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 پیشگفتار

 م معظم رهبریاز دیدگاه مقا ISIمجالت 

امروزه یکی از معیارهای ارزیابی رشد علمی کشور و مقایسه 

بین مراکز علمی مختلف، مقاالت چاپ شده در نشریات بین 

المللی می باشد. راجع به مالک ها و معیارهای ارزیابی فوق، 

انتقادات و نظرات متفاوتی وجود دارد. به هر حال در حال 

مالک بوده و تا زمانی که  حاضر مالک فوق تاثیر گذارترین

مورد تجدید نظر قرار نگرفته به عنوان شاخصی در ارائه گزارش 

مقام  ها و از جمله همین گزارش مورد استفاده قرار می گیرد.

معظم رهبری بارها در دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه ها 

رهنمود هایی  ISIدر رابطه با انتشار مقاالت علمی در مجالت 

برخی از آنها ذیال جهت توجه پژوهشگران، ارائه کرده اند که را 

 اساتید و مسئولین امر ارائه شده است.

 

 انتشار مقاله کار مهم و درجه یک نیست

کارِ  -تولید مقاله و نشر آن در دنیا -هاى علمىِ منتشر شده در مجلّات معتبر دنیا اطّالع داشتم؛ اما این کار بنده از آمار مقاله

ى کار صورت نگرفته، بلکه باید این فکر در اینجا پخته، تولید و اجرایى شود و به  ى یك نیست و با انجام آن، همه درجه مهم و

ها هم خیلى کار در کشور صورت گرفته  ى عمل درآید، تا بشود گفت پیشرفت حاصل شده است. البته در همین زمینه مرحله

 (02/ 00/ 20)بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی  ایم. است و ما حرکت کرده و به راه افتاده

 کنند ی محقق ما را چاپ نمی در زمینه علوم انسانی مقاله

طور که  شویم. البته همان گاهى دچار مشکالتى مى ISIى کارهاى تحقیقاتى و درج مقاالت علمىِ خود در مجالت  ما در زمینه

 بعضى که – انسانى علوم ى زمینه در بخصوص –وب است؛ اما من اطالع دارم ذکر کردند، حجم مقاالتى که از ما چاپ شده، خ

که با مبانى آنها سازگار نیست. بله، ممکن است ما  خاطر این کنند؛ چرا؟ به  ى محقق ما را چاپ نمى اصالً مقاله ISI مجالت از

 –یى رسیده  شگر ما تحقیقى کرده و به نقطهشناسى، تربیت و دیگر مباحث حرفهایى داشته باشیم؛ پژوه ى فلسفه، روان درباره

 هماهنگ آن ارزشهاى با و است غرب که – دانش این خاستگاه با که کرده باز را مرزى و – خواهیم مى ما که چیزى همان

 –کنند دنیاى لیبرال  خیال مى که ها بعضى لوحىِ ساده پاسخ هم این! کنند نمى چاپ را مقاله لذا نیست؛ سازگار – است

 با هم را علمى پژوهش حتّى آنها نه، بگوید؛ تواند مى خواهد، مى هرچه هرکس و است باز کلمه واقعى معناى به وکراسىدم

 خواهید کنید؛ تحقیق ندارید، اطالع شما اگر. است انگیز عبرت و هشداردهنده چیزهاى ى جمله از این،! کنند مى کار میزان

 کنم. آنچه من عرض مى به رسید

خواهم  گوید من این نتیجه را مى هاى علمىِ خود مى گفتند حکومت استالین به پژوهشگاه ودیم که زمان استالین مىما شنیده ب

طور  کردیم که همین ها ما یقین مى وقت گفتند. آن ها مى ها و غربى دربیاورید! علم، آزاد نبود. البته این قضیه را هم امریکایى

گویم شاید این هم تهمتِ به استالین بوده!  زنند، مى بینم حرفهاى خالف مى س مىکنم. از ب است، ولى االن بنده شك مى
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 قبول را این استالین آمد، درمى دیالکتیك اصول برخالف اش نتیجه علمى، کاوش یك اگر – دروغ یا راست –گفتند  مى

 چشمِ به را این دموکراسى –برال نتیجه برسد! االن ما در دنیاى لی این به که کنید تحقیق طورى باید گفت مى کرد؛ نمى

 پژوهشگر علمىِ تحقیق! اش بسته کراوات و اتوکشیده و نزاکت با و منظم و مدرن شکل به منتها بینیم؛ مى داریم خودمان

 حرفى زده، قابل درج در آن مجله نیست! ISI داوران هاى چارچوب برخالف موضوع فالن در که مسلمانى

 ى فکر کنیداسالم ISIروى ایجاد یک مرکز 

اسالمى فکر کنید و در این خصوص با کشورهاى اسالمى وارد مذاکره شوید. ما خوشبختانه در  ISIبیایید روى ایجاد یك مرکز 

در  ISIى خود را با مجالت  بین کشورهاى اسالمى، پیشرفته هستیم. البته ایجاد این مرکز اسالمى معنایش این نیست که رابطه

وجود بیاوریم تا متعلق به خودمان باشد؛ این هم بشود یك مرجع معتبر. از این کارها  ن مرکز را هم بهدنیا قطع کنیم؛ نه، ای

/ 07ها  )بیانات در دیدار جمعی از رؤساى دانشگاه. شاءالل ّه به پیشرفت کشور بیشتر کمك خواهید کرد هرچه بیشتر بکنید، ان

01 /03) 

 

 های ارتقاء اعضا هیئت علمی مالک

 هاى علمى است. این مالک ى مالک ارتقاء اعضاى هیئت هاى آقایان بود، مسئله اى هم در صحبت ى دیگر که اشاره یك نکته

هاى خوب و درستى است؛ لیکن اینها تنها مالک نباشد. حاال  و اینها، همه حرف ISIها چیست؟ خوب، حاال مقاله و مجالت 

چنان که اهل فن و افراد مطلع به بنده گزارش  الک نیست. آنهم همیشه م ISIى در مجالت  شده خود این مقاالت درج

هاى  چنان نیست که صرف این معنا یك مالک دائمى به حساب بیاید؛ لیکن مالک دهند، اینها سطوح مختلفى دارد و آن می

رساندن شاگرد،  دیگرى هم وجود دارد: مثالً فرض کنید پرورش دانشجو. استادى که در دانشجوپرورى و شاگردپرورى و به ثمر

 دهد، یا نظر نوى در مسائل علمى و دانشگاهى ابراز میکند؛ مالکِ ارتقاء است. این مالک از خودش یك کار درخشانى نشان می

)بیانات در دیدار روسای دانشگاه ها و  .هاى علمى قرار داد شود تدوین کرد و مالک ارتقاء اعضاى هیئت هاى گوناگون را مى

 (23/5/05موسسات آموز عالی 

 پژوهشها را در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم

 – بکنم تکیه رویش که بودم کرده یادداشت اینجا هم من و کردند هم بیان –یك نکته که در بیانات بعضى از دوستان هم بود 

ار بگیرد، در کشور باید تحقیق را، که حقاً و بدون شك باید پژوهش و تحقیق مورد توجه و اهتمام بیشترى قر ما که است این

ها را در جهت نیازهاى کشور  اوالً با توجه به نیازهاى آن، هدفدار کنیم؛ یعنى ببینیم واقعاً کشور به چه احتیاج دارد و پژوهش

اش این است  قرار بدهیم، که در خالل بیانات بعضى از دوستان هم روى آن تکیه شده بود و کامالً هم درست است. و این الزمه

انك اطالعات و مرکزى داشته باشیم. همه بتوانند بدانند چه الزم است، چه انجام شده است و چه الزم است براى که ما ب

 باز که –ى ذیل همین نکته است  تکمیل یك پژوهش، تا بتواند این قطعات گوناگون در کنار هم جمع بشود. این هم یك نکته

 با کنیم تطبیق دانشگاه در را علمى امتیازات اعطاى نظام باید ما که – کردم یادداشت هم من و دادند تذکر دوستان از بعضى

منتشر کرده یا چه تعداد مقاله منتشر کرده، کافى نیست؛ یعنى  ISI ى مجله یك در مقاله یك مثالً اینکه صرف والّا. چیزها این

ى را تهیه و تولید کند که براى کشور هیچ ا ى علمى به دنبال این باشد که مقاله محقق و پژوهشگر ما نباید براى کسب رتبه

کند. بله، آن کسى که آن را در مجله چاپ میکند، ممکن  اى ندارد و هیچ خألیى از خألهاى پژوهشى کشور را پر نمی فایده

 کند صرفاً است برایش مفید باشد یا براى کس دیگرى و جاى دیگرى مفید باشد؛ اما براى کشور مفید نیست. این کار را مى

ى علمى به دست آورد. این نظام باید به هم بخورد؛ این درست نیست. نظام اعطاى امتیازات علمى و  براى اینکه رتبه

هایى که در این زمینه هست، باید تطبیق کند با همین مطلب که کدام تحقیق منطبق است با نیاز کشور، و کدام  نامه آیین

هاى وسطِ  اى داریم؛ حلقه هایى یك زنجیره پژوهش است. ما گاهى در زمینهى تحقیق و  ى یك زنجیره کننده تحقیق، تکمیل

ها خیلى اهمیت خواهد داشت. پس هدفدار کردن تحقیق علمى با توجه به نیازهاى  این زنجیره مفقود است. تأمین این حلقه
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/ 7/ 03ها  اى هیأت علمى دانشگاه)بیانات در دیدار اساتید و اعض .ى بخشهاى حیاتى کشور است کشور و نیازهاى صنعت و بقیه

05) 

اى را که بعضى از دوستان در اینجا گفتند، مورد تأکید بنده است، که پژوهش اولًا مورد اهتمام قرار بگیرد، ثانیاً سمت و  نکته

ر شوراى هائى بکنیم که مورد نیاز ماست. من بارها هم د سوى پرداختن به نیازهاى کشور را پیدا کند. یعنى حقیقتاً پژوهش

مان را درج مقاالت در  ام: ما مالک پیشرفت علمى ام، هم شاید اینجا گفته عالى انقالب فرهنگى به آن دوستان عرض کرده

شود،  نویس احترام مى شود، برایش، آن مقاله شود، تشویق مى دانیم آنچه که پیشنهاد مى نباید قرار بدهیم. ما نمى ISIمجالت 

نویسیم، در  ى چى مقاله مى کشور ما به آن احتیاج دارد. ما خودمان باید مشخص کنیم که در باره دقیقاً همان چیزى باشد که

کنیم. البته انعکاس در مجامع جهانى الزم است، ضرورى است؛ و انعکاس هم پیدا خواهد کرد. مقصود  ى چى تحقیق مى باره

 (00/ 6/ 0ها  در دیدار اساتید دانشگاه )بیانات این است که ما پژوهش را تابع نیاز خودمان قرار بدهیم.

 

 استقاللِ حرکت علمى و حرکت هنرى

یکى از کارها همین است؛ کسانى بیایند طعم نیاز بازارهاى غربى را، مثالً فرض کنید به تابلو نقاشى، به دست بیاورند، بعد 

سازى هست.  دهند. عین همین قضیه در فیلمبیایند اینجا، پشتیبانى مالى کنند و نقاش ما را به سمت تأمین آن نیاز سوق ب

اى است  هائى را براى جشنواره نامزد کنند که در جهت خواست آنهاست. عین همین قضیه در کار علمى ماست؛ در مقاله فیلم

ج یکنید. به تعبیر متأسفانه را شود؛ در موضوع تحقیقى است که شما در پژوهشگاه خودتان دنبال می منتشر می ISIکه در 

گذارند براى اینکه در  ها را می هاى مادى، اعانه هاى مالى، کمك هاى مختلف، کمك آیند در بخش رنگىِ امروز، اسپانسرها مىف

آن جهت کار انجام بگیرد. به این توجه کنید. استقالل علمىِ کشور یکى از لوازمش همین است: استقاللِ حرکت علمى، حرکت 

)بیانات در دیدار جمعى از نخبگان  بعضى از حرکات سیاسى هم از این قبیل است. ، حرکت سیاسى. هنرى و به طریق اولى

 (00/ 0/ 6علمى کشور 

 

 های ماست گذارى بر روى پژوهش جزو دغدغه ریزى و سرمایه برنامه

علوم  گذارى بر روى پژوهش، بر روى کارهاى اساسى و بنیانى، چه در علوم انسانى، چه در ریزى و سرمایه ى برنامه مسئله

ى ارتباط صنعت و  هاى ماست و باید حتماً انجام بگیرد. مسئله تجربى، که تعدادى از دوستان روى آنها تکیه کردند، جزو دغدغه

هاى ماست؛ نکات خوبى در این زمینه بیان شد؛ معلوم شد کارهاى خوبى هم انجام گرفته؛ این تشکیل  دانشگاه جزو توصیه

 از .است الزمى نکات کردند، پیشنهاد کردند، بیان دوستان از بعضى که – کار هو بما –کار گروه صنایع عمده، تبیین ارزش 

هاى ماست،  است؛ که این هم جزو حرف ISI مرجعیت ى مسئله است، علمى هاى مقاله ى مسئله شد، گفته که مطالبى ى جمله

مسائل علمى کشور بنشینند روى این مسئله فکر ریزان و طراحان اصلى  هاى ماست؛ حتماً باید مدیران و برنامه جزو دغدغه

 ى جمله از عالى، هاى ایده براى اجرائى طرح هاى لزوم. کنند پیدا – شد گفته آنها از بعضى که –هاى درست را  کنند و راه

 ى طرح ارد به ارائههاى بسیار خوبى بود؛ اما اینها غالباً نیاز د . آنچه که گفته شد، ایدهمیکنم تکیه رویش بنده که است چیزهائى

 (90/ 5/ 22ها  )بیانات در دیدار اساتید دانشگاهها انجام بگیرد، همین است.  هاى اجرائى. یکى از کارهائى که باید در دانشگاه
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 هاى علمى ما ناظر به نیازهاى کشور نیست هفتاد درصد مقاله

ن را معطوف به نیازهاى کشور کنید. البته در بیانات یك مسئولیت دیگرى که من یادداشت کردم، این است که تالش خودتا

 دوستان هم هست؛ در دیدارهاى دانشجوئى و دانشگاهى هم که من ماه رمضان و غیر ماه رمضان گاهى داشتم، این را تکرار می

 علمى ما ناظر به  هاى دهند که هفتاد درصد مقاله کنند؛ اما باید این تحقق پیدا کند، باید عملى شود. االن به ما گزارش می

 

شود. این همه شما زحمت بکشید،  نیازهاى کشور نیست. نمیدانم چقدر این آمار دقیق است، اما به من اینجور گزارش می

ى علمى تهیه کنید، از این مقاالت علمى سى درصد ناظر به نیازهاى کشور باشد، هفتاد درصد نه! خب، انسان احساس  مقاله

هم بر  ISIى علمى ناظر باشد به نیازهاى شما. شما با  ى مقاله رصد کار علمى، تالش علمى، تهیهکند. باید صدد خسارت می

توانید در کشور از آن استفاده کنید، آن  چیزى است که شما می ISIى مورد قبول  این اساس همکارى کنید. آنجائى که مقاله

خواهیم  است که کشور ما صدها خلل و مشکل و خال دارد، میرا دنبال کنید. ما معیار اساسى در دست داریم؛ معیار ما این 

ى بسیار اساسى است. البته این بیش از همه احتیاج دارد به همان روش سیستمى که یکى  اینها را پر کنیم. این هم یك نکته

کنندگان در ششمین  شرکت )بیانات در دیدار از دوستان اشاره کردند، و تالشى که بنیاد نخبگان باید در این زمینه انجام دهد.

 (90/ 7/ 02همایش ملی نخبگان جوان 
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 بسمه تعالی

 مقدمه

بدون شك گسترش آموزش و پژوهش نسبت مستقیمی با پیشرفت و توسعه کشورها داشته و سطح رفاه و آسایش هر جامعه 

حقیق است. عمده ترین هدف ای وابسته به رشد علمی آن جامعه می باشد. هدف عمده آموزش یاد دادن شیوه پژوهش و ت

پژوهش نیز جز خدمت به جامعه و حل مشکالت و مسائل جامعه نمی باشد. بنابراین رسالت واقعی دانشگاه ها تعیین و تبیین 

مشکالت جامعه، بررسی راه های حل آن و در نتیجه ارائه محصول، روش یا تفکری جدید برای رفع آن می باشد. جامعه ای که 

و پیشرفت، جزء جوامع در حال توسعه است، وظایف سنگینی بر عهده محققین، پژوهشگران و اساتید آن می از لحاظ توسعه 

باشد تا تحقیقات خود را هدفمند و متمرکز بر توسعه کشور خود نمایند. علیرغم اینکه در سال های اخیر، کشور ما دارای رشد 

جهانی می باشد، متاسفانه حل مشکالت صنعتی، اقتصادی و رفاهی  ها برابر میانگینعلمی چشمگیری بوده و روند رشد آن ده

آن با همان سرعت پیشرفت ننموده است. یعنی نتایج یافته های علمی، کمتر در خدمت جامعه بوده است. کشور ما از یك 

تفاده بوده و از طرف دارای محقیقن و پژوهشگران برجسته ای است که مقاالت و یافته های علمی آنها در کل جهان مورد اس

طرف دیگر مشکالت فراوانی در صنایع، سازمان ها، ادارات و شرکت ها وجود دارد که نیاز به تحقیق و بررسی دارند. متأسفانه 

حلقه اتصالی که این دو را به هم متصل کند وجود ندارد. بیشتر وزارت خانه ها و نهادهای دولتی دارای بخش های تحقیق و 

به خود هستند و جدای از کمیت و کیفیت آن، با وظایف ذاتی دانشگاه ها که انجام طرح های کاربردی  ( مربوطR&Dتوسعه )

است، موازنه کاری صورت می گیرد. تعداد معدود طرح هایی که در قالب طرح های کاربردی به دانشگاه پیشنهاد می شود )از 

% آن کاربردی بوده و مابقی آنها بدون سفارش کارفرما انجام 3ود کل پایان نامه ها و رساله های انجام شده در دانشگاه فقط حد

گرفته است( نیز دارای مشکالت متعددی بوده و به جرات می توان ادعا کرد انجام خود طرح بسیار راحت تر از تامین منابع 

عت و دانشگاه، گاها نیز دانشگاه مالی آن می باشد. با توجه به نبود نظامی ضابطه مند در این راستا و نبود حلقه اتصال بین صن

به هر حال، وظیفه قشر دانشگاهی و  نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی نموده و رضایت سفارش دهنده را تامین نمی کند.

آکادمیك انجام تحقیقات و پژوهش های به روز است تا خود را هم سطح و هم تراز جهانی نگه داشته و در لبه علم حرکت 

که روزی یافته های او در جهت حل مشکالت همنوعان خود به کار گرفته شده و دین خود را نسبت به تك تك نماید، باشد 

اعضای جامعه که هر یك وظایف سنگینی را در جهت تحصیل و شکوفائی او به انجام رسانده اند، ادا نماید. به جرات می توان 

ام وظیفه فوق کوتاهی ننموده و گزارش پیوست که یافته های جدید و ادعا کرد که پژوهشگران و اساتید این پردیس نیز در انج

تالش های علمی آنها را انعکاس داده گویای این مطلب است. در همین راستا محققان و اساتید پردیس کشاورزی و منابع 

روزی منویات مقام معظم طبیعی دانشگاه تهران، باسابقه ترین مرکز آموزش عالی کشور، کمر همت بر بسته و با تالشی شبانه 

 جامعه عمل می پوشانند. "است پژوهش قابل حل و علم با تکیه بر مشکالت موجود کشور"رهبری را که می فرمایند 

در پایان الزم است از زحمات و همکاری های کارشناسان محترم اداره پژوهش که در جهت هموار نمودن مسیر تحقیق و 

دیس تالش های بی شائبه ای دارند تشکر نموده و از خداوند متعال برای همه آنها آرزوی پژوهش اساتید و دانشجویان این پر

 سالمتی و عاقبت به خیری دارد.

