
 تاریخچه پژوهش در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 16مشتمل بر  یالملل نیب قاتیمرکز تحق كیدانشكده و  4در حال حاضر با  کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، سیپرد

 ، نیبزرگتر درصد آنها دانشیار و استاد تمام هستند، 75عضو هیأت علمی که  235با  ،فعال یپژوهشگروه  2گروه آموزشی و 
 .محسوب می شوددر کشور  یعیو منابع طب یکشاورزو پژوهشی در حوزه  یمجموعه آموزشو پرسابقه ترین  نیجامع تر

د سازی کشاورزان و برپایه دانش پایه آنها شكل گرفت، به همین سبب نخستین توانمن باهدفآموزش کشاورزی در کشور 
مدرسه سازمان یافته بود. بتدریج با افزایش سطح سواد و بویژه تربیت دبستان و  سال در سطح 25واحدهای آموزشی طی 

سیك دانشگاه تهران، آموزش کالشكده تبدیل شد و با تأسیس معلمان دانشگاه رفته، مدارس کشاورزی، به مدرسه عالی و دان
دانشگاهی بر آموزش کشاورزی و منابع طبیعی نیز سایه انداخت و بتدریج زمینه های این آموزش به تمام زمینه های کشاورزی 

 و منابع طبیعی برای مرتفع ساختن مشكالت، بهبود رویه ها و دست یابی به اهداف تولیدی گسترش یافت.
و توانایی که به پشتوانه آموزش شكل گرفته بود زمانی توسعه یافت که زیرساخت های پژوهشی اما پژوهش در بستر دانایی 

ابتدا برای پاسخ به مشكالت موجود و سپس برای دستیابی به اهداف معین مهیا شدند. مانند سایر کشورهای جهان، مشكالت 
مكمل  ،و منابع طبیعی بود، سپس پژوهش و تنگناهای مهم، اصلی ترین پیشران فرایندهای پژوهشی در حوزه کشاورزی

 آموزش و سپس دروازه خدمت رسانی به جامعه شد. 
 است: بوده چند فراز مهم تاریخی به شرح زیر سال اخیر دارای 120جایگاه پژوهش در تحوالت آموزش کشاورزی طی 

 
 : (5130-1279) کشاورزی بدون ابعاد پژوهشی آموزش های پایه (1

 .به طول انجامید 1303سال خورشیدی آغاز شد تا  1279یری مدرسه فالحت از این دوره که با شكل گ
 

 :(1334-6130) دوره پژوهش های مشکل مبنا (2

این دوره با شكل گیری آزمایشگاه های تشخیصی برای مقابله با مشكالتی که بیماری ها برای مزارع و دام ها ایجاد کردند 
ر شكل در انستیتو پاستوهمین سال آغاز شد. نخستین آزمایشگاه دفع آفات گیاهی زیر نظر دکتر جالل افشار  1303از سال 

بته حدود گسترش یافت. السال همین ر، شبكه دامپزشكی و بیماری شناسی از طاعون گاوی در کشوگرفت و به دنبال شیوع 
جهت  )دامپزشكی( مدرسه عالی بیطاری 1311در سال دانشكده ها راه یابد.  هسال طول کشید تا این دسته از پژوهش ها ب 10

دکتر به همت  1314در سال شد تربیت پرسنل متخصص مورد نیاز دامپزشكی تحت نظر تشكیالت وزارت جنگ تأسیس 
كی( )دامپزشبه ریاست کل تشكیالت بیطاری زمانی که دکتر حامدی کرج منتقل و از نظارت ارتش خارج شد. به  حامدی

 دامپروری حیدرآباد و کشتارگاه نیز تحت نظر این تشكیالت ،مدرسه عالی بیطاری، مؤسسه حصارک بتدریج ،دشایران منصوب 
مراکز دامپزشكی را در  و دکتر حامدی با حفظ سمت به ریاست دانشكده دامپزشكی انتخاب شد 1316قرار گرفت. در سال 

