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  بسمه تعالی

  :پیش گفتار 

شتاب فزاینده تحوالت جهانی، شکاف عمده بین کشورها در میزان دسترسی به علوم و فناوري نوین، آینده 

نگري و ترسیم چشم انداز بلند مدت علم، تحقیق و فناوري و نیز تعیین مسیر پیشرفت کشور، گستره 

با نگاهی اندك بر گذشته .  در بر گرفته است  وسیعی از مطالعات مربوط به این حوزه ها را در دهه اخیر

فعالیتهاي دانشگاههاي مختلف در ایران در دهه هاي گذشته می توان به اهمیت پژوهش در رشد و توسعه 

  .علم و دانش پی برد 

با محور قرار دادن پژوهش  ایجاد ارتباطی نظام مند بین تحقیقات و توسعه مبتنی بر دانایی کشور منوط  

ان دهی فعالیتهاي علمی در قالب یک نظام منسجم براي بهره گیري بهینه از توانمندي ها و به سازم

  . ظرفیتهاي موجود می باشد 

برغم وجود محدودیت منابع و امکانات، اعضاي هیئت علمی محترم پردیس کشاورزي و منابع طبیعی 

یتهاي نسبی ارزشمندي در سطح دانشگاه تهران در انجام فعالیتهاي پژوهشی خود در سالهاي اخیر موفق

اطالعات و شواهد موجود بیانگر روند رو به رشد تولید علم در این . ملی و بین المللی کسب نموده اند 

.مجموعه علمی کشور است 

گزارش پیش رو آیینه فعالیتهاي پژوهشی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران یکی از 

نگاهی به فعالیتهاي انجام یافته و گزارش آن جهت اطالع . الی کشور است قدیمی ترین نهادهاي آموزش ع

این کارنامه مربوط به فعالیتهاي پژوهشی اعضاء . عموم به سطح خودباوري جامعه دانشگاهی خواهد افزود 

این گزارش شامل معرفی طرحهاي . می باشد  1385تا سال   1380محترم هئیت علمی پردیس از سال

شده و در دست اجرا ، مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها ، مقاالت چاپ شده در مجالت  پژوهشی اجرا

  .می باشد ... علمی ، کتاب منتشر شده ، فرصت هاي مطالعاتی و 

از آنجا که این گزارش براي اولین بار در سطح پردیس تدوین شده، بدون شک داراي نواقص عدیده اي 

  .دهاي همکاران محترم این نواقص در گزارشات بعدي رفع خواهد شد با کمک و رهنمو.. است که انشاء ا
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در خاتمه برخود الزم می دانم از همکاري هاي ارزنده اعضاء محترم هئیت علمی، معاونین پژوهشی 

دانشکده ها ، روساي محترم مراکز تحقیقاتی تحت پوشش و کارشناسان محترم حوزه پژوهشی که در ارائه 

داده اند ، به ویژه سرکار خانم مهندس رسائی و سرکار خانم ازگلی که مسئولیت تهیه  اطالعات ما را یاري

  .این مجموعه را بر عهده داشته اند تشکر و قدردانی نمایم 

   

  سعید یزدانی                                                                       

  معاون پژوهش و فناوري پردیس و منابع طبیعی                                                

  دانشگاه تهران                                                                     
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  تاریخچه پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران

  

  

  طبیعی دانشگاه تهرانسر در ضلع شمالی پردیس کشاورزي و منابع ): 1(شکل

  

        ” مدرسه فالحت”و تأسیس  1301به سال تاریخچه پردیس کشاورزي و منابع طبیعی کنونی 

تربیت مباشر براي اداره  ،در این سال به منظور تربیت نیروي انسانی براي انجام خدمات فالحتی. ی گرددمبر

ت أمدرسه فالحت با حضور هی ،قصباتو  هاي قراء روستاها و تربیت آموزگار براي تدریس در دبستان

در شهریور ماه  .راي گواهینامه ابتدایی در این مدرسه پذیرفته می شدندادولت وقت افتتاح شد و داوطلبان د

   هاي آموزشی  ه به گرو تغییر نام داد و سه عالی فالحت و صنایع روستاییعنوان مدر مدرسه فالحت به  1302

دوره مدرسه عالی فالحت در تهران به . ند، نوغان و چایکاري تقسیم شدوريدامپرهاي کشاورزي،  ماشین

  .مدت دو سال شامل دروس علمی و یک سال نیز در کرج شامل عملیات زارعی بود

  

یک باب دبیرستان کشاورزي  ،نظر به احتیاج زیاد کشور به متخصصان کشاورزي 1311در سال  

اي گواهینامه سوم متوسطه بودند در دبیرستان کشاورزي ضمیمه مدرسه فالحت گردید و کسانی که دار

این افراد پس از طی دوره سه ساله دبیرستان گواهینامه کامل متوسطه را دریافت می کردند  ،پذیرفته می شدند

و می توانستند در صورت تمایل تحصیالت خود را در مدرسه عالی فالحت ادامه دهند و یا به معلمی 

  .بپردازند



٤

دکتر مرتضی گلسرخی کفیل مدرسه عالی  ،سال تاسیس دانشگاه تهران ،1313وم سال در نیمه د

سال روند عادي خود را  6این مدرسه . فالحت به تاسیس کالس هاي فنی دفع آفات نباتی همت گماشت

به وسیله وزرات کشاورزي دانشکده کشاورزي  .به دانشکده کشاورزي تبدیل گردید 1319طی کرد و درسال 

هیئت وزیران طی تصویب نامه اي دانشکده کشاورزي را از  1324اسفند ماه  16داره می شد ولی در سابق ا

همزمان با این الحاق دبیرستان کشاورزي موجود در . وزارت کشاورزي منتزع و به دانشگاه تهران الحاق کرد

  .دانشکده منحل گردید

کشاورزي سه ساله بود و کلیه  دوره تحصیالت لیسانس مهندسی1336الزم بذکراست که تا سال 

دانشجویان در رشته کشاورزي عمومی تحصیل می کردند و درس هاي عملی و نظري براي تمام دانشجویان 

سال افزایش یافت و دانشجویان در سال اول و  4یکسان و اجباري بود ولی در این سال دوره تحصیالت به 

 ،ر سال سوم و چهارم در یکی از رشته هاي زراعتدوم درس هاي عمومی و پایه اي را طی می کردند و د

ماشین هاي کشاورزي و دفع آفات نباتی تحصیل می کردند و  ،جنگل ،آبیاري و عمران روستایی ،باغبانی

تغییر و نظام واحدي ایجاد شد و مدت دوره  1342این روند در سال . گواهی لیسانس اخذ می نمودند

پردیس کشاورزي و منابع طبیعی . ق لیسانس هم تاسیس گردیدلیسانس چهار ساله شد و دوره هاي فو

  . ایران استو منابع طبیعی  کشاورزي مرکز آموزشبزرگترین  قدیمی ترین ودانشگاه تهران 

شکل  1382این پردیس از ترکیب دانشکده هاي کشاورزي و منابع طبیعی در تاریخ ششم اسفند ماه 

سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی دانشگاه و نشگاه تهران، هدف از اصالح ساختار تشکیالتی دا. گرفت

و تنوع چشمگیر  موزشی پـژوهشی و اجرایی دانشگاه، با توجه به گستردگی فعالیت هاآیندهاي آتسریع در فر

تعدادي پردیس مستقل با ، دانشگاه تهراناصالح ساختاري اساس مصوبه  بر .بوده استرشته هاي تحصیلی 

دانشگاه هاي تخصصی تشکیل شده که از نظر تشکیالتی و اداري جزئی از دانشگاه تهران اختیاراتی شبیه 

  . نددش محسوب می

به منظور تمرکز زدایی، کوچک سازي ستاد دانشگاه، تفویض اختیارات بیشتر طرح  این ف اصلیهد

    ه نحوي صورتواگذاري اختیارات به پردیس ها ب البته: می باشدافزایش کارایی و کاهش دیوان ساالري 

و مالی دانشگاه تهران همواره حفظ  يآموزشی، پژوهشی و ادار که روح واحد حاکم بر فعالیت هاي گیردمی 

اعم از دانشجویان ، (مراجعین به سیستم دانشگاه در داخل ساختار به گونه اي طراحی شده است که  .شود

کشاورزي  پردیس .دانشگاه تهران واحد بیابند وخارج آن خود را در  )اعضاي هیئت علمی و کارکنان دانشگاه

  و  کند فعالیت می تهرانمستقل در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه  بطورو منابع طبیعی دانشگاه تهران 
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با عناوین دانشکده مهندسی آب و خاك، مهندسی بیوسیستم  دهدانشکشش  اي از پردیس شامل مجموعه این

 شامله کشاورزي، علوم زراعی و دامی، علوم باغبانی و گیاهپزشکی، منابع طبیعی کشاورزي، اقتصاد و توسع

آموزش  علوم دامی، ترویج و اقتصاد کشاورزي، آبیاري و آبادانی، باغبانی، با عناوین گروه آموزشی چهارده

، رزينباتات، مهندسی مکانیک ماشینهاي کشاو ، گیاهپزشکی، زراعت و اصالحمهندسی علوم خاكکشاورزي، 

 مناطق خشک ءاحیا ،اقتصاد جنگل جنگلداري و ،کاغذ بصنایع چو علوم و ،ییعلوم و مهندسی صنایع غذا

مرکز تحقیقاتی همزیستی با و بیوتکنولوژي کشاورزي  پژوهشی گروه ،شیالت و محیط زیست ،یکوهستان و

  .کویر تشکیل شده است

  

  هاي پردیس کشاورزي و منابع طبیعی  معرفی دانشکده

  

 ،چهارده گـروه آموزشـی   ،پردیس کشاورزي و منابع طبیعی از شش دانشکده انطور که اشاره شدهم

این واحد آموزشی با بیش از سه ربع قرن قدمت، . تشکیل شده استو یک گروه پژوهشی یک مرکزتحقیقاتی 

 .درخشد انه میهاي ایران و بلکه در خاورمی ی مشابه دانشگاهدر میان واحدهاي آموزش نه تنها  همچون نگینی

  .ارائه شده است) 2(و ) 1(در جداول شماي کلی این پردیس 
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  سال تاسیس وتعداد اعضاي هیات علمی ،نام دانشکدها، مراکز تحقیقاتی و گروهها):  1(جدول 

تعداداعضاي هیئت 

علمی

سال 

)ش.ه(تاسیس

گروهها مرکز/ نام دانشکده ردیف

7 اقتصاد کشاورزي  1342   دانشکده

و توسعه اقتصاد  

کشاورزي

1

12 ترویج و آموزش کشاورزي  1350

16 1335 باغبانی
  دانشکده

علوم باغبانی وگیاهپزشکی

2

18 1342 گیاهپزشکی

11 1334
مهندسی مکانیک ماشین هاي 

کشاورزي

دانشکده                      

مهندسی بیوسیستم 

کشاورزي

3

11 1340 صنایع غذایی

29 1342 زراعت واصالح نباتات
دانشکده                          

علوم زراعی و دامی

4

14 1340   علوم دامی

13 1339 خاکشناسی
  دانشکده

مهندسی آب و خاك

5

15 1337 آبیاري و آبادانی

14 1345 جنگلداري و اقتصاد جنگل

  دانشکده

منابع طبیعی

6

11 1353 شیالت و محیط زیست

10 1345 صنایع چوب و کاغذ

13 1345 احیاء مناطق خشک و کوهستانی

2 1354

گروه پژوهشی کشاورزي و منابع 

  طبیعی 

مرکز تحقیقات بین المللی 

  همزیستی با کویر

7

__  1378 __  
گروه پژوهشی 

  بیوتکنولوژي کشاورزي

8  
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دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي) 1

  
  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران    نمایی از دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي) 2(شکل                       

  

دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي همزمان با تشکیل پردیس کشاورزي و منابع طبیعی از مجمـوع  

  .شده استدو گروه آموزشی اقتصاد کشاورزي و ترویج و آموزش کشاورزي تشکیل 

  

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزي  

ــال    ــود را از س ــت خ ــروه فعالی ــن گ ــعدر  1342ای ــی و ا مقط ــال  زکارشناس ــع  1350س در مقط

، در مقطـع  اقتصـاد کشـاورزي  در رشته  کارشناسیمقطع در حال حاضر در  .ارشد آغاز کرده است کارشناسی

در رشـته اقتصـاد   دکتري ر مقطع د  و اقتصاد کشاورزي و مدیریت کشاورزي در رشته هاي کارشناسی ارشد

مدیریت و تولید کشاورزي، سیاست و توسـعه کشـاورزي، اقتصـاد منـابع طبیعـی،      کشاورزي با گرایش هاي 

.دانشجو می پذیرد ریزي کشاورزي بازاریابی محصوالت کشاورزي، برنامه

نفـر   1و ادیار نفر است 3نفر دانشیار،  3شامل  1385علمی این گروه تا آخر سال  تعداد اعضاي هیأت

عنوان کتاب فارسـی و حـدود    785کتابخانه با ظرفیت یک این گروه داراي  .بوده استنفر  27 "جمعامربی 

  .می باشد مرکز کامپیوتریک  عنوان التین و 200
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در ایـن  1384از سـال  قطب علمی مطالعات استراتژي توسعه بخش کشـاورزي کشـور   عالوه بر آن 

ل حاضر هر یک از اعضاي هیات علمی گروه و دانشجویان تحصـیالت تکمیلـی   در حا. گروه تشکیل گردید

طی سالهاي . بصورت تخصصی موضوعات تحقیق خود را متناسب با برنامه قطب انتخاب و اجراء می نمایند

  .گذشته طرحهاي پژوهشی متعددي در گروه توسط اعضاي هیأت علمی انجام شده است

  :ا شده گروه به شرح ذیل می باشدچند نمونه از طرح هاي پژوهشی اجر

؛قیمت گذاري اقتصاد آب کشاورزي در زمینهاي تحت شبکه آبیاري ساوه  

       بررسی ساختار بازار صنایع تبدیلی گوجه فرنگی وتـاثیر آن بـر توزیـع منـافع حاصـل از نـو آوري

  ؛)مطالعه موردي استان خراسان ( بیولوژیکی 

 ؛ایرانثار اقتصادي سیاست نان ارزان در آبررسی  

؛بررسی اثر آزاد سازي تجاري بر توزیع در آمد در ایران  

 با تاکید بر صادرات آن -بررسی اقتصادي تولید زعفران.  

  

 ترویج و آموزش کشاورزيگروه آموزشی

طرح پـذیرش   1368ر سال د. آغاز گردید 1350رشته کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزي در سال 

دوره  نیـز  1374سـال  و از  قرار گرفتو آموزش کشاورزي مورد موافقت دانشجوي کارشناسی ارشد ترویج 

  .گردید تصویبش عالی زآمو و وزارت علوم در 1379در سال در دانشگاه تهران و این رشته  دکتراي

 و در مقطـع  تـرویج و آمـوزش کشـاورزي    رشـته  کارشناسـی  در مقطـع  ایـن گـروه   در حال حاضـر  

در دکتـري   و در مقطـع  آموزش کشاورزي ،ترویج کشاورزي، روستاییتوسعه در رشته هاي ارشد  کارشناسی

  .پذیرد دانشجوي می آموزش کشاورزي و ترویج کشاورزي ی،هاي توسعه روستای گرایش

 و       نفـر اسـتادیار   5نفـر دانشـیار،    4نفر استاد،  1شامل  1385علمی این گروه تا آخر سال  تعداد اعضاء هیأت

  .می باشد نفر 12جمعاٌ  نفر مربی 2

 ،آزمایشـگاه تصـویربرداري  شـامل   و پژوهشی گروه تـرویج و آمـوزش کشـاورزي    ي آموزشیهافضا

، )نسـخه نشـریه   550عنوان کتاب فارسی و التین و بـیش از   300با (کتابخانه تخصصی ، آزمایشگاه عکاسی

  .رددمی گو مرکز کامپیوتر  GISکارگاه  و گاه سیستمهانمایشآزمایشگاه دیداري و شنیداري 
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  :چند نمونه از طرح هاي پژوهشی اجرا شده گروه به شرح ذیل می باشد

    بررسی عوامل موثر بر میزان استفاده کارشناسان ترویج کشاورزي از فنـاوري اطالعـاتی و ارتبـاطی

)ICT(؛  

؛چالش ها و راهبردهاي عمده توسعه پایدار روستایی در ایران از نظر کارشناسان مسایل روستایی  

سی عوامل موثر بر پذیرش بیمه گنـدم و تحلیـل موانـع و مشـکالت موجـود درایـن زمینـه در        برر

  ؛شهرستان تفرش، ایران

 بررسی الزامات بکارگیري رهیافتFSR/E  در شرایط ایران از دیدگاه کارشناسان ترویج و محققـان

  ؛کشاورزي

؛دراستان مرکزي هاي ارتباطی مروجان و کارشناسان ترویج دولتی بررسی مقایسه اي مهارت

طراحی مدل هاي منظم ترویج، آموزش، وزارت توسعه کشاورزي.

  

پزشکی باغبانی و گیاهعلوم دانشکده ) 2

  

  
  دانشگاه تهران نمایی از گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی): 3(شکل       

  

ابع طبیعـی از مجمـوع گـروه    همزمان با پردیس کشاورزي و من علوم باغبانی وگیاهپزشکی دانشکده

  .علوم باغبانی و گیاهپزشکی دانشکده کشاورزي سابق دانشگاه تهران تشکیل شد



١٠

  

  

گروه آموزشی باغبانی  

نیز  1347شد و در سال کشاورزي آغاز در دانشکده  1335علوم باغبانی در مهرماه سال کارشناسی شته ر

علـوم باغبـانی و   در رشـته هـاي    کارشناسی  مقطع در حال حاضر در  .گردیدارشد آن دائر  مقطع کارشناسی

      درختـان، فیزیولـوژي و اصـالح     هـاي فیزیولـوژي و اصـالح    با گرایش ارشد کارشناسیدر مقطع  فضاي سبز

اي و عطـري،   ها و گیاهان زینتی، فیزیولـوژي و گیاهـان دارویـی، ادویـه     ها، فیزیولوژي و اصالح گل سبزي

هـاي   بـا گـرایش   مقطع دکتريو در  برداشت بیوتکنولوژي و ژنتیک مولکولی فیزیولوژي و تکنولوژي پس از

ها و گیاهـان زینتـی،    ، فیزیولوژي و اصالح گل ها درختان، فیزیولوژي و اصالح سبزي  فیزیولوژي و اصالح

اي و عطري، فیزیولوژي و تکنولـوژي پـس از برداشـت بیوتکنولـوژي و      فیزیولوژي و گیاهان دارویی، ادویه

.پذیرد دانشجو می ک مولکولیژنتی

نفـر   10دانشـیار،  نفـر  3نفـر اسـتاد،    1شـامل   1385علمی این گروه تا آخر سـال   تعداد اعضاي هیأت

  .باشد مینفر  16جمعاٌ نفر مربی  2استادیار و 

  

  

  دانشگاه تهران پردیس کشاورزي و منابع طبیعی گلخانه نمایی از): 4(شکل

  

  :گروه عبارتند از آزمایشگاهی و تحقیقاتی فضاهاي
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    نـژادي   زراعـی و بـه    بعنوان طرح به 1350هاي اولیه دهه  که در سال ،مرکز تحقیقات گروه باغبانی .1

هکتـار شـامل    40 گذاري شد و در حال حاضر زمینی به مساحت  ترین گیاهان باغی ایران پایه مهم

هـا بـه    ویان در ایـن بـاغ  ـ پژوهشی و مجهز به آزمایشگاه صحرایی است و دانشج باغهاي آموزشی

هاي مربوط به میـوه کـاري    هرس و تربیت درختان و عملیات و پژوهش  کشت و کار درختان میوه،

هـا از جملـه    در عین حال زمـین وسـیعی بـراي کشـت و کـار و بـذرگیري از سـبزي       . پردازند می

. تصاص یافتـه اسـت  زمینی، ذرت، مارچوبه و غیره اخ ها، سیب ها، کلم پیازي  فرنگی، کدوئیان، گوجه

در ایـن مرکـز   . قطعاتی نیز براي کشت و کار گیاهان دارویی و گیاهان زینتی اختصاص دارد "ضمنا

نامـه و رسـاله دانشـجویان مقـاطع      تحقیقاتی فعالیتهاي مختلف از جمله آزمایشات مربوط بـه پایـان  

  .پذیرد کارشناسی ارشد و دکتري صورت می

  دانشگاه تهران  کشاورزي و منابع طبیعیپردیس نمایی از گلخانه ): 5(شکل
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ها و گیاهان زینتـی یکسـاله، دو سـاله و دائمـی      اي است که در آن گل مجموعه ،هاي گروه گلخانه.2

. مختلف بشمار می رود هاي تحقیقاتی ل مناسبی براي بررسیشود و مح کشت و کار و نگهداري می

هـاي    اي و تولید خارج از فصل روي سبزي همچنین گلخانه سبزیکاري براي انجام تحقیقات گلخانه

.گیرد قرار می  مختلف مورد استفاده

  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهراننمایی از باغ گیاه شناسی ): 6(شکل

  

هـا و   مجموعه زیبا و ارزشمندي از انـواع درختـان، درختچـه   ی، گروه علوم باغبان گیاه شناسیباغ .3

و آشنایی  یچند ساله را درون خود جاي داده است که براي آموزش شناسای تا گیاهان علفی یکساله

.رود با گیاهان مختلف و همچنین بازدید افراد عالقمند به کار می
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  دانشگاه تهران پردیس کشاورزي و منابع طبیعی  گیاه شناسی نمایی از باغ ): 7(شکل                      

  

شده از گیاهان بومی نقاط مختلف ایران  هاي خشک تعداد زیادي نمونه ،علوم باغبانیهرباریوم گروه .4

باشند و اولـین بـار توسـط ایـن هربـاریوم گـزارش        هاي تیپ می را داراست که برخی از آنها نمونه

.اند شده

 هـاي  امکانات الزم را براي انجـام آزمایشـات دقیـق در زمینـه    ، هاي گروه علوم باغبانی آزمایشگاه.5

مختلف فیزیولوژي و تغذیه، بیوتکنولـوژي، کشـت بافـت، فیزیولـوژي پـس از برداشـت و مطالعـه        

 .آزمایشـگاه بیولـوژي  ،زمایشـگاه بیوتکنولوژي آکـه شـامل    نموده اسـت   هاي گیاهی فراهم هورمون