 با آرزوی ایرانی آباد و سربلند                                                                                                      

 مسئول اداره پژوهش های بنیادی و کاربردی                                                                                                   
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 پردیس کشاورزی و منابع طبیعیعلمی  تمعرفی معاون 

 

. ایـن معاونـت   پژوهش و تحقیق در پردیس کشاورزی و منـابع طبیعـی مـی باشـد    آموزش، متولی امر مهم  علمی تمعاون

حمایـت  نیز پژوهشی دانشگاه تهران، کلیه مراحل مربوط به تولید علم را آموزشی و ضمن نظارت بر اجرای کلیه آیین نامه های 

   یبانی می کند.تو پش

کـاربردی،  و  اداره پـژوهش هـای بنیـادی    اعـم از مختلفـی  زیرمجموعه هـای  از  پردیسعلمی  تمعاونپژوهشی، حوزه در 

و موسسـات  و مراکـز   ، آزمایشـگاه مرکـزی  فنّـاوری  علـم و  ، مرکـز کـارآفرینی و پـارک   اطالعات فنّاوریمرکز  ،زیکتابخانه مرک

حـوزه  اختیـارات   وظـایف و  ارائـه شـده اسـت.    0نمـودار شـماره   که چارت سازمانی آن در  پژوهشی پردیس تشکیل شده است

 گاه تهران بشرح زیر می باشد.در چارچوب آئین نامه پردیس های دانشپردیس  علمی تمعاونپژوهشی 

 

 ؛ت علمی پردیسأاداره فعالیت های پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای طرح های تحقیقاتی اعضای هی 

 ؛ایجاد ارتباط با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی پردیس و مبادله خدمات علمی 

 ؛هیات امنای دانشگاه ی پژوهشی پردیس بر اساس مصوباتنظارت بر حسن انجام کلیه ضوابط مربوط به امور مال 

 ؛همکاری در ارائه خدمات علمی و پژوهشی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی 

 ؛نظارت بر اجرای کلیه قراردادهای تحقیقاتی پردیس با سایر موسسات در چارچوب مقررات دانشگاه 

  مطالعاتی؛بررسی و تصویب ماموریت های پژوهشی و فرصت های 

 های پژوهشی پردیس بر اساس شاخص های پژوهشی دانشگاه )نظیـر تعـداد مقـاالت     تالش در جهت ارتقای شاخص

 ؛بین المللی، ارتباط با صنعت و نظایر آن(

 نظارت بر هزینه کرد اعتبارات پژوهشی پردیس؛ 

 ؛نظارت بر مراکز پژوهشی تحت نظر پردیس 

 نظارت بر عملکرد قطب های علمی پردیس؛   

 ارزیابی عملکرد پژوهشی پردیس و ارائه گزارش به شورای پردیس. 
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 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی علمی معاونت زیرمجموعه های حوزه پژوهشی : 0نمودار شماره 

 
هر یك از زیرمجموعه های حوزه پژوهشی معاونت علمی ارائه شـده  در ادامه توضیحات مختصری در خصوص وظایف و عملکرد 

 است.

اداره 

پژوهشهای 

و بنیادی 

 کاربردی

پارک علم و 

فناوری )مرکز 

رشد، مرکز 

 کارآفرینی(  

 پژوهشی پردیس شورای

 

کتابخانه 

 مرکزی 

 

 

 علمیمعاونت حوزه پژوهشی 

 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

  شورای کتابخانه

مرکز فناوری 

اطالعات 

 وارتباطات

و  مراکز

 موسسات

 تحقیقاتی 

 آزمایشگاه مرکزیشورای 

آزمایشگاه 

 مرکزی

 قطبهای علمی پردیسشورای 

داخلی مدیران حوزه شورای 

  پژوهشی

 فناوری اطالعات شورای

 

کلینیک 

تخصصی 

 کشاورزی

 آموزشی و  شورای کمیسبون

 پژوهشی کشاورزی

 

مجالت 

تخصصی 

  کشاورزی 

  طرح های محوری شورای 
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 (ICT) مرکز ارتباطات و فناوری اطالعات 

 

 ICTآشنایی با مرکز  -1

با برخورداری از کارشناسان و متخصصان کامپیوتری، توانایی ارائه خدمات ( ICT)مرکز ارتباطات و فناوری اطالعات 

ه دانشگاهی در سطح پردیس را داراست. مرکز از تجهیزات شبکه ای پرسرعت، قابل اعتماد و ای برای جامع تخصصی و مشاوره

اجرا، نظارت و  "پیشرفته ای برخوردار بوده و بیشتر توسعه های شبکه ای و نصب شبکه های جدید در سطح پردیس را راسا

، مودم، سوئیچ های روتر فیبری، تنظیمات می کند. این مرکز سایر خدمات تخصصی نظیر ایجاد ارتباطات رادیوی، کنترل 

به رایانه های متصل به شبکه اینترانت دانشگاه، طراحی و پیاده سازی وب سایت، بانك اطالعات اعضای  IPفیبر و واگذاری 

 ، و ... را عهده دار است. برای اعضا پست الکترونیکیاکانت هیات علمی، ایجاد 
 

  ICTمرکز  امکانات و خدمات -2

  سیستم های کامپیوتری خود را جهت استفاده کلیه اساتید و دانشجویان پردیس قرار داده است. سایت کامپیوتر مرکز

خدمات پرینت را در اختیار  که خدمات اینترنتی جستجو، پژوهش، باشد، میسیستم 60 مجهز به شبانه روزی مرکز

ها از طریق یك سرور دهد. این سیستمار میپردیس قر تحصیالت تکمیلی )دکتری و ارشد( و کارشناسی دانشجویان

مرکزی و واگذاری فضای حافظه و اکانت های اختصاصی موقت به تك تك دانشجویان قابل استفاده عموم دانشجویان 

شب برای استفاده دانشجویان باز  9صبح لغایت  0می باشد. در حال حاضر سایت به استثنای ایام تعطیل از ساعت 

مگا بایت فضای اختصاصی  21تی و ذخیره اطالعات در سایت تدارک دیده شده و به هر دانشجوامکانات حفاظ است.

 داده می شود. 

  وب سایت قطب های علمی و مراکز انگلیسی(-)فارسیطراحی و پیاده سازی و بهنگام سازی وب سایت پردیس ،

ی نرم افزارهای کاربردی نظیر سیستم آموزشی و پژوهشی، ایجاد بانك اطالعات اعضای هیات علمی، آموزش و پشتیبان

اتوماسیون اداری، سیستم جامع آموزش )ثبت نام و انتخاب واحد الکترونیکی(، نرم افزار پایگاه اطالعاتی اعضاء هیات 

علمی پردیس، نرم افزار جامع کتابخانه مرکزی پردیس، نرم افزار امور مالی طرحهای پژوهشی و اعتبار ویژه اساتید، 

  full-textعات علمی تخصصی، مجالت پایگاه اطال

 

نمایی از صفحه اصلی وب سایت فارسی و انگلیسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ارائه شده در شکلهای زیر 

 است.
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 اهم فعالیت های مرکز در سال جاری -3

 
 سرویس از استفاده وسعت کارشناسی ارزیابی و پایش dial up، در علمی محترم معاونت و ریاست با ماهنگیه 

 شخصی ADSL جایگزینی فرصت رسانی اطالع و آن ضروری غیر هزینه قطع پیگیری

 استاندارد سطح در مربوطه قرارداد با منطبق پردیس کامپیوتری خدمات پشتیبانی شرکت دهی سامان 

 نفت صنعت درمان و بهداشت سازمان آموزشی کارگاه برگزاری  

 ها وب: 

 0- پردیس فرهنگی و دانشجویی معاونت سایت وب اجرای و طراحی 

 2- پردیس بدنی تربیت اداره سایت وب پروژه اجرای و طراحی 

 3- پردیس مشاوره دفتر سایت وب پروژه اجرای و طراحی 

 4- پردیس تکمیلی تحصیالت و آموزش اداره سایت وب اجرای و طراحی 

 5- رشد تند چوبی های گونه یکاربر مدیریت علمی قطب سایت وب طراحی  

 6- پردیس سرور وب بر هواشناسی اطالعات بارگذاری و تنظیم دامنه، و فضا تخصیص 

 ،تهران دانشگاه انفورماتیك مرکز از( آموزشی مجازی مشترک فضای) مودل سرور مجازی تحویل و هماهنگی پیگیری 

 آموزش توسعه منظور به

 تماس طریق از موجود موانع رفع و پردیس در گلستان سیستم دریسالت حق محاسبه آموزشی کالس تشکیل پیگیری 

 گلستان شرکت و تهران انفورماتیك مرکز با

 اختصاص و ها سایت وب به ادارات و موسسات دسترسی سطح جدول تهیه و ارزیابی Username , Password 

 جدید

 پردیس الکترونیکی تلفن دفترچه رسانی روز به 

  منابع طبیعی به عنوان پردیس پایلوت دانشگاه تهرانتعیین پردیس کشاورزی و 

 تهران انفورماتیك مرکز از اهدایی سرور کش دستگاه یك و روتر دستگاه یك دریافت  

 دستگاه ارتقاء fortigate مرکز ICT شبکه سرعت افزایش - تهران دانشگاه انفورماتیك مرکز از  

 اینترنت سرعت ارتباط رکورد –ها خوابگاه میدانی بررسی و ها خوابگاه های وایرلس وضعیت کارشناسی و بررسی 

  دانشجویان

 لیست چك تهیه و( بن بك 30 – ساختمان هر اصلی سوییچ) بن بك هایاتاقك وضعیت کارشناسی و بررسی 

 کلید دسترسی و وضعیت

 بازسازی MDF هایکابل گذاری لیبل و مخابرات های ADSL نصب و انساختم داخلی اصالح همچنین و مخابرات 

 دوجداره شیشه

 خطوط توسعه ADSL (کاربران افزایش ) 

 سفید و سیاه و رنگی شارژ افزار نرم و پرینتر نصب و خرید 

 دانشجویان سایت محوطه جهت روشنایی و برق تیر نصب  

 تاپ لپ از استفاده جهت دانشجویان سایت برق داکت نصب و برق سیستم توسعه 
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 طبیعی منابع و کشاورزی یسپرد اساتید فارسی سایت وب ایجاد 

 مخابرات چاهکهای در آب مکش های چاه انجام  

 پسران و خواهران خوابگاه در شده اصالح وایرلس های مودم داکت کشی، تعمیر و نصب  

 ارسال امکان با مانیتورینگ شبکه جدید سرور اندازی راه و نصب email. 

 ماشینها گروه جدید ساختمان شبکه برقراری ارتباط 

 زاری کارگاه آموزشی تکنیك های مقاله نویسی و جستجو در پایگاه داده های علمیبرگ 

 ( 61مدیریت پهنای باند و تخصیص پهنای باند اختصاصی Mبرای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ) 

  نصب ارت مخابرات از طریق چاه ارت مرکزICT 

 نصب تابلو سر درب ورودی سایت مرکزی دانشجویان 

 های ورودی پردیس جهت نصب دستگاه های کارت خوانبه شبکه در درب برقراری اتصال 

 پردیس شبکه کل های زیرساخت و تجهیزات اصالح 92 سال گذاری هدف  

       کیومرث ابراهیمی دکتر                                                                                                  

ارتباطات و فناوری اطالعات پردیس رئیس مرکز 
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 معرفی پارک علم و فناوری

 

آمریکـا بـا    دره سـیلیکون ، در 0950های علم و فناوری نخستین بار در سـال  های علمی و تحقیقاتی و پارکشهرکایده ایجاد 

ایجاد شد و به دنبـال آن بـا    ،رهای برتها و فناوریتر به نوآوری مناسب جهت دستیابی سریع بسترو ایجاد  فناوریهدف توسعه 

  .، جایگاه و اهمیت آن در جهان صنعتی روز به روز گسترش یافتهابرخواستن موج انقالب الکترونیك از این پارک

 و پژوهشـی و اطالعـاتی دانشـگاه هـا     هایظرفیتای طراحی و احداث می شوند که قادر باشند  گونهه وری باهای علم و فنپارک

آموختگان و صاحبان ایـده هـای    ، دانشاستادانی و خصوصی را در مکانی مناسب متمرکز نموده و با همکاری دولت هایدستگاه

تحقق اهداف اقتصاد و از این طریق به توسعه صنعتی  توسعه دادهبرتر را  فناوری، یو خارج ینو، متخصصان و پژوهشگران داخل

  .کمك نمایند دانش بنیان

ی علم وفناوری در تمام دنیا گسترش یافته اند و مدل های مختلفی از آنها ایجاد شـده اسـت.   سال گذشته پارک ها 31در طی 

این پارک به عنوان واسطه بی بدیل در امر توسعه فناوری و به تبع آن، در توسعه اقتصاد دانش محور، کارآفرینی و اشتغال زایی 

ای پژوهش های بـازارگرا و تجـاری سـازی نتـایج تحقیقـات،      تخصصی، ایفای نقش می نمایند و با فراهم نمودن شرایط الزم بر

 کنند.نقش مهمی در تسریع روند تبدیل ایده ها به محصوالت وتوسعه فناوری ایفا می

 تاریخچه:

های اخیر بحث پارک های علم و فناوری به دلیـل تأثیرغیرقابـل انکـار آنهـا بـر توسـعه اقتصـادی کشـورهای         طی سال

به  مهما ااده د     ها طی چند سال گذشـته شود. بطوری که بسیاری از دانشگاهشکل جدی دنبال می مختلف، در ایران نیز به

بـه   0304های علم و فناوری رفته اند. دانشگاه تهران نیز به عنوان دانشگاه مـادر و نمـاد آمـوزش عـالی ایـران، در سـال       پارک

 باشد:تلفی به شرح زیر میهای مختأسیس پارک علم و فناوری همت گماشت و هم اکنون دارای بخش

 مرکز رشد واحدهای فناور و کانون شکوفایی و خالقیت  -0

 مرکز کارآفرینی و مشاوره تخصصی صنعت -2

 مرکز خدمات تجاری سازی و انتقال فناوری و مالکیت فکری -3

 مرکز توسعه ایده و آینده پژوهی -4
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بهر نن  بهر نن    ر پ رک  علم وفن وری تههران  تمهمیم  در م ل ه ی اخیر ب  توج  ب  امتقب ل گسترده متق ضی ن برای امتقرار د

  ه ی علمی پرداس ه  و م ار مراکز وابست  ب  دانشگ ه تهران نیز امتف ده گردد. در اان رامهت  توان و ظرفیااز از شد ک  شد ک  

پ رک علهم و فنه وری دانشهگ ه     پ رک علم وفن وری دانشگ ه تهران راه اندازی شدند. اکی از اان مراکزاقم ری  شعب

 نغ ز نمود. 8811می ب شد ک  فع لیا خود را از خرداد م ه  پرداس کش ورزی و من بع طبیعی کرج -تهران

مرکز فوق ب  منظوره ااد د پ اگ هی محلی و ملی برای جذب نخبگ ن و متمرکزکردن عن صر اصهلی ررخه  نهونوری    

رکهز رشهد واههده ی فنه ور و     فع ل مدر زمین  کش ورزی راه اندازی شده اما. هم اکنون اان مرکز دارای دو بخش 

شروع ب  فع لیا نموده بود که  به  راه انهدازی     8811ب  شد. البت  مرکز ک رنفرانی پرداس در م ل می مرکز ک رنفرانی

 پ رک علم وفن وری پرداس   در نن ادغ م گرداد.

دمتگ ه مده ور انبه ر    1اان مدموع  داده شده اما   واقع در م ختم ن اصلی اان مدموع  ک  در برن م  نتی تومع 

 15ات ق جها امتقرار شرکا ه   و اک م لن کنفرانس ب  مسه ها   81متر مربع مشتمل بر 057مرکزی ب  مس ها 

 متر می ب شد. 

مدههز به    اته ق و اهک مه لن جلسه        18مشتمل بهر  مترمربع و 077م ختم ن ه ی فعلی پ رک ب  مس ها تقرابی 

 ب شد.و خطوط تلفن ث با می امک ن   اولی  الزم ش مل شبک  اانترنا

 اهداف:

 های کمك به توانمند سازی نظام آموزش و پژوهش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی از طریق تسهیل تعامالت آن با بخش

 صنعت، دولت و جامعه  

 ی  های کشاورزی و منابع طبیعهای نوآور در بخشایجاد بستر مناسب برای شکوفایی کارآفرینان و صاحبان ایده 

 افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه فناوری و کسب و کار 

   بسترسازی برای تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی اعضای هیأت علمی و دانشجویان 

 های آموزشی توانمند ساز تجاری کردن تولید در بخش کشاورزی ومنابع طبیعی از طریق اجرای برنامه مهندسی و 

 طریق توانمند سازی در حیطه مدیریت ریسك کاهش ریسك موسسات نوبنیاد از 

  
 خدمات:

 های ارتباطی مانند تلفن ثابت و اینترنت ارائه فضای کار مناسب) به صورت اجاره( به همراه زیر ساخت 

 ارائه خدمات ثبت مالکیت فکری 

 ای حقوقی، مدیریتی، مالی، بازاریابی و مهندسیارائه خدمات مشاوره 

 های کنفرانس برای معرفی و تجاری سازی محصوالته از سالنامکان استفاد فراهم کردن 

 امکان استفاده از تجهیزات سمعی و بصری 

 های نوپاهای آموزشی مورد نیاز برای شرکتها و یا دورهبرگزاری سمینار 

 هاشناسایی منابع مالی و جذب سرمایه گذاران و معرفی آنها به شرکت 
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  و پروژه های تحقیقاتی تسهیل در جذب اعتبارات مصوب طرح ها 

 های اجراییهای آموزشی و دستگاهتسهیل ارتباط شرکتهای مستقر با دانشکده و گروه 

 عملکرد:

شرکت از پـارک فـارغ التحصـیل     4شرکت مستقر شده اندکه از این تعداد،  02در بخش مرکز رشد تا کنون در این مجموعه 

شرکت به صـورت کـارآفرینی بـا     0شرکت به صورت رشدی،    4اشند ،  شرکتی که در حال حاضر مستقرمی ب 0اند که از شده

شرکت به صورت مجازی هستند. که اسامی و نـوع فعالیـت    0شرکت به صورت فناور پارکی و  2هدف ارائه خدمات آموزشی ،  

 آنها  به شرح زیر می باشد:

 شرکت های مستقر در پارک علم وفناوری پردیس -0جدول شماره 

 زمینه فعالیت نوع شرکت نام مدیر عامل کتنام شر ردیف

 مبتکر عمل آور برنج 1

 

، تهیـه مـواد لبنـی از سـبوس بـرنج،       0/3/0309حضور در پارک از تـاریخ   رشدی محمد باقریان

مورد ثبت اختـراع، تولیـد محصـول     7همکاری با گروه صنایع غذایی دارای 

جاری بـا بسـته   آرد سبوس برنج  با قابلیت حل شوندگی در آب به صورت ت

 بندی با نام شرکت   

 ترویج کارآفرینی پردیس برین 2

 )دکتر محمد مختارنیا(

دکتــــر محمــــد 

 مختارنیا

،زمینـه فعالیـت:  برگـزاری دوره هـای     0/6/0309حضور در پارک از تـاریخ   کارآفرین

ای مانند دوره آموزش کـارآفرینی  هـر دوره   آموزشی و ارائه خدمات مشاوره

ساعت، برگزاری دوره های آموزشـی   32ه آموزش عکاسی ساعاته،  دور 51

 مدیریتی در خارج از مجموعه پارک و دوره های آموزشی ضمن خدمت

در پارک مستقر شده است و در زمینـه طراحـی و    0/6/91شرکت از تاریخ   رشدی دکتر نظری توسعه آب محیط 3

