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 سند چشم اندار و نقشه جامع علمي كشور دهي به بخش كشاورزي در  داليل اولويت

 زراعت گرانبهاترين گوهر ناياب است. « الکیمیاء االكبر الزراعه.»ام صادق)ع( فرمودند: ام

سازد، تأمین امنیت غذايي  ها را به بخش كشاورزي و منابع طبیعي معطوف مي اي كه دولت مهمترين دغدغه 

دارترين و  لويتمردمان آن سرزمین است. نظام جمهوري اسالمي هم مستثني از اين قاعده كلي نیست. غذا او

اندازد. كشوري كه نتواند خود را در اين  ترين نیازي است كه فقدان آن حیات بشر را به مخاطره مي ابتدايي

هاي اقتصادي، فرهنگي و  تواند خود را مستقل بداند و نبايد انتظار داشته باشد وابستگي حوزه خودكفا كند نمي

 دهد: و تبعات وابستگي اقتصادي را بارها تذكر مياش ريشه كن شود. امام خمیني )ره( خطر  سیاسي

اين وابستگي اقتصادي به خارج قهراً وابستگي سیاسي  اگر ما مسامحه بکنیم و وابسته به خارج باشیم، » ... 

ها حکومت    كه بوديم و به ما همان ها خواهیم بود   آورد؛ و همان اسیر آورد؛ قهراً وابستگي اجتماعي مي مي

كه  اين جهت اقتصادي فارغ بشويم؛ يعني دستمان پیش ديگران دراز نباشد  از  كه كردند. ما بايد   خواهند كرد

 .«كه هر وقت جلو آن را بخواهد بگیرد، ما فلج بشويم...  بده به من! 

 شمرد : حضرت امام شرط استقالل اقتصادي را در خودكفايي محصوالت اساسي كشاورزي برمي

كه گندم بده.  كه دستش را دراز كند طرف آمريکا  است و سرشکستگي  ملکتي عیب چقدر براي يك م» ...  

كه رزقش را بدهد. چقدر براي ما سرشکستگي دارد.  از او بخواهد  كشکول گدايیش را باز كند پیش دشمنش و 

آورد، ما  يكه كشاورزيش را تقويت كند و بسازد به آن كه خودش به دست م اين نگذارد  اين ملت بناي بر  تا 

 .«توانیم استقالل پیدا كنیم ...  نمي

نقشه جامع علمي كشور كه به لطف الهي و با تالش فصل سوم از سند چشم انداز لیکن اگر نیم نگاهي به 

شوراي عالي انقالب فرهنگي نقشه جامع علمي كشور تهیه و به تصويب رسید بیاندازيم متاسفانه مالحظه 
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بسیار مهم آنطور كه بايد و شايد به كشاورزي و منابع طبیعي اين مرز و بوم توجه  خواهیم نمود كه در اين سند

 . در فصل سوم از سند چشم انداز به اولويت هاي علم و فناوري بشرح ذيل اشاره شده است:كافي نشده است

  اولويت هاي سطح الف •

میکرو و فناوريهاي نوين علوم و فناوري هاي هوافضا، اطالعات و ارتباطات، هسته اي، نانو و  •

  در حوزه هاي نفت و گاز؛

  سلولهاي بنیادي و پزشکي مولکولي، فناوري زيستي )بیو(، و گیاهان دارويي؛ •

دانش پیشگیري و ارتقاي سالمت با تاكید بر بیماريهاي داراي بار باال و معضالت بومي، ارائه  •

  و استفاده از الگوهاي تغذيه بومي؛ الگوهاي شیوه زندگي سالم منطبق با آموزه هاي اسالمي

علوم قرآني و حديث، فقه تخصصي و ابتناء اقتصاد ، جامعه شناسي، روان شناسي و علوم  •

  سیاسي بر مبناي اسالمي.

  اولويت هاي سطح ب •

در علوم و معارف اسالمي: اخالق اسالمي و مطالعات بین رشته اي آن، كالم اسالمي، اخالق  •

  ي )در حوزه هاي مختلف علوم و فناوري ها(؛كاربردي اسالم

در علوم انساني و هنر: حقوق، فلسفه مضاف )فلسفه دين، فلسفه علوم انساني، فلسفه علوم پايه،  •

 فلسفه حقوق، فلسفه اخالق اسالمي، فلسفه تاريخ(، 

ي به مديريت، سیاستگذاري و مديريت علم، فناوري و فرهنگ، علوم تربیتي، زبان و ادب فارس •

اسالمي، كرسي هاي نظريه پردازي با رويکرد  -عنوان زبان بین المللي علم، معماري ايراني

  انتقادي در حوزه هاي غرب شناسي و هنر مدرن، فیلم، رسانه هاي مجازي و صنايع دستي؛

در علوم پايه: فیزيك اتمي و شتابگرها، لیزر، حسگرهاي شیمیايي، ژنتیك، زيست حسگرها،  •

  ي نرم از جمله فازي؛سیستم ها

در علوم كاربردي: انرژي هاي نو و تجديدپذير، اكتشاف و استخراج مواد معدني، پیش بیني و  •

مقابله با سیل و زلزله، اتوماسیون و رباتیك، پدافند غیرعامل، كشتي سازي، پلیمرها، مواد 

  نوتركیب، نیم رساناها، ثبت، حفظ و احیاي ذخاير ژنتیك؛
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ب سنتي، تجهیزات پزشکي، سلولي و مولکولي، ژن درماني، ايمني زيستي، در سالمت: ط •

  فرآورده هاي بیولوژيك، فناوري تغذيه اي.

 

 اولويت هاي سطح ج •

  در علوم و معارف اسالمي : الهیات، عرفان اسالمي؛ •

ي، نرم در علوم انساني و هنر: فلسفه، تاريخ اسالم، تشیع و ايران، تاريخ علم، جغرافیاي سیاس •

  افزارهاي چندرسانه اي، موسیقي اصیل و بومي ايران، نمايش و داستان نويسي؛

در علوم پايه : نجوم، ماده چگال، پالسما، جبر و رياضیات غیرخطي، تحقیق در عملیات،  •

اپتوالکترونیك، ذرات بنیادي، اطالعات كوانتومي، بیوفیزيك و بیوشیمي، شیمي سبز، 

  با نقشه هاي زمین شناسي، مخاطرات زيست محیطي، تغییرات اقلیمي؛ سیلیکونها، علوم مرتبط

در علوم كاربردي: بهینه سازي انرژي، بازيافت و تبديل انرژي، مديريت پسماند، مکاترونیك،  •

امنیت شبکه، شبکه هاي مخابراتي، اتوماسیون و رباتیك)خودكارسازي و روبات سازي(، مواد 

مغناطیسي، سازه هاي دريايي، كاتالیستها، حمل و نقل ريلي،  فتونیك، آلیاژهاي فلزي، مواد

ايمني حمل و نقل، ترافیك و شهرسازي، مصالح ساختماني سبك و مقاوم، اقیانوس شناسي و 

بهره گیري از منابع دريايي، مديريت آب و خاك، علوم زيستي، مهندسي پزشکي، كاهش 

داري از تنوع زيستي در تولید ارقام و آلودگي هوا و تنش هاي زيستي و غیرزيستي، بهره بر

گونه هاي مناسب، احیا و بهره برداري از مراتع و جنگلها، بهینه سازي الگوي كشت منطقه 

اي، مديريت ريسك )خطر( خشکسالي كشاورزي، بیابان زدايي، علوم شناختي، جامعه 

  شناسي زيستي؛

و اقتصاد سالمت، مقابله با انواع در سالمت: تولید داروهاي جديد و نوتركیب، سیاستگذاري  •

 اعتیاد، ايمني غذايي، امنیت غذايي

همانطور كه مسحضريد اين سطح بندي در نحوه و میزان تخصیص منابع مالي ، انساني و توجه مسئوالن و 

مديران ارشد نظام بسیار مؤثر است، بنحوي كه طرحهاي مرتبط با اولويت الف بیشترين اعتبار و طرحهاي 

ا اولويت ج كمترين اعتبارات را دريافت خواهند نمود! همچنین هدايت سرمايه گذاريها از طريق برنامه مرتبط ب

، هدايت نظام آموزش براي تامین و  هاي پنج ساله و بودجه هاي سالیانه و رديفها و تسهیالت مالي متمركز

اختارها و فرايندها و تنظیم، و اصالح س جذب نیروهاي نخبه و متخصص مورد نیاز در حوزه هاي اولويت دار
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بر  تدوين و تصويب سیاستها و ضوابط تشويقي خاص براي رشد سريع )میان بر( در حوزه هاي اولويت دار

 اين اساس خواهد بود ! 

چشم اين سند اگرچه جاي بسي خوشحالي است و خداي متعال را شاكريم كه در حوزه علوم و فناوري 

در بین كشورهاي منطقه  4141ايران درافق سال شائ اهلل با اجراي آن  انكه  به تصويب رسیده استانداز

و محور استقالل بودن آن د ولي جايگاه كشاورزي با توجه به اهمیت استراتژيك آن در كشور شسرآمد خواهد 

در اين سند بسیار مهم كجاست؟ كافي است فقط جستجوي ( رحمت اهلل علیه )بنا به فرمايش حضرت امام

در اين سند چشم انداز در خصوص واژه كشاورزي بنمائید، ببینید چه خواهید يافت ؟!!! باز توجه ساده اي 

شما را به اين كالم صريح از مقام معظم رهبري در خصوص اهمیت كشاورزي معطوف مي دارم كه 

عه پايدار و كشاورزي را محور توسعه ايران اسالمي دانسته و دستیابي به امنیت غذايي را تنها در سايه توس"

ماندگار كشاورزي میسور دانسته اند !. شما مسحضريد كه امروزه جهان با بحران بزرگي كه همان بحران امنیت 

توصیف كرده « سونامي در سکوت » غذايي است مواجه است بطوريکه سخنگوي سازمان ملل ، اين بحران را 

الهاي اخیر خود شاهدي بر اين مدعاست. است . افزايش بي رويه قیمت محصوالت غذايي در جهان در طي س

محوري ترين شعار انقالب شکوهمند اسالمي از بدو تاسیس تاكنون نیز بحث استقالل است. اين استقالل 

محقق تخواهد شد مگر با خودكفايي واقعي در تولید محصوالت كشاورزي، چرا كه رسیدن به خودكفايي و 

نیازهاي غذايي ملت، تضمین كننده استقالل سیاسي ايران  استقالل اقتصادي در عرصه كشاورزي و تامین

اسالمي نیز محسوب مي شود. حال با توجه به اين مطالب چطور كشاورزي اين مرز وبوم و بحث بسیار حائز 

اهمیت امنیت غذايي كه توسط مقام عظماي واليت و شخصیت اول ايران اسالمي محور توسعه ايران اسالمي 

سند چشم انداز متاسفانه آخرين بند از اولويت ج )كمترين درجه اولويت( را به خود نامیده شده است، در 

اختصاص داده است. بنظر مي رسد اين جز كاهلي، سستي و عدم حضور فعال يا حضور منفعالنه مسئوالن 

اين  مرتبط با بخش كشاورزي در عرصه دفاع از مسائل مرتبط با اين حوزه بسیار مهم در زمان تهیه و تدوين

به هر شکل و طريق ممکن مسئولین امر سند ارزشمند كشوري، چیز ديگري نمي تواند باشد. لذا شايسته است 

تا ان شاءاهلل با فرمايند موضوع را از طرق مقتضي پیگیري نموده و با طرح آن در مجامع تاثیر گذارترتیبي اتخاذ 

 ياري خداي متعال اين اشکال از سند اصالح گردد.

 

 من اهلل التوفیق و علیه التکالن و      
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 مقدمه

نقش و جايگاه پژوهش در فعالیتهاي دانش محور و در توسعه ملي از ويژگي منحصر به فردي برخوردار 

است به گونه اي كه وصول به خود اتکايي و استقالل علمي و اقتصادي جز از گذرگاه تحقیقات علمي امکان 

ي بین المللي نیز كشوري از جايگاه بلند و ممتاز برخوردار خواهد بود پذير نخواهد بود. در صحنه رقابت ها

كه با دستیابي به پژوهشهاي علمي و تولید دانش به خلق انديشه هاي نو، فناوريها و شکوفايي ايده هاي بالقوه 

جامعه بپردازد. بدون شك چنین فضايي مي تواند نشاط علمي، كاوشگري و تعامل علمي جامعه را تضمین 

 نموده و در مسیر ارتقاء و توسعه، حركت جامعه را شتاب مطلوب ببخشد. 