آزمایشـگاه گیـاه شناسـی     ،2آزمایشـگاه گیـاه شناسـی     ،1آزمایشگاه گیاه شناسی ، آزمایشگاه تغذیه

  .می باشد برداشت ازپس آزمایشگاه گیاه شناسی  ،هاي گیاهی هورمون

پایان نامه عنوان  700عنوان کتاب عمومی و متفرقه ،  800همچنین کتابخانه این گروه داراي ظرفیت 

  .نشریات می باشد عنوان  600و

  

  :چند نمونه از طرح هاي پژوهشی اجرا شده گروه به شرح ذیل می باشد 
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آمونیوم گوجه فرنگی کلخانه اي رقم   تعیین مقدار نیازHAMRA ps    واثر آن برکیفیـت وکمیـت

؛محصول

؛بررسی تاثیر بسته بندي با اتمسفر تعدیل شده روي کیفیت  

 بررسی تولید الین خالص پیاز هاي بومی ایران در محیط درون شیشه اي به منظور تولید بذر هیبرید

F1؛  

  انی مـوثر و تعیـین بهتـرین     ارکانوژنر، فنولوژي گل ، دوره گـرده افشـPolinizer     بـراي گالبـی    

  ؛میوه

 مطالعه مقدماتی چگونگی کنترل سال آوري درختان پسته و مقایسه برخی از صفات کمی و کیفی در

  ؛هاي آوري و نا آوري سال

  

پزشکی   گروه آموزشی گیاه

  
  دانشگاه تهرانشکی نمایی از گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم باغبانی و گیاهپز): 8(شکل

  

پس از تغییر و تحوالت مختلف . شد در مدرسه فالحت تدریس می 1301از سال ” دفع آفات”درس 

دوره کارشناسی ارشد از سـال  . تبدیل شد” گیاهپزشکی”به گروه ” بخش دفع آفات نباتی”نام  1344در سال 

انـدازي   شناسی گیـاهی راه  بیماريشناسی کشاورزي و  در دو رشته حشره 1354و دوره دکتري از سال  1342

مقطـع کارشناسـی   ی، گرایش مهندسی گیاهپزشک با این گروه در حال حاضر در مقاطع کارشناسی. شده است
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ــد ــاي ارش ــته ه ــره در رش ــاري  حش ــاورزي و بیم ــی کش ــاهی شناس ــی گی ــري، شناس ــع دکت ــته  مقط  در رش

شناسـی،   شناسی، نماتدلوژي، ویـروس  چشناسی گیاهی با چهار گرایش ـ قار  کشاورزي و بیماري شناسی حشره

.پذیرد دانشجو می شناسی باکتري

نفر مربـی   1نفر استادیار و  8  نفر دانشیار، 5نفر استاد،  4علمی این گروه شامل  تعداد اعضاي هیأت

  .باشد مینفر  18جمعاٌ 

نجسـاله  قطب علمی کنترل بیولوژیکی آفات و بیماري هاي گیاهی کشور نیز در این طبـق برنامـه پ   

توسعه کشور نیز در این طبق برنامه پنجساله توسعه کشور در این گـروه تشـکیل گردیـد و اغلـب اسـاتید و      

  .دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه در قطب علمی مشغول فعالیت هستند

شناسـی،   هـاي ویـروس   گلخانـه تحقیقـاتی در زمینـه    3گـروه شـامل    تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقـاتی از 

شناسـی   شناسـی گیـاهی ـ حشـره     هـاي بیمـاري   آزمایشـگاه در زمینـه   8بیش از ، شناسی سی و حشرهشنا قارچ

آزمایشـگاه میکروسـکوپ    و نیز انکوباتور متحرك 6اطاقک انسکتاریوم بیش از  8 و شناسی کشاورزي و سم

  .می باشدالکترونی 

  

  
  دانشگاه تهراطبیعی نمایی از ساختمان موزه جانورشناسی پردیس کشاورزي و منابع ): 9(شکل

  

موزه جانور شناسی  

اد گروه توسط شادروان دکتر جالل افشار ، است 1307در سال گروه گیاهپزشکی موزه جانور شناسی 

 بخش علمیکه . داراي دو بخش است نمایشی این موزه از نظر ساختار علمی و. تأسیس گردیدگیاهپزشکی 
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هزار نمونه کنه  5000نمونه حشره و  50000 "تقریبا.ستشامل نمونه هاي شناسایی شده حشرات و کنه ها ا

ـ    ه هـا مـورد   جمع آوري شده در این قسمت نگهداري می شود که براي مطالعات رده بنـدي حشـرات و کن

در  بوده که توضـیحاتی  یبومی و غیر بوم شامل انواع جانورانموزه نیز بخش عمومی . استفاده قرار می گیرد

و انجـام تحقیقـات مـرتبط بـا      این بخش براي آموزش دانشجویان .یه شده استنها اراآزمینه زیست شناسی 

  .مورد استفاده قرار می گیردحشرات و جانوران 

  

  
  دانشگاه تهران  موزه جانورشناسی پردیس کشاورزي و منابع طبیعیاز نمایی ): 10(شکل                                     

  

پژوهشـی، اتـاق تاکسـیدرمی ،     –ي آزمایشـگاه هـاي آموزشـی    عالوه بر دو بخش فـوق مـوزه دارا  

عکاسخانه و کتابخانه تخصصی می باشد که همواره مورد استفاده استادان ، پژوهشگران و سـایر عالقمنـدان   

  .می گیردقرار 
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هـا، کنـه شناسـی     در گروه در زمینه مبارزه بیولوژیکی با آفات و بیماري بسیار زیادي يها شوهژو پ طرحها

ها و نیز بیوتکنولوژي حشره شناسـی و بیمـاري شناسـی     قارچ سیماتیک حشرات و سم شناسی، اورزي،کش

   .گیاهی صورت گرفته و یا در حال انجام می باشد

  :چند نمونه از طرح هاي پژوهشی اجرا شده گروه به شرح ذیل می باشد

؛بررسی اثر مواد فرار القایی در برهمکنش گیاهان میزبان با سن شکارگر  

هاي ویروس موزائیک سویا  تعیین استرین )SMV  (؛در استان مازندران  

    تعیین پارامتر هاي واکنش تـابعی زنبـورTrissolcus - jrandis     حاصـل از تخـمPodisus  

  ؛روي سن گندم ومقایسه آن بازنبورهاي مزرعه

؛هیتاثیر فر آورده هاي گیاهی چریش در کنترل کرم قوزه پنبه در شرایط آزمایشگا  

 تعامل قارچVerticillum  lecanii  با کفشدوزكAdonia variegegata   براي کنترل شـته

  ..Myzus persicaeسبز هلو 
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دانشکده علوم زراعی و دامی) 3

  
  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی  دانشگاه تهران    نمایی از دانشکده علوم زراعی ودامی): 11(شکل

  

از زمان تشکیل پردیس کشاورزي و منابع طبیعی از مجموع دو گـروه  علوم زراعی و دامی دانشکده 

مصرفی این دو گروه  بطور خالصه در ادامه نباتات و علوم دامی تشکیل گردید که  آموزشی زراعت و اصالح

  .می گردند

  

و اصالح نباتات گروه آموزشی زراعت

با نام زراعـت  اگرچه فعالیت آن  .گروه به سال تاسیس دانشکده کشاورزي باز می گردد تاسیسسابقه 

در  .واحدي آغاز شده است یو پس از تغییر نظام آموزشی ساالنه به نظام آموزش 1342ازسال واصالح نباتات 

رشـته   1384در سـال   وکارشناسی ارشد زراعت و کارشناسی ارشد اصـالح و نباتـات    هاي هدور 1347سال 

دوره دکتراي اصالح نباتـات بـا دو گـرایش ژنتیـک      1372ل در سا .راه اندازي گردیدعلوم و تکنولوژي بذر 

دوره دکتراي زراعت بـا دو گـرایش فیزیولـوژي و    نیز  1376در سال  .دیگردآغاز بیومتري و ژنتیک ملکولی 

  . هاي هرز ایجاد شدندفدکتراي شناسایی و مبارزه با عل دوره 1384اکولوژي و در سال 

نفـر   3نفر استادیار و  8نفر دانشیار،  10نفر استاد،  8شامل   1385 علمی این گروه تا آخر سال هیأت اعضاي
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  .باشد مینفر  29جمعاٌ مربی 

  

  

  دانشگاه تهران نمایی از مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی): 12(شکل     

  

  : آنها عبارتند ازمهمترین . متعددي است تحقیقاتیمراکز و  هاآزمایشگاهگروه زراعت و اصالح نباتات داراي 

هـزار   20گیاهی شامل غالت با بـیش از   يبانک ژن گیاهی جهت نگهداري ژرم پالسم ها- 1

؛هزار مورفوتیپ 10مورفوتیپ و یک بانک ژن با حدود 

  ؛آموزشی -مزرعه تحقیقاتی-2

 نتیـک ژ آزمایشگاه هاي فیزیولوژي، اکولوژي ، علف هاي هرز ، سیتو لوژي ، کشت بافت ، -3

  ؛ح نباتات و علوم و تکنولوژِي بذراصال مهندسی ژنتیک، بیوتکنولوژي ،

  ؛گلخانه تحقیقاتی در بخش غالت و حبوبات- 4

   .دو سردخانه-5

گروه زراعت و اصالح نباتات بخاطر داشتن جایگاه ویژه در کشور موفـق بـه اخـذ مجـوز دو عنـوان       

چند نمونه . شده است... بات قطب علمی به زراعی، به نژادي و بیوتکنولوژي گیاهان علوفه اي کشور و حبو

  :از طرح هاي پژوهشی اجرا شده گروه شامل

 ؛بومی و زراعی با استفاده از روشهاي مولکولی,بررسی تنوع ژنتیکی گندم وحشی  

؛بررسی ترکیب پذیري و عمل ژنها در گندم نان در شرایط تنش خشکی  
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در ارقام ) سوماکلول ( ویشی القاء رشد مجدد کالوس هاي غیر فعال شده وبررسی تنوع سلولهاي ر

  ؛جو

؛بررسی ژنتیکی ارقام جو نسبت به سفیدك سطحی با استفاده از تجربه میانگین نسلها  

؛بررسی تراکم بوته و سطوح نیتروژن برعملکرد کمی و کیفی گیاه داروئی بابونه  

یگروه آموزشی علوم دام

  

  

  پردیس کشاورزي دانشگاه تهران و دامی نمایی از گروه علوم دامی دانشکده علوم زراعی): 13(شکل

  

البتـه بخشـی از   . در دانشـکده کشـاورزي شـروع شـده اسـت      1335تدریس درس دامپروري از سال 

رشـته   1340در سـال  . تأسـیس شـده بـود    1334شد از سال  شناخته می” واحد دامداري”دانشکده که به نام 

و در  ي دانشکده به رسمیت شناخته شـد ز گروههابه عنوان یکی ا 1342دایر شد و از سال ” دامپروري رسما

و در مقطـع  گرایش نشـخوارکنندگان و گـرایش غیرنشـخوارکنندگان     با کارشناسی حال حاضر در سه مقطع

فیزیولوژي دام، ژنتیک و اصـالح نـژاد دام، گـرایش زنبـور       هاي تغذیه دام و طیور، گرایش با ارشد کارشناسی

فیزیولوژي دام، ژنتیک و اصالح نـژاد دام، رشـته تغذیـه دام شـامل دو      هاي رشتهدر دکتريو در مقطع عسل 

.دانشجو می پذیرد گرایش تغذیه نشخوارکنندگان و تغذیه طیور

 3نفر اسـتادیار و   7نفر دانشیار،  3نفر استاد،  1شامل  1385علمی این گروه تا آخرسال  تعداد اعضاي هیأت 

   .باشد مینفر  14جمعاٌ نفر مربی 
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  دانشگاه تهران  نمایی از ایستگاه علوم دامی  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی): 14(شکل                                          

  

 مزرعه آموزشی مستقر درایستگاه علوم دامی اکثر فعالیتهاي پژوهشی و آموزشی گروه علوم دامی در 

، بندي دام و طیور سازي و بسته یسات کشتارگاه و آمادهتأس، زایشگاه نگهداري گاوهاي بومیکه داراي  پردیس

جهت استفاده دانشـجویان نیـز   مرکز کامپیوتر گروه داراي یک . بوده، انجام می گیردسالن مرغهاي تخمگذار 

چند نمونه از طرح هاي پژوهشی اجـرا  . طرحهاي تحقیقاتی فراوانی در این گروه انجام شده است. می باشد

  :ی باشدشده گروه به شرح م

؛تعیین سطح مناسب مصرف مکمل هاي معدنی در تغذیه گوساله هاي پرواري هلشتاین  

؛همگنی و نا همگنی واریانس بین گله ها و سطوح مختلف تولید در گاوهاي هلشتاین  

 آمیخته تجارتی مرغ مادر گوشتی از نظر صـفات رشـد و تولیـد مثـل در شـرایط       3مقایسه عملکرد

  ؛)تفاوتمدیریتی و تغذیه اي م

؛اثر افزودن بیوتین به جیره گاوهاي شیرده پرتولید بر عملکرد آنها  

؛تعیین قابلیت هضم وخصوصیات تجزیه پذیري مواد خوراکی

  

  :مزرعه آموزشی پژوهشی پردیس کشاورزي ومنابع طبیعی 

ــور پژوهشــی و تحقیقــاتی    ــوزش هــاي عملــی دانشــجویان، انجــام ام ــا هــدف آم ــن مزرعــه ب ای

لمـی و انجـام امـور مربـوط بـه پایـان نامـه هـاي دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی در            اعضاي هیئت ع

ــل کشــت آن در حــدود    1329ســال  ــد قاب تأســیس گردیــده و در حــال حاضــر مســاحت اراضــی مفی
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مزرعـه آموزشـی و پژوهشـی پـردیس کشـاورزي و منـابع طبیعـی داراي انـواع         . هکتار مـی باشـد   255

.ر جهت امور آموزشی و پژوهشی بکار می رودکه دمختلف ماشین هاي کشاورزي بوده 

  

  

دانشکده مهندسی آب و خاك  ) 4

    

  

  پردیس کشاورزي دانشگاه تهران نمایی از گروه آبیاري و آبادانی دانشکده مهندسی آب و خاك): 15(شکل

  

ی و مهندسی علوم دو گروه آموزشی مهندسی آبباري و آبادانبا ادغام دانشکده مهندسی آب و خاك 

خالصه اي از تاریخچه و فعالیتهاي آموزشی ـ پژوهشی دو گروه در ادامه گزارش شده  : اك تشکیل گردیدخ

  .است

  

و آبادانی آبیاري مهندسی گروه آموزشی  

رشته مهندسی علـوم زراعـی فعالیـت خـود را آغـاز نمـود و از         با تاسیس 1337سال  از  این گروه

  .ه مهندسی آبیاري و آبادانی تغییر نام دادطبق تصویب شوراي دانشگاه به رشت  1340سال
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هـاي  بـا گـرایش    مقطـع کارشناسـی  در گروه در رشته مهندسی آبیاري و آبادانی در حال حاضر این

 4و دکتري در مقطع کارشناسی ارشد  زهکشی، سازه هاي آبی و منابع آب و در مقاطع درمهندسی آبیاري و 

اعضـاي  تعـداد   .دانشجو می پذیرد آبی و هواشناسی کشاورزيهاي  آبیاري و زهکشی، سازه، منابع آبرشته 

  .باشد  نفر مربی می 1 فر استادیار ون 9نفر دانشیار،  3نفر استاد،  3شامل  نفر 16حال حاضر گروه علمی  هیأت

،آزمایشگاه مهندسی محـیط  آب و خاك هآزمایشگاه هاي رابطشامل گروه  زمایشگاهی و تحقیقاتیآ تجهیزات

تکنیـک و  مکانیـک خـاك، ژئو  ، RSو  GISآزمایشگاه شناسی، اي و زهکشی، زمین شناسی، هوآبیار ،زیست

ساخت مدل هـاي   بمنظورگروه این هیدرولیک  تحقیقاتی آزمایشگاه .هیدرولیک می باشد و مقاومت مصالح

  . هیدرولیکی و انجام سایر آزمایش هاي آبیاري راه اندازي شده است

 دواست کـه شـامل   بوده  ایران هاي هواشناسییمی ترین ایستگاه بخش هواشناسی داراي یکی از قد

  .ایستگاه در داخل پردیس و مزرعه آموزشی می باشد

فعالیت هاي پژوهشی مختلفـی   .می باشد مجهز کامپیوتر مرکزخصصی و ت کتابخانهگروه داراي یک 

نالهاي  معتبر داخلی و خارجی به در گروه آبیاري و آبادانی در حال انجام است که هر ساله نتایج آنها در ژور

   و بهسـازي   رزیـابی ابـه عنـوان قطـب علمـی      1384گروه مهندسی آبیاري و آبادانی در سال . چاپ می رسد

شبکه هاي آبیاري و زهکشی کشور شناخته شد که از آن تاریخ تا کنون عمده فعالیت گروه در راستاي اهداف 

  .قطب علمی هدایت می شود

  

  

                          

  کشاورزي و منابع طبیعی پردیسو آبادانی  نمایی از فعالیت هاي گروه آبیاري): 16(شکل

  

  :در ادامه چند نمونه از طرح هاي پژوهشی اجرا شده گروه به شرح ذیل بیان می گردد
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؛نیازها توان ها و :مهندسی هیدرولیک در ایران  

؛انشکده کشاورزي کرجبررسی عملکرد روش هاي آبیاري سطحی در مزرعه د  

؛بستر سخت بررسی رابطه بار بستر و مقاومت در مقابل جریان در کانال هاي رسوبی و مجاري با  

؛ارزیابی پتانسیل واگرائی در خاکهاي غیر چسبنده  

    بررسی آستانه حرکت سنگ چین پائین دست حوضچه هاي آرامش بر اثرتغییـرات طـول حوضـچه

.وارتفاع سرریز

  

علوم خاك هندسیم گروه آموزشی

  

  

  ی دانشگاه تهرانمنابع طبیع نمایی از دانشکده مهندسی آب و خاك پردیس کشاورزي و): 17(شکل

  

ایـن گـروه در حـال    . آغـاز کـرده اسـت    "ارسم 1342فعالیت خود را از سال  مهندسی علوم خاك گروه  

 بیولـوژي و بیوتکنولـوژي  هـاي   با گـرایش  مقطع کارشناسی ارشددر و  خاکشناسی مقطع کارشناسیدر  حاضر

مقطع و در  بندي خاك ـ شیمی و حاصلخیزي خاك فیزیک، فرسایش و حفاظت خاك ـ پیدایش و رده -خاك

هاي بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك ـ فیزیک، فرسایش و حفاظت خاك  مهندسی علوم خاك با گرایش دکتري

 .ذیرددانشجو می پ) بندي خاك ـ شیمی و حاصلخیزي خاك ـ پیدایش و رده

 8  نفر دانشیار، 2نفر استاد،  2شامل  نفر ١٣" جمعا 1385علمی این گروه تا آخر سال  اعضاي هیأت

 بیولـوژي و  گروه می توان بـه آزمایشـگاه هـاي    آزمایشگاهیاز امکانات  .باشد نفر مربی می 1نفر استادیار و 
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شـیمی   ،تغذیـه گیـاه   ،ی عمـومی خاکشناس ،حاصلخیزي خاك  ،بندي خاك پیدایش و رده ،بیوتکنولوژي خاك

داراي عالوه بـر آمایشـگاههاي مـذکور گـروه     .اشاره نمود حفاظت خاك و اشعه ایکس ،فیزیک خاك ،خاك

  :ذیل نیز می باشدکز تحقیقاتی امر

  

؛مرکز تحقیقات حفاظت خاك و آب در اراضی دیم.1

  ؛ایستگاه آموزشی ـ تحقیقاتی ورمی کمپوست.2

  .كبانک ژن میکروارگانیسم مفید خا.3

  

اساتید این . گروه مهندسی علوم خاك مجهز به یک کتابخانه تخصصی و دو سایت کامپیوتر می باشد

بندي خاك، فیزیک خاك، حاصلخیزي خـاك، رابطـه آب و خـاك، آلـودگی خـاك،       هاي طبقه زمینهگروه در 

ه چند نمونه از طرح ها و فعالیت هاي پژوهشی زیادي داشته اند کتجزیه خاك و تغذیه گیاه  ،بیولوژي خاك

  :این طرح ها عبارتند از

؛اثرات مستقیم پتاسیم ، شوري آب آبیاري و خیساندن بذر در محلول غذایی برپاسخ هاي گیاه ذرت  

ثرات آلودگی خاك به کادمیوم برروي رشد ، توان گره زایی و تثبیـت نیتـروژن سـویه هـاي بـومی      ا

  ؛سینوریزوبیوم ملیلوتی

 ؛خاكمدل سازي حرکت کادمیوم در  

؛هاي ایران مطالعات سینتیکی و تعادلی فسفر در برخی از خاك  

      بررسی رابطه بین شاخص کیفیت فیزیکی و معادله مارشال بـراي پـیش بینـی هـدایت هیـدرولیکی         

  .غیر اشباع

به عنوان قطب علمـی بهبـود کیفیـت خـاك بـراي تغذیـه        1384گروه مهندسی علوم خاك در سال 

با تشکیل قطب علمی، فعالیتهاي پژوهشی در این گروه افزایش یافتـه و در  .ر شناخته شدمتعادل گیاهان کشو

  .حال حاضر اکثر استادان و دانشجویان گروه مشغول انجام برنامه هاي پیش بینی شده در قطب علمی هستند
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کشاورزي  دانشکده مهندسی بیوسیستم) 5

  

  

  پردیس کشاورزي دانشگاه تهراننیک ماشینهاي کشاورزي نمایی از ساختمان گروه مکا): 18(شکل

  

تشـکیل پـردیس کشـاورزي و منـابع طبیعـی از       بـا  دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزي همزمان

مجموع دو گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشینهاي کشاورزي و علوم و مهندسی صـنایع غـذایی تشـکیل    

  .ین دو گروه ارائه می گرددگزارشی از شرایط موجود ا در ادامهکه گردید 

  

هاي کشاورزي گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین

اولـین   1350در سـال   .تشکیل گردیـد  1342گروه مهندسی مکانیک ماشین هاي کشاورزي در سال 

راه انـدازي   در رشته مکانیک ماشینهاي کشـاورزي اولین دوره دکتري  1374ارشد و در سال  دوره کارشناسی