 تولید تجهیزات آب فعالیت دارد

 نیکان دام آروین 4

 

، ارائه خـدمات مشـاوره ای و در زمینـه     05/0/91حضور در پارک از تاریخ  رشدی یریمهندس خ

طیور بـه ویـژه کبـك و بلـدرچین  و همچنـین ارائـه خـدمات مربـوط بـه          

 تجهیزات  تولید و خدمات پس از راه اندازی سوله های تولیدی 

 میزان سنجش پاسارگاد 5

 

ــی  ــه امین دکترپون

 گرام

ر پارک مستقر شده انـد. تأسـیس آزمایشـگاه  سـنجش     د 0/9/91از تاریخ  فناور

آزمایشگاه همکار با اداره اسـتاندارد و دارای مجـوز رسـمی از آن     –آنزیمی 

 سازمان

6 

 

، با زمینه کاری تهیه  24/4/90استقرار در پارک به صورت مجازی از تاریخ  مجازی مهندس  یوسفی گسترش صنعت اسب یکران

 شناسنامه اسب  

 انا کیشانرژی تو 7

 

، فعالیت در زمینه فناوری های اکتشاف و  0/4/90حضور در پارک از تاریخ  فناور دکتر میثاقی

 تولید و ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز

 ، دارای فعالیت در زمینه بیوتکنولوژی  0/01/90استقرار در پارک از تاریخ   رشدی مهندس موسوی توپاز ژن کاوش 8

 

طی جلسات متعدد و به منظور افزایش سطح همکاری های متقابل تفاهم نامـه هـای همکـاری بـا سـازمان       همچنین این مرکز

 جهاد کشاورزی استان البرز و همچنین وزرات تعاون به امضاء رسانده است.
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از در بخش کارآفرینی این مجموعه با هدف ارائه خدمات آموزشـی از قبیـل انـواع دوره هـا و کـالس هـای آموزشـی مـورد نیـ         

هـا بـا    دانشجویان در بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تالش و پیگیری های متعدد جهت تشـکیل و برگـزاری  اینگونـه دوره   

 همکاری  شرکت ترویج کارآفرینی پردیس برین از شرکت های مستقر در این مجموعه ، دوره های ذیل را برگزار نموده است:

 ساعت، 32دوره آموزش عکاسی دیجیتال 

 های آموزشی مدیریت دوره 

 ساعتی بوده است.  51ی دوره 0دوره های آموزش کارآفرینی  که حدود 

 دوره های آموزشی کارآفرینی کشاورزی 

مـدیریت   -2کـارآفرینی سـازمانی ،   -0بخـش :   3دوره های ضمن خدمت برای کارکنان  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در 

 دوره انگیزش در کار -3زمان ، 

کر است این مجموعه به  منظور حمایت هرچه بیشتر از کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان، جلسات مختلفی را با شایان ذ

هیأت رئیسه پردیس و همچنین گروه های آموزشی پردیس به منظور مشخص شـدن امکانـات و زیرسـاخت هـای قابـل ارائـه،       

 برگزار نموده است. از جمله:

وزارت جهاد کشاورزی وجناب آقـای   سرپرست معاونت توسعه مدیریت انسانی –ر خاکی جلسه با جناب آقای مهندس منصو

معاون توسعه خدمات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به منظور برنامه ریزی های آتی فعالیت های این مجموعه  -دکتر فمی

 و شرکت های مؤثر بخش کشاورزی  برگزار شد. 0392در سال 

ون مالی اداری پردیس، مدیر گروه زراعت و اصالح نباتات و مسئول مزرعه بـه منظـور بررسـی زمینـه     جلسات جداگانه با معا

 0392های کار تعاونی های دانشجویی و ادامه فعالیت آنها در سال 

برگزاری جلسات با مدیران گروه های صنایع غذایی، باغبانی در خصوص تشکیل تعاونی های دانشجویی و فعال سازی آنها در 

 مینه های تخصصی و همچنین فعال سازی کارخانه کنسرو سازی گروه صنایع غذایی.ز

 31، حـدود  91-90نباتـات در سـال زراعـی    اصـالح مهندسی زراعت و همچنین با مساعدت و همکاری ریاست پردیس وگروه

ه و آشنا نمودن دانشجویان های مزرعه آموزشی پردیس به منظور توسعه اهداف کارآفرینی وکمك به کسب تجربهکتار از زمین

تعاونی دانشجویی تشـکیل و در   7های دانشجویی قرار گرفته بود، که از زمان آغاز این پروژه حدود با بازار کار، در اختیار تعاونی

ون هایی که تـا کنـ  اند. هم اکنون این اراضی به گروه زراعت برگردانده شده است. اسامی شرکت تعاونیاین اراضی فعالیت نموده

 فعالیت داشته اند به قرار زیر است:

پیـام سـماء    -5دوسـتان سـبز بـاران،       -4طلوع پردیس سبز،   -3پیشگامان فالحت پارسیان ،  -2رویش جوانه کرج،   -0

 دهکده زراعت پردیس  -7خورشید البرز پارس،   -6دانش، 

     ارزانی دکترحسین                                                                                                                       

  رئیس پارک علم وفناوری پردیس
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 آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 
از امکانـات بخشـهای   به منظور افزایش بهره وری  اسـتفاده   آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

متنوع پژوهشی و فراهم ساختن زمینه و بستر الزم جهت انجـام پـژوهش هـای بنیـادی و کـاربردی، اسـتفاده بهینـه از تـوان         

پژوهشی اعضای هیات علمی و بهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلـی تاسـیس شـده اسـت.     

اوره ای و انجام فعالیت های متنوع آزمایشگاهی در زمینه های مختلف علوم و مهندسـی  آزمایشگاه مرکزی  با ارایه خدمات مش

 کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان آزمایشگاه مرجع در سطح کشوری و منطقه ای ایفای وظیفه می نماید.

 

 اهداف تاسیس آزمایشگاه مرکزی :  

 

ات کارشناسی با مدیریت متمرکز جهت انجام پژوهش های الف : فراهم نمودن محیط مناسب و تجهیزات  پیشرفته و خدم

 بنیادی و کاربردی در زمینه های مختلف علوم و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

ب : ایجاد شبکه آزمایشگاهی با ایجاد هماهنگی در میان آزمایشگاه های گروه های مختلف آموزشی پـردیس کشـاورزی و   

 منابع طبیعی 

 استفاده از امکانات، دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی موجود در سطح پردیس ج : افزایش کارایی و

 د : بهینه کردن هزینه ها و تخصیص نهاده ها در فعالیت های پژوهشی در پردیس   

ه : فراهم نمودن زمینه های ارتباط و همکاری با آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با وظایف پژوهشی مشـترک و مکمـل در   

 مختلف ملی و بین المللیسطوح 

و : تالش برای ایجاد آزمایشگاه مرجع در سطح کشوری و منطقه ای با انجام فعالیتهای متنوع آزمایشگاهی با کیفیـت بـاال   

 در زمینه های مختلف علوم و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

:وظایف آزمایشگاه مرکزی  

ای انجام پژوهش توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع الف : فراهم کردن امکانات آزمایشگاهی مختلف بر

 تحصیالت تکمیلی 

ب : ایجاد بانك های اطالعاتی از دستگاه ها و تجهیزات مختلف آزمایشگاهی و معرفی فعالیت ها و امکانات موجود در 

بین پژوهشگران عضو هیات آزمایشگاه های مختلف در سطح پردیس جهت افزایش امکان استفاده از آنها و ایجاد ارتباط 

 علمی و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی

د : هماهنگی و ارایه مشاوره به گروه ها و دانشکده ها در خرید دستگاه ها، تجهیزات، لوازم آزمایشگاهی و مواد شیمیایی 

 ننده کاالهابا ایجاد ارتباط در سطوح مختلف تصمیم گیری و همچنین با ایجاد ارتباط با شرکت های عرضه ک
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 ه : ایجاد ارتباط و همکاری با آزمایشگاه های مشابه در سطوح مختلف ملی و بین المللی

د : انجام آزمایش ها و پژوهش های متنوع در زمینه های مختلف علوم و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در پاسخ به 

 نیازهای کشوری و منطقه ای به عنوان آزمایشگاه مرجع

 یزی جهت تربیت نیروی متخصص و کارآمد و ارائه خدمات فنیو: برنامه ر

 
 فعالیت های  فعلی آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 :0390فعالیت ها ی سال 

 بخش پشتیبانی :

  مختلف کمك به آموزش )تدریس( دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه های

 دانشجو( 251آموزشی )بیش از 

  مورد آنالیز نمونه های مختلف به کمك دستگاه های  5111انجام بیش ازGC ،HPLC ،RT-PCR .و نانودراپ 

   برگزاری کارگاه آموزشی مبانی پایه و پیشرفتهRT-PCR  در علوم زیستی 

    

 : آتی آزمایشگاهبرنامه های 

  آزمایشگاه مرکزیتجهیز آزمایشگاه های بخش های موجود 

   پیگیری تجهیز و تعمیرات دستگاه های آزمایشگاه های پردیس 

 )افزایش دوره های آموزشی )دوره های عملی در زمینه های مختلف علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 

 ایجاد ارتباط با مراکز و موسسات تحقیقاتی و عضویت در شبکه ها در سطح کشور 

 در سطح پردیس و خارج از پردیس   گسترش خدمات آزمایشگاهی 

 دریافت اعتبارات الزمهای پردیس در صورت  مدیریت مواد شیمیایی در سطح آزمایشگاه مرکزی و سایر آزمایشگاه 

  دریافت اعتبارات الزممدیریت پسماندهای آزمایشگاهی پردیس مرحله به مرحله در صورت 

 ایمنـی بـه صـورت اجبـاری  بـرای دانشـجویان مقـاطع        هـای آمـوزش    مدیریت و برنامه ریزی جهت برگزاری کالس

 تحصیالت تکمیلی

 های پردیس خرید و نصب هودهای مورد نیاز آزمایشگاه 

 احداث و راه اندازی آزمایشگاه سلولهای بنیادی 

 تدوین آیین نامه استاندارد آزمایشگاه ها و کارگاه ها 

 

 ی شما عزیزان می باشد.آزمایشگاه مرکزی همه روزه در ساعات اداری پاسخگوی نیازها

 

 

 دکتر کرامت ا... رضایی                                                                                                         

 سرپرست آزمایشگاه مرکزی پردیس   
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 کتابخانه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 
 00/00/0390موجودی تا تاریخ 

   

 

 

 

نسخه کتاب التین  01307نسخه کتاب فارسی و  21009طبق آمار در حال حاضر در کتابخانه مرکزی پردیس کشاورزی    

 گردد.  نسخه می 30036موجود می باشد که  جمعا 

طالعات ا 0306نسخه پایان نامه نیز در بخش مستقلی از کتابخانه موجود است. از سال   5051عالوه بر کتابهای مذکور 

پایان نامه ها در نرم افزار سیمرغ و به شکل موازی در نرم افزار جامع کتابخانه دانشگاه تهران وارد گردیده است و روزآمد می 

 عنوان فارسی می باشد. 011عنوان التین و  291عنوان شامل  391شود. تعداد مجالت کتابخانه نیز

های اهدایی که بخش التین آن بیشتر  و کتاب 5در جدول شماره  0390لغایت  0301های خریداری شده از سال  کتاب      

اند.  نشان داده شده 7و مجالت التین در جدول شماره  6باشند در جدول شماره  می FAOهای اهدایی  مربوط به کتاب

گردید ولیکن ارسال  ل مینشریات به زبان فارسی و یا انگلیسی منتشر شده در ایران، معموال به صورت رایگان به کتابخانه ارسا

این نشریات در حال حاضر قطع گردیده است و ناشران، از سرگیری ارسال این نشریات را منوط به پرداخت هزینه اشتراک 

 نموده اند.

 برخی از اقدامات انجام شده در کتابخانه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بشرح ذیل می باشد:

با  0302ییر و تحول در کیفیت و نحوه ارائه خدمات، طرح جامع کتابخانه از تابستان سال با توجه به نیاز شدید به تغ 

 هدف اصلی باز کردن سامانه امانت کتابخانه به مرحله اجرا درآمد. 

رسانی پردیس نیز به اجرا درآمد. بخشی از  یك سال پس از اجرای طرح جامع کتابخانه مرکزی، طرح سایت اطالع 

 بال شرقی( همراه با کل فضای واحد انتشارات در اختیار سایت قرار گرفت.فضای کتابخانه )

به دلیل مشکالت عدیده و الینحل موجود در نرم افزار جامع کتابخانه دانشگاه تهران)موسوم به  0304در سال  

 نرم افزار سیمرغ از شرکت نوسا خریداری گردید. 4اوراکل( با صالحدید مسئوالن امر نسخه 

با توجه به تامین امکانات و تجهیزات الزم، کتابهای کتابخانه از طبقات مختلف به طبقه همکف  0305در سال  

منتقل گردید و سیستم بسته کتابخانه به سیستم باز دسترسی به کتابها تغییر یافت. سپس طبقات برج کتابخانه 

ر کلیه قسمتهای کتابخانه پس از بهسازی به بخشهای خدمات فنی کتابخانه اختصاص یافت. در همین سال د

 اتصاالت شبکه کامپیوتری تعبیه گردید.

بخشهای مرجع، پایان نامه ها و نشریات فائو به صورت مستقل در طبقات یك، چهار و پنج کتابخانه  0306در سال  

امانت  نرم افزار سیمرغ و نرم افزار امانات شرکت نوسـا خریداری شد و بخش 5ایجاد گردیدند. در همین سال نسخه 

کتابخانه، الکترونیکی گردید. به دلیل ازدحام مراجعه کنندگان به مخزن اصلی کتابخانه جهت مطالعه، یك بخش 

 مطالعه دیگر در سالن همکف ایجاد گردید.

بنابه احساس نیاز دانشجویان کارگاه های آموزشی استفاده از کتابخانه و جستجو در     نرم افزار  0307از سال  

دانشجویان تازه وارد دایر گردید. سیستم شبکه وایرلس جهت استفاده           مراجعه کنندگان در  سیمرغ برای

کتابخانه نیز ایجاد گردید. در این سال تاالر اجتماعات کتابخانه مرکزی تعمیر گردید و به سیستم صوتی جدید و 

 09نندگان، ساعات باز بودن کتابخانه تا ساعت ویدئو پروژکتور مجهز شد. با توجه به درخواستهای مکرر     مراجعه ک

 افزایش یافت که در ایام امتحانات برحسب تایید پردیس قابل افزایش می باشد.
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نرم افزار سیمرغ به صورت رایگان از طرف شرکت نوسا برای کتابخانه نصب گردید. برای  6نسخه  0300در سال  

ی آموزشی استفاده از کتابخانه و جستجو در نرم افزار سیمرغ دانشجوی تازه وارد در طول دو هفته کارگاهها 511

برگزار گردید. در این سال پایگاه اطالعاتی نشریات فائو در نرم افزار سیمرغ ایجاد گردید. سیستم سنتی قفسه خوانی 

انسانی  سالیانه کتابخانه به سیستم الکترونیکی تغییر نمود )این کار صرفه جویی قابل توجهی در زمان و نیروی

 مختص به این کار دارد( و بدین منظور یك دستگاه، بارکدخوان حافظه دار خریداری گردید.

نرم افزار سیمرغ باز هم به صورت رایگان در کتابخانه نصب گردید. در این سال وب  6015نسخه   0309در سال  

طراحی گردید که از طریق بخش جستجوی منابع آن  http://utcan.ut.ac.ir/libraryسایت کتابخانه مرکزی به آدرس 

 می توان در هر لحظه به جستجوی منابع کتابخانه و تمدید و رزرو کتابها پرداخت.

همچنین در این سال کتابخانه مرکزی مجهز به درگاه ضد سرقت کتاب گردید و کلیه منابع کتابخانه جهت این امر  

 آماده سازی گردیدند.مهم 

 

 1331اقدامات انجام گرفته در سال 

 
 دستگاه رایانه جدید جهت استفاده در بخش جستجوی کتابخانه 0خرید  

دانشجوی تازه وارد در قالب کارگاه های آموزشی آشنایی با کتابخانه و پایگاه های اطالعات علمی  311آموزش  

 الکترونیکی

 از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت تهیه کتب فارسیمیلیون ریالی  011دریافت اعتبار  

 رنگ آمیزی کتابخانه و زیباسازی پاسیو 

 (، و... CABI ،John Wileyبرگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی پایگاه های اطالعاتی )نظیر  

 شلف خوانی الکترونیکی 

 Athensثبت نام دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سرویس  

یداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب از روی وب سایت کتابخانه مرکزی در قالب یك فایل اطالع رسانی کتب خر 

 اکسل و لینك معرفی کتابها

 اطالع رسانی اخبار و اطالعیه ها و تغییر ساعات کاری از روی وب سایت کتابخانه 

 تهیه و نصب پوسترهای راهنمای استفاده از نرم افزار سیمرغ 

 فیلم آموزشی نحوه استفاده از پایگاه آنالین پایان نامه های کتابخانه تهیه و اطالع رسانی 

 نفر در ماه )اعم از دانشجویان، اساتید، کارکنان، و پژوهشگران آزاد( 4111خدمات رسانی میانگین به بیش از  

 0390اقدامات صورت گرفته در سال 

 جلد کتاب التین از نمایشگاه بین المللی کتاب  229خرید  

 ری نمایشگاهی از کتب خریداری شدهبرگزا 

 قرار گیری اطالعات کامل کتابهای خریداری شده بر روی وب سایت کتابخانه 

 جلسه کارگاه آموزشی در خصوص استفاده از نرم افزار کتابخانه و پایگاه های اطالعات علمی 01برگزاری  

 دانلود نشریات مورد نیاز دانشگاه تهران در قالب یك طرح سراسری 

 آمد سازی موجودی نشریات الکترونیکی کتابخانه با دسترسی محلیروز 

 ثبت نام دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشیار 

 Wileyکارگاه آموزشی وایلی  

 نفر در ماه )اعم از دانشجویان، اساتید، کارکنان، و پژوهشگران آزاد( 5111خدمات رسانی میانگین به بیش از  
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 0390لغایت  0301های خریداری شده از سال آمار کتاب-2جدول شماره 

 کتابهای التین)نسخه( کتابهای فارسی)نسخه( سال
0301 0193 95 
0300 27 4 
0302 225 013 
0303 070 003 
0304 31 091 
0305 220 242 
0306 599 007 
0307 702 291 
0300 0030 377 
0309 0261 306 

0391 001 276 
0390 704 249 

 

ا توجه به اینکه در سالهای اخیر از طریق نمایشگاه بین المللی کتاب تهران سهمیه ای برای دانشگاه ها در نظر ب

گرفته شده است، سعی گردید با توجه به اعتبارات موجود هر ساله تعداد قابل توجهی کتب التین مرتبط با علوم کشاورزی 

یت بودجه کاهش یابد نیازهای بالقوه فراوانی جهت خرید کتب وجود خریداری گردد. الزم به یادآوری است چنانچه محدود

دارد. عالوه بر خرید کتب توسط پردیس، سالیانه تعدادی قابل مالحظه کتاب از طریق افراد مختلف به کتابخانه پردیس اهداء 

 ( اطالعات مربوط به آن ارائه شده است.6می گردد. که در جدول شماره )
 

 0390لغایت  0301ر کتابهای اهدایی از سال آما -3جدول شماره  

 کتابهای التین)نسخه( کتابهای فارسی)نسخه( سال

0301 327 069 

0300 202 250 

0302 502 502 

0303 221 099 

0304 60 34 

0305 020 020 

0306 550 250 

0307 246 077 

0300 349 091 

0309 029 59 

0391 0009 06 

0390 327 60 

 جلد رسیده است. 5051تعداد پایان نامه های کتابخانه مرکزی پردیس به بیش از همچنین 
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 (: نمایی از کتابخانه مرکزی پردیس2شکل)

 

با توجه به نیاز شدید اعضاء هیأت علمی و دانشجویان به مجالت معتبر خارجی، معاونت علمی پردیس از محل اعتبارات 

( اطالعات مربوط به خرید مجالت خارجی 7اختصاص می یابد که در جدول ) پژوهشی سالیانه وجوهی بابت خرید مجالت

 گزارش گردیده است.
 *0390لغایت  0300. آمار مجالت التین خریداری شده از سال 4جدول شماره 

 تعداد عنوان سال

0301(2112) 97 

0300(2113) 002 
0302(2114) 031 
0303(2115) 56 
0304(2116) __ 
0305(2117 )**

 __ 
0306(2110) 07 
0307(2119) 21 
0300(2101) 31 
0309(00-2101)  01 

0391 (02-2100) 02 
0390 (03-2102) 00 

 
به صورت متمرکز توسط دانشگاه تهران خریداری و برای این واحد ارسـال   2115الزم به ذکر است که مجالت التین تا سال  *

 میگردید.  
نمـوده اسـت    PDFرکزی پردیس به صورت مستقل اقدام به خرید مجالت التین به صورت فایل  کتابخانه م 2117از سال  **

 در کتابخانه بوده است.که در دو سال اخیر خرید این فایلها متوجه تهیه شماره های جدید نشریه های موجود 

 

 

 دکتر رضا توکل افشاری                                                                                                                          

 رئیس کتابخانه مرکزی پردیس
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 کلینیک کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 

پیوند دانشگاهیان و متخصصان با کشاورزان و تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی همواره یکی از ارکان موفقیت 

-تواند زمینهشورهای جهان بوده است. در این راستا مسلماً کشور عزیزمان ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و این پیوند میک

طبیعی برای دستیابی به اهداف مورد نظر نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران باشد ساز موفقیت بیشتر در کشاورزی و منابع

 ور نیز به آن اشاره شده است.انداز بیست ساله کشکه در سند چشم

طبیعی با محوریت نهادینه کردن فرهنگ استفاده از خدمات با عنایت خداوند متعال، کلینیك کشاورزی و منابع

کند بستری مناسب را مهیا سازد تا هنگام بروز مشکل، تولیدکنندگان سعی می کلینیكتأسیس شد.  0300کلینیکی، در سال 

ارآزموده مراجعه کرده و به آسانی برای رفع مشکل خود اقدام کنند. بستر مشابهی در زمینه منابع در کشاورزی به مشاورین ک

 طبیعی هم فراهم است.