در عرصه وسیع علم، تحقیق در علوم كشاورزي و منابع طبیعي نقش ويژه اي را ايفا مي نمايد كه ثمره 

آن، امنیت غذايي و خودكفايي ملي خواهد بود. آنچه در زمینه پژوهش در كشاورزي مي توان با قدرت بیان 

اما اين موضوع به معناي صرف انجام ” با پژوهش همراه است” و طبیعتا” كشاورزي، ذاتا” ين است كه نمود ا

پژوهشهاي علمي در بخش كشاورزي نیست بلکه بررسي اولويت هاي پژوهشي، روش هاي انجام پژوهش و 

ش در كشاورزي شرايط انجام پژوهش نیز ازجمله مسائلي هستند كه مي بايست همواره همراه با موضوع پژوه

مدنظر قرار گیرند. پرديس كشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران با پیشینیه علمي چندين دهه خود، قديمي 

ترين مجموعه علمي است كه با بهره گیري از حضور اساتید مبرز و دانشور و زيرساختهاي مناسب توانسته 

 ارد. است گامي موثر در ايفاء رسالت هاي علمي و توسعه ملي برد

مجموعه حاضر، گزارشي اجمالي و فشرده از فعالیتهاي علمي پژوهشي محققین و اساتید اين پرديس در 

سال اخیر و مقايسه روند انجام تحقیقات در بین گروههاي شانزده گانه پرديس كشاورزي و منابع طبیعي  5طي 

 دانشگاه تهران در طي سالهاي اخیر مي باشد. 

مه انم از همکاري هاي ارزنده كارشناسان اين سركار خانم مهندس فاطبر خود فرض و واجب مي د

جناب آقاي مهندس احمد سركار خانم زهرا رحیمي كارشناس اعتبار ويژه،  ،رسايي كارشناس فرابري داده ها

حوزه كارشناس پژوهشهاي كاربردي  داداش پور كارشناس اعتبار ويژه و جناب آقاي مهندس مهدي بابالو

 شهاي بنیادي و كاربردي پرديس تشکر و قدرداني نمايم.اداره پژوه

 

 عباس پاكدلدكتر 

 رئیس اداره پژوهشهاي بنیادي و كاربردي
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 پردیس کشاورزی و منابع طبیعیعلمی  تمعرفي معاون 

پژوهش و تحقیق در پرديس كشاورزي و منابع طبیعیي میي باشید.    آموزش، متولي امر مهم  علمي تمعاون

پژوهشیي دانشیگاه تهیران، كلییه مراحیل      آموزشي و ارت بر اجراي كلیه آيین نامه هاي اين معاونت ضمن نظ

   یباني مي كند.تحمايت و پشنیز مربوط به تولید علم را 

و  اداره پژوهش هاي بنییادي  اعم ازمختلفي زيرمجموعه هاي از  پرديسعلمي  تمعاونپژوهشي، حوزه در 

 ، آزمايشگاه مركیزي فنّاوري علم و ، مركز كارآفريني و پاركالعاتاط فنّاوريمركز  ،كاربردي، كتابخانه مركزي

ارائه شیده   4نمودار شماره كه چارت سازماني آن در  پژوهشي پرديس تشکیل شده استو موسسات و مراكز 

در چارچوب آئین نامه پرديس هیاي دانشیگاه   پرديس  علمي تمعاونحوزه پژوهشي اختیارات  وظايف و است.

 مي باشد.تهران بشرح زير 

      ت علمیي  أاداره فعالیت هاي پژوهشي و نظارت بر حسن اجراي طیرح هیاي تحقیقیاتي اعضیاي هیی

 ؛پرديس

       ايجاد ارتباط با موسسات داخلي و خارجي به منظور همکیاري در امیور پژوهشیي پیرديس و مبادلیه

 ؛خدمات علمي

        اس مصیوبات  نظارت بر حسن انجام كلیه ضوابط مربوط بیه امیور میالي پژوهشیي پیرديس بیر اسی      

 ؛هیات امناي دانشگاه

 ؛همکاري در ارائه خدمات علمي و پژوهشي و برگزاري سمینارها و كنفرانس هاي علمي 

 ؛نظارت بر اجراي كلیه قراردادهاي تحقیقاتي پرديس با ساير موسسات در چارچوب مقررات دانشگاه 

 بررسي و تصويب ماموريت هاي پژوهشي و فرصت هاي مطالعاتي؛ 

 هاي پژوهشي پرديس بر اساس شاخص هاي پژوهشي دانشگاه )نظییر   در جهت ارتقاي شاخص تالش

 ؛تعداد مقاالت بین المللي، ارتباط با صنعت و نظاير آن(

 نظارت بر هزينه كرد اعتبارات پژوهشي پرديس؛ 

 ؛نظارت بر مراكز پژوهشي تحت نظر پرديس 

 نظارت بر عملکرد قطب هاي علمي پرديس؛   

 رد پژوهشي پرديس و ارائه گزارش به شوراي پرديسارزيابي عملک. 
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 پرديس كشاورزي و منابع طبیعي علمي معاونت زيرمجموعه هاي حوزه پژوهشي : 4نمودار شماره 

 

موعیه هیاي حیوزه پژوهشیي     در ادامه توضیحات مختصري در خصوص وظايف و عملکرد هر يیك از زيرمج 

 معاونت علمي ارائه شده است.

اداره 

پژوهشهاي 

و بنیادي 

 كاربردي

پارك علم و 

فناوري )مركز 

رشد، مركز 

 كارآفريني(  

 پژوهشی پردیس شورای

 

كتابخانه 

 مركزي 

 

 

 علميمعاونت حوزه پژوهشي 

 پرديس كشاورزي و منابع طبیعي

  شورای کتابخانه

مركز فناوري 

اطالعات 

 وارتباطات

و  زمراك

 موسسات

 تحقیقاتي 

 آزمایشگاه مرکزیشورای 

آزمايشگاه 

 مركزي

 قطبهای علمی پردیسشورای 

داخلی مدیران حوزه شورای 

  پژوهشی

 فناوری اطالعات شورای

 

كلینیك 

تخصصي 

 كشاورزي

 آموزشی و  سبونشورای کمی

 پژوهشی کشاورزی

 

مجالت 

تخصصي 

  كشاورزي 

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

 ICTآشنايي با مركز  -4
با برخورداری از کارشناسان و متخصصان کامپیوتری، توانایی ارائه خدمات ( ICT)مرکز ارتباطات و فناوری اطالعات 

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

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

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

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

جهت استفاده اینترنت  (Dial UPشماره گیری از منزل ) ، ایجاد اکانتبرای اعضا پست الکترونیکیاکانت هیات علمی، ایجاد 

 عهده دار است.  از منزل و ... را
 

  ICTمركز  امکانات و خدمات -2
  مرکز سیستم های کامپیوتری خود را جهت استفاده کلیه اساتید و دانشجویان پردیس قرار داده است. سایت دکتری

سیستم، سرور و نرم افزار پشتیبان می باشد که برای ارائه خدمات به دانشجویان دکتری و اساتید مدعو  21مجهز به 

سیستم که خدمات اینترنتی جستجو،  04صاص دارد. سایت کامپیوتر شبانه روزی مرکز با پردیس اخت

خدمات پرینت را در اختیار کلیه دانشجویان پردیس قرار می دهد. این سیستم ها از طریق یک سرور  پژوهش،

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

 8شب و در روزهای پنج شنبه از  24صبح لغایت  8می باشد. در حال حاضر سایت به استثنای ایام تعطیل از ساعت 

بعد از ظهر برای استفاده دانشجویان باز است.امکانات حفاظتی و ذخیره اطالعات در سایت تدارک دیده  1صبح لغایت 

 تصاصی داده می شود. مگا بایت فضای اخ 14شده و به هر دانشجو

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

آموزشی و پژوهشی ، ایجاد بانک اطالعات اعضای هیات علمی، آموزش و پشتیبانی نرم افزارهای کاربردی نظیر 

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

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

  full-textاساتید، پایگاه اطالعات علمی تخصصی، مجالت 

 

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

 است.
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 اهم فعالیت های مرکز در سال جاری -3

 
  تخصیص، واگذاری و تنظیمIP های جدید برروی کلیه کامپیوترهای متصل به شبکه پردیس 

 نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری در کلیه واحدها 

 وب ه اندازی و پشتیبانی سرورهای را(http://utcan.ut.ac.ir)( پست الکترونیکی ،can.ut.ac.ir و )ftp  و

 ( مطابق با استانداردهای دانشگاهftp://canftp.ut.ac.irآنتی ویروس )

 ایجاد اکانت  dial-up منزل برای اساتید ساکن کرج، ایجاد اکانت و شناسه  ازe-mail  و برای کاربران پردیس

 ایجاد فهرست های پستی برای ادارات آموزشی و پژوهشی پردیس

  سایت مرکزی پردیس کشاورزیطراحی و نظارت بر اجرا شبکه داخلی ساختمان. 

  کرج به سایت مرکزی مزرعهشبکه وایرلس بین منطقه ای از ارتباط  طراحی و نظارت بر اجرایICT    انتخاب پیمانکار

 .وایرلس انی شبکه ایو نظارت بر نحوه اجرا و پشتیب

  دختران. 1ایجاد ارتباط فیبر نوری جهت خوابگاه 

 ساختمان های خوابگاه دختران و همچنین شبکه داخلی وایرلس این خوابگاه ها و نظارت بر  و ارتقاء طراحی شبکه

 سوئیچ وایرلس. 8نحوه اجرا و تست و تحویل گیری و. پشتیبانی شبکه ای شامل 

 اختمان های خوابگاه پسران و همچنین شبکه داخلی وایرلس این خوابگاه ها و نظارت بر س طراحی شبکه و ارتقاء

 سوئیچ وایر لس. 9نحوه اجرا و تست و تحویل گیری و. پشتیبانی شبکه ای شامل 

 پارک علم وفناوری ومرکز رشد پردیس. ساختمان جدید طراحی و ایجاد شبکه کامپیوتری، تلفن برای 

 دیس.ارتقاء وایرلس هتل پر 

       

 دكتر محمود امید                                                                                                       

رئیس مركز ارتباطات و فناوري اطالعات پرديس 
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 پارک علم وفناوری 

دره ، در 4554نخسیتین بیار در سیال     هیاي علیم و فنیاوري   هاي علمي و تحقیقاتي و پاركشهركايده ايجاد 

-هیا و فنیاوري  تر به نوآوري مناسب جهت دستیابي سريع بسترو ايجاد  فناوريآمريکا با هدف توسعه  سیلیکون

، جايگیاه و اهمییت آن   هیا ايجاد شد و به دنبال آن با برخواستن موج انقالب الکترونیك از اين پارك ،هاي برتر

  .رش يافتدر جهان صنعتي روز به روز گست

پژوهشیي و   هیاي ظرفییت اي طراحي و احداث مي شیوند كیه قیادر باشیند      گونهه وري باهاي علم و فنپارك

دولتي و خصوصي را در مکیاني مناسیب متمركیز نمیوده و بیا همکیاري        هايدستگاه و اطالعاتي دانشگاه ها

برتیر را   فنیاوري ، يو خارج يلآموختگان و صاحبان ايده هاي نو، متخصصان و پژوهشگران داخ ، دانشاستادان

  .كمك نمايند تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیانو از اين طريق به توسعه صنعتي  توسعه داده

سال گذشته پارك هاي علم وفناوري در تمام دنیا گسترش يافته اند و میدل هیاي مختلفیي از آنهیا      04در طي 

توسعه فناوري و بیه تبیع آن، در توسیعه اقتصیاد      ايجاد شده است. اين پارك به عنوان واسطه بي بديل در امر

دانش محور، كارآفريني و اشتغال زايي تخصصي، ايفاي نقش مي نمايند و با فراهم نمیودن شیرايط الزم بیراي    

پژوهش هاي بازارگرا و تجاري سازي نتايج تحقیقات، نقش مهمي در تسريع روند تبديل ايده ها به محصوالت 

 نند.كوتوسعه فناوري ايفا مي

 تاريخچه:

هاي اخیر بحث پارك هاي علم و فناوري به دلیل تأثیرغیرقابل انکار آنها بیر توسیعه اقتصیادي    طي سال

ها طي چنید سیال   شود. بطوري كه بسیاري از دانشگاهكشورهاي مختلف، در ايران نیز به شکل جدي دنبال مي

ه تهران نیز بیه عنیوان دانشیگاه میادر و نمیاد      هاي علم و فناوري رفته اند. دانشگاگذشته به سمت ايجاد پارك

هاي به تأسیس پارك علم و فناوري همت گماشت و هم اكنون داراي بخش 4031آموزش عالي ايران، در سال 

 باشد:مختلفي به شرح زير مي

 مركز رشد واحدهاي فناور،   -4

 مركز كارآفريني، -2

 مركز خدمات تجاري سازي و انتقال فناوري -0
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 مركز مالکیت فکري -1

 مركز توسعه ايده و آينده پژوهي -5

 مركز مشاوره تخصصي صنعت و كارآفريني -6

 كانون شکوفايي و خالقیت -7

در سال هاي اخیر با توجه به استقبال گسترده متقاضیان براي استقرار در پارك  علم وفناوري تهران، تصمیم بیر  

انشگاه تهران نیز استفاده گیردد. در  هاي علمي پرديس ها و ساير مراكز وابسته به دآن شد كه از توان و ظرفیت

اقماري پارك علم وفناوري دانشگاه تهران راه اندازي شدند. يکي از اين مراكز پیارك علیم و    اين راستا شعب

 4033پرديس كشاورزي و منابع طبیعي كرج مي باشد كه فعالیت خود را از خرداد میاه  -فناوري دانشگاه تهران

 آغاز نمود.