 هاي کشاورزي، مکانیزاسیون کشاورزي مکانیک ماشین با گرایش ل حاضر در مقطع  کارشناسیدر حا .گردید

بـا    دکتـري  و در مقطـع  هاي کشاورزي گرایش مکانیزاسیون و مکانیک ماشین با کارشناسی ارشد و در مقطع

   .پذیرد دانشجو می گرایش مکانیک ماشینهاي کشاوري و مکانیزاسیون کشاورزي

 نفـر اسـتادیار   4 و نفـر دانشـیار   6نفر استاد،  1شامل  1385علمی این گروه تا آخر سال  تتعداد اعضاي هیا
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  باشد می نفر 11جمعاٌ 

  

آزمایشـگاه   ،آزمایشگاه علم مـواد  ،آزمایشگاه مقاومت مصالح شامل گروهو تحقیقاتی  تجهیزات آزمایشگاهی

آزمایشگاه مقـاطع   زمایشگاه اتوماسیون،آ ،کارگاه تراشکاري ،کارگاه فلزکاري وجوشکاري، برق در کشاورزي

 ،سالن طراحی و تحقیق ،گیري و الکترونیک آزمایشگاه ابزار اندازه ،هاي کشاورزي سالن مقاطع ماشین ،موتور

  .می باشد آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی محصوالت کشاورزي

چنـد نمونـه از          . شـد مـی با تخصصـی   کتابخانـه داراي یک مرکز کامپیوتر مجهـز و یـک   نین چهمگروه 

  :طرح هاي پژوهشی اجرا شده گروه به شرح ذیل می باشد

فعالیت هاي تحقیقاتی اعضاي هیات علمی گروه طی سالیان گذشته بسیار چشمگیر بوده و برخی نتایج

  .تحقیقات آنها منجر به اختراعات ثبت شده گردیده است

؛کنترل رایانه اي محیط گلخانه اي در مقیاس کوچک  

؛بهینه سازي آزمایشگاهی زاویه و تعداد پره در توربین هاي پرپره بادي  

  بررسی تئوري و تجربی ارتعاشات میل لنگ به منظور مقایسه رفتار دینامیکی میل لنگ هاي فـوالدي

  ؛و چدنی کامال یکسان

؛بررسی مشخصه هاي فیزیکی پرتقال وتوصیه پارامترهاي مناسب براي طراحی ماشین سورتینگ  

؛يآزمون ادوات گردنده کشاورز يبرا یکیمکان نامومتریو ساخت د یاحطر  

 صنایع غذاییعلوم ومهندسی گروه آموزشی
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  پردیس کشاورزي دانشگاه تهران نمایی از ساختمان گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی): 19(شکل

تحت عنوان گـروه   1342ز سال کشاورزي دایر شده و ا در دانشکده 1340شته صنایع غذایی از سال ر

 بـا  در حـال حاضـر در مقطـع کارشناسـی     .به فعالیت خود ادامه داده اسـت  ، علوم و مهندسی صنایع غذایی

علـوم و مهندسـی صـنایع     هاي  گرایشبا  مقطع کارشناسی ارشد، در گرایش علوم و مهندسی صنایع غذایی

 گـرایش بـا    مقطع دکتريو در نولوژي مواد غذایی غذایی، علوم مواد غذایی، تکنولوژي مواد غذایی و بیوتک

دانشجو می هاي مهندسی صنایع غذایی، علوم مواد غذایی، تکنولوژي مواد غذایی و بیوتکنولوژي مواد غذایی 

جمعـاٌ   نفر استادیار 6 و نفر دانشیار 3استاد،  2شامل  1385تا آخر سال  علمی این گروه اعضاي هیأت .پذیرد

  .نفر می باشد 11

آزمایشـگاه  ، آزمایشگاه شیمی مـواد غـذایی  ی شامل ـ تحقیقات پنج آزمایشگاه آموزشیداراي ین گروه ا

 ،وت لبنیـات یلپـا  ،بنـدي  آزمایشگاه مهندسی و بسـته  ،هاي انتقال آزمایشگاه پدیده، مواد غذاییوبیولوژي میکر

  .آزمایشگاه بیوتکنولوژي می باشد

پایلوت پلنت محصوالت لبنی با ظرفیت  یزشی و تحقیقاتپایلوت پلنت آمو 2 این گروه داراي همچنین

تـن میـوه در    5پایلوت پلنت کمپوت و کنسرو و رب و مربا با ظرفیـت  و  دریافت چهارتن شیر خام در روز

همکاري هاي مشترك گروه با موسسات خارج دانشگاه طی سالیان گذشته منجر به انجـام تعـداد   . است روز

  .ك گردیده استزیادي طرحهاي تحقیقاتی مشتر

  :چند نمونه از طرح هاي پژوهشی اجرا شده گروه به شرح ذیل می باشد

؛فرآیند اسمز در شاخصهاي کیفی خالل سیب زمینی منجمد اثر  

؛استخراج ترکیبات معطر از گیاهان دارویی با استفاده از سیاالت فوق بحرانی  

ه روش مایکروویو، خشک کن بررسی ومقایسه ویژگیهاي فیزیکی برش هاي خشک شده سیب به س

  ؛انجمادي

؛گرادیسانت  -18آن در سردخانه  يزمان ماندگار نییو تع يکپور نقره ا یاز ماه ستیپ شیف دیتول  

متر ها براي بسته بندي سـیب زرد  بهینه سازي پارا) Golden (  اثـر آن بـر   در فیلمهـاي پلیمـري و 

  .شیمیایی خواص فیزیکو
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 دانشکده منابع طبیعی )6

  

 

  

  

  

  

  

  

دانشگاه تهران  نمایی از دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی): 20(شکل                                 

     بر  1342تاریخچه دانشکده منابع طبیعی به شکل گیري انستیتو جنگل و مرتع دانشگاه تهران در سال 

خرداد  26دانشکده جنگلداري در  طرح تاسیس ،منابع طبیعیوتوسعه  احیا ،می گردد با توجه به اهمیت حفظ

آزمون ورودي  دانشگاه قرار گرفت و پذیرش دانشجو در همان سال از طریق مورد موافقت شوراي 1345

  . دانشکده جنگلداري به منابع طبیعی تغییر نام داد 1351انجام شد و در سال 

صنایع چوب و کاغذ  ،شیالت ومحیط زیست ،واقتصاد جنگل این دانشکده از چهار گروه جنگلداري

واحیاء مناطق خشک و کوهستانی تشکیل شده است که در ادامه شرحی از وضعیت موجود این گروه ها ارائه       

  .می گردد

  

گروه آموزشی جنگلداري و اقتصاد جنگل  

 حال حاضر در سه مقطع و در ه کار کردبا تشکیل دانشکده منابع طبیعی آغاز ب 1345این گروه در سال        

جهت بازدیـدهاي میـدانی و نیـز مباحـث     . ی ارشد و دکتري دانشجو می پذیردآموزشی کارشناسی، کارشناس

عرصـه   ،پژوهشی خیرود کنار در حکم یک آزمایشگاه طبیعـی و  جنگل آموزشی ،عملی در گروه جنگلداري
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همواره با و این جنگل دان و دانشجویان فراهم آورده است براي فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی استا را مناسبی

این گروه در حال حاضر در مقطع کارشناسی . مدیریت می شودسرپرستی یکی از اعضاي هیات علمی گروه 

مهندسی منابع طبیعی و در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش جنگلداري و  جنگل شناسی و اکولوژي جنگل و 

نفـر   14بـالغ بـر    گروه  اعضاي هیات علمیتعداد . جنگلداري دانشجو می پذیرد در مقطع دکتري با گرایش

  .می باشد استادیار 4 ودانشیار  7استاد،  3شامل 

اعضاء هیات علمی گروه عالوه بر انجام مسئولیت هاي آموزشی خود، در زمینه تحقیقـات نیـز بسـیار    

  .ارتباط با جنگل انجام داده اند موفق عمل نموده و موفق به اجراي طرحهاي پژوهشی زیادي در

  

  :چند نمونه از طرح هاي پژوهشی اجرا شده گروه به شرح ذیل می باشد

نظارت بر تهیه نقشه مناطق جنگلی زاگرس؛  

تهیه نقشه اکوسیستم هاي خرد ایران بعنوان برنامه ریزي توسعه پایدار؛  

ل ایران؛بررسی جنگل شناسی گونه راش و رویشگاه هاي آن درجنگل هاي شما  

بررسی اثرات انسان در تغییر ساختار راشستانهاي شمال کشور؛  

شناسایی کانون بحرانی  آفات و بیماریهاي مهم و کلیدي جنگلهاي شمال کشور.  

  

          گروه آموزشی شیالت و محیط زیست  

ش آمـوز  مـی تـوان بـه مـواردي ماننـد      ف آناهـد ا از پایه گذاري گردیـد و  1353این گروه در سال 

، برنامه ریـزي  ها، آمایش سرزمین هاي حفظ محیط زیست طبیعی، جلوگیري از آلودگی دانشجویان در زمینه

اشـاره  تکثیر و پرورش ماهیان اقتصادي، آبزي پروري و حفاظت و مدیریت ذخایر آبزیان  اراضی، استفاده از

آبزیان ، تکثیرو پرورش آبزیان با گرایش هاي بوم شناسی  مقطع کارشناسی در حال حاضر دراین گروه  . کرد

بـا گـرایش   دکتـري  در مقطع و با گرایش شیالت و محیط زیست کارشناسی ارشد و محیط زیست در مقطع 

، استاد 1شامل  نفر 11 گروهحال حاضر اعضاي هیات علمی تعداد . دانشجو می پذیرد تکثیر و پرورش آبزیان

تحقیقاتی متعددي در گروه از زمان تأسیس آن انجام شده  طرحهاي .مربی می باشد 3 استادیار و 5 دانشیار، 2

  :چند نمونه از طرح هاي پژوهشی اجرا شده گروه عبارتند از. است

  بررسی رشد جنینی وتعیین بهترین سطح چربی و تعیین بهترین سطح چربی و پروتئین کار و مـاهی

  سفید با استفاده از از غذاي مصنوعی؛

اهیان خاویاري در شمال ایران؛مطالعه امکان توسعه پرورش م  

بررسی عوامل آلوده کننده هواي شهري سنندج؛  

شناسایی و بررسی منابع آلوده کننده هواي استان هرمزگان.  
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گروه آموزشی صنایع چوب وکاغذ  

تشکیل شد و اکنون با عنـوان جدیـد خـود    » چوب شناسی«با عنوان آغازین  1345این گروه در سال 

روه در حـال حاضـر در مقطـع    ایـن گـ   .شی و تحقیقاتی گوناگون در این زمینه می باشـد آموز امور عهده دار

بـا   کارشناسـی ارشـد   خمیرو کاغذ و بیولوژي و حفاظت چوب در مقطـع ،ی با گرایش صنایع چوبکارشناس

بـا گـرایش    دکتـري  در مقطـع   و  گرایش علوم و صنایع چوب و کاغذ، صنایع چوب وصنایع خمیر و کاغذ

داراي هشت آزمایشـگاه   گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ. دانشجو می پذیرد یع چوب و کاغذعلوم و صنا

استادیار  3دانشیار ،  2استاد ،  4شامل  نفر 10 گروهحال حاضر  اعضاي هیات علمی تعداد.می باشد تخصصی

  . مربی می باشد 1و 

در این گروه تشکیل  1348از سال  "مدیریت کاربردي گونه هاي چوبی تند رشد کشور"قطب علمی 

  .گردیده و در قالب آن طرح هاي زیادي در حال اجراء می باشد

  :چند نمونه از طرح هاي پژوهشی اجرا شده گروه به شرح ذیل می باشد

تولید محتوا و ایجاد بانک اطالعات گونه ارس در راستاي فرهنگ کاربرد دیجیتال؛  

بررسی پودر میکرووکریستالین سلولز؛  

ید و راه انداززي تخته نئوپان با مقاومت زیاد در ایران؛ بررسی تول  

اقتصادي ساخت تخته خرده چوب در ایران -بررسی وتعیین مناسب ترین مشخصات فنی.
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  دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی نمایی از): 21(شکل

          

      

هستانیگروه آموزشی احیا مناطق خشک و کو

با عنوان گروه نخجیربانی تشکیل شد و سپس  1345در سال  احیاء مناطق خشک و کوهستانی گروه

گـروه  ، جهت انجام فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی. به گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی تغییر نام داد

        مایشـگاه آنـالیز مرتـع   آزمایشـگاه خاك،آز  هربـاریوم گیاهـان مرتعـی،    ژئومورفولوژيچهار آزمایشگاه داراي 

انجـام پـروژه هـاي    و  پژوهشـی  -آموزشی طالقان جهـت فعالیتهـاي آموزشـی    ـ ایستگاه تحقیقاتی. می باشد

  .دانشجویی و پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتري در اختیار گروه می باشد

ناسـی ارشـد بـا    کارش گـرایش مرتـع و آبخیـز داري و در مقطـع     در مقطع کارشناسی بـا   گروهاین 

با گرایش هاي آب، حفاظـت خـاك،    زدایی و مدیریت مناطق بیابانی بیابان مرتعداري، چهاررشته آبخیزداري،

بـا   داري دکتري با دو رشته آبخیزداري و مرتع در مقطع و بیابان ، بوم شناسی -مرتعداري، بیابان زدائی ، آب

  .دانشجو می پذیرد گرایش هاي آب و زمین 

و یـک  اسـتادیار   5 ودانشـیار   3استاد،  5 نفر شامل 14گروه  حال حاضر هیات علمی اعضاي تعداد

  .می باشدمربی 

  :چند نمونه از طرح هاي پژوهشی اجرا شده گروه به شرح ذیل می باشد

انجام امور مطالعاتی و تحقیقاتی براي شناسایی محل هاي مناسب جهت احداث سدهاي زیرزمینی؛  

ع طبیعی کشور با بکارگیري تلفیق طبقه بندي شایستگی منابGIS وRS ؛  
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 بررسی و تعیین جایگاه مسائلی اقتصادي و اجتماعی در استقرار تعادل دام و مرتع؛  

بررسی فعالیت کشاورزي در جهت کاربرد مطلوب خاك و جلوگیري از تخریب آن؛  

ایريامکان سنجی توسعه فعالیتها تولیدات و ایجاد فرصتهاي شغلی در سامان هاي عش.

  

مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با کویر

می کشـور و نیـاز   یبا توجه به شرایط اقل 1354مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با کویر در سال 

گروه  : گروه پژوهشی شامل 5این مرکز داراي  .انجام مطالعات در زمینه بیابان و کویر، تشکیل گردیدبه  مبرم

 . می باشدهنر و علوم انسانی  و شاورزي و منابع طبیعی، علوم زمینکمناطق بیابانی، فنی و مهندسی، مدیریت 

ایـن مرکـز داراي چنـدین ایسـتگاه      .در حال حاضر فقط یک گروه کشاورزي و منابع طبیعی فعال می باشـد 

.تحقیقاتی در مناطق کویري کشور می باشد

  

  

  

  

گروه پژوهشی بیوتکنولوژي

نهاد راه اندازي گروه پژوهشی بیوتکنولوژي از طریق دانشکده کشاورزي به پیش 1375در تابستان سال 

را در بیوتکنولوژي کشـاورزي  گروه در زمستان همان سال شوراي دانشگاه تهران ایجاد . دانشگاه ارائه گردید

   .دانشکده کشاورزي با اهداف زیر تصویب نمود

  

  : اهداف

تلف کشاورزي توسـط هیـات علمـی و دانشـجویان     انجام تحقیقات بیوتکنولوژي در زمینه هاي مخ

  کارشناسی ارشد و دکتري براي حل پاره اي از مشکالت کشاورزي کشور؛

     تربیت نیروي انسانی در سطوح کارشناسی ارشد و دکتري براي تـأمین متخصصـین مـورد لـزوم در

  مراکز و موسسات آموزشی ، تحقیقاتی و اجرایی مرتبط با مسائل بیوتکنولوژي؛

ري با سایر دانشکده هاي پردیس و مراکز و موسسات مرتبط با بیوتکنولوژي کشاورزيهمکا.  
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  اعضاي هیات علمی 

نفر عضو هیات علمی با رتبه هاي مختلف طبق جدول ذیـل در ایـن    198در حال حاضر جمعاٌ تعداد 

  .پردیس مشغول فعالیت علمی هستند

  لمی گروه هاي مختلف پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران تعداد اعضاي هیات ع): 2(جدول                 

جمع کل مربی استادیار دانشیار استاد عنوان گروه   ردیف

14 0 4 7 3 جنگلداري و اقتصاد جنگل 1

11 3 5 2 1 شیالت و محیط زیست 2

10 1 3 2 4 صنایع چوب و کاغذ 3

13 0 5 3 5 مناطق خشک و کوهستانی ءاحیا 4

13 1 8 2 2 خاکشناسی 5

15 1 9 3 3 آبیاري و آبادانی 6

29 3 10 10 واصالح نباتات زراعت  6 7

14 3 7 3 1 یعلوم دام 8

11 0 4 6 1 مهندسی مکانیک ماشین هاي کشاورزي 9

11 0 6 3 2 صنایع غذایی 10

16 2 10 3 1 باغبانی
11  

18 1 10 5 3 پزشکی گیاه 12

7 1 3 3 0 شاورزياقتصاد ک 13

12 2 5  4 1 ترویج وآموزش کشاورزي 14

198 26 81 51 41 جمع کل

  

گروه زراعت و اصالح نباتات داراي بیشترین و گروه اقتصاد کشاورزي ) 2(براساس اطالعات جدول شماره 

نشان مـی دهـد بیسـت    ) 2(همانطوریکه اطالعات جدول . باشندمی کمترین تعداد عضو هیأت علمی داراي 

درصـد در مرتبـه    40درصد در مرتبه دانشـیاري،   25از اعضاء هیأت علمی پردیس در مرتبه استادي،  درصد

وجود چنین ترکیبی از اعضاء هیأت علمی در پردیس، باعث . درصد در مرتبه مربی می باشند 15استادیاري و 

  .شده که پردیس از جایگاه ویژه اي برخوردار باشد
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  کشاورزي و منابع طبیعیمعاونت پژوهش و فناوري پردیس 

  

       معاونت پژوهش و فناوري متولی امر مهم پژوهش و تحقیـق در پـردیس کشـاورزي و منـابع طبیعـی     

این معاونت ضمن نظارت بر اجراي کلیه آیین نامه هاي پژوهشـی دانشـگاه تهـران، کلیـه مراحـل      . می باشد

   .مربوط به تولید علم را حمایت و پشتیبانی می کند

اداره پـژوهش هـاي بنیـادي و کـاربردي ،      هـاي  بخـش از  پـردیس  و فناوري اونت پژوهشمعحوزه 

، مجالت، مرکز کارآفرینی و پارك فناوري و مراکز پژوهشی پردیس کز فناوري اطالعاتمر ،کتابخانه مرکزي

ـ   وظـایف و . تشکیل شده اسـت         در چـارچوب آئـین نامـه    پـژوهش و فنـاوري پـردیس     تاختیـارات معاون

  .یس هاي دانشگاه تهران بشرح زیر می باشدپرد

     اداره فعالیت هاي پژوهشی و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي تحقیقـاتی اعضـاي هیـات علمـی

  ؛پردیس

    ایجاد ارتباط با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاري در امور پژوهشـی پـردیس و مبادلـه

  ؛خدمات علمی

اسـاس مصـوبات    ه امـور مـالی پژوهشـی پـردیس بـر     نظارت بر حسن انجام کلیه ضوابط مربوط ب     

  ؛هیات امناي دانشگاه

؛علمی و پژوهشی و برگزاري سمینارها و کنفرانس هاي علمی همکاري در ارائه خدمات  

      رچوب مقـررات  نظارت بر اجراي کلیه قراردادهاي تحقیقـاتی پـردیس بـا سـایر موسسـات در چـا

؛دانشگاه

هشی و فرصت هاي مطالعاتی؛بررسی و تصویب ماموریت هاي پژو  

هاي پژوهشی پردیس بر اساس شاخص هـاي پژوهشـی دانشـگاه     ت ارتقاي شاخصتالش در جه

؛)للی، ارتباط با صنعت و نظایر آننظیر تعداد مقاالت بین الم(

نظارت بر هزینه کرد اعتبارات پژوهشی پردیس؛  

؛نظارت بر مراکز پژوهشی تحت نظر پردیس

 هاي علمی پردیس؛نظارت بر عملکرد قطب   

 ارائه گزارش به شوراي پردیسارزیابی عملکرد پژوهشی پردیس و.
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  چارت سازمانی معاونت پژوهش وفناوري پردیس کشاورزي و منابع طبیعی):1(نمودار

  

شوراي پژوهشی و فناوري پردیس  

تشکیل  پردیست پژوهش در یکیف این شورا به منظور سیاست گذاري و برنامه ریزي در جهت ارتقاي

، رئیس اداره پژوهش هاي بنیادي و )یسیبه عنوان ر(وري پردیس اشکل از معاون پژوهش و فنتکه م می شود

روساي موسسات و مراکز پژوهشی وابسته بـه   ،ها یالت تکمیلی دانشکدهتحصـ   کاربردي، معاونین پژوهشی

ت هاي پژوهشی برجسته به پیشنهاد معـاون پژوهشـی و   داراي فعالی نفر از اعضاي هیئت علمی2ردیس و پ

در این شـورا  نیز عالوه بر افراد فوق نمایندگانی از گروههاي آموزشی پردیس  .یس پردیس می باشدئحکم ر

  .شرکت می نمایند

  

  

  

  

اداره پژوهشهاي 

  بنیادي و کاربردي

مرکز 

  کارآفرینی

  شوراي 

پژوهشی پردیس

شورایعالی فناوري 

اطالعات 

مجالت علمی 

حسابداري مسئول دفتر

پژوهشی

کتابخانه 

مرکزي 

معاونت پژوهش و فناوري 

پردیس کشاورزي و منابع 

طبیعی

 شوراي کتابخانه

ز فناوري مرک

 اطالعات

وارتباظات

مراکز 

تحقیقاتی 

آزمایشگاه 

  مرکزي
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کتابخانه مرکزي پردیس کشاورزي و منابع طبیعی  

جلد کتـاب،  * 54800ا بودن بیش از  تاسیس گردید و با دار 1347کتابخانه مرکزي پردیس از سال 

عالوه بر دانشـجویان  . خدمات متنوعی را در اختیار اعضاي هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان قرار می دهد

  . پردیس، از سایر موسسات و دانشگاه ها نیز دانشجویان جهت استفاده از خدمات کتابخانه مراجعه می نمایند

  

  
     دانشگاه تهران کتابخانه مرکزي پردیس کشاورزي و منابع طبیعینمایی از): 22(شکل                                      

            

با توجه به نیاز شدید تغییر و تحول در کیفیت و نحوه ارائه خدمات، طرح جامع کتابخانه از تابستان  

جهت فراهم آوردن زمینه . درآمد با هدف اصلی باز کردن سامانه امانت کتابخانه به مرحله اجرا 1382سال 

ت رئیسه أدریغ هی هاي بی افزارهاي مناسب با تالش فراوان و حمایت افزارها و نرم مناسب و تهیه سخت

در سال . هزینه گردیده استمبالغ قابل توجهی وري پردیس تاکنون اپردیس به ویژه معاونت پژوهشی و فن

و کنندگان قرار گرفت  ه صورت قفسه باز در اختیار مراجعهاي از نشریات فارسی و التین ب بخش عمده 1383

نیز به صورت قفسه باز مورد استفاده  هاي فارسی، التین کلیه کتاب اصلی کتابخانهدر سالن  1385در سال

  . درگیمی قرار مراجعه کنندگان 

  

  اخیراً تعداد قابل توجهی از این کتب وجین شده است*
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هاي اخیر فعالیتهاي بسیار چشمگیري در سطح کتابخانه پردیس و همانطوریکه اشاره شد در سال  

 رئوس فعالیتهاي انجام شده کتابخانه مرکزي پردیس در سالبخشی از . دیجیتال نمودن آن انجام گرفت

   .به شرح ذیل می باشد1386

  

؛فرایند انتقال منابع فارسی والتین ازطبقات به همکف  

؛رج کتابخانهانتقال پایان نامه به طبقه چهارم ب  

ثبت پایان نامه ها در دفاتر ثبت اموال کتابخانه                        .  