ها و اهداف موجود در راستای توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی و با عنایت به حمایت پردیس با توجه به برنامه

ت با برپایی این کلینیك، فضایی مناسب برای بررسی تخصصی مسائل و طبیعی دانشگاه تهران، امید اسکشاورزی و منابع

ای گسترده از استادان، مراکز آزمایشگاهی و مشکالت کشاورزی و منابع طبیعی به صورت کامالً کاربردی و با پشتوانه شبکه

 مند فراهم کند. کارگاهی در بطن فرایندی کامالً نظام

 

 طبیعیآمدترین مرجع تخصصی و فنی برای حل مشکالت کشاورزی و منابعچشم انداز: ایجاد معتبرترین و کار 

مأموریت: ارائه خدمات کلینیکی با پشتوانه متخصصان و استادان دانشگاه، مراکز آزمایشگاهی و کارگاهی در دل  

 مندای گسترده در سراسر کشور و بر اساس فرایندی کامالً نظامشبکه

 

 اهداف: 

نی به واحدهای دولتی و غیردولتی در جهت حل مشکالت فنی و ارتقاء کمی و کیفی ارائه مشاوره تخصصی و ف 

 محصوالت تولیدی

مند در جهت ای گسترده از متخصصان و استادان، مراکز آزمایشگاهی و کارگاهی بر اساس فرایندی نظامایجاد شبکه 

 حل مشکالت کشاورزی و منابع طبیعی

زان و تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی و دانشگاه و تعامل اثربخش ایجاد بستری مناسب برای ارتباط کشاور 

 متخصصین و مدیران فنی

 های دانشگاهی به سمت تحقیقات کاربردی و صنعتیهدایت پژوهش 

 شناسایی و معرفی متخصصان و محققان برجسته در کشاورزی و منابع طبیعی 

 نابع طبیعیارائه راهکارهایی برای ارتقاء سطح مدیریت در کشاورزی و م 

 ها در کشاورزی و منابع طبیعی کشورریزی برای کاربرد آنهای مدرن و برنامهشناخت و به کارگیری فناوری 

 

 طبیعیخدمات کلینیک کشاورزی و منابع

 مشاوره حضوری -0

اخذ  ای که کشاورزان و تولیدکنندگان با آن روبرو هستند به صورتی است که با مراجعه وبسیاری از مشکالت فنی

شود، اما به دلیل عدم وجود مرجع مشخص و در دسترس برای این نظرات یك متخصص با تجربه در آن زمینه مرتفع می

شود. هدف این مرکز ایجاد یك روش ساده برای دستیابی به پاسخ سئواالت و راه منظور عمدتاً مشکالت به سادگی حل نمی
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ن منظور بخش مشاوره حضوری کلینیك آماده پاسخگویی و ارائه هر حل مشکالت کشاورزی و منابع طبیعی است. به همی

 گونه اطالعات درخواستی به اعضا میباشد.

 پروژه عملیاتی -2

در صورتی که مشکل مطرح شده از سوی مخاطبین نیاز به مطالعات و تحقیقات بیشتری داشته باشد، این کار در 

اورزی و منابع طبیعی در این فرایند با ارجاع کار به متخصصان خبره شود. کلینیك کشهای عملیاتی تعریف میقالب پروژه

نماید و از این طریق، هدایت پروژه به منظور دستیابی به اهداف از کلینیك، خود در مقام ناظر و مدیریت پروژه ایفای نقش می

 پیش تعیین شده، تحت کنترل دارد.

 برگزاری سمینار و گارگاه آموزشی تخصصی -3

نماید افزون بر آنکه بتواند نقش مؤثری در به رشد سریع علم و فناوری در عصر کنونی، کلینیك سعی می با توجه

طبیعی داشته باشد، زمینه نوسازی و بهسازی صنایع در جهت جهت آموزش نیروی انسانی مرتبط با حوزه کشاورزی و منابع

د. به همین منظور، کلینیك بخشی از ظرفیت خویش را در ها، ابتکارات و نیل به نوآوری را نیز منجر شوتوسعه خالقیت

 راستای آموزش فنی و تخصصی نیروی انسانی صرف نموده و عاملی در جهت توسعه منابع انسانی صنایع باشد.

 

های داران و بخشهای مختلف کشاورزی و منابع طبیعی به کشاورزان، گلخانههدف از تأسیس کلینیك، ارائه خدمات در زمینه

 های مختلفی به شرح زیر است:صوصی، دولتی و ... است. کلینیك دارای بخشخ

 

 : بخش آبیاری

های ای و بارانی، آبیاری فضای سبز، زمیندهنده خدمات مختلفی از جمله مشاوره، طراحی، نظارت بر اجرای آبیاری قطرهارائه

تحت فشار، مشاوره در خصوص تعیین کیفیت آب و خاک  های آموزشی آبیاریها، کارگاهچمن فوتبال و سیستم آبیاری گلخانه

ها، گیری آب )رودخانه، کانال، چشمه، لوله و ...(، زهکشی مزارع و جلوگیری از باتالقی شدن آنمزارع، باغ و باغچه، اندازه

ائل مربوط به های زیر زمینی )مسها، مشاوره در خصوص آبها و پسابهای کشاورزی و فاضالبآبساماندهی و مدیریت زه

 کمیـت و کیفیت آب چــاه، 

اندازی کارخانه آب معدنی، انجام آزمایشهای ژئوتکنیك و مکانیك خاک، ارائه مشاوره چشمه و قنات(، مشاوره در خصوص راه

ردن ها، تعیین ضرایب و کالیبره کگیری آب کانالهای انتقال، توزیع و اندازهدر خصوص طراحی، ساخت، نظارت و اجرای سازه

 های آب برای مصارف مختلفها، واسنجی کنتور های حجمی آب، طراحی و انتخاب پمپآن

 

 بخش شیالت و محیط زیست:

ها و استخرهای تکثیر و پرورش آبزیان، مشاوره در یابی و طراحی کارگاهدهنده خدمات مختلفی از جمله ارزیابی، مکانارائه

و نظارت بر ساخت غذای آبزیان پرورشی، طراحی، اجرا و نظارت بر ساخت  نویسیهای مختلف آبزیان، جیرهپرورش گونه

های مذکور، مشاوره در زمینۀ ژنتیك و در کارخانه HACCPهای سازندۀ محصوالت شیالتی و همچنین اجرای کارخانه

یان، مشاوره در زمینۀ های تکثیر و پرورش آبزهای مختلف آبزی قابل پرورش، مشاورۀ بهداشتی در کارگاهبیوتکنولوژی گونه

ها، مدیریت و مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی، مشاوره در زمینۀ پسماندهای شهری و صنعتی همراه با طریقۀ بازیافت آن

 محیطیهای زیستارزیابی طرح

 

 بخش صنایع غذایی: 

مشکالت فنی و ارتقاء کمی و های تخصصی به واحدهای صنایع غذایی برای حل  دهنده خدمات مختلفی از جمله مشاورهارائه

های  سازی فرآیند تولید فرآورده های نوین در بخش صنایع غذایی؛ بهینه کیفی محصوالت خود؛ معرفی و بکارگیری فناوری

سازی مصرف آب و انرژی کارخانجات  ای، خشکبار و ...(؛ بهینه ها، کنسروی، غله های لبنی، نوشیدنی غذایی )نظیر فرآورده
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سازی فاکتورهای موثر در نگهداری ها؛ بهینهسازی و بکارگیری ضایعات صنایع و باال بردن ارزش افزوده آن بهینهصنایع غذایی؛ 

در  ISOو  HACCPهای غذایی؛ اجرای  های روغنی؛ حل مشکالت میکروبی و شیمیایی آب و فراورده محصوالت غذایی و دانه

های  های غذایی؛ تهیه و طراحی فرموالسیون ایش ماندگاری فراوردههای تخمیری؛ افز صنایع غذایی؛ بهبود کیفیت فرآورده

 های شیمیایی و میکروبی مواد غذایی های غذایی؛ تهیه و تولید غذاهای فرا ویژه؛ انجام تست غذایی برای ارتقاء کیفیت فراورده

 

 بخش علوم باغبانی: 

ای هیدروپونیك و های گلخانهکشت مدیریت باغات میوه، های احداث ودهنده خدمات مختلفی از جمله مشاوره در زمینهارائه

ها، مشاوره در زمینه تولید و فرآوری طراحی پارک کاری، فضای سبز وای، چمنبریده گلخانه خاکی، پرورش گلهای شاخه

 دارویی و ... گیاهان

 بخش میوه کاری 

 طراحی و احداث باغات مختلف میوه)مشاوره و اجرا(  -0

 تبط با انتخاب ارقام مطلوب و تجاری درختان میوه برای احداث باغات جدیدمشاوره در امور مر -2

 مشاوره در جهت مدیریت کاشت، داشت، برداشت درختان میوه -3

 سیستم های هیدروپونیك(فرنگی در مزرعه و گلخانه )ریز میوه ها بویژه توت کشت و تولید  -4

 بخش سبزیکاری 

 رعه گلخانهدر مزمشاوره  در زمینه تولید سبزیهای مختلف  -0

 زمینه مدیریت تغذیه سبزی های مختلف مشاوره در -2

 طرح های باتوجیه اقتصادی برای کشت های گلخانه ای  مشاوره فنی و تخصصی در زمینه نوشتن -3

 مشاوره در زمینه طراحی و ساخت گلخانه های سبزیکاری  -4

 ای هیدروپونیك مشاوره فنی و تخصصی در زمینه تهیه محلول های غذایی و مدیریت آن در کشت ه -5

 مشاوره فنی و تخصصی در زمینه کشت های بدون خاک )هیدروپونیك( سبزیها   -6

 مشاوره در زمینه اصالح ، تولید و تکنولوژی بذر سبزی های مختلف -7

 

  بخش گل و گیاهان زینتی 

 مشاوره در امور احداث و مدیریت گلخانه های گل های زینتی -0

 اخه بریده در گلخانه و فضای بازمشاوره در امور تغذیه و پرورش گلهای ش -2

 پرورش گیاهان زینتی  فصلی، آپارتمانی -3

 کاشت، پرورش، هرس و تغذیه درختان و درختچه های زینتی -4

 تکثیر گیاهان زینتی اعم ازگل وگیاهان زینتی، درختان و درختچه های زینتی -5

 کشت بافت گیاهان زینتی -6

 نسیستم های نوین تولید گیاهان زینتی گلخانه ای مدر -7

 بخش پس از برداشت 

خدمات مشاوره ای فنی و تخصصی در خصوص برداشت، سردسازی، نگهداری، بسته بندی، جابجایی، حمل و  -0

 نقل و صادرات محصوالت مختلف باغبانی

 راهنمایی و مشاوره در زمینه نگهداری میوه و سبزی پس از برداشت در سردخانه ، انبارها و در زنجیره توزیع -2

 ره در زمینه تکثیرگیاهان از طریق کاشت بافت های گیاهی بخصوص جنین زائی رویشیراهنمایی و مشاو -3

 

 بخش گیاهان داروئی و گیاهشناسی 
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 کاشت و تولید گیاهان داروئی معطر )فرآیند های قبل از برداشت( -0

 تولید گیاهان زراعی و داروئی در سیستم های کشاورزی کم نهاده و ارگانیك -2

 ید کشاورزی پایدار اکولوژیكمشاوره در زمینه اصول تول -3

 مشاوره در زمینه تنوع زیستی کشاورزی -4

مشاوره در زمینه احداث باغ گیاهشناسی،آشنایی با درختان و درختچه های قابل کاشت در نقاط مختلف  -5

 ایران

 کلکسیون گیاهان مختلف(مشاوره در زمینه تاسیس هرباریوم ) -6

 

 بخش فضای سبز 

 ارک ها و فضای سبز شهریمشاوره در خصوص طراحی و احداث پ -0

 مشاوره در خصوص فضای های سبز عمودی و بام باغ ها -2

 طراحی و احداث چمن های ورزشی مدرن -3

 سیستم های نوین تولید گیاهان زینتی برای فضای سبز شهری -4

 مدیریت فضای سبز شهری  -5

 طراحی  پارک ها ومحوطه ویژه )باغ وحشی، باغ گیاهشناسی و...( -6

 لزارهای شهداطراحی آرامگاه ها و گ -7

 بخش بیوتکنولوژی 

 پروتئین و .... ,DNA,RNAاندازه گیری های مختلف اسپکتوفتومتری  -0

 تهیه پروفیل ژنتیکی گیاهان و ارقام مختلف -2

 تکثیر کلونی و کشت بافتی گیاهان مختلف  -3

 

 های کشاورزی: بخش ماشین

ها، دامپروری، ی کشاورزی و قطعات موجود در آنهاهای کشاورزی؛ بهینه سازی ماشینمشاوره در تعمیر و نگهداری ماشین

های مورد نیاز، طراحی مکانیزه مزرعه با صنایع غذایی و مرتع و جنگل، طراحی مکانیزه مزرعه در راستای تعداد و نوع ماشین

رکت در های موجود، شدر نظر گرفتن کارایی انرژی بکار رفت، شرکت در کاشت، داشت و برداشت مزارع با توجه به ماشین

 ها، آموزش، ساخت و طراحی قطعـات الکترونیکـی، تعییـن خـواص های کشاورزی با  قبول ساخت قطعاتی از آنتولید ماشین

مکانیکی مواد فلزی، تعیین خواص مکانیکی و فیزیکی محصوالت کشاورزی، آموزش و مشاوره در مورد نرم افزارهای مربوط به 

 های کشاورزیرشته مکانیزاسیون و مکانیك ماشین

 

 بخش زراعت و اصالح نباتات:

دهنده خدمات مختلفی از جمله مشاوره علمی و فنی در زمینه کاشت، داشت و برداشت گیاهان زراعی، راهنمایی ارائه

های هرز در مزارع، مشاوره علمی های کشاورزی، مشاوره علمی و فنی درخصوص کنترل علفدرخصوص تدوین و طراحی پروژه

آموز،  های مولکولیخصوص علوم و تکنولوژی بذر در گیاهان زراعی، شناسایی ریزسازواره های بیماریزا از طریق روشو فنی در

های آموزشی کشت بافت و تکثیر گیاهان زراعی، های مولکولی، تشکیل دورهبررسی تعیین اصالت ارقام زراعی به کمك روش

ها و ه آموزشی و پژوهشی، راهنمایی و مشاوره درخصوص پایان نامهاجرای پروژه های میدانی و دانشجویی در سطح مزرع

 های کشاورزیهای دانشجویان تحصیالت تکمیلی، تجزیه آماری طرح های آزمایشپروژه
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 بخش اقتصاد کشاورزی:

-سازی و مدل دهنده خدمات مختلفی از جمله مشاوره در زمینه سرمایه گذاری مناسب در انواع تولیدات کشاورزی، الگوارائه

بندی برای رسیدن به سطح تولید و هزینه بهینه و در نهایت حداکثر سازی سود و همچنین کاهش میزان ریسك تولیدی و 

 درآمدی، مشاوره جهت بازاریابی مناسب

 بخش گیاهپزشکی: 

و سایر عوامل زیان آور  دهنده خدمات مختلفی از جمله تشخیص و شناسایی آفات گیاهی و خانگی، بیماریها، علفهای هرزارائه

گیاهی، ارا ئه راهکارها و روشهای مناسب کنترل عوامل زیان آور، انجام تستهای آزمایشگاهی از جهت آلودگی به ویروسهای 

گیاهی، مدیریت نظارت و اجرایی برنامه های کنترل آفات و بیماریهای گیاهی و محصوالت گیاهی و محصوالت انباری، صدور 

سالمت برای محصوالت کشاورزی از جهت عاری بودن از نظر آفات و بیماریهای گیاهی، آموزش کشاورزان و گواهی بهداشت و 

کارآموزان در زمینه شناسایی و کنترل آفات و بیماریهای گیاهی، ارائه مشاوره در زمینه نگهداری باغات ، فضای سبز و گلخانه، 

اجرایی و ترویجی برای  -ی و انباری، اجرای طرح های تحقیقاتی اجرای برنامه کنترل آفات زراعی، باغی، شهری و خانگ

و بازدید کارشناسان و اساتید مجرب از بخش های بیماریها وآفات و از باغات و ارائه راهکارهای  دستگاههای دولتی و خصوصی

 مناسب جهت تشخیص و درمان

 

 مدیریت و توسعه کشاورزی: 

نه های توسعه روستایی، توسعه کشاورزی و مدیریت کشاورزی، آمار و داده پردازی، در زمی ای وپژوهشیارائه خدمات مشاوره

برداری توسعه صنایع روستایی و کشاورزی، ارزشیابی ، توسعه نظامهای بهرهGISای و ریزی منطقههای برنامهکاربرد تکنیك

مدلهای  تایی، آینده پژوهشی و طراحیهای توسعه روستایی و کشاورزی، تدوین راهبردهای توسعه کشاورزی و روسبرنامه

مدیریت تشکل ها و کسب و کارهای  سیستمی، توسعه و انتقال فناوری کشاورزی، مدیریت منابع آب کشاورزی، توسعه و 

طبیعی و محیط زیست، توسعه کشاورزی و  کشاورزی، مدیریت اراضی کشاورزی، مسائل اقتصادی ، اجتماعی، مدیریت منابع 

 و توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی روستایی پایدار

 

 مناطق خشک و کوهستانی:  بخش احیای

و  باد، تجزیه گیاه دهنده خدمات مختلفی از جمله بررسی آلودگی آب و خاک، مشاوره در خصوص مقابله با فرسایش آبی وارائه

 گیاهان (، مسایل مربوط به کشت و استقراراکوتوریسم و... -دارویی استفاده چند منظوره از مرتع )گیاهان تعیین کیفیت علوفه،

 سازگاری و...( -مرتعی )موارد مربوط به بذر

 

 بخش علوم دامی:

دهنده خدمات مختلفی از جمله مشاوره در ساخت و راه اندازی واحدهای گاوداری، گوسفندداری، مرغداری )مرغ گوشتی، ارائه 

تغذیه، پرورش، ژنتیك  ره در مدیریت واحدهای دامپروری در بخش هایزنبورداری، مشاو مادر، بلدرچین، شترمرغ( و تخمگذار،

 مثل، معرفی نیروی انسانی متخصص درسطح کارشناس و باالتر به و اصالح نژاد، جایگاه و تاسیسات، فیزیولوژی و تولید

د در واحدهای واحدهای دامپروری و شرکت های وابسته انجام آزمایشات و طرح های تحقیقاتی برای رفع مشکالت موجو

تخصصی در هر بخش و ارائه راهکارهای موجود،  دامپروری، بررسی مشکالت تولیدی واحدهای دامپروری توسط تیم های

 های خوراک در آزمایشگاه تخصصی تغذیهصنایع دامپروری، آنالیز نمونه برگزاری سمینارهای مشترک با شرکت های وابسته به
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 بخش جنگل:

اقتصاد جنگل ارائه دهنده خدمات مختلفی در زمینه علوم جنگل از جمله تهیه طرح های جنگلداری گروه جنگلداری و 

تولیدی، طرح های جنگلداری حفاظتی، طرح های جنگلداری چند منظوره، تهیه طرح های محصوالت فرعی، مطالعه 

رویشی، تهیه طرح های اندازه بذور درختان جنگلی، تهیه نقشه خاکهای جنگلی، بررسی جنگلشناسی مناطق پنج گانه 

گیری کمی و کیفی جنگل، ارزیابی اقتصادی طرح های جنگلداری، ارزیابی اثرات توسعه طرح های جنگلداری، بررسی و 

مطالعات اقتصادی اجتماعی جنگل، اجرا و ارزش یابی کارگاه های آموزشی، طراحی و مدیریت دوره های آموزشی برای 

ب کربن جنگل، اجرای کارگاه های آموزشی نزدیك به طبیعت، طراحی و راه اندازی جنگلها، تهیه طرح های ترسی

 نهالستان های جنگلی با روش های نوین.