ايجاد پايگاهي محلي و ملي براي جذب نخبگان و متمركزكیردن عناصیر اصیلي چرخیه      مركز فوق به منظوره

نوآوري در زمینه كشاورزي راه اندازي شده است. هم اكنون ايین مركیز داراي دو بخیش فعیال مركیز رشید       

شیروع بیه فعالییت     4031با شد. البته مركز كارآفريني پرديس در سیال  واحدهاي فناور و مركز كارآفريني مي

 موده بود كه با راه اندازي پارك علم وفناوري پرديس ، در آن ادغام گرديد.ن

اتاق  46متر مربع مشتمل بر 754دستگاه مجاور انبار مركزي به مساحت  3ساختمان اصلي اين مجموعه، واقع در

 متر مربع احداث خواهد شد.   15جهت استقرار شركت ها، و يك سالن كنفرانس به مساحت 

مجهیز بیه   اتاق و يك سالن جلسات  24مشتمل بر مترمربع و 744فعلي پارك به مساحت تقريبي ساختمان هاي 

 باشد.امکانات اولیه الزم شامل شبکه اينترنت و خطوط تلفن ثابت مي

 

 اهداف:

كمك به توانمند سازي نظام آموزش و پژوهش در بخش كشاورزي و منابع طبیعي از طريق تسهیل تعیامالت   

 صنعت، دولت و جامعه   هايآن با بخش

هیاي كشیاورزي و منیابع    هاي نوآور در بخیش ايجاد بستر مناسب براي شکوفايي كارآفرينان و صاحبان ايده 

 طبیعي  

 افزايش مشاركت بخش خصوصي در توسعه فناوري و كسب و كار 

 بسترسازي براي تجاري كردن دستاوردهاي تحقیقاتي اعضاي هیأت علمي و دانشجويان    

هاي آموزشي توانمنید  تجاري كردن تولید در بخش كشاورزي ومنابع طبیعي از طريق اجراي برنامه ندسي ومه

 ساز  

 كاهش ريسك موسسات نوبنیاد از طريق توانمند سازي در حیطه مديريت ريسك 
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 خدمات

و هیاي ارتبیاطي ماننید تلفین ثابیت      ارائه فضاي كار مناسب) به صورت اجاره( به همراه زير ساخت 

 اينترنت  

 ارائه خدمات ثبت مالکیت فکري 

 اي حقوقي، مديريتي، مالي، بازاريابي و مهندسيارائه خدمات مشاوره 

 هاي كنفرانس براي معرفي و تجاري سازي محصوالتامکان استفاده از سالن فراهم كردن 

 امکان استفاده از تجهیزات سمعي و بصري 

 هاي نوپاورد نیاز براي شركتهاي آموزشي مها و يا دورهبرگزاري سمینار 

 هاشناسايي منابع مالي و جذب سرمايه گذاران و معرفي آنه به شركت 

 تسهیل در جذب اعتبارات مصوب طرح ها و پروژه هاي تحقیقاتي   

 هاي اجراييهاي آموزشي و دستگاهتسهیل ارتباط شركتهاي مستقر با دانشکده و گروه 

 

شركت بیه صیورت كیارآفريني بیا هیدف ارائیه        4ورت رشدي، و شركت به ص 1تا كنون در اين مجموعه 

 اند.شركت به صورت فناور پاركي مستقر شده 4خدمات آموزشي و 

هکتیار   04مهندسي زراعت و اصالح نباتات ، حدود همچنین با مساعدت و همکاري رياست پرديس وگروه 

ي وكمك به كسب تجربه و آشینا نمیودن   هاي مزرعه آموزشي پرديس به منظور توسعه اهداف كارآفريناز زمین

 7هاي دانشجويي قرار گرفته است، كه از زمان آغاز اين پروژه حدود دانشجويان با بازار كار، در اختیار تعاوني

شیركت تعیاوني    5اند. در سال زراعیي جیاري نییز    تعاوني دانشجويي تشکیل و در اين اراضي فعالیت نموده

 فعالیت میباشند.   دانشجويي در اراضي مذكور مشغول

 

 دكترحسین شعبانعلي فمي                                                                                       

  پرديس پارك علم وفناوريرئیس 
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 مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی آزمایشگاه

Chapter 1  

 
 

    

 

نیه هیاي   پرديس كشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران با پیشینه تاريخي طوالني در تربیت متخصصین در زمی

فني و مشاوره اي در اين زمینه ها، بزرگتیرين و   متنوع علوم كشاورزي و منابع طبیعي و ارائه خدمات بي شمار

 گسترده ترين مرجع آموزشي و پژوهشي علوم و فنون بخشهاي مختلف كشاورزي و منابع طبیعي مي باشد.  

منظیور افیزايش بهیره وري  اسیتفاده از      بیه  آزمايشگاه مركزي پرديس كشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران

امکانات بخشهاي متنوع پژوهشي و فراهم ساختن زمینیه و بسیتر الزم جهیت انجیام پیژوهش هیاي بنییادي و        

كاربردي ، استفاده بهینه از توان پژوهشي اعضاي هیات علمي و بهبود كیفیت آموزشي و پژوهشي دانشیجويان  

فعالیتهیاي  زمايشگاه مركزي  با ارايه خدمات مشاوره اي و انجام مقاطع تحصیالت تکمیلي تاسیس شده است. آ

در زمینه هاي مختلف علوم و مهندسي كشاورزي و منابع طبیعي مي تواند به عنوان آزمايشگاه متنوع آزمايشگاهی

 مرجع در سطح كشوري و منطقه اي ايفاي وظیفه نمايد.

 

 اهداف تاسیس آزمايشگاه مركزي :  

محیط مناسب و تجهیزات  پیشرفته و خدمات كارشناسیي بامیديريت متمركیز جهیت      الف : فراهم نمودن

 انجام پژوهشهاي بنیادي و كاربردي در زمینه هاي مختلف علوم و مهندسي كشاورزي و منابع طبیعي

ب : ايجاد شبکه آزمايشگاهي با ايجاد هماهنگي بین آزمايشگاه هاي گروه هاي مختلف پرديس كشیاورزي  

 عي  و منابع طبی

 ج : افزايش كارايي و استفاده از امکانات، دستگاه ها و تجهیزات آزمايشگاهي موجود در سطح پرديس

 د : بهینه كردن هزينه ها و تخصیص نهاده ها در فعالیت هاي پژوهشي در پرديس    

ي ه : فراهم نمودن زمینه هاي ارتباط و همکاري با آزمايشگاه ها و مراكیز تحقیقیاتي بیا وظیايف پژوهشی     

 سطوح مختلف ملي و بین المللي مشترك و مکمل در

و : تالش براي ايجاد آزمايشگاه مرجع در سطح كشوري و منطقه اي با انجام فعالیتهاي متنوع آزمايشیگاهي  

 با كیفیت باال در زمینه هاي مختلف علوم و مهندسي كشاورزي و منابع طبیعي
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 وظايف آزمايشگاه مركزي:

یه امکانات آزمايشگاهي بیراي انجیام پیژوهش توسیط اعضیاي هییات علمیي و        الف : ايجاد محیط و ته

دانشجويان مقاطع تحصیالت تکمیلي در زمینه هاي مشترك بین گروه هاي مختلیف پیرديس كشیاورزي و    

 منابع طبیعي  

 ب : تامین و راه اندازي دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته  

و معرفي فعالیت ها و امکانیات موجیود در آزمايشیگاه     ج : ايجاد بانك اطالعات از دستگاهها و تجهیزات

هاي مختلف در سطح پرديس جهت افزايش امکان استفاده از آنها و ايجاد ارتباط بیین پژوهشیگران عضیو    

 هیات علمي و دانشجويان مقاطع تحصیالت تکمیلي  

ت، لوازم آزمايشگاهي و د : هماهنگي و ارايه مشاوره به گروهها و دانشکده ها در خريد دستگاه ها، تجهیزا

مواد شیمیايي با ايجاد ارتباط در سطوح مختلف تصمیم گیري و همچنین با ايجاد ارتباط بیا شیركت هیاي    

 عرضه كننده كاالها

 ه : ايجاد ارتباط و همکاري با آزمايشگاه هاي مشابه در سطوح مختلف ملي و بین المللي

ه هاي مختلیف علیوم و مهندسیي كشیاورزي و منیابع      د : انجام آزمايش ها و پژوهش هاي متنوع در زمین

 طبیعي در پاسخ به نیازهاي كشوري و منطقه اي به عنوان آزمايشگاه مرجع

 و: برنامه ريزي جهت تربیت نیروي متخصص و كارآمد و ارائه خدمات فني

 

 فعالیت هاي  فعلي آزمايشگاه مركزي پرديس كشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران

 

 ها :فعالیت 

 بخش پشتیباني :

بازديد دوره اي و تهیه لیست آزمايشگاه هاي پرديس، دستگاه ها و خیدمات، تشیکیل پرونیده بیراي هیر      

 آزمايشگاه و ايجاد سايت آزمايشگاه مركزي

 ايجاد بانك اطالعاتي شركت هاي عرضه كننده خدمات، مواد شیمیايي و تجهیزات  

ي در آزمايشگاه براي كارشناسان و دانشیجويان پیرديس )سیه    برگزاري دوره آموزش آشنايي با اصول ايمن

 نفر شركت كننده ، دو دوره يك روزه( 50مدرس، 

در علوم زيستي با همکاري گروه علیوم باغبیاني)مجري آقیاي     RT-PCRبرگزاري كارگاه آموزشي كاربرد 

 نفر شركت كننده از سطح كشور ، دو دوره دو روزه(55دكتر سالمي،  

 ه آزمايشگاهي كشور )شاعا(عضويت در شبک

 پیگیري عضويت در شبکه هاي سلول هاي بنیادي و نانو

پیگیري تفاهم نامه با پژوهشگاه استاندارد در جهت ارتقاء آزمايشگاه هاي پرديس به عنوان آزمايشگاه هاي 
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 همکار استاندارد

ن آزمايشیگاه هیاي همکیار    پیگیري همکاري با اداره هاي استاندارد استان تهران و اسیتان البیرز بیه عنیوا    

 استاندارد

 پیگیري همکاري با اداره محیط زيست استان البرز به عنوان آزمايشگاه هاي معتمد

بررسي وضعیت هودهاي آزمايشگاه هاي پرديس و آماده سازي شیرايط بهینیه سیاري وضیعیت هودهیاي      

 موجود و نصب هودهاي جديد 

 اه هاي پرديستعمیر و كالیبراسیون دستگاه هاي ساده آزمايشگ

 پیگیري تعمیر و راه اندازي دستگاه هاي پیچیده )نیازمند به تعمیرات(

پیگیري خريد هاي خارجي گذشته پرديس از طريق دانشگاه تهیران و وزارت علیوم و فنیاوري )خريید از     

 كشور آلمان(

 همکاري با دفتر تجهیزات دانشگاه تهران براي امور مختلف

 آزمايشگاه هاي عمومي :

 خش تجزيه هاي شیمیايي :ب     

 ( و ارائه خدمات  GCراه اندازي كروماتوگرافي گازي )

 ( و ارائه خدماتHPLCخريد و راه اندازي دستگاه كروما توگرافي مايع با كارايي باال )

 (HPLCبا قابلیت اتصال به كروما توگرافي مايع با كارايي باال )  MSخريد دتکتور

   

 ژي :بخش فیزيولوژي و بیوتکنولو  

 

 و ارائه خدمات  RT-PCRخريد و راه اندازي 

 برنامه هاي سال آينده :

 تبديل بخش اداري و آزمايشگاه هاي آموزشي بیوتکنولوژي و سلول هاي بنیادي  

 تجهیز آزمايشگاه هاي بخش هاي موجود  آزمايشگاه مركزي

 پیگیري تجهیز و تعمیرات دستگاه هاي آزمايشگاه هاي پرديس  

هاي آموزشي )دوره هاي علمي و عملي در زمینه هاي مختلف علیوم و فنیون كشیاورزي و     افزايش دوره

 منابع طبیعي(

 ايجاد ارتباط با مراكز و موسسات تحقیقاتي و عضويت در شبکه ها در سطح كشور

 افزايش ارائه خدمات آزمايشگاهي در سطح پرديس و خارج از پرديس  

 

  (: HSEبرنامه هاي ايمني، بهداشت و محیط )
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( مديريت مواد شیمیايي در سطح آزمايشگاه مركزي و ساير آزمايشگاههاي پرديس در صورت حمايیت  4 

 مسئولین محترم پرديس.

( مديريت پسماندهاي آزمايشگاهي پرديس مرحله به مرحله در صورت حمايت مالي از سوي مسیئولین  2 

 محترم پرديس.  

