعاونی های زنان روستایی در طرح  551هزار هکتاری مقام معظم رهبری در استانهای
خوزستان و ایالم(نوروزی)
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 توانمندسازی روانشناختی مدرسین و اعضای هیأت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی(مخبر)
 اثر پیوند و رژیم آبیاری بر رشد رویشی  ،عملکرد و کیفیت میوه طالبی سمسوری(مهندس محمد
میرجلیلی)
 مطالعات جامع و کاربردی صنعت تولید سیب با استفاده از پایه های پاکوتاه کننده و جدید ترین معماری
و جدید ترین معماری باغ به منظور به حداکثر رسانندن تولید کمی و کیفیت میوه در سیب(مهندس محمد
میرجلیلی)
 بررسی موانع کارآفرینی دانش آموختگان مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) (تیموری)

 بررسی رابطه هوش هیجانی با سبک مقابله با استرس دانشجویان مرکز آموزش عالی امام
خمینی(ره)(مخبر)

 بررسی بررسی میزان شناخت دانشجویان نسبت به بکارگیری آنسکتاریم در مدیریت تلفیقی آفات (مطالعه
موردی دانشجویان رشته  IPMمرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)(مخبر)
 کارآمدسازی آموزش ضمن خدمت کارکنان وزارت جهادکشاورزی(میررحیمی)