 بخش علوم خاک:

 -گیری قابلیت هدایت الکتریکیمحیطی آب، خاک و گیاه شامل اندازههای زیستدهنده خدمات مختلفی از جمله تجزیهارائه 

pH- آنیونهای  -کاتیونهای محلول و تبادلی )پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم( -رفیت تبادل کاتیونیظ -کربن آلی -گچ -آهك

عناصر کم مصرف )آهن، روی، مس،  -فسفر قابل جذب -ازت کل -کربنات( محلول )کلراید، سولفات، نیترات، کربنات و بی

 -ظاهریوزن مخصوص  -وص حقیقیوزن مخص -بافت خاک -عناصر سنگین )کادمیم، سرب، نیکل، کبالت( -منگنز( 

های کودی. مطالعات کانی شناسی، رطوبت نقطه پژمردگی و تجزیه -رطوبت ظرفیت مزرعه  -درصدرطوبت اشباع

میکرومورفولوژی و مقاطع نازک. مطالعات بیولوژیکی خاک و آب شامل بررسی پارامترهای کمی و کیفی بیولوژی خاک و آب از 

بکارگیری در مسائل زیست محیطی  با استفاده از روشهای نوین. مطالعات ارزیابی اراضی شامل های زیستی در جهت نظر فون

ها و ارزیابی، قابلیت، تناسب و استعداد اراضی برای مقاصد مختلف )کشاورزی، محیط های خاک در کلیه مقیاستهیه نقشه

اراضی برای انواع محصوالت با استفاده از سنجش از زیست و ...(، تعیین پتانسیل و عملکرد محصول و ارزیابی تناسب خاک و 

زیست با های آلودگی محیطهای اراضی و نقشهای، تعیین انواع کاربریهای هوائی و ماهواره. تفسیر عکس RS،GISدور 

 بندی و ارزیابی خاکها.، گزارش پیدایش، ردهGISو   RSاستفاده از

 

 بخش علوم و صنایع چوب و کاغذ: 

های چوبی و دکوراسیون ها و انجام آزمایشها در زمینه صنایع مبلمان، سازهه خدمات مختلفی از جمله اجرای پروژهدهندارائه

 ها و ...، ها، قارچداخلی، حفاظت چوب در مقابل کپك

طوط اندازی خفناوری شیمی، خمیر و کاغذسازی، بازیافت کاغذ و تصفیه پساب، خشك کردن و نگهداری چوب، مدیریت و راه

 ، نئوپان، روکش و ...(، مهندسی چوبMDFهای مرکب چوب )صنایع چوب و کاغذ، شناخت و بیولوژی چوب، فراورده

 

 بخش ترویج و آموزش کشاورزی:

-دهنده خدمات مختلفی از جمله چگونگی تأسیس و مدیریت انجمنها، سازمانهای غیردولتی و تشکلهای روستایی؛ روشارائه

بی عملکرد سازمانها، انجمنها و سازمانهای غیردولتی در مناطق روستایی؛ طراحی، اجرا و ارزشیابی شناسی و چگونگی ارزیا

های آموزشی در مناطق روستایی؛ کارگاههای آموزشی، سمینارها و کنفرانسهای علمی و آموزشی؛ طراحی و مدیریت دوره

ر و ارزیابی فناوریهای نوین کشاورزی در مناطق تأسیس مراکز آموزش رسمی و غیر رسمی در مناطق روستایی؛ انتقال، نش

روستایی؛ جستجو و ارزیابی تجارب علمی و دانش بومی سازگار مناطق؛ تجزیه و تحلیل چرایی عدم پذیرش فناوریهای نوین 

کشاورزی در مناطق روستایی؛ چگونگی توانمندسازی گروههای اجتماعی مختلف در جوامع روستایی و کشاورزی؛ چگونگی 

های توسعه روستایی و های روستایی و کشاورزی؛ تحلیل دالیل شکست پروژهمشارکتهای مردم در طراحی و اجرای پروژه جلب

 های اساسی برای حل مسأله. حلارائه راه
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 بخش بیوتکنولوژی:

در گیاهان و ارایه دهنده خدمات و مشاوره در خصوص کشت بافت، انتقال ژن و شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با صفت 

 حیوانات

 برگزار های آموزشیهای فوق کارگاههای خصوصی و دولتی در تمامی زمینههمچنین کلینیك بنا به تقاضای افراد و بخش 

مراجعه  http://utcan.ut.ac.ir/clinicاطالعات بیشتر میتوانید به وبگاه کلینیك به آدرس گزارش عملکرد  کند. برایمی

 فرمایید.

 

 

 وهش های بنیادی و کاربردی اداره پژ

 

در ایـن راسـتا اداره پـژوهش    . شـود  اداره میعلمی همانگونه که اشاره شد، فعالیت های پژوهشی پردیس زیر نظر معاونت 

 می پردازد:   ژوهشی پردیس به شرح ذیلپهای بنیادی و کاربردی بطور تخصصی به امور 

 ی تحقیقاتی  طرح هاو  نظارت بر کلیه امور پژوهشیریزی و  برنامه 

   ،)پشتیبانی امور مربوط به طرح های نوع ششم )پایان نامه های تحصیلی 

 (،قراردادهای برون دانشگاهیریزی بر کلیه امور پژوهشی کاربردی ) نظارت و برنامه 

 ملی امور پژوهشی بین دانشگاهی، مستمر وریزی بر کلیه  نظارت و برنامه 

  های خارج از کشور )شرکت در کنگره های اعضای محتـرم   طالعاتی، مسافرتم هایامور مربوط به فرصتبرخی از انجام

 هیات علمی و دانشجویان(،

  ،انجام کلیه امور مربوط به قطب های علمی پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی شامل هماهنگی،  نظارت و راهبری 

 ،برقراری ارتباط بین معاونت پژوهشی دانشگاه و دانشکده های پردیس 

 اعطای اعتبار ویژه )گرنت(،  محاسبه امتیاز و ه امور مربوط به انجام کلی 

 ،انجام کلیه امور مربوط به هزینه کرد از محل اعتبار گرنت اعضای هیات علمی پردیس 

 ...هماهنگی و برگزاری شوراهای مختلف اعم از پژوهشی، قطب های علمی ، مدیران حوزه پژوهشی و 

  انجام امور مربوط به تشویق مقاالتWOS  

 انجام امور مربوط به تالیف و ترجمه کتاب 

  جشنواره پژوهش پردیسهر ساله برگزاری 

  جشنواره پژوهش دانشگاه تهرانپردیس انجام کلیه امور مربوط به 

  پژوهشنامه(گزارش ساالنه پژوهشی پردیس تهیه و تنظیم( 

 ارائه آمار و اطالعات از شاخص های پژوهشی پردیس 

  پژوهانه دانشجویان مقطع دکتریپیگیری امور مربوط به 

 جامع تحقیقات اعضای هیات علمی   هانجام امور مربوط به برنام 

  انجام امور مربوط به طرح های محوری پردیس 

 ...انجام امور مربوط به اختراع واکتشاف و 

  دانشـجویان  شرکت در کنفرانس بـین المللـی   حق ماموریت اعضای هیات علمی و انجام امور مربوط به پرداخت هزینه

 تحصیالت تکمیلی

  بنیاد نخبه گان انجام امور مربوط به استعدادهای درخشان و 

  پردیس بطور غیر متمرکز برگزار می نماید.اجرای کنفرانس هایی که 
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 پژوهشگران پردیس از نظر کمیآمار 

الت تکمیلی در حال دانشجوی تحصی 3510 و شاغل هیات علمیعضو  204هم اکنون با و منابع طبیعی پردیس کشاورزی 

 می باشد.کشور برخوردار در عرصه علمی بیشتر تحصیل از پتانسیل خوبی برای شکوفایی 

 

 

 
 0391در سال ترکیب اعضای هیات علمی  پردیس -2شماره نمودار 

 
 

 

 
 

 0391پردیسحصیل در تعداد دانشجویان شاغل به ت -3نمودار شماره 
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 91تا 79روند  تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد  پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی  از سال -4نمودار شماره

 

 

 
 

 91تا 79روند  تعداد دانشجویان  دکتری پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی  از سال -5 ارهنمودار شم
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 شاخص های پژوهشی پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی

 

 
الزم اسـت تـا    در بخـش کشـاورزی    ی نظام جمهوری اسـالمی ایـران   انداز بیست ساله برای دست یابی به اهداف سند چشم

 افزایش دهنـد.  ی علمی خویش، راه را برای ارتقاء سطح کیفی علم با تغییر نگرش علمی و با به کارگیری نیروهای بالقوه اتیداس

الزم است ترتیبی اتخـاذ نمـود   دانشگاهی که بتواند نیازهای جامعه را برآورده سازد دانشگاه کارآمد یا برای رسیدن به از طرفی 

را در بخش کشاورزی و منابع طبیعـی  روز جامعه  ی وان مشکالت و نیازهابتبردازی   هبا تولید دانش و راه اندازی مراکز نظریکه 

در اسـخگویی بـه آنهـا را بدسـت آورد.     پکاربردی راهکارهای الزم برای بنیادی و در قالب تحقیقات  هاقرار دادن آن شناخت و با

عرضه شده در همایشهای و نمایه دار، علمی پژوهشی تعداد مقاالتمواردی نظیر ردیس شامل پژوهشی پحال حاضر شاخصهای 

اربردی کـ و  یادیـ بن یپژوهشـ   یتعداد طرح هـا نیز عضای هیات علمی و ا تالیف  و ترجمه شده بتعداد کت، ملی و بین المللی

، ایـن عزیـزان   فعالیتهای پژوهشـی  ارتقاء، و انتشار علم دیدر تول یهیئت  علم یاعضا قیو تشو تیحما ت،یهدااست. به منظور 

اسـتفاده بهینـه از منـابع مـالی     وری و  میزان بهره افزایش، تسهیالت الزم بمنظور تسریع روند اجرای فعالیتهای پژوهشی ایجاد

پـژوهش محـور    طرح یبه اجرا کمك، ت علمی واجد شرایط و فعال در امور تحقیقاتیأهی از اعضای حمایت،  ردیسپپژوهشی 

   بـرای هـر عضـو     ردیسپـ ت علمی به همکاری با مراکـز و سـازمانهای خـارج از    أو ترغیب اعضای هی تشویقنیز و ردیس پ شدن

در نمودارهـایی کـه    اختصا ص می یابد.محاسبه و  "گرنت"س شاخصهای ذیل اعتبار ویژه ای تحت عنوان ت علمی و بر اساأهی

 نشـان داده 0309 تـا  0301آوردها در طی سالهای یشرفت در تولید هر یك از این دست پارائه شده است روند  صفحات بعددر 

 شده است.
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 سال اخیر 11طی گزارش عملکرد پژوهشی پردیس در 

با عناوین ذیل بصورت  0301-0391در سال های پژوهشی پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی  مهم شاخص هایبخش  در این

 که بیانگر روند افزایشی شاخص های مهم پژوهشی در سال های اخیر می باشد. نمودار ارائه می گردد

 مقاله های علمی پژوهشی 

 مقاله های  نمایه دار 

 کتاب های ترجمه شده 

 یف شدهکتاب های تال 

 تعداد مقاله های عرضه شده در همایشهای ملی و بین المللی 

   تعداد طرح های  پژوهشی بنیادی 

 تعداد طرح های  پژوهشی کاربردی 

 کل امتیاز گرنت پردیس 

 امتیاز گرنت گرو های پردیس 

 امتیاز گرنت دانشکده های پردیس 

 

 
 

 

 

 
 0301-0391مقاله های علمی پژوهشی پردیس از سال  تعداد کل -6نمودار شماره 

 

 

 

 



 

 

34 

 

 
 0301-0391از سال  تعداد کل مقاالت نمایه دار پردیس  -7نمودار شماره 

 
 

 0301-0391  های ترجمه  کتاب  پردیس  در سال روند تالیف  و  -0نمودار شماره 
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 0302-0391از سال  تعداد  مقاله های عرضه شده  پردیس در همایشهای ملی و بین المللی -9نمودار شماره 

         
 

 
 0301-0391از سال تعداد طرح های  پژوهشی بنیادی پردیس   -01مودار شماره ن
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 تعداد طرح های پژوهشی کاربردی ) قرارداد های  برون  دانشگاهی( پردیس  -00نمودار شماره 

 0301-0391از سال

 
 0301-0391از سال  امتیاز کل اعتبار ویژه )گرنت( پردیس -02دار شماره نمو
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 81-31های  در طی سال کشاورزی و منابع طبیعی پردیسدر سطح یشرفت تولید علم پروند 
 

 

مرهون افزایش سرانه این دسـت   01-91در طی سالهای پردیس یشرفت در تولید هر یك از دست آوردهای پژوهشی پروند 

 جدول ذیـل  طی سالهای مذکور در درهر یك از این شاخصها آوردها به ازای هر عضو هیات علمی است که بررسی روند سرانه 

 ارائه شده است.  (4)جدول 

 
 0301-0391های  یشرفت در تولید هر یك از دست آوردهای پژوهشی پردیس در طی سالپروند  -5جدول 

 

 
 

 
همانطور که از اطالعات جدول فوق برداشت می شود سرانه دسـتاوردهای پژوهشـی اعضـاء هیـأت علمـی پـردیس در اکثـر        

  صعودی داشته است. در نمودارهایی که به پیوست ارائه می گـردد  یروند 0301-0391طی سالهای در شاخص های پژوهشی 

در نمودارهـای   0309سال طی در ی آموزشیگروههاهر یك از تفکیك به ها  شاخص این سرانه دستاوردهای پژوهشی برخی از

 شده است.نمایش داده ذیل 
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 گروه های مختلف  آموزشی  به  ازای تعداد هیات علمی 0309پژوهشی  در سال-مقاالت علمی سرانه  امتیاز چاپ-03نمودارشماره 

 

 
به  ازای تعداد هیات علمی و دانشجوی معادل  گروه های مختلف   0309پژوهشی  در سال-سرانه  امتیاز چاپ مقاالت علمی -04نمودار شماره 

 آموزشی
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 0309 سرانه امتیاز چاپ مقاالت  نمایه دار گروه های  مختلف پردیس در سال -05نمودار شماره 

 
ختلف  سرانه امتیاز چاپ مقاالت  نمایه دار گروه های  مختلف پردیس به  ازای تعداد هیات علمی و دانشجوی معادل  گروه های م -06نمودار شماره 

 0309   آموزشی در سال 
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 به  ازای تعداد هیات علمی گروه های  مختلف پردیس 0309سرانه امتیاز گرنت سال -07نمودار شماره 

 
د هیات علمی و دانشجوی معادل  گروه های مختلف  گروه های  مختلف پردیس به  ازای تعدا0309 سالسرانه امتیاز  گرنت  -00نمودار شماره 

 آموزشی 
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 0309سرانه اعتبار گرنت مکتسبه  به  ازای تعداد هیات علمی گروه های پردیس در سال  -09نمودار شماره 

 
 0309پردیس در سال ده ها  به کل امتیاز گرنت شکدرصد امتیاز مکتسبه دان -21نمودار شماره 
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 0309درصد امتیاز مکتسبه گروه های آموزشی به کل امتیاز گرنت پردیس در سال  -20نمودار شماره 

 

 

 
 0309می  دانشکده های پردیس در سال سرانه امتیاز گرنت  به  ازای تعداد هیات عل -22نمودار شماره 
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 مرکز پردیس در  پنج سال اخیر /گرنت  به  ازای تعداد هیات علمی  گروه هاامتیازسرانه   -23نمودار شماره 

 
 علمی  دانشکده ها/مرکز  پردیس در پنج سال اخیرسرانه  امتیاز گرنت  به  ازای تعداد هیات  -24نمودار شماره 
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 پنج سال اخیر گروه ها / مرکز پردیسدرصد امتیاز گرنت  به  ازای تعداد هیات علمی  -25نمودار شماره 

 

 

 
 

 

 علمی دانشکده ها /مرکز  پردیس در پنج سال اخیربه  ازای تعداد هیات  درصد امتیاز گرنت -26نمودار شماره 
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 اعتبارات پژوهشی پردیس
 

 
 0304- 90 تحقیقاتی پردیس در سالهای مصوب  روند کل بودجه -27نمودارشماره 

 

 

 

 

 
 0304- 91  های در سال قام به میلیون ریال()ار روند کل بودجه حاصل از گرنت پردیس -20نمودار شماره 
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اعتبار قابل پرداخت حاصل از گرنت پردیس که دو سال بعد می بایست پرداخت می گردیده است با  اگرفوق  نمودارهای در

عدم تناسب این دو مورد حاکی از عـدم همـاهنگی بـین گرنـت مکتسـبه و اعتبـار        کل بودجه تحقیقاتی پردیس مقایسه شود،

 اختی می باشد.  پرد

امتیاز گرنت به عنوان شاخصی معتبر و قابل استناد در ارزیابی علمی اعضای محترم هیـات علمـی    اکنون که با سالها تالش

بی شك تداوم چنین روندی موجب دلسردی محققین از ارائه دستاوردهای پژوهشی و روند کاهشـی امتیـاز   پذیرفته شده است 

 ف پژوهشی( خواهد شد.اهدا گرنت )درخالف جهت پیشبرد

 
و نیـز درصـد امتیـاز     01-91هـای   طـی سـال   در پـردیس آموزشی های مختلف  گروههر یك از وند اعتبار ویژه در ادامه ر