؛ورود اطالعات پایان نامه در نرم افزار سیمرغ

عنوان نشریات الکترونیکی به صورت فایل15خریدpdf  

 آنها جلد کتاب التین و ورود اطالعات 260خرید.  

 آنها تجلد کتاب فارسی و ورود اطالعا 257خرید.  

و اختصاص بارکدبه هر یک از آنها عضویت کارکنان و دانشجویان هايکارت اطالعاتورود.  

 فهرست نویسی کتابهاي فارسی والتینFAO؛  

؛انتقال منابع تفکیک شده به طبقه زیرین کتابخانه  

؛انتقال بخش فهرست نویسی فارسی به طبقه دوم کتابخانه  

؛قه سوم کتابخانهانتقال بخش فهرست نویسی التین به طب

انتقال بخش مرجع به طبقه اول کتابخانه.  

 صندلی در طبقه همکف 50اختصاص فضاي مطالعه آزادبا ظرفیت.  

توسعه کتابخانه و خرید کتب فارسی و التین یکی از اهداف اصلی حوزه معاونت پژوهشی پردیس   

 3در جدول شماره . ص داده می شودمی باشد و در این راستا سالیانه وجوه خاصی براي خرید کتاب اختصا

  . ارائه شده است 1385الی  1380میزان کتب خریداري شده طی سالهاي 
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  1380- 86 از سال مربوطه به کتابخانه مرکزي پردیس کشاورزي و منابع طبیعی خریدهاي کتاب): 3(جدول

  سال

  جمع  التین  فارسی

  )یالر(قیمت  جلد  )ریال(قیمت  جلد  )ریال(قیمت  جلد

1380  1093191020709519302550118838404620
1381  27362400439000031752400
1382  22560256501033043335032836459000
1383  17826160001134169960029144315600
13843011000001905900000022060100000

1385  

25787970672606822989851777026965
  

1386  5201890420015887581500678106485700

  جمع

2330569073879233066368983253363544285
  

  

  

براساس اطالعات جدول فوق، مالحظه می گردد که روند خرید کتب خارجی یک روند صعودي 

ها  ن سهمیه اي براي دانشگاهبا توجه به اینکه در سالهاي اخیر از طریق نمایشگاه بین المللی کتاب تهرا. دارد

سعی گردید با توجه به اعتبارات موجود هر ساله تعداد قابل توجهی کتب التین  ،استشده در نظر گرفته 

نگاهی به اعتبارات اختصاص یافته به خرید کتاب طبق جدول فوق  . مرتبط با علوم کشاورزي خریداري گردد

ادآوري است چنانچه محدودیت بودجه کاهش یابد نیازهاي الزم به ی. با رشد قابل قبول همراه بوده است

  . بالقوه فراوانی جهت خرید کتب وجود دارد

عالوه بر خرید کتب توسط پردیس، سالیانه تعداد قابل مالحظه کتاب از طریق افراد مختلف به 

  .ستاطالعات مربوط به آن ارائه شده ا) 4(که در جدول شماره . کتابخانه پردیس اهداء می گردد

  

  

  

  

  

  

  

   1380-86سالهاي از به کتابخانه مرکزي هاي اهدایی  کتاب): 4(جدول  
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بر خارجی، معاونت پژوهشی تنیاز شدید اعضاء هیأت علمی و دانشجویان به مجالت مع با توجه به

) 5(در جدول . پردیس از محل اعتبارات پژوهشی سالیانه وجوهی بابت خرید مجالت اختصاص می یابد

  .اطالعات مربوط به خرید مجالت خارجی گزارش گردیده است

  

  1380-86سالهاي از زي کتابخانه مرک میزان خرید مجالت): 5(جدول   

  

  

  

  .نشگاه خریداري می گرددکلیه نشریات به طور متمرکز وبصورت الکترونیک توسط دا*

  

  

پردیس کشاورزي و منابع طبیعی فناوري اطالعات ارتباطات و مرکز

  )جلد(التین  )جلد(فارسی  سال

1380  327  169  

1381  212  251  

1382  582  582  

1383  220  199  

1384  87  133  

1385  130  126  

1386  547  265  

  ریالی/ سهمیه ارزي تعداد عنوان  سال

دالر65887   86   1380

دالر  80014  110   1381

دالر159484  148   1382

  ریال1180883151  122  1383

  ریال2112556101  1384186

1385*       

1386*      
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با نام  1384خرداد ماه پردیس کشاورزي و منابع طبیعی در) ICT( وري اطالعاتافنارتباطات و مرکز 

و پژوهشی  در جهت ارائه خدمات دیتا و اینترنت به کلیه واحدهاي آموزشی) IT(مرکز فناوري اطالعات 

) مخابرات(مسئولیت امور ارتباطات  1387در شهریور ماه این مرکز . دغاز نموآ کار خود را رسماٌپردیس 

معاونت پژوهش و فناوري پردیس براي سرعت  نظرزیر  ICTپردیس را نیز برعهده گرفت و با عنوان جدید 

ه خدمات تخصصی و مشاوره اي به در سطح پردیس و ارائو ارتباطات بخشیدن به توسعه فناوري اطالعات 

و دانشجویان به فعالیت واحدهاي زیر مجموعه پردیس  ،موسسات تحقیقاتی ،مراکز آموزشیدانشکده ها، 

  . مشغول است

پردیس کشاورزي و منابع  ICTبراي ارائه خدمات و انجام وظایف تعیین شده در این آئین نامه، مرکز 

  :مطابق چارت زیر خواهد بودطبیعی دانشگاه تهران داراي تشکیالتی 

    

  

    

    

  

    

   

  

  ICT امکانات مرکز

اطالع رسانی و ارتباطات شبکه پردیس نگهداري و ارتقاء  ICTبا توجه به اینکه وظیفه اصلی مرکز   

و  يرایانه هاي  پردیس می باشد، این مرکز با برخورداري از کارشناسان و تکنسین در سطح) دیتا و مخابرات(

اي براي جامعه دانشگاهی در سطح پردیس را  خدمات تخصصی و مشاورهکلیه نایی ارائه توامخابراتی 

قابل اعتماد و پیشرفته اي برخوردار زیر ساخت فیبر نوري  ،پرسرعتمرکز از تجهیزات شبکه اي . ستدارا

 "سادر سطح پردیس را راو امور مربوط به مخابرات و توسعه هاي شبکه اي و نصب شبکه هاي جدید بوده 

فیبري،  ،بی سیم سایر خدمات تخصصی نظیر ایجاد ارتباطاتاین مرکز . کندمی  نظارت و کنترل  ،جراا

ه رایانه هاي متصل به شبکه اینترانت دانشگاه و ب IPواگذاري و سوئیچ هاي فیبر ، ، مودمRouter تنظیمات

   .وب سایت پردیس را عهده دار است

پردیس ICTرئیس مرکز 

رابطین رایانه دانشکده هامعاون مرکز

واحد فناوري اطالعات   شبکه زیر ساخت و عملیات واحدارتباطات واحد
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مگابیت در ثانیه  20ارتباط پرسرعت  :دو طریق فراهم می شودس از در حال حاضر ارتباطات اینترنتی پردی

 2کاناله  30دیجیتال  از طریق شرکت مخابرات ایران، و ارتباط نفورماتیک دانشگاه تهرانابه مرکز فیبرنوري 

Dial-up).(شماره گیري از منزل  مگابیت در ثانیه به شرکت مخابرات کرج جهت

قرار داده ي خود را جهت استفاده کلیه اساتید و دانشجویان پردیس ا رایانههاي  سیستم ICTمرکز     

 سایت رایانه  سیستم و 12مجهز به رایانه اي ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی سایت اینها شامل . است

اختیار کلیه دانشجویان خدمات پرینت و غیره در ،پژوهش، جستجو -خدمات اینترنتیکه سیستم  40مرکز با 

هاي  اکانتفضاي حافظه و ها از طریق یک سرور مرکزي و واگذاري  این سیستم .می دهدقرار پردیس 

ه در حال حاضر سایت ب. می باشددانشجویان قابل استفاده عموم  کاربراناختصاصی موقت به تک تک 

 صبح 8از (و در روزهاي پنج شنبه  )شب 10صبح لغایت  8ز ساعت ا(در دو شیفت استثناي ایام تعطیل 

تدارك دیده  در سایت ذخیره اطالعاتو  ت حفاظتیاامکان .دانشجویان باز استبراي استفاده ) 12لغایت 

از ابتداي سال جدید با راه اندازي دو . داده می شود یاختصاص يمگا بایت فضا20 انشجوشده و به هر د

راهم شده است که مورد رایانه نوت بوك ف 80سیستم بی سیم در مرکز و کتابخانه مرکزي، امکان اتصال 

  . استقبال دانشجویان قرار گرفته است

  

  
  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی Homepageنمایی از : )23(شکل 
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 .بعهده داردنیز را ) 23شکل (سایت پردیس  وبو بهنگام سازي  يانداز راه ،این مرکز کار طراحی

امور مربوط به آموزش و  ICTیس، مرکز عالوه بر طراحی و نگه داري وب سایت پردیس و سرورهاي پرد

نرم افزار پایگاه  ،سیستم جامع آموزشپشتیبانی نرم افزارهاي کاربردي نظیر سیستم اتوماسیون اداري، 

پایگاه ، امور مالی سرورهیئت علمی پردیس، نرم افزار جامع کتابخانه مرکزي پردیس، محترم اطالعاتی اعضاء 

  .پشتیبانی می کندرا نیز .. . ،متن تماممجالت اطالعات علمی تخصصی، 

گرفته و کلیه سوئیچ هاي فیبـر  اساسی قرار شبکه ارتباطات دیتا پردیس مورد بازنگري  1386در تابستان 

  :اقدامات انجام شده در جهت ارتقاء شبکه بشرح زیر می باشنداعم  .یافتندپردیس ارتقاء 

؛بین شبکه محلی پردیس و دانشگاه )اینترانت(مگابیتی  20راه اندازي خط ارتباطی دیتا -1

در مرکز؛) توسط شرکت مخابرات کرج(نصب تجهیزات مخابراتی براي خطوط ارتباطات دیتا -2

  ؛متر در سطح پردیس 10000اجراي عملیات حفاري، کانال کشی و فیبر گذاري به طول -3

سرور فـارم،   اصلی، coreنصب و راه اندازي شبکه جدید و پرسرعت گیگابیتی شامل رتور، سوئیچ -4

VPN ،؛توزیع کننده هاي مربوط به ساختمان هاي بخش شمالی پردیس در مرکز 

گـروه مهندسـی    محلنصب و راه اندازي توزیع کننده هاي ساختمان هاي بخش جنوبی پردیس در -5

؛غذایی صنایع

ه شامل ادارات، گرو) محل 35(پردیس  پشتیبانهاي ق نصب سوئیچهاي جدید گیگابیتی در کلیه اتا-6

؛و باغ سیب) دامپزشکی(ها، خوابگاهها و ایستگاه هاي مردآباد 

، خوابگاه پسران، ایستگاه مردآباد )و جهاد دانشگاهی(برقراري ارتباط بی سیم به معاونت دانشجویی -7

و باغ سیب؛

بازسازي و آرایش دهی کلیه اتاق هاي بک بن شامل نصب رك، اصالح سیسـتم بـرق، نصـب فـن     -8

پشتیبان؛پانل و آرایش اتصاالت اینترنتی اتاقهاي  ساعت دار، نصب پاچ

؛هاي متصل به شبکه پردیسرایانه هاي جدید برروي کلیه  IPتخصیص، واگذاري و تنظیم -9

؛نصب و راه اندازي سیستم اتوماسیون اداري در کلیه واحدها-10

آنتـی  و  )ftp( انتقـال فایـل   ،)can(، پسـت الکترونیکـی   (utcan)وب تجهیز مرکز به سـرورهاي  -11

؛ویروس مطابق با استانداردهاي دانشگاه

بــه نشــانی  ) انگلیســی-فارســی(طراحــی و بهنگــام ســازي وب ســایت دو زبانــه پــردیس      -12

http://utcan.ut.ac.ir  مربوط بـه اسـاتید، دانشـکده هـا و گـروه هـا،      شخصی و ایجاد صفحات 

 انجمن هاي علمی؛ ،قطبهاي علمی



٤٤

در واحد ارتباطات به DSLراه اندازي خط اتید ساکن کرج، از منزل براي اس dial-upایجاد اکانت  -13

ایجـاد اکانـت و   کلیه کیوسک هاي نگهبانی جهت دستگا هاي حضور و غیـاب و منـازل سـازمانی،    

پست الکترونیکی براي کاربران؛ شناسه

پردیس کشاورزي ومنابع طبیعی جهت ارائه هرچه بهترسرویسـهاي  ICTبا توجه به مصوبه شوراي-14

به دانشجویان ،اعضاءمحترم هیئت علمی و همکاران محترم، مقرر شد بـا ادغـام مرکـز    ICT شبکه و

فناوري اطالعات و مخابرات ، مرکز جدیدي تحـت عنـوان مرکـز ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات       

)ICT (   تشکیل گردد، که تشکیل چنین مرکزي براي اولین بار در سطح دانشگاه تهـران در پـردیس

.می باشدICTطبیعی رخ داد و این به نوبه خود افتخاري براي پردیس و مرکز کشاورزي و منابع 

بعد انجام عملیات توسعه و ارتقاءشبکه فیبر نـوري در سـطح پـردیس ضـرورت بـازنگري درارائـه        -15

سرویس هاي تلفن و به روزرسانی سیستم سانترال مرکزي پردیس جهت اتصال به شبکه مخـابرات  

اکنـون مطالعـات   تنوع ارتباطی در دستورکار این مرکز قرارگرفت و هـم شهري و ارائه سرویسهاي م

؛به پایان رسیده استاولیه در این زمینه در 

نـرم   ثبت ونظارت بر قرارداد با شرکت حافظه نوگرایان جهت پشتیبانی سیستمهاي سـخت افـزاري،  -16

 11رایانـه  در  ه دسـتگا 130افزاري و شبکه اي حوزه ستادي پردیس بـا پشـتیبانی اولیـه از حـدود     

؛ساختمان در سراسر پردیس آغازشده است

داراي ساکن خوابگاه پسران بعد از تست هاي اولیه جهت ارتباط دانشجویان اخیرا سرویس وایرلس  -17

و کتابخانـه مرکـزي برقـرار     ICTبا شبکه دانشگاه و اینترنت  در مرکز  )لپ تابرایانه (نوت بوك 

.گردیده است

  

  

  

  

  

  

  



٤٥

ی مجالت علم  

  :در حال حاضر سه مجله علمی ـ پژوهشی تحت عناوین زیر منتشر می گردد

نیمی از آنها که باشند  شامل مدیرمسئول، سردبیر، مدیر داخلی اعضاء هیات تحریریه می ارکان این مجالت

. اند انتخاب شده پردیس کشاورزي و منابع طبیعیخارج از 

و  گیرد مورد ارزیابی قرار می کشورها و محققین  شگاهتوسط اعضاء هیات علمی دان مقاالت این مجالت

پس از انتشار، هر شماره مشترکین  . گردد یصوب هیات تحریریه، گواهی پذیرش صادر متتائید و پس از 

. گردد داخلی و خارج از کشور و نیز براي نگارندگان مقاله ارسال می

ها و  در هر شماره مربوط به هیات علمی دانشگاه نیمی از نویسندگان مقاالت) بطور میانگین(در حال حاضر 

  .باشند دانشگاه تهران می پردیس کشاورزي و منابع طبیعیمحققین خارج از 

  مجله علوم کشاورزي   -

بر می گردد که » مجله مدرسه عالی فالحت کرج« 1311سال ي ایران به تاریخچه مجله علوم کشاورز

نشریه رسمی دانشکده «، مجله با نام 1354تا سال  1348ال از س. استشده  طور ماهانه منتشر می به

سال و در در قطع وزیري و بطور فصلنامه که داراي چندین مقاله تحقیقی بوده منتشر گردیده » کشاورزي

، »مجله علوم کشاورزي ایران«تغییر نام داده و با عنوان » نشریه رسمی دانشکده کشاورزي«ي  مجلهبه  1356

السابق سالی با چهار شماره  مجله علوم کشاورزي ایران کمافیشد و  بصورت فصلنامه منتشردر قطع رحلی و 

  . گردد منتشر میمقاله  20و هر شماره با 

  مجله منابع طبیعی ایران  -

که در زمینه هاي مختلف علوم چوبشناسی و جنگل انجام می گردید  ی، نتیجه تحقیقات1340از سال 

مقاالتی در  1348مختصر بنام نشریه چوبشناسی به چاپ می رسید که از سال بصورت بروشورهایی به طور 

مقاله در  20در حال حاضر در هر شماره حدود . رشته هاي مختلف جنگل، مرتع، چوبشناسی درج می گردید

. صفحه در قطع وزیري منتشر می گردد 200حجم حدود 

  مجله بیابان -

مینه آب، خاك و بیابان در دو شماره منتشر می کند، که از سال این مجله نتیجه تحقیقات محققین را در ز

همزیستی با کویر تحقیقات بین المللی این مجله زیر نظر مرکز . نیز بصورت تمام التین چاپ می گردد 1385

. پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر می شود



٤٦

مرکز کارآفرینی و پارك فناوري پردیس  

  

  
  داتشگاه تهران     نمایی ازساختمان مرکر کارآفرینی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی):24(شکل                                 

  

در راستاي برنامه هاي وزارت علوم،تحقیقات و فناوري در جهت راه اندازي و فعال نمودن مراکز 

ر و با توجه به پتانسیل و ظرفیت علمی باالي کارآفرینی و پارك فناوري در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشو

پردیس کشاورزي و منابع طبیعی و توسعه و گسترش امر اشتغالزایی در کشور، نسبت به راه اندازي مرکز 

موقعیت . اقدام گردیده است 1386کارآفرینی و پارك فناوري پردیس کشاورزي و منابع طبیعی در سال 

در ضلع شمالی پردیس کشاورزي و پردیس ژوهشهاي بنیادي و کاربردي مکانی این مرکز در ساختمان اداره پ

  .منابع طبیعی واقع گردیده است

کارآفرینی و ایجاد انگیزه و تحرك بیشتر بین دانشجویان و دانش آموختگان  اهداف این مرکز توسعه

واره پژوهش پردیس جشن اولین ريااعالم آغاز به کار این مرکز در روز برگز .استکشاورزي و منابع طبیعی 

  .انجام خواهد شد "کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران رسما

  

  

  

  

  



٤٧

  :تاسیس مرکز کارآفرینی در پردیس کشاورزي و منابع طبیعی اهداف

  

هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در جهت راه انـدازي و فعـال نمـودن مراکـز      در راستاي برنامه   

ها و مراکز تحقیقاتی کشور و با توجه به پتانسیل و ظرفیـت علمـی    دانشگاه کارآفرینی و پارك فناوري در

زایی در کشور، نسبت بـه راه انـدازي    باالي پردیس کشاورزي و منابع طبیعی و توسعه و گسترش اشتغال

پیـرو  . اقـدام گردیـد   1386مرکز کارآفرینی و پارك فناوري پردیس کشاورزي و منـابع طبیعـی در سـال    

در پردیس اولین نشست هم اندیشی با مشـارکت مرکـز کـارآفرینی و دانشـکده کـارآفرینی      تاسیس مرکز 

دانشگاه و با حضور اعضاء هیات علمی، دانشجویان و برخی مسئولین شهرستان و وزارتخانه هاي کـار و  

شوراي سیاستگذاري مرکز کارآفرینی با حضور رئیس مرکز و نمایندگان . تعاون در سال جاري برگزار شد

هاي آتی مرکـز کـارآفرینی آغـاز نمـوده      هاي خود را در جهت تدوین برنامه دانشکده ها نیز اخیراٌ فعالیت

این مرکز در تالش است تا از طریق طراحی و برگزاري دوره هاي آموزشی کوتـاه مـدت و میـان    . است

ـ  راري ارتبـاط  مدت و همچنین تلفیق کارآفرینی در فرآیند آموزش کشاورزي از یک طرف و از طریق برق

هاي مرتبط و مسئول در کشور از طریـق دیگـر موضـوع کـارآفرینی در      با وزارتخانه ها، مراکز و سازمان

.بخش کشاورزي را در پردیس و در نهایت در کشور توسعه دهد

  

  

  

 پردیس ي مرکز آزمایشگاه

  

یش بهره ، به منظور افزاکشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران سآزمایشگاه مرکزي پردی

وري  استفاده از امکانات بخشهاي متنوع پژوهشی و فراهم ساختن زمینه و بستر الزم جهت انجام 