ستایی تمام آموزش های نظری و عملی مدرسه عالی فالحت و صنایع رو 1306از سال های مختلف کشور گسترش داد. استان
به کرج منتقل و در اراضی مجاور قمصر سلیمانیه متمرکز شد. درهمین سال موزه جانور شناسی به همت دکتر جالل افشار 

 آزمایشگاه اکوبیولوژی 1308در سال  آزمایشگاه دفع آفات گیاهی به کرج منتقل شد. 1307سال  در فعالیت خود را آغاز کرد.
در بخش های مختلفی همچون ماشین های کشاورزی، دامپزشكی، نوغان داری و و آموزش کشاورزی به تدریج  فعال شد

پروفسور گویا که گیاه شناس بود ریاست مدرسه فالحت و صنایع روستایی را برعهده  1312چایكاری توسعه یافت. در سال 
نشكده دا گاهی سبب شدآزمایشگاه گیاه شناسی را تأسیس کرد. در همین سال زیرساخت های آزمایش 1313گرفت و در سال 

مسئولیت این مجموعه که بنگاه های علمی کشاورزی کرج نامیده  1314د و از سال دامپزشكی از تهران به کرج منتقل شو
، آزمایشگاه های میكروب شناسی، فیزیولوژی و تشریح تأسیس و 1315در سال  شد به پورفسور دامن دامپزشك داده شد.

. همچنین بنگاه پرورش مرغ طی این مدت لمی برای شناسایی بذور مختلف به انجام رسیدبهره برداری شد و بررسی های ع



اصالح و ارتقأ پیدا کرد. در این بنگاه نژادهای مختلف مرغ های خارجی همچون، لكورن، مینوز، النگشان و پلیموت و انواع 
، بخش لبنیات سازی با تكیه 1316فت. در سال داخلی از جمله نژاد شیرازی، الری، مرندی و کاشی مورد آزمایش قرار می گر

بر پرورش دام حیدر آباد کرج توسعه یافت. بخش پرورش دام، دارای دام هایی از نژادهای مختلف همچون اردبیل، سیمنتال 
آباد  یو تارانتز برای به نژادی بود. بخش پرورش کرم ابریشم با استفاده از توتستانی که از طرف اداره نوغان ایران در حاج

سال با فراهم شدن آزمایشگاه  13به این ترتیب طی حدود کرج ایجاد شده بود و به این بنگاه واگذار شد، فعالیت می کرد. 
های محتلف و موزه جانور شناسی، زیرساخت های اولیه پژوهش در این دوره فراهم شد و آموزش ها برای ایجاد توانایی در 

دو دانشكده کشاورزی و دانشكده  1317از سال  بیماری های گیاهی و دامی تمرکز یافت.حل مشكالت مبتالبه کشور در حوزه 
یاهی، که دربرگیرنده آزمایشگاه دفع آفات گبه عنوان قطب اصلی تعلیمات کشاورزی کشور نقش ایفا می کردند دامپزشكی 

دانش  دند.و آزمایشگاه میكروب شناسی بو یه، آزمایشگاه تعیین قوه نامآزمایشگاه ماشین های کشاورزی، آزمایشگاه فیزیولوژی
درجه علمی دانش آموختگان ، 1320در سال  آموختگان آن نیز اداره امور تأسیسات بزرگ کشاورزی کشور را عهده دار بودند.

، 1324در سال  دانشكده کشاورزی، درجه مهندسی در کشاورزی شناخته شد و به تصویب شورایعالی فرهنگ وقت رسید.
 دانشكده کشاورزی که زیر نظر وزارت کشاورزی بود به دانشگاه تهران پیوست.