به تصویر کشیده شده است. با توجـه بـه رونـد     پردیس (0306-91)سال اخیر 5مکتسبه شاخص های پژوهشی از اعتبار گرنت 

های مختلف آموزشی پردیس روند تغییـرات گـروه خـویش و نیـز      ا الزم بنظر می رسد گروهه متفاوت تغییرات هر یك از گروه

   علل بروز آنها را بررسی و در صورت نقص راهکارهای الزم در این خصوص اندیشیده شود.
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 81-31در طی سالهای  پردیسمختلف گروه های توسط  (گرنتپژوهانه )روند کسب 

 
 کشاورزیژه )گرنت( گروه اقتصاد ییاز اعتبار وروند امت-29نمودار شماره 

 
 ژه )گرنت( گروه ترویج  و آموزش و مدیریت توسعه  کشاورزییروند امتیاز اعتبار و -31نمودار شماره
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 خشك وکوهستانیژه )گرنت( گروه احیا مناطق یروند امتیاز اعتبار و -30نمودار شماره 

 
 ژه )گرنت( گروه جنگلداری واقتصاد جنگلیروند امتیاز اعتبار و-32نمودار شماره 
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 ژه )گرنت( گروه علوم و صنایع چوب و کاغذیروند امتیاز اعتبار و -33نمودار شماره 

 
 محیط زیستژه )گرنت( گروه های شیالت  ویوند امتیاز اعتبار ور -34ار شمارهنمود
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 ژه )گرنت( گروه زراعت واصالح نباتاتیروند امتیاز اعتبار و -35نمودار شماره 

 

 
 علوم دامی ژه )گرنت( گروه یروند امتیاز اعتبار و -36نمودار شماره 
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 باغبانی  روند امتیاز اعتبار وبژه )گرنت( گروه -37نمودار شماره 

 
 روند امتیاز اعتبار وبژه )گرنت( گروه  گیاهپزشکی -30نمودار شماره
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 بار وبژه )گرنت( گروه آبیاری و آبادانیروند امتیاز اعت-39نمودار شماره 

 

 

 
 

 روند امتیاز اعتبار وبژه )گرنت( گروه علوم خاک -41نمودار شماره 
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 روند امتیاز اعتبار وبژه )گرنت( گروه صنایع غذایی-40نمودار شماره 

 

 
 روند امتیاز اعتبار وبژه )گرنت( گروه  مکانیك ماشینهای  کشاورزی-42نمودار شماره 
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 09 تا 01روند امتیاز اعتبار وبژه )گرنت( پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی  از سال  -43نمودار شماره 
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   سیپرد یگروه اقتصاد کشاورز ریسال اخ 5مکتسبه گرنت  ازاتیدرصد امت -44نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یو آموزش  کشاورز جیگروه ترو ریسال اخ 5مکتسبه ازگرنت  ازاتیدرصد امت -45نمودار شماره 



 

 

56 

 

 

 

 یو توسعه کشاورز تیریگروه مد ریسال اخ 5ازگرنت مکتسبه  ازاتیدرصد امت -46نمودار شماره 

 

 

 
 سیپرد یمناطق خشك و کوهستان ایگروه اح ریسال اخ 5مکتسبه از گرنت  ازاتیدرصد امت -47نمودار شماره 
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  سیو اقتصاد جنگل پرد یگروه جنگلدار ریسال اخ 5مکتسبه از گرنت  ازاتیدرصد امت -40نمودار شماره 

 
   سیگروه علو م خاک پرد ریسال اخ 5مکتسبه از گرنت  ازاتیدرصد امت -49نمودار شماره 
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  سیپرد  یگروه علوم باغبان ریسال اخ 5مکتسبه از گرنت  ازاتیدرصد امت -51نمودار شماره 

  

 
 

   سیپرد یو آبادان یاریگروه آب ریسال اخ 5مکتسبه از گرنت  ازاتیدرصد امت -50نمودار شماره 
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   سیگروه زراعت و اصالح نباتات پرد ریسال اخ 5مکتسبه از گرنت  ازاتیدرصد امت -50نمودار شماره 

 

 

 
 سال اخیر گروه گیاهپزشکی پردیس 5درصد امتیازات مکتسبه از گرنت   -52نمودار شماره 
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  سیپرد   یگروه علوم دام ریسال اخ 5مکتسبه از گرنت  ازاتیدرصد امت   -53نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 
     سیچوب پرد عیگروه علوم و صنا ریسال اخ 5مکتسبه از گرنت  ازاتیدرصد امت -54شماره نمودار 
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  سیپرد یکشاورز ینهایماش كیگروه مکان ریسال اخ 5مکتسبه از گرنت  ازاتیدرصد امت -54نمودار شماره 

 

 

 
 

   سیپرد التیگروه ش ریسال اخ 5مکتسبه از گرنت  ازاتیرصد امتد -55نمودار شماره 
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 سیپرد ستیز طیگروه مح ریسال اخ 5مکتسبه از گرنت  ازاتیدرصد امت -56نمودار شماره 
 

 
   یعیومنابع  طب یکشاورز سیردپ  ریسال اخ 5مکتسبه از گرنت  ازاتیدرصد امت -57نمودار شماره 
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   سیپرد ابانیب یالملل نیمرکز ب ریسال اخ 5مکتسبه از گرنت  ازاتیدرصد امت -50نمودار شماره 

 

 

 
 طبیعی سال اخیر  پردیس کشاورزی ومنابع  5درصد امتیازات مکتسبه از گرنت  -59نمودار شماره 
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 اعضای هیات علمی روز رسانی عملکرد پژوهشی ساالنهه لزوم ب

 
 پـردیس  سـطح  دراعضای محترم هیات علمی امتیاز دهی به مقاالت  امر نمودن بروز بدنبالپردیس همواره  پژوهشی اداره

رسـی و امتیـاز دهـی    انـد مـورد بر   نموده آنها ارائه به اقدام که اساتیدی کلیه 91 سال مستنداتدر حال حاضر می باشد . 

اطالعـات  کلیـه  پـس از وارد کـردن   الزم اسـت   نیز کلیه همکاران محتـرم هیـات علمـی    90در خصوص سال شده است. 

به اداره پژوهشـی جهـت محاسـبه امتیـاز      مطابق فرمت قبلی پژوهشی خویش در سیستم ساعد ، نسبت به ارائه مستندات

 مـی  هسـتند  پژوهشی گرنت فاقد ولی ، دارند و داشته فعالیت پژوهشی ورام در کهنیز  محترمی کارشناسان اقدام فرمایند.

 نمایند تا سیستم گرنت آنها فعال شود.  user name & Password درخواست پردیس پژوهشی اداره از توانند

 

یس مقـرر  با توجه به مشکالت موجود در امر انتخاب اساتید پژوهشگر نمونه در هر سال شورای پژوهشی پـرد  نکته مهم:  

نموده است برای وارد نمودن اطالعات پژوهشی در سیستم ساعد و ارائه مستندات به مراکز ذیربط توسـط اعضـاء محتـرم    

هر سال نسـبت بـه    شهریور 05حداکثر تا  است الزم محترم همکاران لذا. گردد مشخص  خاصی زمان مهلت  هیات علمی

ارائه مستندات به اداره پژوهشـی اقـدام نماینـد.     نسبت به اقدام و وارد کردن اطالعالت سال قبل خویش در سیستم ساعد

در روند  بعد از تاریخ مذکور اقدام به ارائه مستندات نمایند، مستندات جدید آنها هریك از همکاران به هر دلیل لذا چنانچه

مـورد بررسـی قـرار نخواهـد     وزارت علوم یا دانشگاه، استان و چه در سطح انتخاب پژوهشگران برتر چه در سطح پردیس،  

 گرفت.
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    جشنواره پژوهش دانشگاه تهران و یکمین پژوهشگران برگزیده پردیس در بیستمین

 

 می باشد. 5به شرح مندرج در جدول  0390برگزیدگان پردیس در جشنواره پژوهش دانشگاه در سال 
 

  پژوهش دانشگاه تهران جشنوارهو یکمین پژوهشگران برگزیده پردیس در بیستمین  -6جدول 

 

 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف

 پژوهشگر پیشکسوت  دکتر بهمن یزدی صمدی  0

  پژوهشگر نمونه  یعیرف نیشاهدکتر  2

 نمونه جوان پژوهشگر دکتراصغر طارمیان 3

 طرح کاربردی برجسته دکتر علی خلیلی 4

 طرح کاربردی نمونه  دکتر حجت احمدی 5

  مدیر پژوهشی نمونه عفریدکتر علی ج 6

 دکتری پژوهشگر نمونه مقطع یدانشجو مرتضی آغباشلو 7

 یپژوهشگر نمونه مقطع کارشناس یدانشجو رضا پهلوان  0

 ارشد

 رساله نمونه مقطع دکتری  مازیار محیطی اصلی  9

 پایان نامه نمونه کارشناسی ارشد اول یهاشم موسو دیس 01
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 1332پژوهش پردیس در سال آموزش و واره مین جشنششتقدیر شوندگان 

 
 ذیل تقدیر بعمل آمد: های پردیس از  گروه آموزش و پژوهشمین جشنواره ششبخش پژوهش در 

 پردیس  برگزیدهپژوهشگران  -0

 پیشکسوت پردیسپژوهشگر  -2

 پردیس برگزیدهدانشجویان پژوهشگر  -3

 پردیسارائه طرح های کاربردی در  برگزیدهپژوهشگر  -4

 جمین برترمولفین و متر -5

 گروه آموزشی برتر پردیس -6

 دانشکده برتر پردیس -7

 کارشناس نمونه پژوهشی -0

 انجمن های علمی برتر پردیس -9

  

بر اساس آئـین نامـه دانشـگاه تهـران کـه      اعضای هیات علمی یا دانشجویان تحصیالت تکمیلی پژوهشگران نمونه انتخاب 

الزم  معرفـی گردیدنـد.  پـردیس  و پژوهشـگران نمونـه   رفت خالصه ای از آن در جدول ذیل آمده است مورد بررسی قرار گ

 در گروه نیز بر اساس آیین نامه پردیس انتخاب گردیدند.پژوهشگران برتربذکر است 

 
 مطابق آیین نامه دانشگاه تهران بررسی مدارک پژوهشگران نمونهرایط ش -7جدول 

 

 JCRامتیاز از مقاالت میزان  حداقل امتیاز از مقاالت شرط بررسی مدارک پژوهشگر نمونه

 درصد21 211 گروههای علوم؛ فنی و پزشکی

 درصد21 051 گروههای کشاورزی؛ منابع طبیعی

 درصد 01 021 گروههای علوم انسانی

 امتیاز  01حداکثر  (JCRمقاله چاپ شده در مجله های معتبر بین المللی    )

 امتیاز  7حداکثر  (                                         ISIمقاله چاپ شده در مجله های دارای ایندکس بین المللی )

پژوهشی که دارای ایندکس  -مقاله چاپ شده در مجله های بین المللی و یا مجله های علمی 

 هستند ISCبین المللی و یا 

 امتیاز 6حداکثر 

 



 

 

67 

 

  در سطح پردیسبرگزیده  اعضاء هیات علمی پژوهشگر -0جدول 

 
 هشگر  برگزیده پردیس اساتید پژو

 گروه  نام و نام خانوادگی ردیف

 علوم وصنایع غذایی زهرا امام جمعه دکتر  0

 یاهپزشکیگ دکتر  علیرضا صبوری 2

 یمناطق خشك وکوهستان  اءیاح دکتر  محمدعلی زارع چاهوکی 3

 یو آبادان  یاریگروه آب دکتر  علیرضا وطن خواه محمد آبادی 4

 یو آموزش کشاورز جیترو ود حسینیدکتر  سیدمحم 5

 التیش دکتر  غالمرضا رفیعی 6

 علوم خاک   دکتر  غالمرضا ثواقبی فیروزآبادی 7

 چوب و کاغذ عیعلوم صنا دکتر  یحیی همزه 0

 زراعت و اصالح نباتات زادهیدکتر  هوشنگ عل 9
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 سیپرد دهیبرگز پژوهشگر انیدانشجو -9جدول 
 

  تحصیلیمقطع   دگینام و نام خانوا ردیف

  یدکتر     یمحمد مهرآباد 0

 یدکتر پور یالهه فالح مهد 2

 یدکتر یحسن خسرو 3

 یدکتر محمد رضا پاکروان 4

 کارشناسی ارشد یدپریسف ایپر 5

 ارشد یکارشناس محمد وطن پرست 6

 ارشد یکارشناس یاتیح اسیال 7

 ارشد یکارشناس دالوند بیمس 0

 
 سیپرد یکاربرد دهیبرگز پژوهشگر -01جدول 

 پژوهشگر برگزیده کاربردی پردیس

 گروه  نام  و نام خانوادگی   ردیف

 مکانیك ماشینهای کشاورزی  دکتر حجت احمدی   0

 
 پردیس  مولفین و مترجم برتر -00جدول 

 مولفین و مترجمین برتر پردیس

 عنوان گروه نام و نام خانوادگی ردیف

 مولف برتر احیا مناطق خشك و کوهستانی   محمد جعفری دکتر  0

 احیا مناطق خشك و کوهستانی حسین آذرنیوند دکتر  2
 مولف برتر

 مولف برتر احیا مناطق خشك و کوهستانی محمدعلی زارع  دکتر  3

 مترجم برتر آبیاری و آبادانی محمدحسین امید دکتر  4
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  پیشکسوت نمونه پژوهشگر  -02جدول 

 یشکسوت نمونهپپژوهشگر 

 گروه  نام  و نام خانوادگی   ردیف

 زراعت واصالح نباتات عباسعلی زالی  دکتر  0

 

 گروه برتر از نظر کسب باالترین سرانه از امتیاز کل گرنت پردیس -03جدول 

 گروه  برتر پردیس 

 شاخص برتری نام مدیر گروه  گروه ردیف

0 
 .. اکرم اسدا.دکتر  مکانیك ماشینهای کشاورزی 

ساله اخیر  5کسب باالترین سرانه امتیاز  گرنت 
 گروه های  پردیس

  پردیسدانشکده  برتر پردیس  -04جدول

 دانشکده  برتر پردیس 

 شاخص برتری رئیس دانشکده  دانشکده ردیف

کسب باالترین سرانه امتیاز   غالمرضا ثواقبی دکتر  مهندسی وفناوری کشاورزی  0
یر  دانشکده ساله  اخ 5گرنت  

 های پردیس

 کارشناس نمونه پژوهشی پردیس -05جدول 

 کارشناس نمونه پژوهشی پردیس 

 پست سازمانی اداره     ینام  و نام خانوادگ ردیف

 کارشناس فرابری داده ها  پژوهشهای بنیادی وکاربردی پردیس  مهندس فاطمه رسایی   0
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 علمی دانشجویی پردیسبرتر انجمن های 

 

ال حاضر در هر یك از گروههای آموزشی پردیس حداقل یك انجمن علمی فعال می باشد که اسامی آنها در ذیل گزارش در ح

 . شده است

 انجمن علمی گروه آبیاری و آبادانی 

 انجمن علمی گروه احیاء مناطق خشك و کوهستانی 

 انجمن علمی گروه قتصاد کشاورزی 

 انجمن علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی 

 نجمن علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگلا 

 انجمن علمی گروه زراعت واصالح نباتات 

 انجمن علمی گروه شیالت و محیط زیست 

 انجمن علمی گروه صنایع چوب و کاغذ 

 انجمن علمی گروه علوم باغبانی 

 انجمن علمی گروه علوم خاک 

 انجمن علمی گروه علوم دامی 

 غذایی انجمن علمی گروه علوم و مهندسی صنایع 

  فضای سبز انجمن علمی گروه 

 انجمن علمی گروه گیاهپزشکی 

 انجمن علمی گروه ماشین های کشاورزی 

 انجمن علمی گروه محیط زیست 

های فوق را بر اساس شاخصه های ذیل مورد ارزیابی قرار داده و اسامی سه انجمن  معاونت دانشجویی پردیس هر ساله انجمن

 معرفی می نماید: هش به معاونت علمی پردیس ت تقدیر در روز پژوبرتر را جه

 کارگاه آموزشیبرگزاری   -0

 برگزاری انتخابات  -2

 برگزاری جلسات هم اندیشی -3

 نشریه های علمی  -4

 کالس آموزشی و تخصصی  -5

 بازدید علمی -6

 مین جشنواره پژوهش به شرح ذیل می باشد:ششدر  انجمن های علمی دانشجویی برتر در سطح پردیس

  وصنایع غذاییعلوم انجمن علمی  -0

 اقتصاد کشاورزی انجمن علمی گروه  -2

   گیاهپزشکی انجمن علمی گروه  -3
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 مقایسه عملکرد انجمن های علمی برتر دانشجویان پردیس -61مودار شماره ن
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 کالم آخر

عی دانشگاه تهران در حوزه های مختلـف  عضو هیات علمی در پردیس کشاورزی و منابع طبی 221 قریب بهنظر به وجود         

مند کـردن امـر   به حساب می آیند و به منظور هدف علوم کشاورزی و منابع طبیعی  که یك پشتوانه قوی برای کشاورزی کشور

پژوهش و تحقیقات در سطح پردیس و پرداختن به مسائل و مشـکالت اسـتراتژیك کشـور در حـوزه هـای کشـاورزی و منـابع        

به تصویب رسید و مقرر گردید تا گروههای مسئول در هـر محـور تحقیقـاتی بـه      09تحقیقاتی ذیل در سال طبیعی محورهای 

 ساله ارائه نمایند. 5-3بررسی آنها پرداخته، راهکاری کاربردی، روشن و قابل ارزیابی در جهت حل آنها در طی یك بازه زمانی 

 یونجه و لوبیا  با محوریت گروه زراعت و اصالح نباتات زا،افزایش عملکرد وکیفیت گندم،کل -1 محور تحقیقاتی شماره
 گروههای مسئول: 

 –اشـینهای کشـاورزی  م–گیاهپزشـکی –آبیـاری وآبـادانی  –علـوم خـاک   -علـوم دامـی   - مرتعـداری  –زراعت و اصـالح نباتـات   

 ترویج وآموزش کشاورزی -اقتصادکشاورزی-احیاءمناطق خشك

  زمینه های فعالیت: 
 – مرتعداری -  علوم خاک –آبیاری و آبادانی  -ماشین های کشاورزی -برداشت )زراعت و اصالح نباتات کاشت و داشت و -0

 ( گیاهپزشکی -احیاءمناطق خشك

ماشینهای –ترویج وآموزش کشاورزی –اقتصاد کشاورزی -علوم دامی -سا برداشت )زراعت و اصالح نباتاتفناوری پ -2

 ( گیاهپزشکی–کشاورزی

 (خاکشناسی - آبیاری -احیاءمناطق خشك  -گیاهپزشکی -مرتعداری -بیوتکنولوژی–اعت و اصالح نباتات به نژادی )زر -3

 (ترویج وآموزش کشاورزی –اقتصاد کشاورزی  -بازاریابی و بیمه  محصول )زراعت و اصالح نباتات  -4

 

 بانیا برداشت میوه جات با محوریت گروه علوم  باغفناوری پس  -2 شماره محور تحقیقاتی

 

 : گروههای مسئول

 علوم خاک -اقتصادکشاورزی–ترویج وآموزش  -ماشینهای کشاورزی -گیاهپزشکی–صنایع غذایی–علوم باغبانی  

 زمینه های فعالیت:  

 ( صنایع غذایی–زمینه گزینی)باغبانی  -0

 (  علوم خاک -ییصنایع غذا–گیاهپزشکی  -افزایش ماندگاری )باغبانی -2

 ماشینها ( -صنایع غذایی -دی )باغبانیفناوری بسته بن -3

 (صنایع غذایی–گیاهپزشکی - ماشینها–فناوری حمل و نگهداری )باغبانی  -4

 علوم خاک(  -باغبانی -صنایع غذایی  -فناوری بازپروری و تبدیل ضایعات )ماشینها -5

 (ترویج وآموزش کشاورزی–بازاریابی و بیمه محصول)اقتصاد کشاورزی  -6
  

 با محوریت گروه علوم دامی  بهبود راندمان تولید پروتئین های حیوانی  -3  قاتی شمارهمحور تحقی
 گروههای مسئول:

 -ترویج وآموزش کشاورزی–زراعت واصالح نباتات – ماشینهای کشاورزی–صنایع غذایی– علوم دامی -شیالت و محیط زیست 

 اقتصادکشاورزی

 زمینه های فعالیت:  
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 علوم دامی (  -زمینه گزینی)شیالت  -0

 علوم دامی ( -به نژادی )شیالت -2

 نها( ماشی - علوم دامی–تاسیسات پرورش )شیالت  -3

 ( ماشینها  -علوم دامی–فناوری برداشت محصول )شیالت  -4

 صنایع غذایی(  -علوم دامی -فناوری پسا برداشت )شیالت -5

 (ترویج وآموزش کشاورزی -وم دامیعل -شیالت–بازاریابی و بیمه دام طیور و آبزیان )اقتصاد  -6

 زراعت و اصالح نباتات( -بیو تکنولوژی -علوم دامی - شیالت) تولیدپروتئینهای حیوانی ارتقاء راندمان -7

عالوه بر محورهای سه گانه فوق محور دیگری نیز تحت عنوان مدیریت پایدار حوزه های آبخیز با محوریت گروه احیا مناطق 

به محورهای فوق الذکر اضافه شده است. انتخاب محورهای تحقیقاتی فوق توسط شورای پردیس دال خشك و کوهستانی نیز 

بر تاکید مسئولین پردیس بر  اهمیت بیشتر این شاخه ها از بین سایر شاخه های بخش کشاورزی و منابع طبیعی است. لذا 

اری را برای پیشبرد طرحهای محوری با همکاری الزم است تا گروههای مسئول در هر محور از این فرصت، نهایت بهره برد

  سایر گروههای آموزشی داشته باشند.