پژوهش هاي بنیادي و کاربردي ، استفاده بهینه از توان پژوهشی اعضاي هیات علمی و بهبود کیفیت 

نامه به اختصار آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی تاسیس می شود که در این اساس

آزمایشگاه مرکزي  با ارایه خدمات مشاوره اي و انجام فعالیتهاي متنوع . آزمایشگاه مرکزي خوانده میشود

آزمایشگاهی در زمینه هاي مختلف علوم و مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی می تواند به عنوان 

  .آزمایشگاه مرجع در سطح کشوري و منطقه اي ایفاي وظیفه نماید

  



٤٨

  :  داف تاسیس آزمایشگاه مرکزي عبارتند ازاه

  

 فراهم نمودن محیط مناسب و تجهیزات  پیشرفته و خدمات کارشناسی بامدیریت متمرکز جهت

انجام پژوهشهاي بنیادي و کاربردي در زمینه هاي مختلف علوم و مهندسی کشاورزي و منابع 

  طبیعی

گاه هاي گروه هاي مختلف پردیس ایجاد شبکه آزمایشگاهی با ایجاد هماهنگی بین آزمایش

  کشاورزي و منابع طبیعی 

 افزایش کارایی و بهره وري استفاده از امکانات، دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی موجود در

  سطح پردیس

 فراهم نمودن زمینه هاي ارتباط و همکاري با آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با وظایف پژوهشی  

  ختلف ملی و بین المللیمشترك و مکمل درسطوح م

 ایجاد آزمایشگاه مرجع در سطح کشوري و منطقه اي با انجام فعالیتهاي متنوع آزمایشگاهی با

کیفیت باال در زمینه هاي مختلف علوم و مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی

  

  :آزمایشگاه مرکزي پردیس وظایف

جام پژوهش توسط اعضاي هیات ایجاد محیط و تهیه امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی براي ان

علمی و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی در زمینه هاي مشترك بین گروه هاي مختلف 

  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی 

 ایجاد بانک اطالعات از دستگاهها و تجهیزات و معرفی فعالیت ها و امکانات موجود در

ان استفاده از آنها و ایجاد ارتباط بین آزمایشگاه هاي مختلف در سطح پردیس جهت افزایش امک

  پژوهشگران عضو هیات علمی و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی 

 ،هماهنگی و ارایه مشاوره به گروهها، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی پردیس در خرید دستگاه ها

میم گیري و تجهیزات، لوازم آزمایشگاهی و مواد شیمیایی با ایجاد ارتباط در سطوح مختلف تص

  همچنین با ایجاد ارتباط با شرکت هاي عرضه کننده کاالها

ایجاد ارتباط و همکاري با آزمایشگاه هاي مشابه در سطوح مختلف ملی و بین المللی  

 همکاري در انجام آزمایش ها و پژوهش هاي متنوع در زمینه هاي مختلف علوم و مهندسی

ي کشوري و منطقه اي به عنوان آزمایشگاه مرجعکشاورزي و منابع طبیعی در پاسخ به نیازها

برنامه ریزي جهت آموزش نیروي متخصص و کارآمد جهت  ارائه خدمات فنی  



٤٩

اداره پژوهش هاي بنیادي و کاربردي پردیس کشاورزي و منابع طبیعی  

  

  
  دانشگاه تهران  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی اداره پژوهشهاي بنیادي و کاربردي نمایی ازساختمان ):25(شکل                              

  

هاي پژوهشی پردیس زیر نظر معاونت پژوهش و فناوري اداره  فعالیتاشاره شد، همانگونه که 

هاي بنیادي و کاربردي بطور تخصصی به امور مربوط به پژوهش  اداره پژوهش شود که در این راستا می

ریزي بر کلیه امور پژوهشی و از جمله طرح هاي تحقیقاتی اعم از  نظارت و برنامه. ی پردازدپردیس م

، نوع ششم      )شرکت در کنگره هاي بین المللی(، نوع پنجم )پژوهشی نوع اول تا چهارمطرحهاي 

ر مربوط امو، بین دانشگاهی، مستمر، ملی و همچنین انجام )مشترك(، کاربردي )پایان نامه هاي تحصیلی(

شرکت در کنگره هاي اعضاي محترم هیات علمی و ( هاي خارج از کشور فرصت مطالعاتی، مسافرت به

از . و کلیه امور مربوط به قطب هاي علمی شامل هماهنگی، نظارت و راهبري را برعهده دارد) دانشجویان

پردیس، صدور  ه هاينت پژوهشی دانشگاه و دانشکدي ارتباط بین معاورسایر وظایف این اداره برقرا

) گرنت(اعتبار ویژه  اعطاي مربوط به ، انجام کلیه امورپژوهشی مذکور احکام مربوط به طرحهاي

برعهده این اداره  ،پژوهشی، قطب هاي علمیمختلف اعم از برگزاري شوراهاي هماهنگی و . باشد می

  .باشد می



٥٠

  عملکرد پژوهشی پردیس 

اعضاء هیئـت علمـی و دانشـجویان پـردیس در سـال هـاي        وهشیبا در نظر گرفتن تاثیر فعالیتهاي پژ

بررسی عملکرد پـنج  کشور، این گزارش به اجرایی  سازمان هايو کالن کشور  هاياري زدر سیاستگگذشته 

 اختصاص یافتـه  1380-84و منابع طبیعی از سال   معاونت پژوهش و فناوري پردیس کشاورزيحوزه ساله 

  .است

ونت پژوهش و فناوري در سالهاي اخیر هدفمند نمودن تحقیقات و هـدایت  یکی از برنامه هاي معا  

انتظار می رود نتایج فعالیـت هـاي پژوهشـی اعضـاء      .فعالیتهاي پژوهشی به سمت تقاضا محوري بوده است

 .هیأت علمی و دانشجویان پردیس به نوعی در سیاستگذاري هـاي کـالن کشـور مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد       

ي اجرائی مرتبط بـا مسـائل کشـاورزي و منـابع طبیعـی کشـور از راهکارهـاي پیشـنهادي         همچنین سازمانها

   .نمایندمی طرحهاي پژوهشی استفاده 

. گزارش شده است) 6(در جدول 1380-85اطالعات مربوط به تعداد طرحهاي پژوهشی در سالهاي   

گـروه اقتصـاد کشـاورزي    طبق اطالعات این جدول گروه زراعت و اصالح نباتات بیشترین تعـداد طـرح و   

  .کمترین تعداد طرح پژوهشی را طی پنج سال گذشته به خود اختصاص داده است

  

 پژوهشیهاي  طرح 

توان به پیشنهاد طرح پژوهشی اشاره  هاي نو در دانشگاه می هاي پیشنهاد ایده ترین شیوهی از قدیم

اعطاي اعتبار ویژه از طرحهاي پژوهشی  هم اکنون با .کرد که شامل طرح پژوهشی نوع اول تا چهارم می باشد

بعد از تصویب  این طرح ها توسط مجري پیشنهاد و .نوع اول تا چهارم به عنوان طرح نوع اول یاد می شود

پژوهشی  گروه  به معاونت پژوهشی پردیس جهت صدور حکم برداشت از  ـدر شوراي تحصیالت تکمیلی 

طرح، تعهدات قبلی طرحهاي  پژوهشی مجري طرح بررسی و بعد از وصول پیشنهاد . گرنت ارسال می گردد

به مجري  حکم ابالغ  طرح پژوهشی )Grant(بعد از اخذ تعهدات تاخیري  با توجه به موجودي اعتبار ویژه 

  . پس از اتمام طرح و انجام تعهدات مربوطه حکم اختتام طرح صادر می گردد .می گردد ابالغ

ودیتهاي بسیار زیادي که در انجام تحقیقات خود اعم از اعتبار و اعضاء هیأت علمی پردیس برغم محد

تجهیزاتی داشته اند، طی سالهاي گذشته تحقیقات بسیار ارزشمندي انجام داده اند بطوریکه نتایج این 

  .تحقیقات در قالب گزارشات، مقاالت و کتب در اختیار متقاضیان و مسئولین کشور قرار می گیرد
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د طرحهاي پژوهشی در سطح پردیس رو به کاهش است البته در سایر بخش هاي دانشگاه نیز متاسفانه تعدا

نشان می ) 6(همانگونه که اطالعات مندرج در جدول . روند مشابه پردیس کشاورزي و منابع طبیعی است

 21به  1384طرح بوده در حالیکه در سال  108تعداد کل طرحهاي پژوهشی پردیس  1380دهد در سال 

کاهش تعداد طرحهاي پژوهشی جاي نگرانی داشته و این روند نمی تواند براي . ح کاهش یافته استطر

روند ) 3(و) 2(نمودارهاي . دانشگاه تهران که بدنبال ارتقاء رتبه خود در سطح بین المللی است، مطلوب باشد

  .می دهدنشان  1386الی  1380تغییرات تعداد و اعتبارات طرحهاي پژوهشی را طی سالهاي 

  

دانشکده
  تعداد کل138413851386سال 1383سال 1382سال 1381سال 1380سال گروه

  مهندسی

آب و خاك 

8401201آبیاري وآبادانی

خاکشناسی
9602331

باغبانی و گیاهپزشکی

6314013باغبانی

71762324گیاهپزشکی

علوم وزراعی

6910204دامی

171272002زراعت واصالح

مهندسی بیوسیستم 

کشاورزي

علوم و صنایع 

غذایی
1332204

مکانیک ماشینهاي 

کشاورزي
73020512

اقتصاد و توسعه 

کشاورزي

  4300000اقتصاد کشاورزي

2781304ترویج و آموزش
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  1380-86 هاي سال درکشاورزي  و منابع طبیعی پردیس مصوب طرحهاي پژوهشی نوع اول تا چهارم مربوط به تعداد  طالعات: )6(جدول 
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  1380- 84تعداد کل طرح هاي پژوهشی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی از سال ): 2(نمودار

                

  

  اعتبارات پژوهشی

منابع طبیعی

علوم وصنایع 

و کاغذ چوب
10  7212--

جنگلداري واقتصاد 

جنگل
104115--

احیا مناطق خشک 

و کوهستانی
128422--

شیالت و محیط 

زیست
73500--

  جمع کل
1068938

20241135



٥٣

متاسفانه با توجه به . یکی از موانع اصلی تولید علم در دانشگاههاي کشور محدودیتهاي اعتباري است

درصد از تولید ناخالص ملی کشور به امر تحقیقات اختصاص می یابد      6/0آمار رسمی فقط  اینکه طبق

  ..نمی توان از موسسات تحقیقاتی انتظار معجزه داشت

کمبود اعتبارات تحقیقات در پردیس کشاورزي و منابع طبیعی نیز به نوبه ي خود یکی از معضالت و 

سال  5نگاهی به ارقام و روند اعتبارات پژوهشی پردیس طی . مشکالت اساسی است که با آن روبرو هستیم

میلیون تومان  630کل اعتبارات پژوهشی پردیس  1385بطور مثال در سال . گذشته مبین موارد فوق است

، شرکت در کنفرانس ها و )کمک به پایان نامه(درصد از اعتبار فوق به طرحهاي نوع ششم  50. بوده است

درصد از اعتبار فوق به انجام تحقیقات اختصاص  50بنابراین تنها حدود . ته استخرید کتب اختصاص یاف

اعتبار سرانه پژوهش هر عضو ) نفر 200حدود (با توجه به تعداد اعضاء هیأت علمی پردیس . یافته است

از طرف دیگر هم اجراي طرحهاي کشاورزي و . میلیون تومان بوده است 5/1حدود  85هیات علمی در سال 

میلیون تومان به هر  5/1ابع طبیعی به دلیل ماهیت طرحها، نیاز به اعتبار باالیی دارند که عمالٌ با اختصاص من

به همین دلیل اعضاء سعی می کنند موجودي اعتبار ویژه خود را براي  .می سازد ممکنطرح، اجراي آنها غیر 

معاونت . دانشجویی اختصاص دهند شرکت در همایش ها و خرید مواد مصرفی جهت انجام پایان نامه هاي

، تعداد طرحهاي پژوهشی را که تشویق اعضاء و سیاستگزاري پژوهش و فناوري در حال حاضر سعی دارد با

در سالهاي اخیر روند رو به کاهش داشته افزایش دهد اما همانطوریکه اشاره شد کمبود اعتبارات همواره یکی 

  .فوق بوده استاز موانع مهم بر سر راه انجام تصمیمات 

  

  )شرکت در کنفرانس ها(پنجم طرح پژوهشی نوع 

  

هایی دراین  مساعدت به منظور تشویق اعضاي هیات علمی براي ارائه مقاله در همایشهاي بین المللی

بین المللی  ارائه مقاله در همایشهاي .عمل می آید به زمینه در چارچوب مقررات و آئین نامه هاي مربوط

هر یک از اعضاي هیات علمی پردیس  .بطور جداگانه مورد حمایت مالی قرار می گیرند) خارج از کشور(

پوستر در کنفرانس هاي معتبر بین المللی شرکت  یا می توانند هر سال یکبار با ارائه مقاله بصورت شفاهی

ت علمی و در این راستا پردیس همواره کوشیده است تا زمینه حضور و عرضه آثار علمی اعضاي هیا. نمایند

در این راستا هر یک از متقاضیان پس از اخذ پذیرش از . دانشجویان را در مجامع بین المللی فراهم نماید

سازمان برگزار کننده، فرم طرح نوع پنجم را تکمیل و پس از بررسی شوراي پژوهشی گروه و پردیس جهت 

پس از تصویب درخواست توسط دانشگاه .تأئید به دفتر روابط علمی و بین المللی دانشگاه ارسال می گردد

پس از مراجعه و ارائه گزارش سفر و سایر مدارك الزم حکم اختتام . حکم طرح نوع پنجم صادر می گردد



٥٤

    آمار و اطالعات مربوط به تعداد مقاالت عرضه شده در کنفرانس هاي  .صادر و تسویه حساب می گردد

  .گزارش شده است) 4(و نمودار ) 8(و ) 7(بین المللی در جداول 

                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1380-86هاي  سال درپردیس کشاورزي و منابع طبیعی شرکت در کنفرانس  پنجمژوهشی نوع پ مربوط به طرح هاي اطالعات ):7(جدول

1380138113821383138413851386گروهدانشکده

مهندسی آب و 

خاك

2252وآبادانیآبیاري 
5  0  4  

0103خاکشناسی
110

باغبانی و علوم 

گیاهپزشکی

4713باغبانی
263

4  767گیاهپزشکی
797

و   م زراعی علو

دامی

1224یدامعلوم 
442

5355زراعت واصالح
765

مهندسی 

بیوسیستم 

کشاورزي

201  0علوم و صنایع غذایی
013

مکانیک ماشینهاي 

5313کشاورزي
363
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  1380- 84پردیس کشاورزي و منابع طبیعی از سال  نوع پنجم تعداد کل طرح هاي پژوهشی): 4(نمودار 

  

  1384تا  82در همایش هاي بین المللی از سال اساتید و دانشجویان پردیس شرکت  مربوططالعات ا): 8(جدول

اقتصاد و 

توسعه 

کشاورزي

1211اقتصاد کشاورزي
113

0000ترویج و آموزش
333

منابع طبیعی

علوم وصنایع چوب و 

4  376کاغذ
3--

جنگلداري واقتصاد 

1423جنگل
3--

احیا مناطق خشک و 

10776کوهستانی
13--

شیالت و محیط 

زیست
22212--

  37  33  394054  4148جمع کل

دانشکده

سال

1382138313841385  1386  
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  موریت هاي پژوهشی و فرصت هاي مطالعاتی أم

  

آمده در زمینه هـاي  نیاز به روز کردن اطالعات علمی اساتید و آشنا نمودن آنها با پیشرفتهاي بوجود 

مختلف، باعث شده تا ساالنه طبق آئین نامه فرصت هاي مطالعاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري سـالیانه  

اما محدودیت اعتبارات . اعضاي هیات علمی هر دانشگاه به سفرهاي فرصت هاي مطالعاتی اعزام شوند% 20

لذا ساالنه یک تعداد بسـیار  . به دانشگاهها نمی دهندپژوهشی به هیچ عنوان چنین امکان و اجازه اي را عمالٌ 

 نشـان  ) 9(بطوریکه اطالعات جـدول  . محدودي از اعضاي هیات علمی به فرصت مطالعاتی اعزام می شوند

     سال مورد بررسی جمع کل افرادي که بـه مأموریـت پژوهشـی فرصـت مطالعـاتی اعـزام        5در طی  می دهد

  .أت علمی پردیس استاعضاي هی% 20شده اند کمتر از 

بطور مثال در . در مجموع تعداد افرادیکه به فرصت هاي مطالعاتی اعزام می شوند در حال کاهش است

نفر اعضاي هیات علمی که مسافرت آنها مورد تصویب قرار گرفته  5نفر از  3سال جاري تا کنون فقط 

  . کرده اند عزیمت

برحسب دانشکده و گروه در  1384الی  1380روند شرکت در کنفرانسهاي مختلف طی سالهاي 

ارائه شده است همانطوریکه مالحظه می گردد تعداد اعضاي شرکت کننده در کنفرانسهاي ) 8(جدول شماره 

% 25بطور متوسط ساالنه . سال مورد مطالعه از نوسانات چشمگیري برخوردار نیست 5بین المللی طی 

ی شرکت می نمایند این رقم نشان دهنده ي این است که اعضاي هیات علمی پردیس در کنفرانسهاي خارج

مهندسی آب و خاك

دانشجواستاددانشجواستاددانشجواستاددانشجواستاددانشجواستاد

5185711144

301491382012179باغبانی و گیاهپزشکی

1341891571510155و دامی  علوم زراعی

41633214991تم کشاورزيمهندسی بیوسیس

5430625162اقتصاد و توسعه کشاورزي

----7659---منابع طبیعی

391465334429جمع کل
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اغلب اعضاي هیأت علمی بخش عمده اعتبار ویژه خود را به شرکت در کنفرانس ها اختصاص می دهند و 

با توجه به تعداد و اعتبار شرکت در کنفرانس ها . کمتر طرح پژوهشی از محل اعتبار ویژه ارائه می نمایند

میلیون تومان اعتبار بابت بلیط، هزینه ثبت نام و  5/1متوسط هر مسافرت حدود مالحظه می شود که بطور 

  .هزینه سفر نیاز دارد

  



٥٨

  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی وموریت هاي پژوهشی فرصت هاي مطالعاتیاحکام صادر شده مربوط به  اطالعات): 9(جدول

  1380- 86هاي سال  در

  

  

  

                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دانشکده

سال 
تعداد 

کل
1380138113821383138413851386

31201217مهندسی آب و خاك

12311128باغبانی و گیاهپزشکی

20123138زراعیعلوم 

20100013  مهندسی بیوسیستم کشاورزي

00001001اقتصاد و توسعه کشاورزي

18--23433منابع طبیعی

46--1061169جمع کل
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  1380-  84هاي سال  در اعضاي هیات علمی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی براي فرصت هاي مطالعاتیاحکام صادر شده  تعداد ):5(نمودار       

  )پایان نامه هاي تحصیلیکمک به ( ششم طرح پژوهشی نوع   

  

 نیز دکتري ورساله هاي هاي دانشجویان کارشناسی ارشد و  ور اعتالي سطح پژوهشی پایان نامهبه منظ

تامین بخشی از هزینه پروژه هاي دوره  ،هماهنگ سازي میان تحصیالت تکمیلی با امور پژوهشی دانشگاه

توسط معاونت  1382 به تصویب رسید و از سالاز محل اعتبارات پژوهشی تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

ل حاضر براي هر پایان نامه کارشناسی ارشد مبلغ سه میلیون ریال و هر رساله در حا .به اجرا درآمد پژوهشی

  .دکتري مبلغ ده میلیون ریال از محل اعتبارات پژوهشی پرداخت گردد

مین اعتبارات طرحهاي نوع ششم فشار زیادي به اعتبارات تحقیقات پردیس وارد نموده است ولی أت

، طرحهاي نوع ششم بسیار موثر بوده  و کمک فراوانی به وزشیمطبق گزارشات دریافتی از گروههاي آ

) 10(در جدول . دانشجویان تحصیالت تکمیلی در جهت بهبود کیفیت پایان نامه ها و رساله ها نموده است

  . اطالعات مربوط به طرحهاي نوع ششم آمده است
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  1382 -  85هاي  در سالپردیس کشاورزي ) ي تحصیلیپایان نامه ها(نوع ششم  پژوهشی طرحهاياطالعات مربوط به ): 10(جدول

  

گروه

1386سال 1385سال 1384سال 1383سال 1382سال 

کارشناسی 

ارشد

دکتري

کارشناسی 

ارشد

دکتري

کارشناسی 

ارشد

دکتري

کارشناسی 

ارشد

دکتري

کارشناسی 

ارشد

دکتري

00262270251296آبیاري وآبادانی

211061851310276خاکشناسی

باغبانی
2021511710537

1221971710111284گیاهپزشکی

93174196189257دامیعلوم  

 زراعت واصالح

نباتات

245401112530154425

علوم و صنایع 

غذایی

001679020168

مکانیک ماشینهاي 

کشاورزي
9293173164194

0011111261144اقتصاد کشاورزي

 ترویج و آموزش

کشاورزي 
00172831312322

علوم وصنایع چوب 

و کاغذ

1017193__--

جنگلداري واقتصاد 

جنگل
60103106__--

احیا مناطق خشک و 

کوهستانی
102213172__--

شیالت و محیط 

زیست

30140100__--

781524855195521446921773  جمع کل
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  1382 - 85کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران از سال  پردیسمصوب ) پایان نامه هاي تحصیلی(تعداد طرح هاي نوع ششم  ):6(نمودار

  

بسیار چشمگیري در حال  تعداد طرحهاي نوع ششم با رشد) 10( طبق اطالعات مندرج در جدول

 1384طرح نوع ششم در سال  247به تعداد  1382طرح نوع ششم در سال  93بطوریکه تعداد  .افزایش است

ریال  000/000/953/3جمعاٌ  1385الی  1382طی چهار سال  .افزایش یافته است 1385طرح در سال  212و 

مبلغ  1385بار طرحهاي نوع ششم در سال مبلغ کل اعت .جهت اجراء طرح هاي نوع ششم پرداخت شده است

اگر روند رشد  .)البته بدون در نظر گرفتن اعتبار دانشکده منابع طبیعی( ریال بوده است000/000/122/1

باید کل اعتبارات پژوهشی که طرحهاي نوع ششم به همین صورت افزایش یابد چیزي طول نخواهد کشید 