اي آموزش ايمني به صورت اجباري  بیراي دانشیجويان   ( مديريت و برنامه ريزي جهت برگزاري كالسه0 

 مقاطع تحصیالت تکمیلي.

( خريد و نصب هودهاي مورد نیاز آزمايشگاههاي پرديس طي دوره يکسال و نیم  بنا بر فرمايش رياسیت  1

 محترم پرديس.

 تکمیل پرونده هاي مربوط به آزمايشگاههاي پرديس به تفکیك گروه آموزشي. (5

 ت هاي جديد براي آزمايشگاهها و دسته بندي آنها از نظر ايمني زيستي.تهیه چك لیس (6

 احداث و راه اندازي آزمايشگاه سلولهاي بنیادي. (7

( ساماندهي وضعیت بیمه افراد حادثه ديده، تعداد روزهاي تلف شده بیر اثیر حادثیه، تجزيیه و تحلییل      3

 حوادث.

هاي پیرديس بیا همکیاري موسسیه اسیتاندارد در      در سطح آزمايشیگاه  474425( اجراي استاندارد ايزو5

 صورت همکاري و مشاركت همگاني مسئولین محترم پرديس.

 ( تدوين آيین نامه استاندارد آزمايشگاه ها و كارگاه ها44

 

 

          centrallab@can.ut.ac.irارتباط با ما        

            

 دكتر سیامك كالنتري                                                                                                        

 رئیس آزمايشگاه مركزي پرديس
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 کشاورزی و منابع طبیعی پردیسکتابخانه مرکزی 

 

 

 44447نسخه كتاب فارسي و  45743طبق آمار در حال حاضر در كتابخانه مركزي پرديس كشاورزي  حدود   

 گردد.  نسخه مي 25745ب التین موجود مي باشد كه  جمعا نسخه كتا

نسخه پايان نامه نیز در بخش مستقلي از كتابخانه موجود است. از   1574عالوه بر كتابهاي مذكور حدود 

اطالعات پايان نامه ها در نرم افزار سیمرغ و به شکل موازي در نرم افزار جامع كتابخانه دانشگاه  4036سال 

عنوان التین و  254عنوان شامل  064گرديده است و روزآمد مي شود. تعداد مجالت كتابخانه نیز تهران وارد

 عنوان فارسي مي باشد. 74

هاي اهدايي كه بخش  و كتاب 5در جدول شماره  4054لغايت  4034هاي خريداري شده از سال  كتاب      

و مجالت التین در جدول  6جدول شماره  باشند در مي FAOهاي اهدايي  التین آن بیشتر مربوط به كتاب

اند. نشريات به زبان فارسي و يا انگلیسي منتشر شده در ايران، معموال به صورت  نشان داده شده 7شماره 

گرديد ولیکن ارسال اين نشريات در حال حاضر قطع گرديده است و ناشران، از  رايگان به كتابخانه ارسال مي

 منوط به پرداخت هزينه اشتراك نموده اند.سرگیري ارسال اين نشريات را 

 برخي از اقدامات انجام شده در كتابخانه مركزي پرديس كشاورزي و منابع طبیعي بشرح ذيل مي باشد:

با توجه به نیاز شديد به تغییر و تحول در كیفیت و نحوه ارائه خدمات، طرح جامع كتابخانه از تابستان  

 مانه امانت كتابخانه به مرحله اجرا درآمد. با هدف اصلي باز كردن سا 4032سال 

رساني پرديس نیز به  در حدود يك سال پس از اجراي طرح جامع كتابخانه مركزي، طرح سايت اطالع 

اجرا درآمد. بخشي از فضاي كتابخانه )بال شرقي( همراه با كل فضاي واحد انتشارات در اختیار 

 سايت قرار گرفت.

عديده و الينحل موجود در نرم افزار جامع كتابخانه دانشگاه  به دلیل مشکالت 4031در سال  

نرم افزار سیمرغ از شركت نوسا خريداري  1تهران)موسوم به اوراكل( با صالحديد مسئوالن امر نسخه 

 گرديد.

با توجه به تامین امکانات و تجهیزات الزم، كتابهاي كتابخانه از طبقات مختلف به طبقه  4035در سال  

ل گرديد و سیستم بسته كتابخانه به سیستم باز دسترسي به كتابها تغییر يافت. سپس طبقات همکف منتق

برج كتابخانه پس از بهسازي به بخشهاي خدمات فني كتابخانه اختصاص يافت. در همین سال در 

 كلیه قسمتهاي كتابخانه اتصاالت شبکه كامپیوتري تعبیه گرديد.
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مه ها و نشريات فائو به صورت مستقل در طبقات يك، چهار و بخشهاي مرجع، پايان نا 4036در سال  

نرم افزار سیمرغ و نرم افزار امانات شركت نوسیا  5پنج كتابخانه ايجاد گرديدند. در همین سال نسخه 

خريداري شد و بخش امانت كتابخانه، الکترونیکي گرديد. به دلیل ازدحام مراجعه كنندگان به مخزن 

 العه، يك بخش مطالعه ديگر در سالن همکف ايجاد گرديد.اصلي كتابخانه جهت مط

بنابه احساس نیاز دانشجويان كارگاه هاي آموزشي استفاده از كتابخانه و جستجو در      4037از سال  

نرم افزار سیمرغ براي دانشجويان تازه وارد داير گرديد. سیستم شبکه وايرلس جهت استفاده           

ابخانه نیز ايجاد گرديد. در اين سال تاالر اجتماعات كتابخانه مركزي تعمیر مراجعه كنندگان در كت

گرديد و به سیستم صوتي جديد و ويدئو پروژكتور مجهز شد. با توجه به درخواستهاي مکرر     

افزايش يافت كه در ايام امتحانات برحسب  45مراجعه كنندگان، ساعات باز بودن كتابخانه تا ساعت 

 قابل افزايش مي باشد.تايید پرديس 

نرم افزار سیمرغ به صورت رايگان از طرف شركت نوسا براي كتابخانه نصب  6نسخه  4033در سال  

دانشجوي تازه وارد در طول دو هفته كارگاههاي آموزشي استفاده از كتابخانه  544گرديد. براي حدود 

اطالعاتي نشريات فائو در نرم افزار و جستجو در نرم افزار سیمرغ برگزار گرديد. در اين سال پايگاه 

سیمرغ ايجاد گرديد. سیستم سنتي قفسه خواني سالیانه كتابخانه به سیستم الکترونیکي تغییر نمود )اين 

كار صرفه جويي قابل توجهي در زمان و نیروي انساني مختص به اين كار دارد( و بدين منظور يك 

 دستگاه، باركدخوان حافظه دار خريداري گرديد.

نرم افزار سیمرغ باز هم به صورت رايگان در كتابخانه نصب گرديد. در  6045نسخه   4035در سال  

طراحي گرديد كه از طريق  http://utcan.ut.ac.ir/libraryاين سال وب سايت كتابخانه مركزي به آدرس 

هر لحظه به جستجوي منابع كتابخانه و تمديد و رزرو كتابها  بخش جستجوي منابع آن مي توان در

 پرداخت.

همچنین در اين سال كتابخانه مركزي مجهز به درگاه ضد سرقت كتاب گرديد و كلیه منابع كتابخانه  

 جهت اين امر مهم آماده سازي گرديدند.

 4054اقدامات انجام گرفته در سال 

 

 ده در بخش جستجوي كتابخانهدستگاه رايانه جديد جهت استفا 3خريد  

دانشجوي تازه وارد در قالب كارگاه هاي آموزشي آشنايي با كتابخانه و پايگاه هاي  044آموزش  

 اطالعات علمي الکترونیکي

 میلیون ريالي از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي جهت تهیه كتب فارسي 444دريافت اعتبار  

 رنگ آمیزي كتابخانه و زيباسازي پاسیو 

 ، و...( CABI ،John Wileyاري كارگاه هاي آموزشي تخصصي پايگاه هاي اطالعاتي )نظیر برگز 

http://utcan.ut.ac.ir/library
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 شلف خواني الکترونیکي 

 Athensثبت نام دانشجويان تحصیالت تکمیلي در سرويس  

اطالع رساني كتب خريداري شده از نمايشگاه بین المللي كتاب از روي وب سايت كتابخانه مركزي  

 و لینك معرفي كتابهادر قالب يك فايل اكسل 

 اطالع رساني اخبار و اطالعیه ها و تغییر ساعات كاري از روي وب سايت كتابخانه 

 تهیه و نصب پوسترهاي راهنماي استفاده از نرم افزار سیمرغ 

 تهیه و اطالع رساني فیلم آموزشي نحوه استفاده از پايگاه آنالين پايان نامه هاي كتابخانه 

نفر در ماه )اعم از دانشجويان، اساتید، كاركنان، و  1444بیش از  خدمات رساني میانگین به 

 پژوهشگران آزاد(

 

 4035لغايت  4034آمار كتابهاي خريداري شده از سال -4جدول شماره 

 كتابهاي التین)نسخه( كتابهاي فارسي)نسخه( سال

4034 4450 55 

4034 27 1 

4032 225 440 

4030 473 440 

4031 04 454 

4035 223 212 

4036 555 437 

4037 732 254 

4033 4403 077 

4035 4264 036 

4054 334 276 

 

با توجه به اينکه در سالهاي اخیر از طريق نمايشگاه بین المللي كتاب تهران سهمیه اي براي دانشگاه 

وجهي كتب التین ها در نظر گرفته شده است، سعي گرديد با توجه به اعتبارات موجود هر ساله تعداد قابل ت

مرتبط با علوم كشاورزي خريداري گردد. الزم به يادآوري است چنانچه محدوديت بودجه كاهش يابد نیازهاي 

بالقوه فراواني جهت خريد كتب وجود دارد. عالوه بر خريد كتب توسط پرديس، سالیانه تعدادي قابل مالحظه 



تحصیلی  رپدیس کشاورزی و منابع طبیعی دااگشنه تهران رد  گزارش عملکرد ژپوهشی
 90-09سال 

------------------------------------------------------------------------------------ 

22 

 

( اطالعات مربوط به 6ي گردد. كه در جدول شماره )كتاب از طريق افراد مختلف به كتابخانه پرديس اهداء م

 آن ارائه شده است.

 4035لغايت  4034آمار كتابهاي اهدايي از سال  -2جدول شماره  

 كتابهاي التین)نسخه( كتابهاي فارسي)نسخه( سال

4034 027 465 

4034 242 254 

4032 532 532 

4030 224 455 

4031 64 01 

4035 423 423 

4036 553 253 

4037 216 477 

4033 015 454 

4035 425 55 

4054 4435 36 

 

 
 

 (: نمايي از كتابخانه مركزي پرديس2شکل)

 

با توجه به نیاز شديد اعضاء هیأت علمي و دانشجويان به مجالت معتبر خارجي، معاونت علمي پرديس 

( اطالعات 7يابد كه در جدول ) از محل اعتبارات پژوهشي سالیانه وجوهي بابت خريد مجالت اختصاص مي

 مربوط به خريد مجالت خارجي گزارش گرديده است.
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 *4035لغايت  4034. آمار مجالت التین خريداري شده از سال 0جدول شماره 

 تعداد عنوان سال

4034(2442) 57 

4034(2440) 442 

4032(2441) 404 

4030(2445) 56 

4031(2446) __ 

4035(2447** ) __ 

4036(2443) 47 

4037(2445) 24 

4033(2444) 04 

4035(44-2444 ) 44 

4054 (42-2444) 42 

 

به صورت متمركز توسط دانشگاه تهران خريداري و بیراي   2445* الزم به ذكر است كه مجالت التین تا سال 

 اين واحد ارسال میگرديد.  

ام به خريد مجالت التیین بیه صیورت فايیل      كتابخانه مركزي پرديس به صورت مستقل اقد 2447** از سال 

PDF     نموده است كه در دو سال اخیر خريد اين فايلها متوجه تهیه شماره هاي جديد نشیريه هیاي موجیود در

 كتابخانه بوده است.

 كل افشاري   دكتر رضا تو                                                                                                

 رئیس كتابخانه مركزي پرديس
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 كلینیك كشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران

 

 

 

پیوند دانشگاهیان و متخصصان با كشاورزان و تولیدكنندگان محصوالت كشاورزي همواره يکي از 

امر مستثني  اركان موفقیت كشورهاي جهان بوده است. در اين راستا مسلماً كشور عزيزمان ايران نیز از اين

طبیعي براي دستیابي به اهداف مورد ساز موفقیت بیشتر در كشاورزي و منابعتواند زمینهنبوده و اين پیوند مي

انداز بیست ساله كشور نیز به آن اشاره شده نظر نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران باشد كه در سند چشم

 است.

طبیعي با محوريت نهادينه كردن فرهنگ استفاده از بعبا عنايت خداوند متعال، كلینیك كشاورزي و منا

كند بستري مناسب را مهیا سازد تا هنگام بروز مشکل، تأسیس شد.  سعي مي 4033خدمات كلینیکي، در سال 

آزموده مراجعه كرده و به آساني براي رفع مشکل خود اقدام كنند. تولیدكنندگان در كشاورزي به مشاورين كار

 بستر مشابهي در زمینه منابع طبیعي هم فراهم است.