های پژوهشی و در نتیجه ارتقای کمّی و کیفی فعالیتهای تحقیقـاتی   به منظور انسجام بخشی و هدفمند کردن فعالیتهمچنین 

منابع طبیعی به نیازهای جامعه در حـوزه   گویی مطلوب پردیس کشاورزی و اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و نیز پاسخ

. الزم بـذکر  ه اسـت دیهای مربوطه، برنامه جامع تحقیقات مصوب اعضای محترم هیئت علمی به شرح ذیل، برای اجرا ابالغ گرد

و  ذیـربط  مسئول مستقیم اجرای برنامه های ارئـه شـده توسـط اسـاتید گـروه     ها  محترم گروه انطبق آیین نامه، مدیر و  است

، ضـروری اسـت گزارشـی از رونـد     های ابـالغ شـده   اون محترم پژوهشی دانشکده نیز عالوه بر نظارت بر حسن اجرای برنامهمع

اجرای برنامه ها را بصورت ساالنه مبنی بر تطابق فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی و گروه های آموزشی با برنامـه جـامع   

 علمی پردیس ارسال نمایند.تحقیقات جهت انعکاس به دانشگاه به معاونت 
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 برنامه جامع ابالغ شده اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی  -06جدول 

 لیست احکام ابالغ شده برنامه جامع تحقیقات  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

ف
ردا

 

 مرکزدانشکده /  عنوان برن م 

مدری 
/مدرا ن 

برن م  خ نم 
ه  نق ا ن 

 دکتر

 اارج ص لح دانشکده اقتم د و تومع  کش ورزی تم د محیط زاسااق 8

1 
مس ال کالن و فرابخشی کش ورزی مرم ا  گذاراه اعتب را  بیم  و ب نک راسک تکنولوژی و بهروری 

 تد ر 
 دانشکده اقتم د و تومع  کش ورزی

هبیب ا... 

 مالمی

8 
 اع ارضی و طبیعی و واهده ی کسب و ک ر برن م  ج مع مداراا و تحول در نظ مه ی بهره برداری از من
 کش ورزی

 دانشکده اقتم د و تومع  کش ورزی
هسین شعب نعلی 

 فمی

 دانشکده اقتم د و تومع  کش ورزی تد رب و الگوه ی برن م  رازی و تومع  پ ادار رومت ای و کش ورزی در مقی س ملی و منطق  ای 1
 

 خلیل کالنتری

 دانشکده اقتم د و تومع  کش ورزی کشور برن م  ج مع مداراا کش ورزی 5
 

 ژاال دانشور

 معید ازدانی دانشکده اقتم د و تومع  کش ورزی مداراا پ ادارو بهین  من بع طبیعی و محیط زاسا 1

 صفدر هسینی دانشکده اقتم د و تومع  کش ورزی می ما ه ی هم اتی دولا در بخش کش ورزی 0

1 
 ی تشکل ه  و نه ده ی صنفی کش ورزی و ارزشی بی طرهه  و پروژه بررمی و تحلیل عملکرد و فع لیته

 ه ی تومع  کش ورزی و رومت ای
 علی امدی دانشکده اقتم د و تومع  کش ورزی

 غالمرض  پیک نی دانشکده اقتم د و تومع  کش ورزی بررمی م خت ر تولید بهروری و مزاا نسبی در بخش کش ورزی 9

 دانشکده اقتم د و تومع  کش ورزی ار کش ورزی در مقی س ه ی ملی و منطق  ایتحلیل تحوال  تومع  پ اد 87
 

 ن صر مطیعی

88 
برن م  ج مع تحقیق   رهی فا میستمی مفهومی ترمیمی و امتنب طی برای تبیین نقش  ج مع و راهبردی 

 تومع  و مداراا پ ادار جوامع رومت ای بر پ ا  نظرا  ه ی تومع  هم  ج نب  و راهبردی
 دانشکده اقتم د و تومع  کش ورزی

 

 هوشنگ ااروانی

 وهیده انم ری دانشکده اقتم د و تومع  کش ورزی مداراا علمی تولید در بخش کش ورزی من بع رشد عوامل شت بدهنده رشد پی مده  و راهک ره  81

88 

 تحلیل طراهی رواکرده  م زوک ره  و مب هث نوان در ترواج کش ورزی
 

 اکرده  م زوک ره  و ر لشه ی نموزش کش ورزیتحلیل طراهی رو

 دانشکده اقتم د و تومع  کش ورزی

 هسینی 

 ملک محمدی 

 رضوانفر 

 پیش بین 

 هد زی 

 موهد 

 موموی 

 محمدی

 دانشکده علوم ب غب نی و گی هپزشکی زاسا شن می مولکولی  ک راای و تولید انبوه عوامل کنترل بیولوژاک 81

 رض  طالای 

 هسنلوای

خرازی  عزار

 پ کدل

 اهمد اهمدی دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی بررمی تغییرا  فملی نن تومیکی)ب فا( و روند تولید اتیلن در برخی از محموال  مهم ب غب نی 85

81 
بهین  م زی محیط پرورش و کیفیا غذاای بر عوامل کنترل بیولوژاک و بررمی بر همکنهش ه ی موجود 

 ش نبین ننه  و محیط اطراف 
 اهمد ع شوری دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی
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80 
بررمی واژگیه ی رفت ری و اکولوژاک مرتبط ب  فع لیته ی گی هخواری و شک رگری ب  ت کید بر کن  ه ی 

 ت رتن و فیتوزئید
 نزاده زاهدی دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی

81 
ده گی ه ن و ق رره  و مط لع تنوع ژنتیکی بررمی واژگیه ی م خت ری و بیولوژاکی وارومه ی نلوده کنن

 ننه 
 اکبر دازجی دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی

 بهروز ج نی پور دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی مط لع   تومع  و امت ندارد م زی و تعیین مطوح و مران  ه ی ک ربردی فض ی مبز شهری 89

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی ن بر افزااش عمر انب رم نی برخی محموال  مهم ب غب نیبررمی روشه ی فیزاولوژاکی و بیوتکنولوژی نوا 17
تکتم الس دا  

 تقوی

 ج م مب نوذری دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی مط لع  ج مع بیومیستم تیک هشرا  ب  ت کید بر هشرا  صنعتی و نف   درخت ن میوه 18

 هسین اللهی ری دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی مداراا تلفیقی نف   ک راای روشه ی غیرشیمی ای در برن م  11

 خلیل ط لبی دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی اثرا  ن شی از ممرف نفا کش ه  در محیط زاسا 18

11 
مط لع  فیلوژنی ق رره  و ارزا بی ژنتیکی برخی ق رره ی مرتبط ب  گی ه ن و بررمی اثرا  واژگی ه ی 

 یولوژی ق رره ژنتیکی در ب
 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی

خلیل بردی 

 فتوهی فر

15 
مط لع  در فیزاولوژی  ژنتیک و اصالح میوه ه ی ان ر  میب و گیالمی ه  ب  منظور بهبود کمی و کیفی 

 محمول ننه 
 ذبیح ال  زم نی دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی

11 
نگل گی هی و بررمی زاسا شن می  ارتب ط متق بل و خس ر  مط لع  فونستیکی و میستم تیکی نم تده ی ا

 ننه 
 رامین هیدری دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی

 رض  ص لحی دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی مط لع  واکنش رشد و نمو برخی مبزاه ی میوه ای ب  منظور افزااش کمی و کیفی محمول ب  ک ربرد پیوند 10

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی ینتاز  ه نیگ ناو اصالح مهم تر یولوژازیف 11
روح انگیز 

 ن دری

 می مک کالنتری دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی ک هش در رفا پس از برداشا محموال  مهم ب غب نی 19

 گلدانس ز علوم ومهندمی کش ورزی دانشکده رفت رشن می کنترل بیولوژاک و روشه ی غیرشیمی ای در ق لب کنترل تلفیقی نف   ان ر 87

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی ه  ایمت بول دیمق وما ب  تنش ه  و تول اامنتخب ب  محور یب غب ن  ه نیگ کیژنت یاصالح و مهندم 88
میدعلیرض  

 مالمی

81 
روش ه ی نوان در مراهل تولید و بهبود عملکرد کمی و کیفی برخی گی ه ن مهم زانتی ب  ک ربرد فنون و 

 پس از برداشا
 عزازال  خندان دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی

88 
فیزاولوژی  اصالح و بیوتکنولوژی برخی خشک میوه ه )ب دام  پست   گردو و ...( و راز میوه ه ی مهم 

 ص دراتی)انگور و تو  فرنگی(
 علی عب دی دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی

 علیرض  صبوری دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی ع  ت کسونومی کن  ه  در اارانمط ل 81

85 
بررمی امک ن کنترل نف   ب  امتف ده از روشه ی فیزالوژی بیوشیمی ای مولکولی شیمی ای )گی هی و 

 منتتیک(و میکروارگ نیزمه ی همزاسا
 علیرض  بندانی دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی

81 
جها  یمحموال  مبز یفیو ک یکم یجها بهبود پ مخ ه  یاصاله یو جنب  ه  یکیمط لع  تنوع ژنت

 ننه  یتیو مت بول یفیک  یبهبود صف   کم
 فروزنده ملط نی دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی ارزا بی ت ثیرا  ج نبی نفا کش ه  بر بندپ ا ن مفید 80
قدر  ال  

 صب هی

 کیوان بهبودی دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی ی مولکولی و تولید عوامل کنترل بیولوژاکک راای بیولوژ 81

89 
مط لع  واژگیه ی الکولوژاک  فیزاولوژاک و تنوع زاستی گی ه ن داروای و معطر در اگرواکومیستم ه ی 

 تولید در ااران ب  منظور بهبود واژگیه ی کمی و کیفی مت بولیته ی ث نوا 
 لیالتبرازی وم ومهندمی کش ورزیدانشکده عل

 مدتبی دلش د دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی بهین  م زی ک راای ممرف نب در فیزاولوژی و تولید مبزاه )ی گلخ ن  ای( 17

 محسن ک فی دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی ورزشی)رمن فوتب ل( از طراق ب  زراعی و ب  نژادی-تومع  فض ی مبز صنعتی 18

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی مط لع  ژنتیکی و فیلوژنتیکی ق رره ی نمکومیسا رشت  ای ب  ت کید بر ق رره ی بیم رگر گی هی 11
محمد جوان 

 نیکخواه



 

 

76 

 

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی بیولوژی مولکولی  ژنومیکس و اصالح برخی درخت ن مهم میوه)خشک میوه ه  و هست  داران پرونوفرا( 18
حمدرض  م

 فت هی مقدم

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی مط لع   ج مع جها ک ربسا پشا ب م ه ی مبز و فض ه ی مبز عمودی در کالن شهر ه  11
محمدرض ط هر

 ی

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی مهم یه  یمبز یبرخ یو ب  نژاد یب  زراع 15
محمدرض  

 هسندخا

11 
در ااران ب  امتف ده از روشه ی مرفولوژاک  ژئومتراک  Tetranychidaeمط لع  ت کسونومی کن  ه ی 

 مرفومتراک و مولکولی
 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی

مرج ن خلیلی 

 م ه نی

10 
بهین  م زی تولید و امتف ده از ب کتراه ی انت گونیسا در بیوکنترل بیم راه ی گی هی ب  ت کید بر 

 مودومون مه ی فلورمنا
 علوم ومهندمی کش ورزیدانشکده 

مسعود 

 اهمدزاده

11 
مط لع  اثر تغذا  عن صر معدنی و ترکیب   ننتی اکسیدان ه  بر کیفیا  کمیا و عمر انب رم نی برخی 

 محموال  ب غب نی
 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی

 ممب ح ب ب الر   

محمدعلی 

 عسکری

19 
ارومه ی گی هی و م اکو وارومه  و ک برد ننه  در شن م ای و بررمی خموصی   بیولوژاکی و مولکولی و

 ن نو تکنولوژی و بیوکنترل
 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی

مین  کوهی 

 هبیبی

57 
بررمی بیوشیمی ای و ملکولی فرنانده ی فیزاولوژاک )ب  واژه گوارش ذخ ار انرژی و نمو(در هشرا  و 

 اثرا  ترکیب   ن گوارد بر ننه 
 هندمی کش ورزیدانشکده علوم وم

وهید هسینی 

 نوه

 ن ظری جونق نی دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی بررمی تنوع ژنتیکی  شن خا و افزااش ترکیب   موثره برخی گی ه ن داروای بومی ااران 58

51 
ارزا بی واژگی ه ی کیفی محموال  ب عب نی مهم وبهره گیری از روش ه ی جداد ب  منظور کنترل 

 برداشاض اع   پس از 
 اونس مستوفی دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی

58 
ارزشی بی اقالم خوراکی و بررمی اثر تغذا  ننه  بر عملکرد تولید  مت بولیسم و مالما نشخوار کنندگ ن 

 جها تعیین بهتر نی زه ی غذاای و بهبود مداراا پرورش
 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی

 ابوالفضل زالی

ک مران رض  

 ازدی

مهدی دهق ن 

 بن دکی

مهدی گنج 

 خ نلو

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی ژنتیک و اصالح گی ه ن زراعی و داروای برای تنش ه ی زنده و غیر زنده 51

محمدرض  بی 

 همت 

عبداله دی 

 هسین زاده

 هسین زان لی

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی مداراا تلفیقی علفه ی هرز در میستم ه ی زراعی 55

 هسن علیزاده

 همید رهیمی ن

 ممطفی اواسی

 هسین مقدم دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی بررمی اثر کود روشه ی ک شا و میستم ه ی زراعی بر رشد و نموعملکردو کیفیا گی ه ن زراعی 51

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی بهبود عملکرد تولیدی و مالما گوشا و تخم پرندگ ن صنعتی 50

 یوازادمحمود ش

 هسین مروج

 مدتبی زاغری

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی امتف ده از میستم بیولوژی در مط لع  جوان  زنی بذر 51
رض  توکل 

 افش ری

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی ژنتیک و اصالح گی ه ن داروای و زراعی بومی ااران 59

 محمدرض  

 نقوی

 رض مع لی امیری

 ولی ال  محمدی
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 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی  لع  جنب  ه ی ب  زراعی و ب  نژادی تولید پ ادار محموال  مختلفمط 17

ن صر مدنون 

 هسینی

میدمحمدب قر 

 هسینی

 میدعلی پیغبری

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی ارزا بی ژنتیکی و انتخ ب دامه ی مزرع  بر ام س روشه ی ژنتیک کمی و مولکولی 18

محمد مرادی 

 هرب بکش

میدرض میراای 

 نشتی نی

اردشیر ند تی 

 جوارمی

هسن مهرب نی 

 اگ ن 

 عب س پ کدل

هسین مرادی 

 شهر ب بک

 ممطفی ص دقی

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی ژنتیک و اصالح گی ه ن زراعی و داروای برای تنش ه ی زنده و غیر زنده 11

محمدرض  بی 

 همت 

 عبداله دی

 هسین زاده 

 هسین زان لی

18 
مط لع  واژگی ه ی فیزاولوژی و رشدی مرتبط ب  عملکرد و مق وما ب  تنش ه ی محیطی در گی ه ن مهم 

 زراعی و داروئی
 اهمدی دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی دمتورزی ژنتیکی گی ه ن زراعی و داروای 11

علی اکبر 

 بوشهری

 منمور امیدی

 علیرض  ط لعی دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی یزراع  ه نیدر گ یکیمط لع  ژنت 15

 علیرض  عب می دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی مهندمی ژنتیک گی ه ن زراعی جها تولید تراراخا متحمل ب  تنش ه ی محیطی 11

 نهضتی پ قلع  نشکده علوم ومهندمی کش ورزیدا بهبود عملکرد تولید زنبور عسل ب  امتف ده از مکمل ه ی غذاای 10

11 
تولید  فرنوری  نگهداری  ک شا و افزااش ک رنئی بذور ب  منظور افزااش ش نس امتقرار و تولید گی ه ن 

 تحا شرااط تنش ه ی محیطی
 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی

فرزاد شراف 

 زاده

19 
ی تحمل ب  تنش شوری در مهمتران محموال  ارزا بی  شن م ئی و بهره برداری از من بع ژنتیک

 زراعی)گندوم اوند  و کلزا(
 ک ظم پومتینی دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی

07 
ارزشی بی اقالم خوراکی و بررمی اثر تغذا  ننه  بر عملکرد تولید  مت بولیسم و مالما نشخوار کنندگ ن 

 جها تعیین بهتر نی زه ی غذاای و بهبود مداراا پرورش
 انشکده علوم ومهندمی کش ورزید

 ابوالفضل زالی

ک مران رض  

 ازدی

مهدی دهق ن 

 بن دکی

مهدی گنج 

 خ نلو

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی ک هش ممرف نب و امتف ده از کوده ی زاستی در تولیدگی ه ن علوف  ای 08

محمدرض  ر ئی 

 ری

مدتبی میراب 

 زاده

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی و تخم پرندگ ن صنعتی بهبود عملکرد تولیدی و مالما گوشا 01

 محمود شیوازاد

 هسین مروج

 مدتبی زاغری
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 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی ژنتیک و اصالح گی ه ن زراعی و داروای برای تنش ه ی زنده و غیر زنده 08

محمدرض  بی 

 همت 

عبداله دی 

 هسین زاده

 هسین زان لی

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی ده از کوده ی زاستی در تولیدگی ه ن علوف  ایک هش ممرف نب و امتف  01

 محمدرض 

 ر ئی ری

مدتبی میراب 

 زاده

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی ژنتیک و اصالح گی ه ن داروای و زراعی بومی ااران 05

 محمدرض  نقوی

 رض مع لی امیری

 ولی ال  محمدی

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی د مثل دام و طیور ب  امتف ده از روشه ی فیزاولوژیبهبود عملکرد تولید و تولی 01