  .فقط صرف اجراي این طرح ها گردد
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٦٢

   هاي کاربرديرحط

ارتقاء سطح همکاري بیشتر با صنعت در قالب طرح هاي کاربردي مورد تشویق و حمایت به منظور 

یافته هاي فرصتی را در اختیار مجریان محترم قرار میدهد تا  اجراي طرح هاي کاربردي .دانشگاه تهران است

  .هندپژوهشهاي تحقیقی خود را به صورت کاربردي در خدمت جامعه قرار د

کلیه اعضاي هیات علمی تمام وقت پردیس موظف هستند هرگونه قرارداد پژوهشی با خارج از دانشگاه 

را در قالب طرح هاي کاربردي با امضاء مدیر کل پژوهش هاي کاربردي دانشگاه یا معاونت پژوهشی پردیس 

  .اجرا کنند

  

    

  قرارداد طرح کاربردي 

  

        بشرح ذیل تعریفردي سه نوع قرارداد وجود دارد که کارب ـبراي انجام طرح هاي پژوهشی     

  :می شود

عبارت است از قراردادي که براي انجام طرح تحقیقاتی مورد نیاز دستگاه  :قرارداد غیرمشترك.1

اجرایی فی مابین دانشگاه و آن دستگاه منعقد می گردد و کلیه اعتبارات مورد نیاز طرح از سوي 

.ه دانشگاه پرداخت می گردددستگاه اجرایی تامین و ب

عبارت است از قراردادي که اجراي آن مورد توافق دانشگاه و دستگاههاي اجرایی  :قرارداد مشترك.2

.گیرد و اعتبارات و امکانات اجرایی آن بصورت مشترك و توسط طرفین تامین گرددمی ذیربط قرار

دیر کل پژوهش هاي کاربردي م عبارت است از قراردادي که بین ):موافقتنامه(قرارداد داخلی.3

   فوق براي اجراي 2و1و مجري طرح تحقیقاتی موضوع بند  دانشگاه یا معاون پژوهشی پردیس

.طرح هاي تحقیقاتی مشترك و غیر مشترك منعقد می گردد

الزم به ذکر است که با توجه به سیاست کلی خودکفا کردن مالی دانشگاهها، اینگونه طرح ها به لحاظ 

طرح کاربردي امتیاز  رايرات از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده و در محاسبه امتیاز ویژه نیز بجذب اعتبا

.باالیی در نظر گرفته می شود

ذیل ) 11(جدول  جدول طرح هاي کاربردي پردیس کشاورزي و منابع طبیعی در طالعات مربوط به ا

   .شده است

  

  

  



٦٣

  1380- 86 هاي سالدانشگاه تهران در پردیس کشاورزي و منابع طبیعیه تعداد طرح هاي کاربردي مربوط ب) : 11(جدول 

سال

1380138113821383138413851386گروهدانشکده

مهندسی آب و 

خاك

0112201آبیاري وآبادانی

0000000مهندسی علوم خاك

باغبانی و 

گیاهپزشکی

0101000علوم باغبانی

0001010گیاهپزشکی

علوم وزراعی

0010207علوم دامی

0000100نباتات زراعت واصالح

مهندسی بیوسیستم 

کشاورزي

صنایع مهندسی علوم و 

غذایی
0101010

0000051مکانیک ماشینهاي کشاورزي

اقتصاد و توسعه 

کشاورزي

0000100اقتصاد کشاورزي

0000000موزش  کشاورزيترویج و آ

منابع طبیعی

--48754جنگلداري و اقتصاد جنگل

احیا مناطق خشک و 

کوهستانی
101013107--

--2222  2علوم وصنایع چوب و کاغذ

--32322شیالت و محیط زیست

242179  192527جمع کل
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   1380-84هاي  سال دردانشگاه تهران منابع طبیعی و پردیس کشاورزيطرحهاي کاربردي  دادتع: )7(مودارن    

  

که تعداد طرحهاي کاربردي پردیس کشاورزي و منابع طبیعی ) 12(با توجه به اطالعات مندرج جدول 

موفق بـه جـذب و    1384را نشان می دهد مالحظه می گردد که فقط ده درصد اعضاي هیات علمی در سال 

علت کم بودن طرح هاي کـاربردي ایـن پـردیس در مقایسـه بـا سـایر            . دشده انجراي طرح هاي کاربردي ا

  :پردیس هاي دانشگاه می تواند به دالیل زیر باشد

وزرات جهـاد   ،تنها سـازمان اجرائـی و وزارتخانـه متـولی مسـائل کشـاورزي و منـابع طبیعـی        .1

عضو هیات علمی که هریک از آنهـا   5000ش از این وزارتخانه با داشتن بی .کشاورزي می باشد

چنـدان تمـایلی بـراي سـفارش نیازهـاي       ،به دنبال انجام کارهاي تحقیقات جهت ارتقـاء بـوده  

.تحقیقاتی به دانشگاه ها را ندارند و از این بابت احساس نیاز نمی شود

در بـه  بخش خصوصی مرتبط با مسائل کشاورزي و منابع طبیعی نیز به دلیـل ضـعف مـالی قـا    .2

درصـد      80مشارکت در انجام تحقیقات مرتبط با دانشگاه ها نیسـتند و درحـال حاضـر بـیش از    

هکتار زمین دارا می باشند بنابراین  5ران کشاورزي ایران بصورت خرد بوده و کمتر از ابهره برد

و       ستند که بخواهند یـا بتواننـد بـا پـردیس کشـاورزي     نی یتموقعیاین درصد از بهره برداران در 

  .منابع طبیعی همکاري نمایند
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  رپژوهشی مستم هاي طرح

  

کاربردي و  بنیادي،(اي از علوم  قاتی جامع است که در زمینه رشتهطرح مستمر یک نوع طرح تحقی

به گونه اي اداره می شود که به زمان و مکان خاص تعلق نداشته، مقطعی نبوده و به طور مداوم ) توسعه اي 

 مسائل تحقیقات در برخی از رشته ها عالوه بر گستردگی نیاز به استمرار دارند مانند دیر. اجرا می گردد

کی زیستی گیاهان و درختان جنگلی، مسائل مقاومت آفات و عوامل بیماریزا به سموم گیاهی، مسائل ژنتی

موارد را مداومت تحقیقات در این  ،هاي فونستیک شرایط اکوسیستم ها گیاهان زراعی و باغی یا بررسی

  .ضروري می کند

غهـا، مـزارع   باتاسـیس   "یجاد مراکز تحقیقاتی و تاسیس واحدهایی که نیاز به زمان طوالنی دارند مثالا

آزمایشی، ایجاد گلخانه ها و آزمایشگاهها، هرباریوم ها و موزه هاي تحقیقاتی و یا تامین وسایلی که در قالب 

این امـر در  . در قالب طرح هاي مستمر امکان پذیر خواهند بود ،یک طرح نمی تواند پیش بینی و انجام گیرد

مدت باعث صرفه جویی بیشتر در هزینه ها و جلوگیري از اتالف وقت محققین در گروههاي آموزشی  دراز

  .می گردند

می باشند بعنوان  کشاورزي و منابع طبیعیطرح هاي مستمر داراي سابقه اي طوالنی در دانشکده هاي 

انند ی کشور، ملمنابع م ازبه بعد،  1340شکده کشاورزي سابق اعتبارات این طرح ها از سال مثال در دان

تامین شده و پس از چند دوره اعتبارات آنها به بخش پژوهشی دانشگاه تهران منتقل سازمان برنامه و بودجه 

  . شده است

به دلیل تعریف  ال تاکنونادامه داشته است ولی از آن س 1381طرحهاي مستمر از سالیان دور تا سال 

روند تصویب و اجراي آن متوقف اعتبار ویژه و مشارکت عام تر سایر محققین و دانشکده ها در تولید علم 

زراعت در این طرح ها باغبانی و ی، نشان می دهد گروه گیاهپزشگ )13( همانطور که جدول .گردیده است

   .مشارکت داشته اند
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  1378-81 هاي سال دربوط به طرحهاي مستمر پردیس کشاورزي ومنابع طبیعی دانشگاه تهران اطالعات مر): 12(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

گروهدانشکده

سال
تعداد 

طرح

1378137913801381

مهندسی آب و خاك

00000آبادانی آبیاري و

00000مهندسی علوم خاك

اقتصاد و توسعه کشاورزي

00000اقتصادکشاورزي

00000آموزش کشاورزي یج وترو

باغبانی و گیاهپزشکی

8  3113باغبانیعلوم 

333211گیاهپزشکی

مهندسی بیوسیستم کشاورزي

00000صنایع غذائیمهندسی علوم و

00000ماشینهاي کشاورزيمکانیک 

علوم وزراعی

00000علوم دامی

42118زراعت واصالح نباتات

5771130منابع طبیعی

  1513121757جمع
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  هاي پژوهشی بین دانشگاهی طرح

  

کشور به منظور جلوگیري از دوباره طه علمی تنگاتنگ بین مراکز علمی این طرح ها براي ایجاد راب

 پردیسدر این سال  .تصویب گردید 1380کاري و استفاده از تجربه دیگر محققان مطرح و در سال 

متاسفانه  .ارائه گردیده است )14(طرح مصوب داشته است که در جدول  23 کشاورزي و منابع طبیعی 

   .است متوقف گردیدهبه دلیل عدم پرداخت اعتبارات آنها  80اجراي این طرح نیز بعد از سال 

  :بین دانشگاهی اجرا شده در این پردیس عنوان می شود چند نمونه طرح

؛هاي آبیاري و جلوگیري از آن وب گذاري در کانالبررسی علل و عوامل رس  

؛هاي نسبی اشتغال در بخش کشاورزي منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان مطالعه مزیت  

هاي اکولوژیکی اثرات متقابل عوامل طبیعی کنترل کننده آفات بـا یکـدیگر در کشـت هـاي      بررسی

ایش کاربري مبـارزه بیولوژیـک و کـاهش مصـرف     در راستاي افز: گلخانه اي گوجه فرنگی و خیار 

  ؛سموم شیمیایی

هـاي غـرب اسـتان تهـران و اسـتان       هاي مربوطه در گـاوداري  بررسی کاربرد علوم دامی و فناوري

  ؛زنجان

؛بررسی اثرات شبکه هاي آبیاري دشت قزوین و ورامین روي کیفیت آبهاي سطحی و زیرزمینی

؛بیولوژیک محركریزوبیومی بمنظور فرموالسیون کود  بررسی پتانسیل کاربرد سویه هاي بومی

 رشد گیاه )PGPB  ( براي گیاهان غیر لگوم ) گندم ، ذرت(.  

  . گزارش شده است) 14(آمار و اطالعات مربوط به طرحهاي پژوهشی بین دانشگاهی در جدول 

   

   

     



٦٨

  1380منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال و  اطالعات مربوط به طرحهاي بین دانشگاهی پردیس کشاورزي): 13(جدول 

  

تعداد طرح گروه دانشکده 

مهندسی آب و خاك

آبیاري وآبادانی
7

مهندسی علوم خاك
1

اقتصاد و توسعه کشاورزي

اقتصادکشاورزي
2

ترویج وآموزش کشاورزي
0

باغبانی و گیاهپزشکی

باغبانیعلوم 
0

گیاهپزشکی
2

زيمهندسی بیوسیستم کشاور

صنایع غذائیمهندسی  علوم و
1

ماشینهاي کشاورزيمکانیک 
0

علوم وزراعی

علوم دامی
5

0زراعت واصالح نباتات

منابع طبیعی
  5  گروه هاي چهارگانه

23کل  جمع



٦٩

  توتک - طرح هاي ملی

  

نیز طرح ملی عبارت است از طرحی که با دیدگاه کاربردي در سطح ملی پیشنهاد شده و بودجه آن 

  هدف از اجراي این طرح ها رفع مشکالت ملی در سطح کشور  .شوداز سر جمع بودجه هاي ملی تامین می 

از این طرح ها به منظور برقراري ارتباط منسجم بین نهاد دانشگاه و دستگاه اجرایی با  خاصنوع  .می باشد

یکردي مشارکتی داشتند و در این طرح ها رو. مصوب گردید) توتک(عنوان طرح تحقیقات ملی ویژه کشور 

واقع نتایج و یافته هاي آن زمانی قابلیت کاربردي می یافتند که دستگاه مشارکت کننده در نحوه و روند 

تعهد این طرح ها بصورت گزارش .مراحل مختلف پژوهش قرار گرفته و برآن نظارت کامل داشته باشند

شد که همراه با مقاالت چاپ شده ارائه گردیده پیشرفت کار و ارائه گزارش نهایی حاصل از طرح می با

 45و در حال حاضر نیز ماده  102متوقف گردید و طرحهاي ماده  1383طرحهاي توتک تیز از سال  .است

طرح ملی توتک مربوط به  41در مجموع تعداد . قانون برنامه پنجساله جایگزین این طرحها گردیده است

و وزارت علوم تحقیقات و %) 40(ارکت مالی سازمانهاي اجرایی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی با مش

اطالعات مربوط به آن  .اجراي کلیه این طرحها به اتمام رسیده است "مصوب گردید که تقریبا%) 60(فناوري

  .ارائه گردیده است )15(در جدول شماره

  :ی شودچند نمونه از طرح ملی اجرا شده  در پردیس کشاورزي و منابع طبیعی ارائه م

؛بررسی براي تهیه رقم مقاوم به سن گندم به کمک روشهاي کالسیک و مهندسی ژنتیک  

بررسی نتوع ژنتیکی در سویا وآفتابگردان به منظور تعیین ارقام پرمحصول از لحاظ دانه ، روغن و 

  ؛پروتئین والدین داراي ظرفیت براي ایجاد دورگهاي مرغوب

 ؛مشاغل خدماتی در مناطق روستایی کشورشناسایی اولویت بندي و ظرفیت سنجی  

؛مصرف گندم کاهش ضایعات در تولید و  

افزایش راندمان شبکه هاي آبیاري و بهینه کردن الگوي مصرف آب.  
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  ان اطالعات مربوط به طرحهاي ملی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهر): 14(جدول     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قطب هاي علمی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی

  

مهمترین عوامل محرك توسعه کشورها در قرن بیست و یکم، شناخته شده یکی از  قطب هاي علمی            

             در تعامل نزدیک با نهادهاي مولد فکر و اندیشه است که همچون موتورهاي محرك توسعه،

)Think Tanks (هاي علمی در قیاس با  قطب .بوده و در واقع این دو در کنار هم و مکمل یکدیگرند

داراي ویژگی هایی هستند که ، آنهانهادهاي پژوهشی، عالوه بر دارا بودن نقاط قوت اسالف خود، یعنی 

  . از جایگاه ویژه اي در دانشگاهها برخوردار باشندآنها باعث شده 

جمع گروه دانشکده ردیف

ی آب و خاكمهندس1
آبیاري وآبادانی

٤
مهندسی علوم خاك

اقتصاد و توسعه کشاورزي2

اقتصادکشاورزي

٣
ترویج وآموزش کشاورزي

باغبانی و گیاهپزشکی3

باغبانیعلوم 

٨
گیاهپزشکی

مهندسی بیوسیستم کشاورزي4

علوم وصنایع غذائی

٢
ماشینهاي کشاورزيمکانیک 

یعلوم وزراع5
علوم دامی

١٥
زراعت واصالح نباتات

منابع طبیعی6

جنگلداري و اقتصاد جنگل

9
احیا مناطق خشک و کوهستانی

علوم وصنایع چوب و کاغذ

شیالت و محیط زیست

41جمع   



٧١

  :از جمله این ویژگی ها می توان به موارد زیر اشاره نمود

؛)ار گیري عقل جمعیهمکاري وبک(پذیر و ساختار معطوف به روابط دموکراتیک  معماري انعطاف  

 برخورداري از ویژگی»Critical Mass « انبوهی «که در حوزه تحقیقات علمی از آن با عنوان

  شود؛ یاد می» وثر براي بقاء و رشدضروري و م

؛ایی ایی و چند رشته فعالیت بین رشته  

؛استقالل عمل واحدها  

؛امکان اعمال موثرکنترل کیفیت  

 ؛عمومی بخشارتباط با صنعت، اقتصاد و  

؛ژهیتربیت نیروهاي انسانی و  

؛برخورداري ازسرمایه اجتماعی  

؛اندیشانه به مسایل اساسی  نگاه آینده  

؛المللی برخورداري از ارتباطات قوي و موثر بین  

برخورداري از حمایت بخش دولتی و خصوصی.

ر در مقایسه بوده و از این نظر در سطح کشوقطب علمی کشور  9حال حاضر داراي  این پردیس در 

اسامی قطب هاي علمی مربوط به گروههاي مختلف پردیس  .با سایر موسسات مشابه در رتبه اول قرار دارد

  .آمده است) 16(در جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٧٢

  

  

  1386سال دانشگاه تهراناسامی به قطب هاي علمی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی ): 15(جدول

  علمی طبعنوان  قگروهدانشکده  ردیف

مهندسی آب وخاك1

هاي آبیاري و زهکشی ارزیابی و بهسازي شبکهآبیاري و آبادانی 

بهبود کیفیت خاك براي تغذیه متعادل گیاهانمهندسی علوم خاك 

منابع طبیعی2

هاي چوبی تند رشد مدیریت کاربردي گونهعلوم ومهندسی صنایع چوب 

احیا مناطق خشک و 

هاي آبخیز یت پایدار حوزهمدیرکوهستانی 

مطالعات استراتژي توسعه بخش کشاورزياقتصاد کشاورزي اقتصاد و توسعه کشاورزي3

علوم زراعی و دامی4

اي نژادي و بیوتکنولوژي گیاهان علوفه زراعی به بهزراعت و اصالح نباتات 

  *حبوبات   زراعت و اصالح نباتات

  کمیت الشه گوسفندان بومی ایران ارزیابی کیفیت و  علوم دامی

5
علوم باغبانی و 

گباهپزشکی

دار هاي گیاهان میوه هسته اصالح و بیوتکنولوژي پایهباغبانی 

کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهاي گیاهیگیاهپزشکی 

  قطب مشترك بین پردیس کشاورزي و منابع طبیعی و دانشگاه فردوسی مشهد*: 

  

اعضاي       . تعددي در درون قطب هاي علمی تعریف و به مرحله اجرا درآمده اندطرحهاي تحقیقاتی م

هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی با توجه به تخصص خود در زیر طرحهاي قطب هاي علمی 

. مشغول فعالیت بوده و تاکنون مقاالت و گزارشات علمی متعددي از طریق قطب هاي علمی منتشر شده اند

. ت تخصیص یافته به قطب هاي علمی پردیس کمک بسیاري در جهت تجهیز آزمایشگاهها نموده استاعتبارا

  .ارزیابی عملکرد قطب هاي علمی بیانگر نقش بسیار موثر آنها در ارتقاء کیفی تحقیقات در پردیس بوده است

  

   دستاوردهاي علمی وپژوهشی

وهشی اعم از مقاالت چاپ شده در پردیس بر اساس شاخص هاي مهم پژ پژوهشی دستاوردهاي

پنج  ISIمجالت معتبر علمی پژوهشی و مجموعه مقاالت همایش ها، تالیف و ترجمه کتاب، آمار مقاالت 

  . گزارش شده است 1384تا  1380از سالهاي ) 21(الی ) 17(سال گذشته این پردیس در جداول شماره

  



٧٣

  

  

  

  1380دانشگاه تهران درسال  منابع طبیعی پژوهشی پردیس کشاورزي و دستاوردهاي) : 16(جدول 

  

  

  

  

  

  گروهدانشکده

مقاله هاي 

  علمی پژوهشی

مقاله هاي 

مایش هاه

خالصه 

مقاله هاي 

همایش ها

تعداد 

کتاب 

تالیف شده

تعداد 

کتاب 

ترجمه شده

ISIمقاله 

مهندسی آب و خاك

28001  9آبیاري و آبادانی

10311200مهندسی علوم خاك

کشاورزيتوسعه اقتصاد و

1102000اقتصاد کشاورزي

901200کشاورزي ترویج و آموزش

علوم زراعی و دامی

33020333نباتات زراعت واصالح

12285001علوم دامی

مهندسی بیوسیستم

315000نایع غذاییعلوم و مهندسی ص

  ماشینهايمکانیک 

کشاورزي
608222

اهپزشکییباغبانی و گعلوم 

11017000باغبانی

322281112گیاهپزشکی

15170328منابع طبیعی

1515310513827  جمع کل



٧٤

  

  1381دانشگاه تهران در سال  پژوهشی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دستاوردهاي) : 17(جدول    

  

  

  

  

  گروهدانشکده

مقاله هاي 

علمی 

  پژوهشی

ه هاي مقال

مایش هاه

مقاله خالصه 

هاي همایش 

ها

تعداد 

کتاب 

تالیف شده

تعداد کتاب 

ترجمه شده

ISIمقاله 

مهندسی آب و خاك

2068311آبیاري و آبادانی

101513101مهندسی علوم خاك

اقتصاد وتوسعه

1314000اقتصاد کشاورزي

 ترویج و آموزش

کشاورزي
1100100

م زراعی و دامیعلو

 زراعت واصالح

نباتات
475116713

11114010علوم دامی

 مهندسی بیوسیستم

کشاورزي

نایع علوم و مهندسی ص

غذایی
733000

ماشینهاي مکانیک 

کشاورزي
15612210

علوم باغبانی و 

گباهپزشکی

21132111باغبانیعلوم 

372751110گیاهپزشکی

26190238منابع طبیعی

24  21859277189جمع کل



٧٥

  

  

  

  1382دانشگاه تهران در سال  پژوهشی پردیس کشاورزي و منابع طبیعیدستاوردهاي ) : 18( جدول 

  

  

  

گروهدانشکده

مقاله هاي 

علمی 

پژوهشی

مقاله هاي 

همایش ها

خالصه 

مقاله هاي 

همایش ها

تعداد کتاب 

تالیف شده

کتاب تعداد 

ترجمه شده

ISIمقاله 

مهندسی آب و خاك

202910204آبیاري و آبادانی

مهندسی علوم 

11349202خاك

کشاورزياقتصاد وتوسعه 

1045000اقتصاد کشاورزي

 ترویج و آموزش

کشاورزي
18512100

علوم زراعی و دامی

 زراعت واصالح

نباتات
432466431

9163110دامیعلوم 

 مهندسی بیوسیستم

کشاورزي

علوم و مهندسی 

نایع غذاییص
836002

ماشینهاي مکانیک 

کشاورزي
10  910020

علوم باغبانی و 

اهپزشکییگ

17447415باغبانی

31220048گیاهپزشکی

1511_7979منابع طبیعی

  256209188151633جمع کل



٧٦

  