31
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امور مدرسین و
اعضای هیأت
علمی
برگزاری کارگاه
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برگزاری و یا
همکاری در
برگزاری همایش
های ملی و بین
المللی
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برنامه ریزی برای
کنفرانس بین
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 پیگیری امور مربوط به دبیرخانه اعضای هیأت علمی و مدرسین
 تشکیل پرونده برای حدود  38نفر از مدرسین حق التدریس ترمهای ( 31-34و ) 32-31
 تشکیل پرونده ارتقاء از استادیاری به دانشیاری(یک مورد)
 تربیت مربی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی
 آشنایی با مراکز رشد خوشه های فناوری
 تجاری سازی فعالیت ها و دستاوردها
 نیازسنجی آموزش بهره برداران و تشکل های کشاورزی
 اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران( همکاری در برگزاری)
 همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران ( همکاری در برگزاری)
 پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایهران و اولهین کنفهرانس بهین المللهی
خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه ( همکاری در برگزاری)
 دومین همایش ملی" مدیریت آب در مزرعه"(در مرکز)( همکاری در برگزاری)
 دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی ،فرآورده های طبیعی و طب سهنتی ایهران(همکهاری در
برگزاری با احداث غرفه) (با همکاری گروه منابع طبیعی)
 همکاری در برگزاری گردهمایی مدیران اصناف و اتحادیه های کشاورزی ایران
 همکاری در برگزاری اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم ،تغذیه سالم ،جامعه سالم
 همکاری در برگزاری مراسم آئین بزرگداشهت هفتهه پهژوهش و فنهاوری و مشهارکت در نمایشهگاه بها
اختصاص غرفه ای به خود
 همکاری در برگزاری دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی
 همکاری در برگزاری نخستین جشنواره ملی عکس دانشجویی
 کنفرانس بین المللی کاربرد مواد شیمیایی در بخش کشاورزی
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 دومین همایش ملی «مدیریت آب در مزرعه»
 اولین کنگره ملی سالمت غذا ،تولید ،تبدیل ،مصرف
 سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران
 اولین کنفرانس ملی جغرافیا گردشگری منابع طبیعی و توسعه پایدار
 اولین همایش ملی عمران ،محیط زیست و توسعه پایدار،
 دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
 اولین همایش ملی انجیر دیم
 اشتغال و کارآفرینی محور توسعه پایدار
 کنفرانس ملی ارزیابی پیشرفت در مؤلفه های مختلف آموزش برای توسعه پایدار در ایران
 همایش علمی پژوهشی اقتصاد مقاومتی
 اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
 اولین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
 نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راههای توسعه آن در کشور
 کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ،راهکارها و چالش ها
 کارگاه آموزشی بازار یابی و بازرگانی گیاهان دارویی
 کارگاه آموزشی معرفی گیاهان دارویی مقاوم به شوری
 کارگاه آموزشی دیمکاری زعفران ،زیره و زرشک در مناطق خشک و نیمه خشک
 کارگاه آموزشی کاربری ماشین آالت کشاورزی در دیمکاری گیاهان دارویی
 کارگاه آموزشی روش های کاشت ،داشت و برداشت گیاهان دارویی در شرایط دیم مناطق مختلف
 کارگاه آموزشی روش های کنترل علف هرز و هدایت آب باران در دیم در دیمکاری گیاهان دارویی
 کارگاه آموزشی پیش بینی بلند مدت اقلیمی با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده آماری Lars-Wg
 کنفرانس مدیریت بهره وری در بخش کشاورزی و دامپروری
 سومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
 فراخوان سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
 گنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیرت کسب و کار
 دومین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری
 چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی
 دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی ،فراورده های طبیعی و طب سنتی ایران
 نقش کسب و کار خانگی در افزایش سطح درآمد خانوار و توسعه اقتصادی
 اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
 نخستین همایش ملی الکترونیکی غذای سالم
 نشست تخصصی خالقیت برای تولید دانش و خودتوانمندسازی
 همایش راهکارهای پیشبرد سند چشم انداز و توسعه ملی ایران با تأکید بر نقش سازمان های مردم نهاد
 چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آالت کشاورزی ،نهاده ها ،آبیاری ،آبرسانی ،دام ،طیور ،شهیالت و آبزیهان،
دامپزشکی
 چهار مین نمایشگاه تخصصی کشاورزی ،نهاده ها ،آبیاری ،آبرسانی ،بسته بندی تجهیزات گلخانه ای ،صنایع و ماشین آالت
وابسته
 اولین همایش ملی مدیریت خاک و آب در تولید گندم
 اولین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
 اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم ،تغذیه سالم ،جامعه سالم