 نرمین توهیدی

اهمد زارع 

 شحن 

 همید کهرام

معید زان 

 الدانی

 مهدی ژندی

 ملک ش کری

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی دمتورزی ژنتیکی گی ه ن زراعی و داروای 00

علی اکبر 

 بوشهری 

 منمور امیدی

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی ررمی تغییرا  بیوشیمی ای در گی ه ن زراعی و علوف  ای تحا شرااط تنشیب 01
مبک دما 

 نودهی

09 
ارزشی بی اقالم خوراکی و بررمی اثر تغذا  ننه  بر عملکرد تولید  مت بولیسم و مالما نشخوار کنندگ ن 

 شجها تعیین بهتر نی زه ی غذاای و بهبود مداراا پرور
 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی

 ابوالفضل زالی

ک مران رض  

 ازدی

مهدی دهق ن 

 بن دکی

مهدی گنج 

 خ نلو

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی مط لع  جنب  ه ی ب  زراعی و ب  نژادی تولید پ ادار محموال  مختلف 17

ن صر مدنون 

 هسینی

میدمحمدب قر 

 هسینی

 میدعلی پیغبری

 هوشنگ علیزاده دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی ه ی نوترکیب در گی ه تولید پروتئین 18

 دانشکده علوم ومهندمی کش ورزی ژنتیک و اصالح گی ه ن داروای و زراعی بومی ااران 11

 محمدرض  نقوی

 رض مع لی امیری

 ولی ال  محمدی

 اهس ن عبدی دانشکده من بع طبیعی اطراهی و م خا ج ده ه ی جنگلی ب  فنون نوان و ب  اثرا  کم بر محیط زاس 18

 نرش جوانشیر دانشکده من بع طبیعی مط لع  راهک ره ی شن خا بعضی از نالانده ه  و اثر ننه  روی زندگی نبزا ن 11

15 
تهی  ش خص ه  و پ رامتره ی خشک کردن و نگهداری و هف ظا روب ه ی مهم تد ری ااران در مق بل 

 نف  
 غر ط رمی ناص دانشکده من بع طبیعی

 دانشکده من بع طبیعی هف ظا از مهره داران در خطر انقراض ااران ب  ت کید بر مداراا زاستگ  ه ی کلیدی و فراجمعیا 11
ک بلی 

  علیزاده اشرفی

 ک ر افشین دان  دانشکده من بع طبیعی طرح رازی مداراا و هف ظا از تنوع زاستی منطق  هف ظا شده البرز مرکزی  امت ن البرز 10



 

 

79 

 

 همیدا ن دانشکده من بع طبیعی مندش و بررمی اثرا  نلودگی ه  بر محیط زاسا 11

 شیروانی  دانشکده من بع طبیعی مط لع  تنشه ی مختلف زاستی در گون  ه ی مهم درختی و درختچ  ای کشور 19

97 
طبیعی ب   طراهی و م خا زار م خا ه  و شبک  راه ه ی دمترمی ب  جنگل  پ رکه ی ملی و من بع

 منظور مداراا بهین  و پ ادار بهره برداری رند منظوره از من بع طبیعی
 ب راس مدنونی ن دانشکده من بع طبیعی

98 
 -مط لع  فیزاولوژاک تولید مثل اممزی و مختل کننده ه ی زاستی در م هی ن امتخوانی و غضروفی 

 امتخوانی
 مد زی امیری دانشکده من بع طبیعی

 جب را ن امیری دانشکده من بع طبیعی اای روشه ی متداول ارزا بی و نم اش مرزمین د رکشورمیزان ک ر 91

 عط رد دانشکده من بع طبیعی مط لع   رازاقلیم شن می اکومیستمه ی جنگلی 98

 جه نگیر فقهی دانشکده من بع طبیعی مداراا پ ادار جنگل ب  رواکرد فن وری اطالع   91

 هسین ارزانی کده من بع طبیعیدانش ارزا بی مرتع 95

 نذرنیوند دانشکده من بع طبیعی مدل م زی م خت ر و عملکرد اکومیستم ه ی مرتعی ب  منظور بهره برداری رند منظوره پ ادار از ننه  91

90 
ک ربرد بیوتکنولوژی و مهندمی ژنتیک در بهی  م زی فرناند تولید  هف ظا و بهره برداری از 

 عی و طبیعیاکومیستمه ی ممنو
 همید فرهمند دانشکده من بع طبیعی

91 
هس میا ب  فرم اش و رموبزاای)فرم اش نبی و ب دی( میل خیزی و شوری زاای مواد زمین شن می 

 ااران
 فیض نی  دانشکده من بع طبیعی

99 

 فرناند نمینو مل: راهبردی نوان برای تولید خمیر ک غذ  موخا و مواد زاستی  ن نو ک غذ و ن نو
پالمتیک در پ الاشگ ه ه ی زاستی تلفیقی بر مبن ی پسم نده ی لینگو ملولزی -ک مپوزاا ه ی خمیر ک غذ

 کش ورزی

 مح ب هد زی دانشکده من بع طبیعی

 دانشکده من بع طبیعی هف ظا از مهره داران در خطر انقراض ااران ب  ت کید بر مداراا زاستگ  ه ی کلیدی و فراجمعیا 877
ک بلی 

 اده اشرفی علیز

 ااگدری دانشکده من بع طبیعی مط لع  بیولوژی و اکولوژی م هی و م ار نبزا ن نبه ی داخلی و درا ای ب  هدف بهره برداری پ ادار 878

 اازدا ر دانشکده من بع طبیعی تحقیق در زمین  م خا ک غذه ی ب  واژگی ه ی خ ص و بهبود روشه ی تولید خمیر ک غذ 871

 دانشکده من بع طبیعی اقتم دی جنگل من بع طبیعی و محیط زاسا پژوهش ه ی 878
هشما 

 الواعظین

871 
تحقیق   پیرامون تولید فراورده ه ی ب  ارزش افزوده شیالتی و مط لع  بهبود کیفیا ابزا ن و فراورده ه ی 

 ننه 
 هسینی دانشکده من بع طبیعی

 دانشکده من بع طبیعی  ی انس نی و تغییر اقلیم بر ننپ اش متغیره ی هیدرواقلیمی و بررمی اثر فع لیته 875
خلیقی 

 میگ رودی

 مالجق  دانشکده من بع طبیعی مهندمی رودخ ن  و کنترل میل در مسیل ه  871

870 
افزااش موفقیا تکثیر کشا و امتقرار گی ه ن مرتعی در ه لا تنش و عدم تنش در برن م  ه ی تومع  

 بیولوژاک
 طوالی یدانشکده من بع طبیع

 عبدلخ نی دانشکده من بع طبیعی امتحم ل فراورده ه ی مختلف مواد شیمی ای و انرژی از زاسا توده لیگنوملولزی 871

 دانشکده من بع طبیعی در من بع طبیعی و محیط زاسا GISک ربرد مندش از دور و  879

علی اصغر 

 درواش صفا

انوشروان 

 شیروانی

 عن اتی دانشکده من بع طبیعی  ن کش ورزی در تولید فراورده ه ی روبی ب  ت کید بر فن وری ه ی نوتومع  ک ربرد پسم ند گی ه 887
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 دانشکده من بع طبیعی بررمی عوامل موثر بر فرم اش و منش ء ا بی من طق تولید رموب 888
 نظری م م نی

 هسن اهمدی

881 
الام و تلف   در م هی ن پرورشی و روشه ی پیشگیری و درم ن و مندش اامنی جها جلوگیری از بروز ع

 پ اش مالما اکومیستم
 میرواقفی دانشکده من بع طبیعی

 زهت بی ن دانشکده من بع طبیعی نقش نب و خ ک و گی ه در بی ب نزاای 888

 رفیعی بع طبیعیدانشکده من  اصالح و بهین  م زی بوم م زگ ن ه ی ممنوعی تکثیر و پرورش نبزا ن در نبه ی شیران لب شور  و شور 881

 زاهدی دانشکده من بع طبیعی ارزا بی توان تولیدی خ ک در اکومیستم ه ی جنگلی 885

 دوما هسینی دانشکده من بع طبیعی روشه ی بهبود خواص ک ربردی فراورده ه ی مرکب روبی مبتنی برمتغیره ی فرااندی ن نوتکنولوژی 881

880 
ادار مواد اولی  لیگنو ملولزی روبی و غیر روبی و فرنانده ی ارائ  الگوی ج مع مداراا برای تومع  پ 

 تولید صن اع روب و ک غذ کشور
 دانشکده من بع طبیعی

 مدید عزازی

مهدی ف ئزی 

 پور

 محسنی م روی دانشکده من بع طبیعی تعیین و مندش معی ره  و ش خص ه ی هیدرولوژی نبخیز برای تعیین پ اداری هوزه نبخیز 881

 محمد جعفری دانشکده من بع طبیعی ارتب ط پوشش گی هی و خ ک ب  منظور دمتی بی ب  راهه ی اصالح مرتع بررمی 889

817 
تومع  خواص و ک برده ی مواد متخلخل روبی و روب پالمتیک مواد ن نو مواد لیگنوملولزی و انرژی 

 ه ی تدداد پذار ب  منظور بهین  م زی ممرف انرژی
 قیالا دانشکده من بع طبیعی

 دانشکده من بع طبیعی هف ظا از مهره داران در خطر انقراض ااران ب  ت کید بر مداراا زاستگ  ه ی کلیدی و فراجمعیا 818
ک بلی 

  علیزاده اشرفی

 نزاد فالح دانشکده من بع طبیعی تومع  محموال  تبدالی ک غذ و مقوا و مشتق   لینگوملولزی 811

 مروی دانشکده من بع طبیعی گ م ب  طبیعا در جنگله ی کشوراجرای روشه ی جنگل شن می هم 818

811 
ک ربرد زاسا فن نوری ه ی نوان در تولید و بهره برداری ار ّزا ن و امتخراج محموال  فرعی مفید در 

 صن اع غذاای و داروای از ننه 
 نعما الهی دانشکده من بع طبیعی

 زارع ر هوکی دانشکده من بع طبیعی تعیمدل م زی پراکنش جغراقی ای رند گون  مهم مر 815

811 
ارائ  الگوی ج مع مداراا برای تومع  پ ادار مواد اولی  لیگنو ملولزی روبی و غیر روبی و فرنانده ی 

 تولید صن اع روب و ک غذ کشور
 دانشکده من بع طبیعی

 مدید عزازی

مهدی ف ئزی 

 پور

 جور غالمی دانشکده من بع طبیعی ورده ه ی روبی و غیر روبی جنگلمط لع  و ارزا بی روشه ی بهره برداری از فرا 810

 نمیرانی ن دانشکده من بع طبیعی زاسا مندی جنگل و جنگلداری شهری 811

819 
ب  ک رگیری فن نوری ه ی نوان جها تولید و امتف ده از مواد  افزودنی ه )ترکیب   فرامودمند( و جیره 

 ه ی غذاای جداد در پرورش نبزا ن
 فرهنگی دانشکده من بع طبیعی

 خرام نی دانشکده من بع طبیعی ارتق  ش خص ه ی تومع  پ ادار از طراق مندش نالانده ه ی محیط زاسا طبیعی 887

888 
مط لع  مین و او  اکولوژی نبزا ن نبه ی داخلی و درا ای در جها بهره برداری انس نی و ارزا بی اثرا  

 زاستی
 ورب قرپ دانشکده من بع طبیعی

 اعتم د دانشکده من بع طبیعی تورانی -معرفی مهمتران من بع بذری درخت ن جنگلی برای جنگلک ری در منطق  خزری و ااران  881

 دانشکده من بع طبیعی بررمی عوامل موثر بر فرم اش و منش ء ا بی من طق تولید رموب 888
 نظری م م نی

 هسن اهمدی
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 دانشکده من بع طبیعی ده در تولید ک غذ و صن اع شیمی ای ب  ارزش افزوده ب ال در اارانبهین  م زی فرناند زاسا تو 881
 احیی همزه

 علی علیخ نی

 دانشکده من بع طبیعی مداراا ج مع و پ ادار من بع نب در هوزه ه ی نبخیز 885
 

 ملکی ن

 دانشکده من بع طبیعی شکل گیری روب :عوامل موثر و خواص ک ربردی 881
  می پورطهم

 اوالدی

 ش مخی دانشکده من بع طبیعی هرام رومت ای و عش اری در من طق جنگلی کشور 880

 مخدوم دانشکده من بع طبیعی تدوان م م ن  پشتیب ن تممیم گیری ب هوش ممنوعی در نظ م اطالع   جغرافی ای 881

 ابراهیمی بیعیدانشکده من بع ط تومع  ک ربرده ی مهندمی شده روب و رند م زه ه ی نن 889

 زبیری دانشکده من بع طبیعی روش من مب نمون  برداری جها پ اش تغییرا  کمی و کیفی جنگل 817

 مهدوی دانشکده من بع طبیعی ()خشکس لی و میل هیدرولوژی هوزه ه ی نبخیز در کم نبی و پرنبی 818

 هیدری دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی داراا پ ادار محیط زاساروشه ی نوان مط لع   تشکیل و طبق  بندی خ ک و ک ربرد ننه  در م 811

 پورب ب ئی دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی ارزا بی و بک رگیری میکروب ه ی بومی در اصالح و بهبود کیفیا خ ک 818

811 
بررمی ش خص ه ی کیفیا خ ک و زاسا پ الای ترکیب   نالانده در رامت ی ارتق ی کیفیا خ ک  

 تولیدا  کش ورزی و هفظ محیط زاسا
 متشرع زاده دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی

 جواد بذرافش ن دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی تومع  روشه ی پ اش خشکس لی ه ی هواشن می و کش ورزی در ااران 815

 میرمیدهسینی کش ورزی دانشکده مهندمی وفن وری مط لع   ه صلخیزی خ ک و زاسا فراهمی عن صر غذاای 811

810 
امتف ده از پت نسیل م کرو ارگ نیسم ه ی خ کزی و فرنورده ه ی ننه  )از طراق مط لع   بیولوژاک  

 ژنومیکس و مت ژنومیکس( ب  منظور بهبود ش خص ه ی رشد و عملکرد محموال  در کش ورزی پ ادار
 دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی

هسینعلی 

 علیخ نی

 دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی س زی شبی  م زی و بهین  م زی کمی و کیفی من بع نبه ی مطحی زارزمینی و محیط زاسامدل 811

 بزرگ هداد

 خلقی

 عراقی نژاد

 دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی مداراا  بهره برداری و کنترل در شبک  ه ی نبی ری و زهکشی ب  هدف بهره وری نب و انرژی 819

  پرورش ع طف

 رازی

صالح کورک 

 زاده

 دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی ب  هنگ م و بهین  م زی میستمه ی نبی ری ب  منظور افزااش بهره وری نب کش ورزی 857

 تیمورمهرابی

عبدالحسین 

 هورفر

 علی خلیلی

عبدالمدید 

 لی قا

 دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی و م زه ای بهس زی م زه ه ی نبی و رومت ای در ارتب ط ب  مس ئل مک نیک خ ک 858

علی رئیسی 

 امتبرق

جم ل عبداللهی 

 علی بیک

 دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی عنمر ک راای نلودگی خ ک و تغذا  گی ه در شرااط تنش 851
ثواقبی 

 فیروزنب دی

 رزائیفره د می دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی بهبود راندم ن روشه ی نبی ری 858

 دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی بررمی و ک ربرد پدومتری در پدولوژی و ارزا بی اراضی ب  منظور امتف ده بهین  و پ ادار از اراضی 851
فرادون 

 مرمدا ن

 ابراهیمی دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی مدلس زی کمی و کیفی من بع نب مطحی و زارزمینی ب  رواکرد بومی م زی 855
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 دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی مدلس زی شبی  م زی و بهین  م زی کمی و کیفی من بع نبه ی مطحی زارزمینی و محیط زاسا 851

 بزرگ هداد

 خلقی

 عراقی نژاد

 فرهبخش دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی ارتق ی روش ه ی شیمی ای اصالح خ که ی نلوده 850

 گرجی ان ری دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی ار خ ک ب  ت اید ب رهف ظا خ ک و نب و مداراا مواد نلی و م ختم ن خ کدما ا بی ب  مداراا پ اد 851

 مهدی شرف  دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی بررمی ت ثیر عوامل موثر بر بهبود واژگیه ی فیزاکی خ ک جها رمیدن ب  کش ورزی پ ادار 859

817 
رطوبا خ ک و تبخیر تعرق تحا شرااط فعلی و  -دله ی من مب جها برنورد دم  ارزا بی و تومع  م

 من راو ه ی اقلیم در ااران
 قهرم ن دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی

 دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی طراهی  ارزا بی و بهین  م زی م م ن  ه  و م شین ه ی کش ورزی 818

 علی جعفری

 علیرض  کیه نی

 مبلیهسین 

میداهمد 

طب طب ئی 

 علیمردانی

میدمعید 

 محتسبی

 محمود امید

 علی رجبی پور

 امدال  اکرم

 هدا اهمدی

 ش هین رفیعی

811 
علمی و کیفی  -تولید دانش فنی ب  بک رگیری فن نوری ه ی نوان ب  منظور ارتق ء ب  ج اگ ه اقتم دی 

 صن اع غذاای کشور
 دانشکده مهندمی وفن وری کش ورزی

 رضوی

 ب فیل

 موموی

 ام م جمع 

 خدائی ن

 ه دی نژاد

 رض ئی

 صفری

 ا رمند

 معینی

 ابراهیمی

818 
ارزا بی تنوع مولکولی موفولوژاک و فیتوشیمی ای برخی گی ه ن داروای و شن م ای ژنوتیپه ی برتر از نظر 

 تولید مت بولیا ه ی ث نوا 
 شکرپور دانشکده علوم و مهندمی کش ورزی

811 
ارتق  بهره وری نب کش ورزی ب  امتف ده از مدلس زی و فن وری ه ی نوان در شبک  ه ی  مداراا نبی ری و

 نبی ری و زهکشی
 دانشکده مهندمی و فن وری کش ورزی

 نوری

ابراهیمی ن 

 ط لشی

 شراعتمداری مهندمی و فن وری کش ورزی مک نی عوامل هواشن می در شرااط اقلیم-پیش بینی مدل م زی و پ اش زم نی  815

 مرکز بین المللی تحقیق   بی ب ن مط لع   ج مع من طق خشک و نیم  خشک ااران 811

 اهس نی

 کرامپور راح ن

 کشتک ر

 محمدخ ن

 مشهدی

 ن صری
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های تخصصی باید دارای برنامه توسعه  در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی نیز همچون دیگر زمینهعلمی کالم آخر آن که جهاد 

کوشد تا متناسب با نیازهای کشور و توان علمی خود و به  س کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران میمدون باشد. لذا پردی

ها را هر چه بیشتر تخصصی و در محورهای مشخص و کارشناسی شده پیگیری  منظور استفاده بهینه از منابع موجود، فعالیت

اورزی نیز همکاری الزم و کافی را در این زمینه مبذول داشته کند. امید می رود مسئولین امر بویژه در حوزه وزارت جهاد کش

اهلل با همفکری و همکاری کلیه مجموعه های وابسته به حوزه کشاورزی و منابع طبیعی ، ایران اسالمی بتواند در  تا انشاء

هره برداری اصولی از بکشاورزی و  ید محصوالترسیدن به یکی از اهداف عالیه نظام که همان استقالل و خودکفایی در تول

است موفقیتهای چشمگیری نائل شود، بطوریکه نه تنها در تولیدات کشاورزی به خود کفایی واقعی کشور منابع طبیعی  ذخایر

 برسد بلکه به قطب اول این حوزه در کشورهای منطقه نیز تبدیل شود . به امید آن روز ان شاءاهلل

 

 علی جعفری

 منابع طبیعیمعاون علمی پردیس کشاورزی و 
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