  1383دانشگاه تهران در سال  پژوهشی پردیس کشاورزي و منابع طبیعیدستاوردهاي ) : 19(جدول 

  

  

گروهدانشکده

مقاله هاي 

علمی 

پژوهشی

مقاله هاي 

همایش 

ها

تعداد 

کتاب 

تالیف 

شده

تعداد 

کتاب 

ترجمه 

شده

ISIمقاله 



٧٧

  

  1384دانشگاه تهران درسال  شاورزي و منابع طبیعیپژوهشی پردیس ک دستاوردهاي) : 20(جدول 

گروهدانشکده

مقاله هاي 

علمی 

  پژوهشی

مقاله هاي 

همایش ها

تعداد کتاب 

تالیف شده

تعداد کتاب 

ترجمه شده

ISIمقاله 

مهندسی آب و خاك 
2533213آبیاري و آبادانی

مهندسی آب و خاك
1531112آبیاري و آبادانی

915001كمهندسی علوم خا

اقتصاد وتوسعه

114000اقتصاد کشاورزي

ش زترویج و آمو

کشاورزي
95210

علوم زراعی و دامی
76169441نباتات زراعت واصالح

1377012علوم دامی

 مهندسی بیوسیستم

کشاورزي

نایع علوم و مهندسی ص

غذایی
718000

ماشینهاي مکانیک 

کشاورزي
1146001

علوم باغبانی و 

اهپزشکییگ

1838102باغبانیعلوم 

201414013گیاهپزشکی

منابع طبیعی

احیا مناطق خشک و 

کوهستانی
3549301

جنگلداري و اقتصاد 

جنگل
2439134

علوم و صنایع چوب و 

کاغذ
1517010

119102شیالت و محیط زیست

274658171129جمع کل



٧٨

1757000مهندسی علوم خاك

کشاورزياقتصاد وتوسعه 

115100اقتصاد کشاورزي

 ترویج و آموزش

کشاورزي
118000

علوم زراعی و دامی

59130309نباتات زراعت واصالح

2483202علوم دامی

 مهندسی بیوسیستم

کشاورزي

ومهندسی صنایع صنایع 

غذایی
16330015

ماشینهاي مکانیک 

کشاورزي
2036102

علوم باغبانی و 

اهپزشکییگ

20103124باغبانیعلوم 

29461012گیاهپزشکی

منابع طبیعی

احیا مناطق خشک و 

کوهستانی
5260122

جنگلداري و اقتصاد 

جنگل
1224101

علوم و صنایع چوب و 

کاغذ
713036

2020022محیط زیستشیالت و 

323651131058جمع کل



٧٩

  1385دانشگاه تهران درسال  شاورزي و منابع طبیعیپژوهشی پردیس ک دستاوردهاي) : 21(جدول 

گروهدانشکده

مقاله هاي 

علمی 

  پژوهشی

مقاله هاي 

همایش ها

تعداد کتاب 

تالیف شده

تعداد کتاب 

ترجمه شده

ISIمقاله 

 مهندسی آب و خاك

10آبیاري و آبادانی

04مهندسی علوم خاك

کشاورزياقتصاد وتوسعه 

20اقتصاد کشاورزي

 ترویج و آموزش

کشاورزي
20

علوم زراعی و دامی

16نباتات زراعت واصالح

01علوم دامی

 مهندسی بیوسیستم

کشاورزي

ومهندسی صنایع صنایع 

غذایی
00

ماشینهاي مکانیک 

کشاورزي
44

علوم باغبانی و 

اهپزشکییگ

60باغبانیعلوم 

50گیاهپزشکی

73منابع طبیعی

2818جمع کل

  

  

  

  

  

  

  

  



٨٠

  1386دانشگاه تهران درسال  شاورزي و منابع طبیعیپژوهشی پردیس ک دستاوردهاي) : 21(جدول 

گروهدانشکده

 مقاله هاي

علمی 

  پژوهشی

مقاله هاي 

همایش ها

تعداد کتاب 

تالیف شده

تعداد کتاب 

ترجمه شده

ISIمقاله 

مهندسی آب و خاك 

13آبیاري و آبادانی

02مهندسی علوم خاك

کشاورزياقتصاد وتوسعه 

00اقتصاد کشاورزي

 ترویج و آموزش

کشاورزي
61

علوم زراعی و دامی

50نباتات ت واصالحزراع

01علوم دامی

 مهندسی بیوسیستم

کشاورزي

ومهندسی صنایع صنایع 

غذایی
10

ماشینهاي مکانیک 

کشاورزي
21

علوم باغبانی و 

اهپزشکییگ

00باغبانیعلوم 

10گیاهپزشکی

34منابع طبیعی

1912جمع کل



٨١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1380--86 سال پردیس کشاورزي و منابع طبیعی توسط اعضاي هیأت علمی تالیف و ترجمه شده هاي کتابتعداد  ) :8(نمودار 
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پردیس کشاورزي و منابع تعداد مقاله علمی پژوهشی چاپ شده و تعداد مقاله عرضه شده در همایش ها  ):9(نمودار

  1380-84 سال دانشگاه تهران طبیعی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1380-84 سال دانشگاه تهران پردیس کشاورزي و منابع طبیعی چاپ شده ISIتعداد مقاالت ): 10(نمودار 

  )Grant(اعتبار ویژه 

اعتبار ویژه به منظور اتخاذ سیاست هماهنگ واعمال ضوابط مدون جهت تخصیص اعتبارات و طرح 

.و پردیس ها تدوین گردیده است ها هشی به دانشکدهتفویض اختیارات بخشی از اموراجرایی فعالیتهاي پژو

  :طرحاهداف 

کاهش تمرکز اموراجرایی  در حوزه مدیریت امور پژوهشی دانشگاه؛.1

افزایش امکان نظارت و کنترل بر نحوه هزینه شدن اعتبارات طرحهاي پژوهشی؛ .2

کمک به تقویت دانشکده ها جهت ایجاد هسته هاي تحقیقاتی؛.3

ه وري و استفاده بهینه از منابع مالی پژوهشی دانشگاه؛ افزایش میزان بهر.4

کاهش مکاتبات و تشریفات اداري و سرعت بخشیدن به روند تصویب طرحهاي پژوهشی؛.5

؛هتشویق و ترغیب اعضاي هیات علمی به همکاري با مراکز و سازمانهاي خارج از دانشگا.6

ت در تولید علم تشویق و ترغیب اعضاي هیات علمی در تولید علم براي مشارک.7

27
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ت



٨٣

اعضاي هیات علمی کلیه اطالعات مربوط به مقاله هاي چاپ شده، به منظور بهره مندي از اعتبارات ویژه 

در سیستم  هر ساله طرحهاي کاربردي، شرکت در همایشهاي داخلی و بین المللی و تالیف و ترجمه کتاب را

امتیاز کل  دانشگاه بق آئین نامه پژوهشیطنموده و سپس جامع پایگاه اطالعات اعضاي هیات علمی وارد 

بدین ترتیب اعضاي هیات علمی می توانند با   .گرددمی محاسبه  هر یک از اعضاء )grant(اعتبار ویژه 

کمک به سفرهاي علمی هاي پژوهشی، خرید مواد،  طرح تعریفاستفاده از موجودي اعتبار خود نسبت به 

  . اقدام نماینددانشجویان تحصیالت تکمیلی 

هشی در دانشگاه باشد اعطاي اعتبار ویژه می تواند یک روش منصفانه توزیع اعتبار پژواجراي طرح 

ازاي عملکرد پژوهشی ساالنه خود از اعتبار پیش بینی شده در بودجه سهم می برد و از  یعنی هر فرد به

وجب افزایش تولید علم م، گروه ها و دانشکده محققینطرفی ایجاد رقابت مثبت علمی در ارزیابی ساالنه 

بر  1384الی  1380اعتبار ویژه اعضاي هیات علمی طی سالهاي عملکرد گزارش مربوط به  .خواهد شد

بر اساس اطالعات مندرج در جداول . گزارش شده است) 27(الی ) 22(حسب گروه و دانشکده در جداول 

  .ممذکور شاهد رشد چشمگیر اعتبار ویژه اعضاي هیات علمی پردیس هستی

طی ا نگرش به عملکرد امتیاز سرانه اعتبارات ویژه گروههاي چهارده گانه نشان دهنده این است که ب

 نیز  1383گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی در رتبه اول و در سال  1384هاي مورد بررسی در سال سال

 ترویج و آموزش کشاورزي  مربوط به گروه1384کمترین امتیاز سرانه در سال. این رتبه را کسب نموده است

در بین . بوده است مهندسی علوم خاكکمترین امتیاز سرانه اعتبار ویژه مربوط به گروه  1383بوده و در سال 

اقتصاد و توسعه  هاي  دانشکده ها نیز دانشکده منابع طبیعی با چهار گروه آموزشی باالترین امتیاز و دانشکده

  .بوده است کمترین امتیاز و آب و خاك  کشاورزي

درصد تخصیصی امتیاز اعتبار ویژه برحسب شاخص مختلف پژوهشی ارائه  )30(در جدول شماره 

سهم مربوط به و کمترین  81براي سال سهم درصد  5/61باالترین سهم مربوط به مقاالت با  . شده است

  . تفکیک می باشدبه  80براي سال  2/51مقاالت با 

  

  

  

  

  

  

  



٨٤

   1380سال در دانشگاه تهرانتبار ویژه پردیس کشاورزي و منابع طبیعی اع امتیازات): 21(جدول 

تعداد کل افرادکل امتیاز  گروهدانشکده  ردیف

تولید سرانه  به 

ازائ کل هیئت 

علمی گروه ها

جمع کل 

امتیاز 

دانشکده ها

مهندسی آب و خاك1

84.7165.29آبیاري و آبادانی
140.82

56.12134.32مهندسی علوم خاك

اقتصاد و توسعه کشاورزي2

37.5284.69اقتصاد کشاورزي
83.22

45.7123.81ترویج و آموزش کشاورزي

علوم زراعی و دامی3

192.49277.13زراعت و اصالح نباتات
277.44

84.9599.44علوم دامی

کشاورزي مهندسی بیوسیستم4

30.45112.77کشاورزي يماشینهامکانیک 
126.28

95.83137.37علوم و صنایع غذایی

علوم باغبانی و گیاهپزشکی5

89.06146.36علوم باغبانی
279.2

190.141711.18گیاهپزشکی

منابع طبیعی6

224.031120.37احیا مناطق خشک و کوهستانی

342.08

59.82115.44جنگلداري و اقتصاد جنگل

6.7561.13و محیط زیستشیالت 

51.4886.44چوب و کاغذ

1249.041761249.04جمع کل

     

  

  

  

  

  

  

  

  



٨٥

  1381سال در  دانشگاه تهران اعتبار ویژه پردیس کشاورزي و منابع طبیعی امتیازات): 22(جدول 

کل امتیازگروهدانشکدهردیف

تعداد کل 

افراد

تولید سرانه  

به ازائ کل 

ی هیئت علم

گروه ها

جمع کل 

امتیاز 

دانشکده ها

مهندسی آب و خاك1

131.56168.22آبیاري و آبادانی
185.64

54.08124.51مهندسی علوم خاك

اقتصاد و توسعه کشاورزي2

36.8294.09اقتصاد کشاورزي
79.5

42.68123.56ترویج و آموزش کشاورزي

علوم زراعی و دامی3

387.392813.84صالح نباتاتزراعت و ا
456.16

68.7797.64علوم دامی

کشاورزي مهندسی بیوسیستم4

52.75114.80کشاورزي يماشینهامکانیک 
148.67

95.92137.38علوم و صنایع غذایی

علوم باغبانی و گیاهپزشکی5

279.771518.65علوم باغبانی
467.31

187.541711.03گیاهپزشکی

منابع طبیعی6

263.461123.95احیا مناطق خشک و کوهستانی

452.27

77.06117.01جنگلداري و اقتصاد جنگل

55.3969.23شیالت و محیط زیست

56.3687.05چوب و کاغذ

1789.551781789.55جمع کل

  

  

  

  

  

  

      

      



٨٦

  

  1382سال در دانشگاه تهران پردیس کشاورزي و منابع طبیعی اعتبار ویژه امتیازات): 23(جدول 

کل امتیازگروهدانشکدهردیف

تعداد کل 

افراد

تولید سرانه  به 

ازائ کل هیئت 

علمی گروه ها

جمع کل 

امتیاز 

دانشکده ها

مهندسی آب و خاك1

108.61166.79آبیاري و آبادانی
197.05

88.44127.37مهندسی علوم خاك

اقتصاد و توسعه کشاورزي2

30.4893.39اقتصاد کشاورزي
106.28

75.8126.32ترویج و آموزش کشاورزي

علوم زراعی و دامی3

293.492810.48زراعت و اصالح نباتات
354.48

60.99125.08علوم دامی

کشاورزي مهندسی بیوسیستم4

98.32109.83کشاورزي يماشینهامکانیک 
167.17

68.85116.26علوم و صنایع غذایی

علوم باغبانی و گیاهپزشکی5

193.071512.87علوم باغبانی
369.27

176.2189.79گیاهپزشکی

منابع طبیعی6

2501122.73احیا مناطق خشک و کوهستانی

648.95

250.521220.88جنگلداري و اقتصاد جنگل

55.4877.93ط زیستشیالت و محی

92.95811.62چوب و کاغذ

1843.21811843.2جمع کل

  

  

  

  

  

  

  

  



٨٧

  

  1383سال در  دانشگاه تهران اعتبار ویژه پردیس کشاورزي و منابع طبیعی امتیازاطالعات مربوط به ): 24(جدول 

کل امتیازگروهردیف

امتیاز کل 

بدون 

احتساب 

طرحهاي 

کاربردي

تعداد کل 

افراد

تولید سرانه  به 

ازائ کل هیئت 

علمی گروه

تولید سرانه  

به ازائ کل 

هیئت علمی 

گروه بدون 

طرح کاربردي

جمع کل 

امتیازدانشکده 

ها بدون 

طرح 

کاربردي

مهندسی آب و خاك1

99.8399.83166.246.24آبیاري و آبادانی
152.56

52.7352.73143.773.77مهندسی علوم خاك

اقتصاد و توسعه کشاورزي2

70.9261.6497.886.85اقتصاد کشاورزي
124.39

62.7562.75125.235.23ترویج و آموزش کشاورزي

علوم زراعی و دامی3

374.36374.362614.4014.40زراعت و اصالح نباتات
506.7

132.34132.341310.1810.18علوم دامی

  یستممهندسی بیوس4

237.07122.531023.7112.25ماشینها کشاورزي
174.27

91.7451.74118.344.70علوم و صنایع غذایی

علوم باغبانی و گیاهپزشکی5

140.83140.641410.0610.05علوم باغبانی
457.82

317.18317.181718.6618.66گیاهپزشکی

منابع طبیعی6

255.94196.221319.6915.09کوهستانی احیا مناطق خشک و

464.5

249.96133.091220.8311.09جنگلداري و اقتصاد جنگل

53.5142.3486.695.29شیالت و محیط زیست

92.8592.85811.6111.61چوب شناسی و صنایع چوب

2232.011880.241831880.24جمع کل

  

  

  

  

  

  



٨٨

  

  1384سال در دانشگاه تهران اعتبار ویژه پردیس کشاورزي و منابع طبیعی  امتیازاتاطالعات مربوط به ): 25(جدول 

  

   
                                        

   

  کل امتیازگروهدهدانشک  ردیف

امتیاز کل بدون 

احتساب 

طرحهاي 

کاربردي

تعداد کل 

افراد

تولید سرانه  

به ازائ کل 

هیئت علمی 

گروه

تولید سرانه  

به ازائ کل 

هیئت علمی 

گروه بدون 

طرح 

کاربردي

 جمع کل امتیاز

دانشکده ها بدون 

طرح کاربردي

مهندسی آب و خاك1

165.05164.861610.3210.30آبیاري و آبادانی
259.11

94.2594.25146.736.73مهندسی علوم خاك

اقتصاد و توسعه کشاورزي2

105.2685.34813.1610.67اقتصاد کشاورزي
147.81

67.9562.47125.665.21ترویج و آموزش کشاورزي

علوم زراعی و دامی3

395.29391.12814.1213.97زراعت و اصالح نباتات
560.34

190.47169.241413.6112.09علوم دامی

مهندسی بیوسیستم4

212197.21119.2717.93ماشینهاي کشاورزي
367.3

212.13170.11119.2815.46علوم و صنایع غذایی

علوم باغبانی و گیاهپزشکی5

202.33188.131414.4513.44علوم باغبانی
457.57

276.38269.441815.3514.97گیاهپزشکی

منابع طبیعی6

احیا مناطق خشک و 

کوهستانی

348.74301.421229.0625.12

574.31

127.5181.931210.636.83جنگلداري و اقتصاد جنگل

149.6792.011113.618.36شیالت و محیط زیست

چوب شناسی و صنایع 

چوب

110.1598.95912.2410.99

جمع کل
2657.1

8
2366.441902366.44



٨٩

  

  1385سال در انشگاه تهران داعتبار ویژه پردیس کشاورزي و منابع طبیعی  امتیازاتاطالعات مربوط به ): 26(جدول 

  کل امتیازگروهدانشکده  ردیف

امتیاز کل 

بدون 

 احتساب

طرحهاي 

کاربردي

تعداد کل 

افراد

تولید سرانه  

به ازائ کل 

هیئت علمی 

گروه

تولید سرانه  

به ازائ کل 

هیئت علمی 

گروه بدون 

طرح کاربردي

جمع کل 

 امتیاز

دانشکده ها 

بدون طرح 

کاربردي

مهندسی آب و خاك1

142.9آبیاري و آبادانی
116.31

16

14-109.9مهندسی علوم خاك

اقتصاد و توسعه کشاورزي2

1351168اقتصاد کشاورزي

230.7225.8812ترویج و آموزش کشاورزي

علوم زراعی و دامی3

532.6488.3829زراعت و اصالح نباتات

328.932815علوم دامی

مهندسی بیوسیستم4

285.6282.1111ماشینهاي کشاورزي

383324.6611نایع غذاییعلوم و ص

علوم باغبانی و گیاهپزشکی5

17-296.5علوم باغبانی

346.5291.8319گیاهپزشکی

955.04753.444منابع طبیعی6

جمع کل
3736.21

196



٩٠

  1383در سال  يکاربرد يکل بدون احتساب طرح ها ازیمکتسبه دانشکده ها از امت ازیدرصد امت ):26(دولج

درصد امتیاز نسبت به کل امتیازپردیس امتیاز نسبت به کل* امتیاز کل گرنتدانشکدهردیف

152.560.088.11مهندسی آب و خاك 1

124.390.076.62و توسعه کشاورزي اقتصاد 2

506.70.2726.95علوم زراعی و دامی 3

174.270.099.27مهندسی بیوسیستم4

457.820.2424.35علوم باغبانی و گیاهپزشکی 5

464.50.2524.70منابع طبیعی6

جمع کل
1880.241.00100.00

  

  

  1384در سال  يکاربرد يکل بدون احتساب طرح ها ازیمکتسبه دانشکده ها از امت ازیصد امتدر ):27(جدول

درصد امتیاز نسبت به کل امتیاز پردیسامتیاز نسبت به کل   *امتیاز کل گرنت دانشکده ردیف

259.110.1110.95مهندسی آب و خاك 1

147.810.066.25اقتصاد و توسعه کشاورزي 2

560.340.2423.68علوم زراعی و دامی 3

367.30.1615.52مهندسی بیوسیستم4

457.570.1919.34علوم باغبانی و گیاهپزشکی 5

574.310.2424.27منابع طبیعی6

2366.441.00100جمع کل 

  

اه تهرا ن می باشدامتیازمستخرج از پایگاه اعضاي هیات علمی دانشگ*: 



٩١

  1385در سال  يکاربرد يکل بدون احتساب طرح ها ازیمکتسبه دانشکده ها از امت ازیدرصد امت ):28(جدول

درصد امتیاز نسبت به کل امتیاز پردیسامتیاز نسبت به کل   *امتیاز کل گرنت دانشکده ردیف

مهندسی آب و خاك 1
254.26

0.07
6.82

عه کشاورزي اقتصاد و توس2
365.63

0.10
9.81

علوم زراعی و دامی 3

852.740.22
22.87

مهندسی بیوسیستم4
669.22

0.18
17.95

علوم باغبانی و گیاهپزشکی 5
631.05

0.17
16.93

955.06منابع طبیعی6
0.26

25.62

جمع کل 

3727.961.00
100.00

یازمستخرج از پایگاه اعضاي هیات علمی دانشگاه تهرا ن می باشدامت*: 



٩٢

  1386در سال  يکاربرد يکل بدون احتساب طرح ها ازیمکتسبه دانشکده ها از امت ازیدرصد امت ):29(جدول

درصد امتیاز نسبت به کل امتیاز پردیسامتیاز نسبت به کل   *امتیاز کل گرنت دانشکده ردیف

 مهندسی آب و خاك1

اقتصاد و توسعه کشاورزي 2

علوم زراعی و دامی 3

مهندسی بیوسیستم4

علوم باغبانی و گیاهپزشکی 5

منابع طبیعی6

جمع کل 

امتیازمستخرج از پایگاه اعضاي هیات علمی دانشگاه تهرا ن می باشد*: 



٩٣
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سال1384

سال 1383

  
  

 درصد امتیاز مکتسبه گروه ها نسبت به کل امیتاز گرنت بدون احتساب امتیاز طرح هاي کاربردي مقایسه ):11(نمودار 

  1384و  1383 درسال دانشگاه تهران پردیس کشاورزي و منابع طبیعی

  
   

  
  

  
     

   
   



٩٤
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امتیاز طرح هاي  مقایسه درصد امتیاز مکتسبه دانشکده ها نسبت به کل امیتاز گرنت بدون احتساب): 12(نمودار 

  1384و  1383 درسال دانشگاه تهران پردیس کشاورزي و منابع طبیعی کاربردي

  



٩٥

  تولید سرانه گرنت گروه هاي  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران ):28(جدول 