ها و اهداف موجود در راستاي توسعه بخش كشاورزي و منابع طبیعي و با عنايت به با توجه به برنامه

با برپايي اين كلینیك، فضايي مناسب براي طبیعي دانشگاه تهران، امید است حمايت پرديس كشاورزي و منابع

اي بررسي تخصصي مسائل و مشکالت كشاورزي و منابع طبیعي به صورت كامالً كاربردي و با پشتوانه شبکه

 مند فراهم كند. گسترده از استادان، مراكز آزمايشگاهي و كارگاهي در بطن فرايندي كامالً نظام

 

دترين مرجع تخصصي و فني براي حل مشکالت كشاورزي و چشم انداز: ايجاد معتبرترين و كارآم 

 طبیعيمنابع

مأموريت: ارائه خدمات كلینیکي با پشتوانه متخصصان و استادان دانشگاه، مراكز آزمايشگاهي و  

 منداي گسترده در سراسر كشور و بر اساس فرايندي كامالً نظامكارگاهي در دل شبکه

 

 اهداف: 

به واحدهاي دولتي و غیردولتي در جهت حل مشکالت فني و ارتقاء  ارائه مشاوره تخصصي و فني 

 كمي و كیفي محصوالت تولیدي

اي گسترده از متخصصان و استادان، مراكز آزمايشگاهي و كارگاهي بر اساس فرايندي ايجاد شبکه 

 مند در جهت حل مشکالت كشاورزي و منابع طبیعينظام
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ن و تولیدكنندگان محصوالت كشاورزي و دانشگاه و تعامل ايجاد بستري مناسب براي ارتباط كشاورزا 

 اثربخش متخصصین و مديران فني

 هاي دانشگاهي به سمت تحقیقات كاربردي و صنعتيهدايت پژوهش 

 شناسايي و معرفي متخصصان و محققان برجسته در كشاورزي و منابع طبیعي 

 بع طبیعيارائه راهکارهايي براي ارتقاء سطح مديريت در كشاورزي و منا 

ها در كشاورزي و منابع طبیعي ريزي براي كاربرد آنهاي مدرن و برنامهشناخت و به كارگیري فناوري 

 كشور

 

 طبیعيخدمات كلینیك كشاورزي و منابع

 مشاوره حضوري -4

اي كه كشاورزان و تولیدكنندگان با آن روبرو هستند به صورتي است كه با بسیاري از مشکالت فني

شود، اما به دلیل عدم وجود مرجع خذ نظرات يك متخصص با تجربه در آن زمینه مرتفع ميمراجعه و ا

شود. هدف اين مركز ايجاد يك مشخص و در دسترس براي اين منظور عمدتاً مشکالت به سادگي حل نمي

روش ساده براي دستیابي به پاسخ سئواالت و راه حل مشکالت كشاورزي و منابع طبیعي است. به همین 

 منظور بخش مشاوره حضوري كلینیك آماده پاسخگويي و ارائه هر گونه اطالعات درخواستي به اعضا میباشد.

 پروژه عملیاتي -2

در صورتي كه مشکل مطرح شده از سوي مخاطبین نیاز به مطالعات و تحقیقات بیشتري داشته باشد، 

رزي و منابع طبیعي در اين فرايند با ارجاع شود. كلینیك كشاوهاي عملیاتي تعريف مياين كار در قالب پروژه

نمايد و از اين طريق، كار به متخصصان خبره كلینیك، خود در مقام ناظر و مديريت پروژه ايفاي نقش مي

 هدايت پروژه به منظور دستیابي به اهداف از پیش تعیین شده، تحت كنترل دارد.

 برگزاري سمینار و گارگاه آموزشي تخصصي -0

نمايد افزون بر آنکه بتواند ه رشد سريع علم و فناوري در عصر كنوني، كلینیك سعي ميبا توجه ب

طبیعي داشته باشد، زمینه نقش مؤثري در جهت آموزش نیروي انساني مرتبط با حوزه كشاورزي و منابع

به همین  ها، ابتکارات و نیل به نوآوري را نیز منجر شود.نوسازي و بهسازي صنايع در جهت توسعه خالقیت

منظور، كلینیك بخشي از ظرفیت خويش را در راستاي آموزش فني و تخصصي نیروي انساني صرف نموده و 

 عاملي در جهت توسعه منابع انساني صنايع باشد.

-هاي مختلف كشاورزي و منابع طبیعي به كشاورزان، گلخانههدف از تأسیس كلینیك، ارائه خدمات در زمینه

 هاي مختلفي به شرح زير است:ي، دولتي و ... است. كلینیك داراي بخشهاي خصوصداران و بخش

اي و باراني، دهنده خدمات مختلفي از جمله مشاوره، طراحي، نظارت بر اجراي آبیاري قطرهبخش آبیاري: ارائه

فشار، هاي آموزشي آبیاري تحت ها، كارگاههاي چمن فوتبال و سیستم آبیاري گلخانهآبیاري فضاي سبز، زمین
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گیري آب )رودخانه، كانال، چشمه، مشاوره در خصوص تعیین كیفیت آب و خاك مزارع، باغ و باغچه، اندازه

هاي كشاورزي و آبها، ساماندهي و مديريت زهلوله و ...(، زهکشي مزارع و جلوگیري از باتالقي شدن آن

 ربوط به كمییت و كیفیت آب چییاه، هاي زير زمیني )مسائل مها، مشاوره در خصوص آبها و پسابفاضالب

اندازي كارخانه آب معدني، انجام آزمايشهاي ژئوتکنیك و مکانیك چشمه و قنات(، مشاوره در خصوص راه

گیري آب هاي انتقال، توزيع و اندازهخاك، ارائه مشاوره در خصوص طراحي، ساخت، نظارت و اجراي سازه

هاي آب ها، واسنجي كنتور هاي حجمي آب، طراحي و انتخاب پمپنها، تعیین ضرايب و كالیبره كردن آكانال

 براي مصارف مختلف

 

 بخش شیالت و محیط زيست:

ها و استخرهاي تکثیر و پرورش يابي و طراحي كارگاهدهنده خدمات مختلفي از جمله ارزيابي، مکانارائه

ارت بر ساخت غذاي آبزيان پرورشي، نويسي و نظهاي مختلف آبزيان، جیرهآبزيان، مشاوره در پرورش گونه

در  HACCPهاي سازندۀ محصوالت شیالتي و همچنین اجراي طراحي، اجرا و نظارت بر ساخت كارخانه

هاي مختلف آبزي قابل پرورش، مشاورۀ هاي مذكور، مشاوره در زمینۀ ژنتیك و بیوتکنولوژي گونهكارخانه

مشاوره در زمینۀ مديريت و حفاظت از تنوع زيستي، مشاوره هاي تکثیر و پرورش آبزيان، بهداشتي در كارگاه

 محیطيهاي زيستها، مديريت و ارزيابي طرحدر زمینۀ پسماندهاي شهري و صنعتي همراه با طريقۀ بازيافت آن

هاي تخصصي به واحدهاي صنايع غذايي  دهنده خدمات مختلفي از جمله مشاورهبخش صنايع غذايي: ارائه

هاي نوين در بخش  فني و ارتقاء كمي و كیفي محصوالت خود؛ معرفي و بکارگیري فناوريبراي حل مشکالت 

ها، كنسروي،  هاي لبني، نوشیدني هاي غذايي )نظیر فرآورده سازي فرآيند تولید فرآورده صنايع غذايي؛ بهینه

ازي و بکارگیري س سازي مصرف آب و انرژي كارخانجات صنايع غذايي؛ بهینه اي، خشکبار و ...(؛ بهینه غله

سازي فاكتورهاي موثر در نگهداري محصوالت غذايي و ها؛ بهینهضايعات صنايع و باال بردن ارزش افزوده آن

در  ISOو  HACCPهاي غذايي؛ اجراي  هاي روغني؛ حل مشکالت میکروبي و شیمیايي آب و فراورده دانه

هاي غذايي؛ تهیه و طراحي  دگاري فراوردههاي تخمیري؛ افزايش مان صنايع غذايي؛ بهبود كیفیت فرآورده

هاي  هاي غذايي؛ تهیه و تولید غذاهاي فرا ويژه؛ انجام تست هاي غذايي براي ارتقاء كیفیت فراورده فرموالسیون

 شیمیايي و میکروبي مواد غذايي

 

 بخش علوم باغباني: 

اي هاي گلخانهكشت باغات میوه، هاي احداث و مديريتدهنده خدمات مختلفي از جمله مشاوره در زمینهارائه

ها، طراحي پارك كاري، فضاي سبز واي، چمنبريده گلخانه هیدروپونیك و خاكي، پرورش گلهاي شاخه

 دارويي و ... مشاوره در زمینه تولید و فرآوري گیاهان
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 هاي كشاورزي: بخش ماشین

-هاي كشاورزي و قطعات موجود در آننهاي كشاورزي؛ بهینه سازي ماشیمشاوره در تعمیر و نگهداري ماشین

هاي مورد ها، دامپروري، صنايع غذايي و مرتع و جنگل، طراحي مکانیزه مزرعه در راستاي تعداد و نوع ماشین

نیاز، طراحي مکانیزه مزرعه با در نظر گرفتن كارايي انرژي بکار رفت، شركت در كاشت، داشت و برداشت 

ها، هاي كشاورزي با  قبول ساخت قطعاتي از آند، شركت در تولید ماشینهاي موجومزارع با توجه به ماشین

 آموزش، ساخت و طراحي قطعیات الکترونیکیي، تعییین خیواص 

مکانیکي مواد فلزي، تعیین خواص مکانیکي و فیزيکي محصوالت كشاورزي، آموزش و مشاوره در مورد نرم 

 هاي كشاورزياشینافزارهاي مربوط به رشته مکانیزاسیون و مکانیك م

 

 بخش زراعت و اصالح نباتات:

دهنده خدمات مختلفي از جمله مشاوره علمي و فني در زمینه كاشت، داشت و برداشت گیاهان زراعي، ارائه

هاي هاي كشاورزي، مشاوره علمي و فني درخصوص كنترل علفراهنمايي درخصوص تدوين و طراحي پروژه

ي درخصوص علوم و تکنولوژي بذر در گیاهان زراعي، شناسايي هرز در مزارع، مشاوره علمي و فن

آموز، بررسي تعیین اصالت ارقام زراعي به كمك  هاي مولکوليريزسازواره هاي بیماريزا از طريق روش

هاي آموزشي كشت بافت و تکثیر گیاهان زراعي، اجراي پروژه هاي میداني و هاي مولکولي، تشکیل دورهروش

هاي ها و پروژهمزرعه آموزشي و پژوهشي، راهنمايي و مشاوره درخصوص پايان نامهدانشجويي در سطح 

 هاي كشاورزيدانشجويان تحصیالت تکمیلي، تجزيه آماري طرح هاي آزمايش

 

 بخش اقتصاد كشاورزي:

گو دهنده خدمات مختلفي از جمله مشاوره در زمینه سرمايه گذاري مناسب در انواع تولیدات كشاورزي، الارائه

بندي براي رسیدن به سطح تولید و هزينه بهینه و در نهايت حداكثر سازي سود و همچنین كاهش سازي و مدل

 میزان ريسك تولیدي و درآمدي، مشاوره جهت بازاريابي مناسب

 بخش گیاهپزشکي: 

رز و ساير دهنده خدمات مختلفي از جمله تشخیص و شناسايي آفات گیاهي و خانگي، بیماريها، علفهاي هارائه

عوامل زيان آور گیاهي، ارا ئه راهکارها و روشهاي مناسب كنترل عوامل زيان آور، انجام تستهاي آزمايشگاهي 

از جهت آلودگي به ويروسهاي گیاهي، مديريت نظارت و اجرايي برنامه هاي كنترل آفات و بیماريهاي گیاهي 

و سالمت براي محصوالت كشاورزي از و محصوالت گیاهي و محصوالت انباري، صدور گواهي بهداشت 

جهت عاري بودن از نظر آفات و بیماريهاي گیاهي، آموزش كشاورزان و كارآموزان در زمینه شناسايي و كنترل 

آفات و بیماريهاي گیاهي، ارائه مشاوره در زمینه نگهداري باغات ، فضاي سبز و گلخانه، اجراي برنامه كنترل 
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اجرايي و ترويجي براي  -نگي و انباري، اجراي طرح هاي تحقیقاتي آفات زراعي، باغي، شهري و خا

 دستگاههاي دولتي و خصوصي

 

 مديريت و توسعه كشاورزي: 

در زمینه هاي توسعه روستايي، توسعه كشاورزي و مديريت كشاورزي،  اي وپژوهشيارائه خدمات مشاوره

برداري توسعه صنايع ، توسعه نظامهاي بهرهGISي و اريزي منطقههاي برنامهآمار و داده پردازي، كاربرد تکنیك