 
 (:7013-3513) آموزش مبنادوره پژوهش های  (3

در سال  یدانشكده کشاورز انیساله آموزش دانشجو 4برنامه  این دوره با پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد آغاز شد.
 ،یجنگل، دامپرور ،یو اصالح نباتات، باغبان یعموم یشامل، کشاورز دیرشته جد 10و  بیدانشگاه تصو یدر شورا 1335

 یاختمان هاو س یاریو آب یاقتصاد کشاورز ،یخاکشناس ،یکشاورز یها نیماش كیمكان ،یدفع آفات نبات ،ییروستا عیصنا
ساله با اخذ درجه فوق لیسانس، فارغ التحصیل شدند. از سال  4. اولین دوره از دانشجویان، پس از طی دوره شد ریدا ییروستا
، سازمان گروه های آموزشی دانشكده کشاورزی به تصویب نهایی دانشگاه تهران رسید، و این سال را می توان آغاز 1342

پیش از آن تنها بخش، رشته یا گرایش تحصیلی وجود  فعالیت گروه های آموزشی حوزه کشاورزی کشور محسوب نمود.
دریج آغاز شد و به ت گیاهپزشكینخستین دوره دکتری دانشكده کشاورزی با پذیرش دانشجو در رشته  1352داشت. از سال 

هد دانشكده کشاورزی در مسیر توسعه تاریخی خود شاسایر گروه ها و رشته های مرتبط به تربیت دانشجوی دکتری پرداختند. 
ز و فرودهای مختلفی همچون، انقالب شكوهمند اسالمی، مواجه با شرایط جنگی و فقدان برنامه های توسعه در زمینه فرا

های مختلف از جمله در عمران و آبادانی کشاورزی و منابع طبیعی بود و پژوهش های این دوره اغلب متمرکز بر پایان نامه 
چند طی این دوره تعدادی سفارش مطالعاتی از برخی سازمان های دولتی هر های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری بود.

به استادان دانشكده کشاورزی و دانشكده منابع طبیعی داده شد، با این وجود اصلی ترین فعالیت های پژوهشی طی این دوره 
ل عرصه های پژوهشی ساله آموزش محور بود. البته طی این مدت بسیاری از زیرساخت های مناسب برای پژوهش شام 35

، اما به سبب محدودیت های مالی دولت به سبب هزینه های شدو فضاهای آزمایشگاهی زمینه ساز پژهش های مرتبط 
 سنگین جنگ، امكان توسعه فعالیت های پژوهشی وجود نداشت.

 
 (:تا کنون 1370) تقاضا محوردوره پژوهش های  (4

 

 
 

 میالدی( 1900)خورشیدی  1279 سال
 لدین شاهمظفراکمرانی: حدوره 

 مهمترین رخداد جهان:



  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
، که ممر رانیگمرکات ا داتیعابا وثیقه گذاشتن  هیروبل قرضه از روس ونیلیم 23 افتیدربا  ماه به اروپا 7سفر نخست مظفرالدین شاه به مدت 

   .درآمد خزانه بود یاصل
  با هدف آموزش کشاورزی مدرسه فالحت مظفری یامدرسه فالحت آموزشگاه کشاورزی در ایران با نام تأسیس نخستین 

این مدرسه یا مشارکت مستشران بلژیكی )موسیو داشر( در قریه چهار دانگ نزدیك تهران، راه اندازی ؛ با روش های نوین
 مدرسه شبانه روزی بود و عملیات میدانی آن در دهكده بهشتیه نزدیك غار فشافویه در جنوب تهران انجام می شد. شد.

 
 میالدی( 1901خورشیدی ) 1280سال 

 لدین شاهمظفراکمرانی: حدوره 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 

 میالدی( 1902خورشیدی ) 1281سال 
 لدین شاهمظفراکمرانی: حدوره 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

  ،رانیدر شمال ا یاتازه ازاتیامت یو اعطا هیاز روس یروبل ونیلیم 10 دیوام جد افتیربا د، ماه به اروپا 6مظفرالدین شاه به به مدت  دومین سفر
 

 میالدی( 1903خورشیدی ) 1282سال 
 لدین شاهمظفراکمرانی: حدوره 

 مهمترین رخداد جهان:
 ، تیتوسط برادران را مایاختراع هواپ

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
  ،رانیدر شمال ا یاتازه ازاتیامت یو اعطا هیاز روس یروبل ونیلیم 10 دیوام جد افتیر، با دماه به اروپا 6مظفرالدین شاه به به مدت  دومین سفر