  1384و  1383در سال هاي  يکاربرد يبدون احتساب طرح ها

13841383  گروهدانشکدهردیف

ب و خاكمهندسی آ1

10.36.24آبیاري و آبادانی

6.733.77مهندسی علوم خاك

اقتصاد و توسعه کشاورزي2

10.676.85اقتصاد کشاورزي

5.215.23ترویج و آموزش کشاورزي

علوم زراعی و دامی3

13.9714.4زراعت و اصالح نباتات

12.0910.18علوم دامی

مهندسی بیوسیستم4

17.9312.25کشاورزي ماشینهاي

15.464.7علوم و صنایع غذایی

علوم باغبانی و گیاهپزشکی5

13.4410.05علوم باغبانی

14.9718.66گیاهپزشکی

منابع طبیعی6

احیا مناطق خشک و 

کوهستانی

25.1215.09

6.8311.09جنگلداري و اقتصاد جنگل

8.365.29شیالت و محیط زیست

10.9911.61وب شناسی و صنایع چوبچ

  

  تولید سرانه گرنت دانشکده هاي پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران: )29( جدول

  1384و  1383در سال هاي  يکاربرد يبدون احتساب طرح ها

13841383دانشکدهردیف

17.0410.01مهندسی آب و خاك1

2
اقتصاد و توسعه 

کشاورزي

15.8712.08

26.0624.58علوم زراعی و دامی3

33.3916.96مهندسی بیوسیستم4

5
علوم باغبانی و 

گیاهپزشکی

28.4128.7

51.343.08منابع طبیعی6



٩٦
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پردیس کشاورزي و منابع  کاربردي مقایسه سرانه امتیاز گرنت گروه ها بدون احتساب امتیاز طرح هاي): 13(نمودار 

  1384و  1383 درسال دانشگاه تهران طبیعی

  



٩٨
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پردیس کشاورزي و  مقایسه سرانه امتیاز گرنت دانشکده ها بدون احتساب امتیاز طرح هاي کاربردي): 14(نمودار 

  1384و  1383 درسال دانشگاه تهران منابع طبیعی

  
  
  
   

   

 

  

   

   



٩٩

   



١٠٠

1378-85دانشگاه تهران در سالهاي  ربوط به برگزیده هاي پردیس کشاورزي و منابع طبیعیاطالعات م) :30(جدول 

سال

13801381138213831384

شاخص هاي 

پژوهشی

تعداد
امتیاز 

کل

درصد 

تخصیص 

یافته از 

امتیاز 

گرنت

تعداد
امتیاز 

کل

درصد 

تخصیص 

یافته از 

امتیاز 

گرنت

تعداد
امتیاز 

کل

درصد 

تخصیص 

ه از یافت

امتیاز 

گرنت

تعداد
امتیاز 

کل

درصد 

تخصیص 

یافته از 

امتیاز 

گرنت

تعداد
امتیاز 

کل

درصد 

تخصیص 

یافته از 

امتیاز 

گرنت

ISI  ،JCR2727021,62424013,43333019,13535015,79292034,5مقاله 

8806,49905161609,2111104,9101003,7کتاب ترجمه شده

1326020,81836020,11530017,32142018,9132609,7کتاب تالیف شده

مجموع مقاالت 

همایشها و مجله 

هاي پژوهشی و 

ترویجی

--51,2--61,5--54,4--60,5--52,1
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  1380-8 4نت پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران از امتیاز گر ISI درصد امتیاز تخصیص یافته مقاالت ) : 15( نمودار

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1380-8 4 ت از امتیاز گرنت پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهرانمقاالدرصد امتیاز تخصیص یافته : ) 16(نمودار 
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تبارگرنت پردیس کشاورزي و منابع طبیعی از اع تالیف شده هايباکت درصد امتیاز تخصیص یافته) : 17(نمودار 

  1380- 8 4 سال
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از اعتبار گرنت پردیس کشاورزي و منابع طبیعی  شده ترجمه هايباکتدرصد امتیاز تخصیص یافته ) : 18(نمودار

  1380- 8 4 سال
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  برگزیدگان پژوهشی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی

  

، هاي علمی ایشان قدردانی از ارج نهادن به کوششبه منظور تشویق پژوهشگران دانشگاه تهران و 

دانشگاه تهران هر ساله در روز پژوهش نسبت به معرفی پژوهشگران شاخص و فعال و نیز اعطاي نشان 

بدیهی است کمیسیون داوري منتخب شوراي پژوهشی دانشگاه با . پژوهش به منتخبین اقدام می نماید

در این بخش نیز  .هاي مصوب برگزیدگان را معرفی می نمایندمعیارهاي گزینش شاخص با توجه به معیار

   .ت علمی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی موفق به کسب مقام و درجات ارزنده اي شده اندهیأاعضاي 

از لحاظ تعداد  با مشاهده این جدول می توان دریافت که دانشکده علوم باغبانی و گیاهپزشکی

ده پردیس محسوب می شود و بعد از آن  هم دانشکده منابع طبیعی برگزیده ها پرافتخارترین دانشک

وتوسعه کشاورزي از شش دانشکده این پردیس در فهرست برگزیدگان اقتصادقراردارد، تنها دانشکده 

دانشگاه تهران هنوز جایگاهی را به خود اختصاص نداده است که با توجه به پتانسیل علمی باالي این 

.آینده این دانشکده بتواند جایگاه واقعی خود را احراز نماید دردانشکده امید است 
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  1378-86دانشگاه تهران در سالهاي  اطالعات مربوط به برگزیده هاي پردیس کشاورزي و منابع طبیعی) :31(جدول 

سالنام و نام خانوادگیبرگزیدهگروهدانشکده

علوم آب و خاك

1378حسن رحیمینهطرح نموآبیاري و آبادانی

1379حسن رحیمیپژوهشگر نمونهآبیاري و آبادانی
1381حسن رحیمیاستاد نمونهآبیاري و آبادانی

1381صالح کوچک زادهطرح پژوهشی نمونهآبیاري و آبادانی

1384علی اصغر منتظر  استاد راهنما صالح کوچک زادهدکتري نمونه رسالهآبیاري و آبادانی
1385 استاد راهنما صالح کوچک زاده عاطفه پرورش ریزينمونه  رساله دکتريآبیاري و آبادانی

1378حسینقلی رفاهیاستاد منتخب طرح کارائیخاکشناسی

علوم باغبانی وگیاهپزشکی

1379مجله علوم کشاورزي ایران سردببر مصباح باباالرمجله نمونهباغبانی
1380مجله علوم کشاورزي ایران سردببر مصباح باباالردیرمجله قابل تقباغبانی
1381یونس مستوفی دانشجوي بورسیهباغبانی
1381کوروش وحدتیدانشجوي برگزیدهباغبانی
1382زمانی... کوروش وحدتی  استاد راهنما  ذبیح ادکتري نمونه رسالهباغبانی
1383علیرضا طالییپژوهشگر نمونهباغبانی
1383زمانی... محمدرضا  فتاحی مقدم  استاد راهنما  ذبیح ادکتري نمونه رسالهباغبانی
1385مسعود خضريپژوهشگر نمونهباغبانی

گیاهپزشکی

کارشناسی ارشد (پژوهشگر نمونه  

1384صابري... روح ا)
1385صابري... روح اپایان نامه تحصیلی  نمونهگیاهپزشکی

1380عباس شریفی تهرانیپژوهشگر برجستهکیگیاهپزش
1380سید محمود اخوتپژوهشگر نمونهگیاهپزشکی
1383علیرضا صبوريطرح پژوهشی برگزیدهگیاهپزشکی
1383سید محمود اخوتطرح کاربردي نمونهگیاهپزشکی

1383مهدیه اسديپایان نامه کارشناسی ارشد  نمونهگیاهپزشکی
1384علیرضا صبوريپژوهشگر نمونهیگیاهپزشک

1385عباس شریفی تهرانیطرح نمونه کاربرديگیاهپزشکی



١٠٥

سالنام و نام خانوادگیبرگزیدهگروهدانشکده

  

  گیاهپزشکی

  

  دکتري نمونه رساله

  حمیدرضا صراف معیري 

  

1386  

  

علوم زراعی ودامی

  1378پریچهره احمدیان تهرانیترجمه کتابزراعت واصالح نباتات

1381محمد حسین فتوکیاني بورسیه کشوردانشجوزراعت واصالح نباتات
1382بهمن یزدي صمديپژوهشگر برگزیدهزراعت واصالح نباتات
1382استاد راهنما بهمن یزدي صمدي محمدرضا نقويدکتري نمونه رسالهزراعت واصالح نباتات
1382اسماعیل ابراهیمیپایان نامه کارشناسی ارشد  نمونهزراعت واصالح نباتات
1383بهمن یزدي صمدي  و بدرالدین سید طباطباییتالیف کتابزراعت واصالح نباتات
1384حسن زینالیترجمه کتابزراعت واصالح نباتات

  محمد رضا بی همتا  پژوهشگر نمونه  زراعت واصالح نباتات
  

1385

  1386  داریوش مظاهري  تالیف کتاب  زراعت واصالح نباتات

  

  ح نباتاتزراعت واصال

  

  )بنیادي(طرح نمونه 

  

  محمدرضا نقوي 

  

1386  

1378علی نیکخواهاستاد منتخب طرح کارائیعلوم دامی
1382مجله علوم کشاورزي ایران سردببر علی نیکخواهمجله نمونهعلوم دامی

علوم دامی

انجمن علمی دانشجویی قابل 

1382انجمن علوم دامیتقدیر

  علوم دامی

  

1385  پروین شورنگ  ي  دکتري پژوهشگر نمونهدانشجو

  علوم دامی 

  دانشجوي  کارشناسی ارشد

1386  شیرین هنربخش  پژوهشگر نمونه

مهندسی بیوسیستم 

کشاورزي

1385زهرا امام جمعهطرح نمونه بنیاديعلوم و صنایع غذایی

  علوم وصنایع غذایی
دانشجوي  کارشناسی ارشد 

هپژوهشگر دانشجو نمون

  ثریا آذرنیا

  
1378  

1386  زهرا امام جمعه   )بنیادي(طرح نمونه   علوم وصنایع غذایی

  1386  سید امیرمحمد مرتضویان فارسانی  دانشجوي  دکتري پژوهشگر نمونه  علوم وصنایع غذایی

    علوم وصنایع غذایی

  )کاربردي(طرح نمونه 

  1386  محمدرضا احسانی 

  

1384جواد خزائیوهشگر نمونهپژمکانیک ماشینهاي کشاورزي
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سالنام و نام خانوادگیبرگزیدهگروهدانشکده

  

  

منابع طبیعی

1378داوود پارسا پژوه و مهدي فائزي پورکتاب تالیف برگزیدهعلوم وصنایع چوب و کاغذ
1379قنبر ابراهیمیترجمه کتابعلوم وصنایع چوب و کاغذ
1380قنبر ابراهیمیترجمه کتابعلوم وصنایع چوب و کاغذ

1385مجله  منابع طبیعی  سردبیر داوود پارسا پژوهمجله نمونهغذعلوم وصنایع چوب و کا

محمود زبیريتالیف کتابجنگلداري واقتصاد جنگل
1382

  1378محمدرضا مقدمتالیف کتابجنگلداري واقتصاد جنگل

1386  محمدرضا مروي مهاجر  تالیف کتاب  جنگلداري واقتصاد جنگل

    درویش صفتعلی اصغر   کتاب تالیف  جنگلداري واقتصاد جنگل

1386  

1379حسن احمدي و سادات فیض نیاتالیف کتاباحیا مناطق خشک و کوهستانی
1379احمد ارزانیترجمه کتاباحیا مناطق خشک و کوهستانی
1381غالمرضا زهتابیانپژوهشگر نمونهاحیا مناطق خشک و کوهستانی
1382عماررفیعی امام  استاد راهنما  غالمرضا زهتابیانامه کارشناسی ارشد  نمونهپایان ناحیا مناطق خشک و کوهستانی
1383حسین آذرنیونددانشجوي پژوهشگر نمونه  دکترياحیا مناطق خشک و کوهستانی

احیا مناطق خشک و کوهستانی

  محمد جعفري و فریدون سرمدیان  تالیف کتاب

1383

  

  احیا مناطق خشک و کوهستانی

  

  پژوهشگر برگزیده 

  

  محسن ارزانی 

  1386
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  1386در سال  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی گان جشنواره روز پژوهش اطالعات مربوط به برگزیده ) :32(جدول 

  

نام و نام خانوادگیبرگزیدهگروهدانشکده

  علوم آب و خاك

  ده صالح کوچک زابرگزیدهپژوهشگر آبیاري و آبادانی

حسینیموسیسیددکتري دانشجوي برگزیدهآبیاري و آبادانی

شهریاريحسینملکدکتري دانشجوي برگزیدهآبیاري و آبادانی

ثواقبیغالمرضابرگزیدهپژوهشگر خاكعلوممهندسی

زادهمتشرعبابکدکتري دانشجوي برگزیدهخاكعلوممهندسی

خاكعلوممهندسی

کارشناسی  دانشجوي برگزیده

حاتمیسهیالارشد

علوم باغبانی وگیاهپزشکی

طالییعلیرضابرگزیدهپژوهشگر باغبانی

سرخوشعلیدکتري دانشجوي برگزیدهباغبانی

علیرضا طالییپژوهشگر نمونهباغبانی

صبوريعلیرضابرگزیدهپژوهشگر گیاهپزشکی

معیريصرافحمیدرضادکتري دانشجوي برگزیدهگیاهپزشکی

گیاهپزشکی

کارشناسی  دانشجوي برگزیده

الرياحمديبنفشهارشد

علوم زراعی ودامی

صمديیزديبهمنبرگزیدهپژوهشگر زراعت واصالح نباتات

عیسوندحمیدرضادکتري دانشجوي برگزیدهزراعت واصالح نباتات

زراعت واصالح نباتات

کارشناسی  دانشجوي برگزیده

نژادیسیفعلیارشد

شیوازادمحمودبرگزیدهپژوهشگر علوم دامی

شهربابکمراديحسیندکتري دانشجوي برگزیدهعلوم دامی
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نام و نام خانوادگیبرگزیدهگروهدانشکده

علوم دامی

کارشناسی  دانشجوي برگزیده

هنربخششیرینارشد

  

  

  

  

  

مهندسی بیوسیستم کشاورزي

زهرا امام جمعهبرگزیدهپژوهشگر علوم و صنایع غذایی

یعلوم وصنایع غذای

فارسانیمرتضویانامیرمحمدسیددکتري دانشجوي برگزیده

کارشناسی  دانشجوي برگزیده

  سماواتیوحید  ارشد

مکانیک ماشینهاي 

کشاورزي

رفیعیشاهینبرگزیدهپژوهشگر 

ورنامخواستیقاسمیمهديدکتري دانشجوي برگزیده

کارشناسی  دانشجوي برگزیده

  جهرمیکرامتیمهدي  ارشد

  

  

  منابع طبیعی

احیا مناطق خشک و 

کوهستانی

برگزیدهپژوهشگر 

  احمديحسن

  

کارشناسی  دانشجوي برگزیده

ارشد

  قربانیمهدي

ملکیانآرشدکتري دانشجوي برگزیده

جنگلداري واقتصاد جنگل

صفتدرویشاصغرعلیبرگزیدهپژوهشگر 

  برگزیدهپژوهشگر 

  

مهاجرمرويمحمدرضا

فردعرفانییوسفسیددکتري وي برگزیدهدانشج

کارشناسی  دانشجوي برگزیده

علويجلیلسیدارشد

علوم وصنایع چوب و 

کاغذ

ابراهیمیقنبربرگزیدهپژوهشگر 

کارشناسی  دانشجوي برگزیده

طارمیاناصغرارشد

الکهبازیارامیرعباسدکتري دانشجوي برگزیدهزیستمحیطوشیالت
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  گیري و پیشنهادات نتیجه

  

ي پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه این گزارش سعی گردید تا نمایی از پتانسیل ها در

اعم از توانایی نیروي انسانی متخصص و امکانات موجود و فعالیت هاي انجام شده عرضه گردد  تهران

د که رفع آنها کمک اما جهت رسیدن به اهداف مطلوب این پردیس موانعی هم سر راه وجود دارن

  . شایانی به تسریع دسترسی به اهداف نهایی خواهد نمود

  

  پیشنهادات

 و منابع طبیعیدست اندرکاران بخش کشاورزي  ارتباط تنگاتنگ بین متخصصان دانشگاهی و

ي ارروشهاي برقر با عنوان و یا کارگاه آموزشی براي رفع این مشکل می شود یک درس جدید .است

توانایی هاي خویش را با و منابع طبیعی انشگاهی دایر کرد تا  دانش آموختگان کشاورزي ارتباط برون د

هدفمند با  ایجاد ارتباط خوب و .عتی مرتبط  عرضه کنندتوجه به دانش روز به مراکز سنتی و صن

بورسهاي تحصیلی و فرصت هاي مطالعاتی  براي  ،با تبادل استاد و دانشجو ،دانشگاههاي خارجی

ي ارتباط مناسب راز دیگر موارد برقرااعضاء شدن دانش  روزه پیشرفت هاي خارجی براي ب ه ازاستفاد

  .می باشد با دنیاي خارج

  بارات پژوهشی بخش کشاورزيتکمبود اع.1

مالی می  اتهمواره نیازمند اعتبار ، هدفمند و تقاضا محورتحقیقات ارزندهانجام از آنجا که 

ور هنوز توسعه بخش کشاورزي  به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه باشد در برنامه بودجه کالن کش

برنامه ریز بخش  مدیران با کشور جلسات علمی و اجراییکشاورزي کشور در  .پذیرفته نشده است

بدیهی است . این بخش تامین گردد تحقیقاتاعتبار مالی مورد نیاز  پژوهشی کشور تبادل نظر نمایند تا

 و ولیه جامعه به ویژه تامین غذا که اصلی ترین معضل جهانی قرنهاي آینده استتامین نیازهاي ا براي

توجه به  توسعه بخش کشاورزي امکان پذیراستبه عنوان اصلی ترین رکن توسعه پایدار که تنها با 

     گاهی اوقات عدم کاربردي بودن تحقیقات کشاورزي موجب تحقیقات هدفمند اصلی ضروري است



١١٠

براي اینکه نگرش . پردازان چه در سطح کالن کشور و یا در سطوح پایین می گرددبی مهري بودجه 

  .غیر کاالیی نگریست دیدي  با پژوهش ،یاد شده تغییر یابد

درصد از تولید ناخالص ملی به تحقیقات و مقایسه آن با رقم مشابه در  6/0اختصاص 

زمینه تحقیقات در بخش . قات استکشورهاي پیشرفته خود بیانگر عدم توجه مسئولین به بخش تحقی

  .کشاورزي بسیار فراوان است

  

  بخش کشاورزي و پژوهشی  ضعف هاي آموزشی.2

  

آموزش کشاورزي می باید تغییر نگرشی در نحوه گزینش براي رفع کاستی هاي بخش 

بین دانشگاهی براي جلوگیري از دوباره کاري و  ن تقویت روابطدانشجویان صورت گیرد عالوه بر آ

انجام . دم انجام پژوهشهاي موازي از موارد اساسی در راستاي رسیدن به بهره وري مطلوب استع

از دیگر مواردي است که می تواند پژوهشهاي پراکنده را هدفمند با خروجی معین  و النتحقیقات ک

برطرف نمودن مشکالت و معضالت بخش کشاورزي  کشور تجمیع  بمنظورو جامع منسجم بصورت 

باید بپذیریم که ارائه تحقیقات کالن هدفمند با کار تیمی بزرگ قابل دستیابی  از نظر پژوهشی نیز .نماید

پروژه هاي کوچک زود "است و کشور ما همواره با این مسئله دست به گریبان بوده است که عمدتا

جرا چند ساله هاي بزرگ با چندین تیم اجرایی و زمان ا هوژنسبت به پربازده با اعتبار و مدت اجرا کم 

ایجاد انگیزه در محققان  با  داست که تغییر نگرش در این خصوص ضروي به نظر می رس برتري داشته

می توان در زمینه کاربردي نمودن  از ایده ها و طرح هاي آنان این بخش و حمایت هاي مادي و معنوي

آوردهاي نوین تحولی در  تحقیقات دانشمندان داخلی با بهره گیري از دانش روز و پیاده سازي دست

   .کشاورزي کشور ایجاد نمود
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  جمع بندي

ارقام و اطالعات ارائه شده در این گزارش بیانگر یک رشد علمی نسبی قابل قبول در پردیس دیده    

 1386و  1380درصد بین سالهاي  100با رشد  ISIپژوهشی و مقاالت  - انتشار مقاالت علمی. می شود

  .داشته است

  

  ساله پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران 5به شاخص هاي پژوهشی  خالصه اطالعات مربوط):33(جدول

  

 سرعت نسبیاین پردیس با علم در  تولید با توجه به شاخص هاي پژوهشی،علمی پدید آمده رشد 

است که هدایت و پشتیبانی از این روند روبه رشد می تواند به شکوفا شـدن هـر چـه     رشدخوبی در حال 

    کشـاورزي و منـابع طبیعـی در     توان واقعـی علمـی پـردیس    ه بهره وري علمی با توجه به بهتر و رسیدن ب

امید است در آینده با عزم و توجه ویژه به امر تحقیقات در دانشگاهها و ایجاد  .آینده اي نزدیک منجر گردد

متناسب بـا   انگیزه الزم در اعضاي هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی شاهد دستاوردهاي علمی

  .فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی باشیم

  

  

  

ص هاي شاخ

  پژوهشی

  جمع کل  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380

 مقاله هاي علمی

پژوهشی

151  218  256  274  323  243  204  1222  

  54  12  18  10  11  16  9  8  کتاب ترجمه شده

  13  17  15  18  13  کتاب تالیف شده
30  32  

76  

  ISI  27  24  33  29  58مقاله 
121  174  

171  
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  :فهرست منابع 

1375، سال یادنامه بزرگداشت هفتادمین سال تاسیس دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران  

1380پژوهشنامه دانشگاه تهران،معاونت پژوهشی دانشگاه، سال  

1381پژوهشنامه دانشگاه تهران،معاونت پژوهشی دانشگاه، سال  

1382نامه دانشگاه تهران،معاونت پژوهشی دانشگاه، سالپژوهش  

1383پژوهشنامه دانشگاه تهران،معاونت پژوهشی دانشگاه، سال

 1384آیین نامه مدیریت پردیس هاي دانشگاه تهران،سال

1384آیین نامه ها و دستوالعمل هاي پژوهشی دانشگاه تهران،سال

ن پایگاه اطالعات اعضاي هیات علمی دانشگاه تهرا  

  