 نشست مشترک انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی و انجمن علمی مدیریت اطالعات ایران
 همایش علمی پژوهشی اقتصاد مقاومتی مبانی ،الزامات و الگوهای عملی
 پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین المللهی خهدمات مشهاوره ای
روستایی در آسیا و اقیانوسیه
 چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ETEC 2015
 دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
 کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
 اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
 نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
 دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید توزیع و مصرف در صنایع غذایی
 همایش ملی استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران
 نشست تخصصی ارزیابی سیاستهای مدیریت آب در ایران
 هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب
 اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
 همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور
 دومین کنفرانس بین المللی راهبردهای توسعه روستایی
 هشتمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
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 همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی
 معرفی و بررسی دستاوردهای علمی و فنی طرح چشمه نور ایران
 امنیت خاک -حیات خاک
 اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم ،تغذیه سالم ،جامعه سالم
 اولین همایش مدیریت ریسک و بیمه کشاورزی
 سومین همایش ملی اقلیم ،ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
 دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
 سومین سمپوزیوم بین المللی مدیریت کیفیت در حلقه های تولید گیاهان زینتی
 نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
 اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
 سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی
 سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست
 سومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
 دومین همایش ملی آب ،انسان ،زمین
 چهارمین همایش ملی مدیریت کشاورزی
 سومین همایش ملی اقلیم ،ساختمان و بهینه سازی مصرف انرزی
 پنجمین نمایشگاه علم تا عمل
 همایش ملی مدیریت جهادی
 دوره مهارتهای عمومی تربیت مدرس
 نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
 نخستین جشنواره ملی عکس دانشجویی
 همایش ملی تولیدات ارگانیک دام ،طیور و آبزیان
 اولین همایش ملی فضای سبز کم آب
 چهارمین نمایشگاه تخصصی گل و گلخانه ،گیاهان دارویی ،صنایع و تجهیزات وابسته
 سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
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 قارچ کش و باکتری کش ارگانیک با استفاده از گیاهان دارویی -نام مجری :سید علی میرابراهیم
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 تفاهمنامه همکاری آموزشی پژوهشی با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
 قرارداد همکاری با مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور
 قرارداد همکاری آموزشی و مطالعاتی با ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی
 قرارداد همکاری با شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی
 قرارداد تحقیقاتی با سازمان محیط زیست استان قزوین
 قرارداد تدوین کتاب با دفتر نمایندگی ولی فقیه
 قرارداد همکاری آموزشی و مطالعاتی با دانشگاه اوی سینای مجارستان
 بهره برداری بهینه از منابع آب
 توسعه صنعت تولید محصوالت ارگانیک
 توسعه آموزش بهره برداران
 فناوری های نوین در بخش کشاورزی
 تغییر اقلیم و خشکسالی
 وضعیت موجود و مطلوب تحقیقات در حوزه محصوالت ارگانیک
 نظم آفرینی نظام تولید ارگانیک و مواجهه منسجم با ریسک های غذا
 کشاورزی ارگانیک در ایران ،ضرورتها ،فرصتها و چالشها
 فناوری های دقیق در مکانیزاسیون زراعت و باغبانی (مجری صداقت حسینی ،میزان پیشرفت)%311
 فناوری های دقیق در مکانیزاسیون دامپروری (مجری صداقت حسینی ،میزان پیشرفت)%311
 فناوری های دقیق در منابع طبیعی (مجری صداقت حسینی ،میزان پیشرفت)%311
 روش های دستگاهی در تجزیه خاک (مجری نواب زاده  ،میزان پیشرفت)%311
 طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار(مجری نواب زاده  ،میزان پیشرفت)%311
 مدیریت فروشگاه های میوه و تره بار
 مدیریت خدمات گردشگری کشاورزی ( مجری عباس نوروزی ،میزان پیشرفت )%35
 خدمات گردشگری منابع طبیعی( مجری عباس نوروزی ،میزان پیشرفت )%35
 امورتجاری کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی( مجری احمدی قبانکندی ،میزان پیشرفت)%51
 امور بازاریابی و فروش کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی( مجری  ،احمدی قبانکندی ،میزان پیشرفت)%51
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سایر اقدامات