هاي توسعه روستايي و كشاورزي، تدوين راهبردهاي توسعه كشاورزي روستايي و كشاورزي، ارزشیابي برنامه

مدلهاي سیستمي، توسعه و انتقال فناوري كشاورزي، مديريت منابع آب  و روستايي، آينده پژوهشي و طراحي

ريت تشکل ها و كسب و كارهاي كشاورزي، مديريت اراضي كشاورزي، مسائل مدي كشاورزي، توسعه و 

طبیعي و محیط زيست، توسعه كشاورزي و روستايي پايدار و توسعه منابع  اقتصادي ، اجتماعي، مديريت منابع 

 انساني بخش كشاورزي

 

 مناطق خشك و كوهستاني:  بخش احیاي

 دگي آب و خاك، مشاوره در خصوص مقابله با فرسايش آبي ودهنده خدمات مختلفي از جمله بررسي آلوارائه

اكوتوريسم و...(، مسايل  -دارويي استفاده چند منظوره از مرتع )گیاهان و تعیین كیفیت علوفه، باد، تجزيه گیاه

 سازگاري و...( -مرتعي )موارد مربوط به بذر گیاهان مربوط به كشت و استقرار

 

 بخش علوم دامي:

دمات مختلفي از جمله مشاوره در ساخت و راه اندازي واحدهاي گاوداري، گوسفندداري، دهنده خارائه 

زنبورداري، مشاوره در مديريت واحدهاي  مرغداري )مرغ گوشتي، تخمگذار، مادر، بلدرچین، شترمرغ( و

مثل،  تغذيه، پرورش، ژنتیك و اصالح نژاد، جايگاه و تاسیسات، فیزيولوژي و تولید دامپروري در بخش هاي

واحدهاي دامپروري و شركت هاي وابسته انجام  معرفي نیروي انساني متخصص درسطح كارشناس و باالتر به

آزمايشات و طرح هاي تحقیقاتي براي رفع مشکالت موجود در واحدهاي دامپروري، بررسي مشکالت تولیدي 

ود، برگزاري سمینارهاي تخصصي در هر بخش و ارائه راهکارهاي موج واحدهاي دامپروري توسط تیم هاي

 هاي خوراك در آزمايشگاه تخصصي تغذيهصنايع دامپروري، آنالیز نمونه مشترك با شركت هاي وابسته به

 

 بخش جنگل:

گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل ارائه دهنده خدمات مختلفي در زمینه علوم جنگل از جمله تهیه طرح 

تي، طرح هاي جنگلداري چند منظوره، تهیه طرح هاي جنگلداري تولیدي، طرح هاي جنگلداري حفاظ

هاي محصوالت فرعي، مطالعه بذور درختان جنگلي، تهیه نقشه خاكهاي جنگلي، بررسي جنگلشناسي 
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مناطق پنج گانه رويشي، تهیه طرح هاي اندازه گیري كمي و كیفي جنگل، ارزيابي اقتصادي طرح هاي 

داري، بررسي و مطالعات اقتصادي اجتماعي جنگل، جنگلداري، ارزيابي اثرات توسعه طرح هاي جنگل

اجرا و ارزش يابي كارگاه هاي آموزشي، طراحي و مديريت دوره هاي آموزشي براي جنگلها، تهیه طرح 

هاي ترسیب كربن جنگل، اجراي كارگاه هاي آموزشي نزديك به طبیعت، طراحي و راه اندازي نهالستان 

 هاي جنگلي با روش هاي نوين.

 م خاك:بخش علو

گیري قابلیت محیطي آب، خاك و گیاه شامل اندازههاي زيستدهنده خدمات مختلفي از جمله تجزيهارائه 

كاتیونهاي محلول و تبادلي )پتاسیم،  -ظرفیت تبادل كاتیوني -كربن آلي -گچ -آهك -pH -هدايت الکتريکي

فسفر  -ازت كل -كربنات( كربنات و بي آنیونهاي محلول )كلرايد، سولفات، نیترات، -سديم، كلسیم، منیزيم(

 -عناصر سنگین )كادمیم، سرب، نیکل، كبالت( -عناصر كم مصرف )آهن، روي، مس، منگنز(  -قابل جذب

 -رطوبت ظرفیت مزرعه  -درصدرطوبت اشباع -ظاهريوزن مخصوص  -وزن مخصوص حقیقي -بافت خاك

شناسي، میکرومورفولوژي و مقاطع نازك. مطالعات هاي كودي. مطالعات كاني رطوبت نقطه پژمردگي و تجزيه

هاي زيستي در بیولوژيکي خاك و آب شامل بررسي پارامترهاي كمي و كیفي بیولوژي خاك و آب از نظر فون

جهت بکارگیري در مسائل زيست محیطي  با استفاده از روشهاي نوين. مطالعات ارزيابي اراضي شامل تهیه 

ها و ارزيابي، قابلیت، تناسب و استعداد اراضي براي مقاصد مختلف هاي خاك در كلیه مقیاسنقشه

)كشاورزي، محیط زيست و ...(، تعیین پتانسیل و عملکرد محصول و ارزيابي تناسب خاك و اراضي براي 

اي، تعیین انواع هاي هوائي و ماهواره. تفسیر عکس RS،GISانواع محصوالت با استفاده از سنجش از دور 

بندي و ، گزارش پیدايش، ردهGISو   RSزيست با استفاده ازهاي آلودگي محیطي اراضي و نقشههاكاربري

 ارزيابي خاكها.

 

 بخش علوم و صنايع چوب و كاغذ: 

هاي چوبي ها و انجام آزمايشها در زمینه صنايع مبلمان، سازهدهنده خدمات مختلفي از جمله اجراي پروژهارائه

 ها و ...، ها، قارچت چوب در مقابل كپكو دكوراسیون داخلي، حفاظ

فناوري شیمي، خمیر و كاغذسازي، بازيافت كاغذ و تصفیه پساب، خشك كردن و نگهداري چوب، مديريت و 

، نئوپان، MDFهاي مركب چوب )اندازي خطوط صنايع چوب و كاغذ، شناخت و بیولوژي چوب، فراوردهراه

 روكش و ...(، مهندسي چوب
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 و آموزش كشاورزي: بخش ترويج

دهنده خدمات مختلفي از جمله چگونگي تأسیس و مديريت انجمنها، سازمانهاي غیردولتي و تشکلهاي ارائه

شناسي و چگونگي ارزيابي عملکرد سازمانها، انجمنها و سازمانهاي غیردولتي در مناطق روستايي؛ روش

ارها و كنفرانسهاي علمي و آموزشي؛ طراحي و روستايي؛ طراحي، اجرا و ارزشیابي كارگاههاي آموزشي، سمین

هاي آموزشي در مناطق روستايي؛ تأسیس مراكز آموزش رسمي و غیر رسمي در مناطق مديريت دوره

روستايي؛ انتقال، نشر و ارزيابي فناوريهاي نوين كشاورزي در مناطق روستايي؛ جستجو و ارزيابي تجارب 

و تحلیل چرايي عدم پذيرش فناوريهاي نوين كشاورزي در مناطق علمي و دانش بومي سازگار مناطق؛ تجزيه 

روستايي؛ چگونگي توانمندسازي گروههاي اجتماعي مختلف در جوامع روستايي و كشاورزي؛ چگونگي جلب 

هاي توسعه هاي روستايي و كشاورزي؛ تحلیل داليل شکست پروژهمشاركتهاي مردم در طراحي و اجراي پروژه

 هاي اساسي براي حل مسأله. حلاهروستايي و ارائه ر

 بخش بیوتکنولوژي:

ارايه دهنده خدمات و مشاوره در خصوص كشت بافت، انتقال ژن و شناسايي نشانگرهاي مولکولي مرتبط با 

 صفت در گیاهان و حیوانات

 

ي هاهاي فوق كارگاههاي خصوصي و دولتي در تمامي زمینههمچنین كلینیك بنا به تقاضاي افراد و بخش 

اطالعات بیشتر میتوانید به وبگاه كلینیك به گزارش عملکرد  كند. برايمي گزارش عملکرد برگزار آموزشي

 مراجعه فرمايید. http://utcan.ut.ac.ir/clinicآدرس 

 

آدرس: كرج، پرديس كشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران، كلینیك كشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران 

 رهاي شمالي يا غربي مراجعه فرمايید(. )لطفاً از د

  (42تا  3شنبه )( و پنج45تا  3، ساعات كار: شنبه تا چهارشنبه )4264-2221544تلفکس: 

 

 

    دكتر علیرضا صبوري                                                                                             

نابع طبیعيك كشاورزي ومیرئیس كلین



 

  

 اداره پژوهش های بنیادی و کاربردی 
 

در اين راسیتا  . شود اداره ميعلمي همانگونه كه اشاره شد، فعالیت هاي پژوهشي پرديس زير نظر معاونت 

 مي پردازد:   ژوهشي پرديس به شرح ذيلپاداره پژوهش هاي بنیادي و كاربردي بطور تخصصي به امور 

 طرح هاي تحقیقاتي  و  امور پژوهشينظارت بر كلیه ريزي و  برنامه 

   ،)پشتیباني امور مربوط به طرح هاي نوع ششم )پايان نامه هاي تحصیلي 

 (،قراردادهاي برون دانشگاهيريزي بر كلیه امور پژوهشي كاربردي ) نظارت و برنامه 

 ملي امور پژوهشي بین دانشگاهي، مستمر وريزي بر كلیه  نظارت و برنامه 

  هاي خیارج از كشیور )شیركت در كنگیره      مطالعاتي، مسافرت هاير مربوط به فرصتاموبرخي از انجام

 هاي اعضاي محترم هیات علمي و دانشجويان(،

  انجام كلیه امور مربوط به قطب هاي علمي پرديس كشاورزي ومنابع طبیعي شامل هماهنگي،  نظارت و

 راهبري،  

  هاي پرديس،برقراري ارتباط بین معاونت پژوهشي دانشگاه و دانشکده 

  اعطاي اعتبار ويژه )گرنت(، محاسبه امتیاز و انجام كلیه امور مربوط به 

 ،انجام كلیه امور مربوط به هزينه كرد از محل اعتبار گرنت اعضاي هیات علمي پرديس 

 ...هماهنگي و برگزاري شوراهاي مختلف اعم از پژوهشي، قطب هاي علمي ، مديران حوزه پژوهشي و 

 وط به تشويق مقاالت انجام امور مربWOS   

 انجام امور مربوط به تالیف و ترجمه كتاب 

  جشنواره پژوهش پرديسهر ساله برگزاري 

  جشنواره پژوهش دانشگاه تهرانپرديس انجام كلیه امور مربوط به 

  پژوهشنامه(گزارش ساالنه پژوهشي پرديس تهیه و تنظیم( 

 ارائه آمار و اطالعات از شاخص هاي پژوهشي پرديس 

 یگیري امور مربوط به پژوهانه دانشجويان مقطع دكتريپ 

 جامع تحقیقات اعضاي هیات علمي  هانجام امور مربوط به برنام 

   انجام امور مربوط به طرح هاي محوري پرديس 

 ...انجام امور مربوط به اختراع واكتشاف و 

  كنفیرانس بیین    شیركت در حق ماموريت اعضاي هیات علمیي و  انجام امور مربوط به پرداخت هزينه

 المللي دانشجويان تحصیالت تکمیلي

  بنیاد نخبه گان  انجام امور مربوط به استعدادهاي درخشان و 

  پرديس بطور غیر متمركز برگزار مي نمايد.اجراي كنفرانس هايي كه 
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 پژوهشگران پردیس از نظر کمیآمار 

دانشجوي تحصیالت  0543 و لشاغ هیات علميعضو  241هم اكنون با و منابع طبیعي پرديس كشاورزي 

 مي باشد.كشور برخوردار در عرصه علمي بیشتر تکمیلي در حال تحصیل از پتانسیل خوبي براي شکوفايي 
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 پژوهشي پردیس كشاورزي ومنابع طبیعي هايخص شا

 

 در بخیش كشیاورزي    مي ايیران ي نظام جمهوري اسال انداز بیست ساله براي دست يابي به اهداف سند چشم

ي علمي خويش، راه را بیراي ارتقیاء    با تغییر نگرش علمي و با به كارگیري نیروهاي بالقوه اتیدالزم است تا اس

دانشگاهي كه بتواند نیازهاي جامعیه  دانشگاه كارآمد يا براي رسیدن به از طرفي  سطح كیفي علم افزايش دهند.