1

 تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی( مجری ،محمدحسین تیموری ،میزان پیشرفت)% 311
 مدیریت زنجیره تأمین محصوالت و فراورده های کشاورزی( مجری ،مهرداد تیموری ،میزان پیشرفت )%35
 امورخدمات گل و گیاهان آپارتمانی( مجری ،سید داود میررحیمی  ،میزان پیشرفت )% 311
 مدیریت نشان تجاری(برند) در محصوالت و فراورده های کشاورزی مجری ،محمدحسین تیموری ،میزان پیشرفت)% 311
 کشت ارگانیک محصوالت باغی ( مجری رضاپناه -شریفی مقدم)
 کشت بافت و ریزازدیادی گیاهان ( مجری ،قریشی خوراسگانی  ،میزان پیشرفت )% 311
 کشت و پرورش گیاهان دارویی ( مجری ،عباسعلی شبستری  ،میزان پیشرفت )% 71
 بهره برداری و بسته بندی گیاهان دارویی و معطر( مجری ،عباسعلی شبستری  ،میزان پیشرفت )% 71
 فرآوری گیاهان دارویی و معطر ( مجری ،عباسعلی شبستری  ،میزان پیشرفت )% 71
 مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های محصوالت گلخانه ای( مجری ،مجید هاشمی  ،میزان پیشرفت )% 81
 تولید کنجد ( مجری ،امیرحسین امیدی  ،میزان پیشرفت )% 311
 تولید آفتابگردان( مجری ،امیرحسین امیدی  ،میزان پیشرفت )% 311
 اصالح و اهلی کردن گیاهان دارویی( مجری ،علی محمدعمویی  ،میزان پیشرفت )% 61
 سبزی کاری ( مجری ،قریشی خوراسگانی  ،میزان پیشرفت )% 311
 صیفی کاری ( مجری ،قریشی خوراسگانی ،میزان پیشرفت )% 311
 مدیریت مصرف کود و سم در کشاورزی (مجری نواب زاده  ،میزان پیشرفت )% 31
 مدیریت غیرشیمیایی و بیولوژیک آفات گیاهان زراعی ( مجری ،مجید جاللی نیا  ،میزان پیشرفت )% 31
 مدیریت غیرشیمیایی و بیولوژیک آفات گیاهان باغی ( مجری ،مجید جاللی نیا  ،میزان پیشرفت )% 81
 مدیریت غیرشیمیایی و بیولوژیک آفات گیاهان زینتی ( مجری ،مجید جاللی نیا  ،میزان پیشرفت )% 81
 مدیریت غیرشیمیایی و بیولوژیک آفات گیاهان دارویی و معطر ( مجری ،مجید جاللی نیا  ،میزان پیشرفت )% 81
 مدیریت غیرشیمیایی و بیولوژیک آفات سبزی و صیفی ( مجری ،مجید جاللی نیا  ،میزان پیشرفت )% 81
 ارزشیابی اولین دوره آموزشی طرح خود اتکایی گندم
 ارزشیابی دومین تور آموزشی ،ترویجی و پژوهشی مرکز
 ارزشیابی دوره آموزشی تربیت مربی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی
 ارزشیابی کارگاه آموزشی آشنایی با مراکز رشد خوشه های فناوری
 نظارت و شرکت در جلسات دفاع پایان نامه های دانشجویی
 نظارت بر تهیه پایان نامه های دانشجویی از لحاظ رعایت فرمت و شکل ظاهری مطابق دستورالعمل نحوه نگارش پروژه
های مرکز
 انجام مکاتبات اداری با معاونت اداری -مالی مرکز جهت پرداخت کمک هزینه انجام پروژه های دانشجویی
 تدوین برنامه سال  3131آموزش بهرهبرداران کشاورزی
 تدوین برنامه سه ساله مجتمع بین المللی آموزش عالی و توسعه فناوری های نوین کشاورزی در سال های 31-35
 تهیه و تنظیم مکاتبات اداری با موضوعات مختلف با مؤسسات  ،ادارات مختلف خار از مرکز(بیش از  51مورد)
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 -1نمودار مقایسه فراوانی کتب تألیف و ترجمه شده بین سالهای 1131-1131

 -2نمودار مقایسه فراوانی کتب در حال تألیف و ترجمه شده بین سالهای 1131-1131
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 -1نمودار مقایسه فراوانی مقاالت علمی ارائه شده بین سالهای 1131-1131

 -4نمودار مقایسه فراوانی حضور در همایش های ملی بین سالهای 1131-1131
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 -5نمودار مقایسه فراوانی حضور در همایش های بین المللی بین سالهای 1131-1131

 -6نمودار مقایسه فراوانی طرح های تحقیقاتی در حال اجرا بین سالهای 1131-1131
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 -1نمودار مقایسه فراوانی طرح های تحقیقاتی اتمام یافته بین سالهای 1131-1131

 -3نمودار مقایسه فراوانی طرح های در فرآیند بررسی و تصویب بین سالهای 1131-1131
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 -3نمودار مقایسه فراوانی کارگاههای بازآموزی اساتید بین سالهای 1131-1131

 -11نمودار مقایسه فراوانی همایش های علمی اطالع رسانی شده بین سالهای 1131-1131
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 -11نمودار مقایسه فراوانی سخنرانی های علمی برگزار شده در مرکز بین سالهای 1131-1131
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