وان بتی بیردازي    هبا تولید دانیش و راه انیدازي مراكیز نظريی    اتخاذ نمود كه  الزم است ترتیبيرا برآورده سازد 

در قالیب   هیا را شناخت و بیا قیرار دادن آن  در بخش كشاورزي و منابع طبیعي روز جامعه  ي مشکالت و نیازها

در حیال حاضیر   اسیخگويي بیه آنهیا را بدسیت آورد.     پكاربردي راهکارهیاي الزم بیراي   بنیادي و تحقیقات 

عرضیه شیده در   و نمايیه دار ، علمیي پژوهشیي   تعداد مقاالتمواردي نظیر رديس شامل پژوهشي پي شاخصها

  يتعیداد طیرح هیا   نییز  اعضاي هیات علمي و  تالیف  و ترجمه شده بتعداد كت، همايشهاي ملي و بین المللي

و انتشیار   دیدر تول يهیئت  علم ياعضا قيو تشو تيحما ت،يهدااربردي است. به منظور كو  يادیبن يپژوهش

تسیهیالت الزم بمنظیور تسیريع رونید اجیراي فعالیتهیاي        ايجیاد ، اين عزيزان فعالیتهاي پژوهشي ارتقاء، علم

        از اعضیاي   حمايیت ،  رديسپی وري و اسیتفاده بهینیه از منیابع میالي پژوهشیي       میزان بهیره  افزايش، پژوهشي

نییز  و رديس پی  پژوهش محور شدن طرح ياجرا به كمك، ت علمي واجد شرايط و فعال در امور تحقیقاتيأهی

   بیراي هیر عضیو     رديسپی ت علمي به همکاري با مراكز و سیازمانهاي خیارج از   أو ترغیب اعضاي هی تشويق

 اختصا ص میي يابید.  محاسبه و  "گرنت"ت علمي و بر اساس شاخصهاي ذيل اعتبار ويژه اي تحت عنوان أهی

آوردهیا در  یشرفت در تولید هر يك از ايین دسیت   په است روند ارائه شد صفحات بعددر نمودارهايي كه در 

 شده است. نشان داده4035 تا 4034طي سالهاي 
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 سال اخیر 9طی عملکرد پژوهشی پردیس در  گزارش

با  4034-4035در سال هاي پژوهشي پرديس كشاورزي ومنابع طبیعي  مهم شاخص هايدر اين بخش 

كه بیانگر روند افزايشي شاخص هاي مهم پژوهشي در سال هاي  ددعناوين ذيل بصورت نمودار ارائه مي گر

 اخیر مي باشد.

 مقاله هاي علمي پژوهشي 

 مقاله هاي  نمايه دار 

 كتاب هاي ترجمه شده 

 كتاب هاي تالیف شده 

 تعداد مقاله هاي عرضه شده در همايشهاي ملي و بین المللي 

   تعداد طرح هاي  پژوهشي بنیادي 

 ي كاربرديتعداد طرح هاي  پژوهش 

 كل امتیاز گرنت پرديس 

 امتیاز گرنت گرو هاي پرديس 

 امتیاز گرنت دانشکده هاي پرديس 
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 1381-1389از سال تعداد طرح های  پژوهشی بنیادی پردیس   -11مودار شماره ن
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 98-99سالهای  کشاورزی و منابع طبیعی در طی پردیسدر سطح یشرفت تولید علم پروند 

مرهیون افیزايش    34-35در طي سالهاي پرديس یشرفت در تولید هر يك از دست آوردهاي پژوهشي پروند 

 درهر يك از اين شاخصیها  سرانه اين دست آوردها به ازاي هر عضو هیات علمي است كه بررسي روند سرانه 

 ارائه شده است.  (1)جدول  جدول ذيل طي سالهاي مذكور در

 
 1381-1389های  یشرفت در تولید هر یك از دست آوردهای پژوهشی پردیس در طی سالپ روند -4جدول 

 

 سرانه

 سال

4034 4034 4032 4030 4031 4035 4036 4037 4033 4035 

 244 243 242 453 456 454 430 434 473 476 تعداد كل هیات علمي

 4/35 2804 2822 2823 2824 487 4815 4814 4834 4835 مقاالت علمي پژوهشي

 4/41 4847 4840 4846 4845 4845 4846 4843 4845 4841 كتاب هاي ترجمه شده

 4/45 4844 4840 4845 4841 4847 4845 4843 4844 4847 كتاب هاي تالیف شده

 4/16 4847 4847 4824 4864 4804 4845 4843 4840 4845 مقاله هاي نمايه دار

 27/53 25827 22842 24873 45846 41852 42845 44843 44845 7847 اعتبار ويژه )گرنت(

 

همانطور كه از اطالعات جدول فوق برداشت مي شود سرانه دستاوردهاي پژوهشیي اعضیاء هییأت علمیي     

صیعودي داشیته اسیت. در     يرونید  4034-4035طیي سیالهاي   در پرديس در اكثر شاخص هیاي پژوهشیي   

هیر  تفکیك به ها  شاخص اين نه دستاوردهاي پژوهشي برخي ازسرا  نمودارهايي كه به پیوست ارائه مي گردد

 شده است.نمايش داده در نمودارهاي ذيل  4033سال طي در ي آموزشيگروههايك از 
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 اعتبارات پژوهشی پردیس
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يس كه دو سال بعد مي بايسیت پرداخیت   اعتبار قابل پرداخت حاصل از گرنت پرد اگرفوق  نمودارهاي در

عیدم تناسیب ايین دو میورد حیاكي از عیدم        مي گرديده است با كل بودجه تحقیقاتي پرديس مقايسه شیود، 

 هماهنگي بین گرنت مکتسبه و اعتبار پرداختي مي باشد.  

اعضیاي   امتیاز گرنت به عنوان شاخصي معتبر و قابیل اسیتناد در ارزيیابي علمیي     اكنون كه با سالها تالش

بیي شیك تیداوم چنیین رونیدي موجیب دلسیردي محققیین از ارائیه          محترم هیات علمي پذيرفته شده است 

 اهداف پژوهشي( خواهد شد. دستاوردهاي پژوهشي و روند كاهشي امتیاز گرنت )درخالف جهت پیشبرد

 

بیه تصیوير    34-35طي سالهاي  در پرديسآموزشي گروههاي مختلف هر يك از وند اعتبار ويژه در ادامه ر

كشیده شده است. با توجه به روند متفاوت تغییرات هر يك از گروهها الزم بنظر مي رسید گروههیاي مختلیف    

آموزشي پرديس روند تغییرات گروه خويش و نیز علل بروز آنها را بررسیي و در صیورت نقیص راهکارهیاي     

   الزم در اين خصوص انديشیده شود.
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 98-99در طی سالهای  پردیسمختلف گروه های وسط ت (گرنتپژوهانه )روند کسب 
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  اعضای هیات علمی لزوم بروز رسانی عملکرد پژوهشی ساالنه
 

 دراعضاي محترم هیات علمیي  امتیاز دهي به مقاالت  امر نمودن بروز بدنبالپرديس همواره  پژوهشي اداره

انید   نمیوده  آنها ارائه به اقدام كه اساتیدي كلیه 33 سال مستنداتدر حال حاضر مي باشد .  پرديس سطح

الزم  نیز كلیه همکیاران محتیرم هییات علمیي     35در خصوص سال مورد بررسي و امتیاز دهي شده است. 

مطیابق   اطالعات پژوهشي خويش در سیستم ساعد ، نسبت به ارائه مستنداتكلیه پس از وارد كردن است 

 امیور  در كیه نییز   محترمیي  كارشناسیان  به اداره پژوهشي جهت محاسبه امتیاز اقدام فرماينید.  يفرمت قبل

 پیرديس  پژوهشیي  اداره از تواننید  میي  هستند پژوهشي گرنت فاقد ولي ، دارند و داشته فعالیت پژوهشي

 نمايند تا سیستم گرنت آنها فعال شود.  user name & Password درخواست

 

جه به مشکالت موجود در امر انتخیاب اسیاتید پژوهشیگر نمونیه در هیر سیال شیوراي        با تو نکته مهم:  

پژوهشي پرديس مقرر نموده است براي وارد نمودن اطالعات پژوهشي در سیستم ساعد و ارائه مسیتندات  

 محتیرم  همکاران لذا. گردد مشخص  خاصي زمان مهلت  به مراكز ذيربط توسط اعضاء محترم هیات علمي

هر سال نسبت به وارد كردن اطالعیالت سیال قبیل خیويش در سیسیتم       شهريور 45حداكثر تا  است الزم

هريك از همکاران به هیر   لذا چنانچهارائه مستندات به اداره پژوهشي اقدام نمايند.  نسبت به ساعد اقدام و

نتخاب پژوهشگران در روند ا بعد از تاريخ مذكور اقدام به ارائه مستندات نمايند، مستندات جديد آنها دلیل

وزارت علیوم میورد بررسیي قیرار نخواهید      يا دانشگاه، استان و چه در سطح برتر چه در سطح پرديس،  

 گرفت.
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    پژوهشگران برگزیده پردیس در بیستمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران
 

 مي باشد. 5ل به شرح مندرج در جدو 4054برگزيدگان پرديس در جشنواره پژوهش دانشگاه در سال 

 
 پژوهشگران برگزیده پردیس در بیستمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران  -5جدول 

 

 عنوان نام و نام خانوادگي رديف

 پژوهشگر نمونه  محمدرضا نقوي  4

 طرح كاربردي نمونه  شاهین رفیعي  2

 كارشناس نمونه  فاطمه غازياني  0

 شگر نمونه مقطع دكتري دانشجوي پژوه سید محمد تقي غريب زاهدي 1

 دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع كارشناسي ارشد سید هاشم موسوي اول  5

 رساله نمونه مقطع دكتري  آرش زيبايي ديوشلي 6

 پايان نامه نمونه كارشناسي ارشد مهران عالم محمدقاسملو 7
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 1998مین جشنواره پژوهش پردیس در سال پنجدگان نتقدیر شو

 

 ذيل تقدير بعمل آمد: هاي نواره پژوهش پرديس از  گروهمین جشپنجدر 

 پرديس پژوهشگران نمونه  -4

 پژوهشگران برتر گروه هاي پرديس -2

 دانشجويان پژوهشگر نمونه پرديس -0

 پژوهشگر برتر در عرصه بین المللي پرديس -1

 گروه آموزشي برتر پرديس -5

 دانشکده برتر پرديس -6

  

 

بیر اسیاس آئیین نامیه     يا دانشجويان تحصییالت تکمیلیي   اعضاي هیات علمي پژوهشگران نمونه انتخاب 

و پژوهشیگران  دانشگاه تهران كه خالصه اي از آن در جدول ذيل آمده است مورد بررسیي قیرار گرفیت    

پژوهشگران برتر در گروه نیز بر اساس آيیین نامیه پیرديس    الزم بذكر است  معرفي گرديدند.پرديس نمونه 

 انتخاب گرديدند.

 

 :مطابق آيین نامه دانشگاه تهران ررسي مدارك پژوهشگران نمونهبرايط ش -6جدول 

شرط بررسي مدارك پژوهشگر 

 نمونه

 JCRمیزان امتیاز از مقاالت  حداقل امتیاز از مقاالت

 درصد24 244 گروههاي علوم؛ فني و پزشکي

 درصد24 454 گروههاي كشاورزي؛ منابع طبیعي

 درصد 44 424 گروههاي علوم انساني

 امتیاز  44حداكثر  (JCRچاپ شده در مجله هاي معتبر بین المللي    ) مقاله

 امتیاز  7حداكثر  (                                         ISIمقاله چاپ شده در مجله هاي داراي ايندكس بین المللي )

 -مقاله چاپ شده در مجله هاي بین المللي و يا مجله هاي علمي 

 هستند ISCيندكس بین المللي و يا پژوهشي كه داراي ا

 امتیاز 6حداكثر 
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 ه در سطح پردیس ناعضاء هیات علمی پژوهشگر نمو -7جدول 
 

 54-54سال تحصیلي اساتید پژوهشگر  برگزیده  پردیس در 

 ساله  5امتیاز گرنت مکتسبه  گروه  نام و نام خانوادگی ردیف

 627.4 زراعت و اصالح نباتات رضا توکل افشاری 1

 626.33 زراعت و اصالح نباتات حسن علیزاده  6

 633.32 گیاهپزشکی مسعود احمدزاده  3

 636.52 محیط زیست  افشین دانه کار  7

 613.35 ماشینهای کشاورزی  رضا علیمردانی  5

 22..61 علوم دامی  کامران رضایزدی 2

 17...6 علوم دامی  آرمین توحیدی  4

 127.22 غبانی علوم با علی عبادی  3

 121.73 آبیاری  وآبادانی  مجید خیاط خلقی 2

 137.57 احیا مناطق خشک و کوهستانی  علی طویلی  .1

 42..13 گیاهپزشکی  محمد جوان نیکخواه  11

 53..15 آبیاری  وآبادانی  امید بزرگ حداد  16
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  گروهدر برتراعضاء هیات علمی پژوهشگر -8جدول 
 

 54-54سال تحصیلي در برتر گروه های آموزشی  پژوهشگر اساتید 

 ساله  5امتیاز گرنت مکتسبه   گروه  نام و نام خانوادگی ردیف

 153.2 جنگلداری واقتصاد جنگل جهانگیر فقهی  1

 112.35 علوم وصنایع چوب وکاغذ کامبیز پورطهماسی  6

 36..11 علوم باغبانی  یونس مستوفی  3

 

 هشگر برگزيده در سطح پرديس پژو اندانشجوي -5جدول 

 

 54-54سال تحصیلي دانشجویان برگزیده  پردیس در 

 امتیاز كل حاصل از پژوهش مقطع تحصیلي  گروه  نام و نام خانوادگي رديف

 52 كارشناسي ارشد ماشینهاي كشاورزي امین طاهري  4

 34 دكتري  علوم وصنايع چوب و كاغذ حسین يوسفي  2

 74 دكتري  يريت و توسعه كشاورزيمد ياسر محمدي  0

 55 دكتري  جنگلداري و اقتصاد جنگل كیومرث سفیدي  1

 56 دكتري  علوم وصنايع غذايي وحید سماواتي 5
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 پژوهشگر فعال پردیس در عرصه بین المللی  -11جدول 

 54-54پژوهشگر بین المللي در سال تحصیلي 

 ه دانشکد گروه  نام  و نام خانوادگي   رديف

 مهندسي وفناوري كشاورزي علوم وصنايع غذايي كرامت اله  رضايي  4

 

 گروه برتر از نظر كسب باالترين سرانه از امتیاز كل گرنت پرديس -44جدول 

 54-54گروه  برتر پرديس در سال تحصیلي 

 شاخص برتری نام مدیر گروه  گروه رديف

4 

مکانیك ماشینهاي 

 كشاورزي 
 سید سعید محتسبي

 ساله اخیر گروه هاي  پرديس 5كسب باالترين سرانه امتیاز  گرنت 

 دانشکده برتر از نظر كسب باالترين سرانه از امتیاز كل گرنت پرديس -42جدول 

 

 54-54دانشکده  برتر پرديس در سال تحصیلي 

 شاخص برتری رئیس دانشکده  دانشکده رديف

مهندسي وفناوري  1

 كشاورزي 

ساله  اخیر  دانشکده  5كسب باالترين سرانه امتیاز  گرنت   غالمرضا ثواقبي 

 هاي پرديس
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 علمي دانشجویي پردیسبرتر انجمن هاي  
 

در حال حاضر در هر يك از گروههاي آموزشي پرديس حداقل يك انجمن علمي فعال مي باشد كه اسامي آنها 

 . در ذيل گزارش شده است

 انجمن علمي گروه آبیاري و آباداني 

 من علمي گروه احیاء مناطق خشك و كوهستانيانج 

 انجمن علمي گروه قتصاد كشاورزي 

 انجمن علمي گروه ترويج و آموزش كشاورزي 

 انجمن علمي گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل 

 انجمن علمي گروه زراعت واصالح نباتات 

 انجمن علمي گروه شیالت و محیط زيست 

 انجمن علمي گروه صنايع چوب و كاغذ 

  علمي گروه علوم باغبانيانجمن 

 انجمن علمي گروه علوم خاك 

 انجمن علمي گروه علوم دامي 

 انجمن علمي گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي 

  فضاي سبز انجمن علمي گروه 

 انجمن علمي گروه گیاهپزشکي 

 انجمن علمي گروه ماشین هاي كشاورزي 

 انجمن علمي گروه محیط زيست 

هاي فوق را بر اساس شاخصه هاي ذيل مورد ارزيابي قرار داده و  ه انجمنمعاونت دانشجويي پرديس هر سال

 معرفي مي نمايد: ت تقدير در روز پژوهش به معاونت علمي پرديس اسامي سه انجمن برتر را جه

 برگزاري سخنراني علمي و سمینار  -1

 شركت در نمايشگاه ها -2

 برگزاري جلسات هم انديشي -9

 نشريه هاي علمي  -4

 ري همايشهاهمکاري در برگزا -5

 بازديد علمي -6

 راه اندازي و ارتقاء وبالگ  -7
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 در پنجمین جشنواره پژوهش به شرح ذيل مي باشد: انجمن هاي علمي دانشجويي برتر در سطح پرديس

 جنگلداري واقتصاد جنگل انجمن علمي گروه  -4

 شیالتانجمن علمي گروه  -2

  خاك  علومانجمن علمي گروه  -0
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 کالم آخر

عضو هیات علمي در پرديس كشاورزي و منابع طبیعیي دانشیگاه تهیران در     224 قريب بهه وجود نظر ب        

به حسیاب میي    حوزه هاي مختلف علوم كشاورزي و منابع طبیعي  كه يك پشتوانه قوي براي كشاورزي كشور

الت مند كردن امر پژوهش و تحقیقات در سطح پیرديس و پیرداختن بیه مسیائل و مشیک     آيند و به منظور هدف

بیه تصیويب    35استراتژيك كشور در حوزه هاي كشاورزي و منابع طبیعي محورهاي تحقیقاتي ذيیل در سیال   

رسید و مقرر گرديد تا گروههاي مسئول در هر محور تحقیقاتي به بررسي آنها پرداختیه، راهکیاري كیاربردي،    

 ه نمايند.ساله ارائ 5-0روشن و قابل ارزيابي در جهت حل آنها در طي يك بازه زماني 

يونجه و لوبیا  بیا محوريیت گیروه زراعیت و      افزايش عملکرد وكیفیت گندم،كلزا، -4 محور تحقیقاتي شماره

 اصالح نباتات

 گروههاي مسئول: 

اشیینهاي  م–گیاهپزشیکي –آبییاري وآبیاداني  –علوم خیاك  -علوم دامي - مرتعداري–زراعت و اصالح نباتات 

 ترويج وآموزش كشاورزي -اقتصادكشاورزي-احیاءمناطق خشك–كشاورزي

 زمینه هاي فعالیت:  

علوم –آبیاري و آباداني  -ماشین هاي كشاورزي -كاشت و داشت و برداشت )زراعت و اصالح نباتات -4

 ( گیاهپزشکي -احیاءمناطق خشك – مرتعداري -  خاك

موزش ترويج وآ–اقتصاد كشاورزي -علوم دامي -سا برداشت )زراعت و اصالح نباتاتفناوري پ -2

 ( گیاهپزشکي–ماشینهاي كشاورزي–كشاورزي

 آبیاري -احیاءمناطق خشك  -گیاهپزشکي -مرتعداري -بیوتکنولوژي–به نژادي )زراعت و اصالح نباتات  -0

 (خاكشناسي -

 (ترويج وآموزش كشاورزي–اقتصاد كشاورزي  -بازاريابي و بیمه  محصول )زراعت و اصالح نباتات  -1

 ا برداشت میوه جات با محوريت گروه علوم  باغبانيفناوري پس  -2 شماره محور تحقیقاتي
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 گروههاي مسئول :

علوم  -اقتصادكشاورزي–ترويج وآموزش  -ماشینهاي كشاورزي -گیاهپزشکي–صنايع غذايي–علوم باغباني  

 خاك

 زمینه هاي فعالیت:  

 ( صنايع غذايي–زمینه گزيني)باغباني  -4

 (  علوم خاك -ييصنايع غذا–گیاهپزشکي  -افزايش ماندگاري )باغباني -2

 ماشینها ( -صنايع غذايي -فناوري بسته بندي )باغباني -0

 (صنايع غذايي–گیاهپزشکي - ماشینها–فناوري حمل و نگهداري )باغباني  -1

 علوم خاك(  -باغباني -صنايع غذايي  -فناوري بازپروري و تبديل ضايعات )ماشینها -5

 (ترويج وآموزش كشاورزي–محصول)اقتصاد كشاورزي بازاريابي و بیمه  -6

  
 با محوريت گروه علوم دامي  بهبود راندمان تولید پروتئین هاي حیواني  -0  محور تحقیقاتي شماره

 گروههاي مسئول:

ترويج –زراعت واصالح نباتات – ماشینهاي كشاورزي–صنايع غذايي– علوم دامي -شیالت و محیط زيست 

 قتصادكشاورزيا -وآموزش كشاورزي

 زمینه هاي فعالیت:  

 علوم دامي (  -زمینه گزيني)شیالت  -4

 علوم دامي ( -به نژادي )شیالت -2

 نها( ماشی - علوم دامي–تاسیسات پرورش )شیالت  -0

 ( ماشینها  -علوم دامي–فناوري برداشت محصول )شیالت  -1

 صنايع غذايي(  -علوم دامي -فناوري پسا برداشت )شیالت -5

 (ترويج وآموزش كشاورزي -علوم دامي -شیالت–بازاريابي و بیمه دام طیور و آبزيان )اقتصاد  -6

 زراعت و اصالح نباتات( -بیو تکنولوژي -علوم دامي - شیالت) تولیدپروتئینهاي حیواني ارتقاء راندمان -7

هاي آبخیز با محوريت عالوه بر محورهاي سه گانه فوق محور ديگري نیز تحت عنوان مديريت پايدار حوزه 

گروه احیا مناطق خشك و كوهستاني نیز به محورهاي فوق الذكر اضافه شده است. انتخاب محورهاي 

تحقیقاتي فوق توسط شوراي پرديس دال بر تاكید مسئولین پرديس بر  اهمیت بیشتر اين شاخه ها از بین ساير 

تا گروههاي مسئول در هر محور از اين شاخه هاي بخش كشاورزي و منابع طبیعي است. لذا الزم است 

 فرصت، نهايت بهره برداري را براي پیشبرد طرحهاي محوري با همکاري ساير گروههاي آموزشي داشته باشند.
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هار گانه اعالم شده در سطح پرديس، ارائه طرحي جامع در هر يك از چهدف اساسي محورهاي تحقیقاتي 

دام و شیالت به منظور پرداختن به يکي از مسائل و مشکالت حوزه هاي تولیدي محصوالت زراعي، باغي، 

الزم است به منظور آشنايي بیشتر با  هاي محوري استراتژيك كشور در حوزه هاي مذكور مي باشد. در طرح

چالشهاي بنیادي در آن محور تحقیقاتي و نیز پرهیز از دوباره كاريها، مسئولین هر محور جلساتي با مسئولین 

خش اجرا برگزار وپس از جمع بندي اقدام به ارائه پروپوزال جامع نمايند. هر طرح محوري نیازمند ذيربط در ب

هاي فرعي به منظور پرداختن  شورايي تخصصي است تا به بررسي دقیق پروپوزال اصلي و خط دهي پروپوزال

قیقاتي در طي بازه صرف به اصل موضوع، رصد كردن نتايج طرحها به منظور رسیدن به اهداف اصلي محور تح

 ساله مي باشد. 5-0زماني خاص 

نظر به اهمیت رصد نتايج حاصل از هر طرح محوري تاكید شده است طرحها بنحوي ارائه گردد تا نتیايج آنهیا   

حتما بصورت كمّي قابل ارزيابي باشد. لذا الزم است وضعیت كشور قبل از اجیراي طیرح ارزيیابي و مییزان     

مشخص گردد. بعالوه در طرح جامع ارائه شده توسط هر يك از   جراي طرح جامعا حاصل از پیشرفت تقريبي

گروههاي مسئول محور تحقیقاتي الزم است ضمن توجه تام به مشیکل اسیتراتژيك كشیور در آن حیوزه كیه      

توسط گروههاي تابعه در سطح پرديس كشاورزي و منابع طبیعیي قابیل بررسیي و تحقییق اسیت، محورهیاي       

ون آن موضوع تحقیق، اهداف ملموس و كاربردي هر محور، وظیفه صريح و روشن هیر يیك از   تحقیقاتي پیرام

گروههاي مسئول و همکار در رسیدن به اهداف مذكور، نتايج قابل پیش بیني و كاربردي حاصل از اجیراي هیر   

 محور تحقیقاتي، مدت زمان اجراي هر محور تحقیقاتي و ... كامالٌ مشخص و ارائه گردد.

هیاي تخصصیي بايید     در حوزه كشاورزي و منابع طبیعي نیز همچون ديگر زمینیه علمي خر آن كه جهاد كالم آ

كوشید تیا متناسیب بیا      داراي برنامه توسعه مدون باشد. لذا پرديس كشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران مي

ها را هر چه بیشتر تخصصي  یتنیازهاي كشور و توان علمي خود و به منظور استفاده بهینه از منابع موجود، فعال

و در محورهاي مشخص و كارشناسي شده پیگیري كند. امید مي رود مسیئولین امیر بیويژه در حیوزه وزارت     

اهلل بیا همفکیري و همکیاري     جهاد كشاورزي نیز همکاري الزم و كافي را در اين زمینه مبذول داشته تا انشیاء 

ابع طبیعي ، ايران اسالمي بتواند در رسیدن به يکي از اهداف كلیه مجموعه هاي وابسته به حوزه كشاورزي و من

منابع  بهره برداري اصولي از ذخايركشاورزي و  ید محصوالتعالیه نظام كه همان استقالل و خودكفايي در تول

است موفقیتهاي چشمگیري نائل شود، بطوريکه نه تنها در تولیدات كشیاورزي بیه خیود كفیايي     كشور طبیعي 

 بلکه به قطب اول اين حوزه در كشورهاي منطقه نیز تبديل شود . به امید آن روز ان شاءاهلل واقعي برسد

 علي جعفري

 معاونت علمي پرديس كشاورزي و منابع طبیعي
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