 
 میالدی( 1904خورشیدی ) 1283سال 

 لدین شاهمظفراکمرانی: حدوره 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 

 (میالدی 1905خورشیدی ) 1284سال 
 لدین شاهمظفراکمرانی: حدوره 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 ،رانیا یاز بانك شاهنشاه یارهیهزار ل 290وام  كیپس از دریافت  ماه به اروپا 4مظفرالدین شاه به  مدت  سومین سفر

 .دشدر وزارت فوائد عامه تشكیل « هاآهن و جنگلاداره شوسه و راه»در نخستین کابینه قانونی پس از اعالم مشروطه، 
 ارستان به انجام می رسید.مدرسه فالحت مظفری به محل دانشسرای عالی منتقل شد و عملیات کشاورزی در باغ نگ 

 میالدی( 1906) 1285سال 



 ( 1285-1288دوره حکمرانی: محمد علی شاه )
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 1285امضأ فرمان مشروطیت و آغاز نخستین دوره مجلس شورای ملی در سال 

سال آموزش  11فالحت، این مجموعه آموزشی تعطیل و طی پس از یك دوره فارغ التحصیل در محل جدید مدرسه عالی 
 کشاورزی در کشور متوقف ماند.

 
 میالدی( 1907) 1286سال 

 دوره حکمرانی: محمد علی شاه 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 و االتیا التیدر قانون تشك یسال و دوره اول قانونگذار این در د.ش جادیجات و زراعت و فالحت اوزارت خالصه ت،یپس از استقرار مشروط

قلمرو  که یتیاز وضع وال هیکاف حهیاطالعات صح شهیکه هم ندینما یسع دیحكام با»شده است  حیتصر 30و دستورالعمل حكام در ماده  اتیوال
 یها و از چگونگها و جنگلمقدار زراعت و چمنآن و  یعیو ثروت طب تیاز عده نفوس و وسعت خاک وال یعنیآنهاست داشته باشند  تیمامور

 .«دهدیرا نشان م یو اهال تیکه اوضاع و احوال وال یاطالعات هیو کل مانند آنشغل و 
 دوران تعطیلی مدرسه عالی فالحت

 
 میالدی( 1908) 1287سال 

 دوره حکمرانی: محمد علی شاه 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
و مخارجى  ریمدرسه فالحت چند سال است دا نكهیا ":شمسی 1287مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز پنج شنبه، سوم اردیبهشت 

معلمان مجهول بود و امتحان  ىیعلم و دانا هینشده براى آن است که معلم او در زمان سابق آمده و آن وقت هم پا دیاز آن عا دهیشده و تاکنون فا
 میرا تعل شناسىوانیشناسى و حهستند علم نبات جانیدر هم هایشد که شاگردان ترقى نكردند و حال آنكه بعضى فرنگ نیا نمودند،یم ریاجنكرده 

 شود، لكن تاسف ریشعبات آن در دهات هم دا دیالزم است، بلكه با لىیمدرسه فالحت خ" ."ها براى معلمى آورده شودکنند، خوب است از همان
 رونیما علم داشته باشد ب هیدهاتى حال نیاز زارع كىیشاگرد که به قدر  كیشده و هنوز  ریمدرسه فالحت چند سال است دا نیا نكهیدارم از ا

 ."بخوانند گرانیاند که دمنتشر نكردهاقال علوم فالحتى را هم به زبان فارسى ترجمه و  امدهین رونی! به عالوه شاگرد کامل که بامدهین

 دوران تعطیلی مدرسه عالی فالحت

 
 میالدی( 1909) 1288سال 

 شاه  احمددوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 ،یمل یشاه و به توپ بسته شدن مجلس شورا یمجلس در دوره محمد عل یلیتعط

طرق »تشكیل شد، وزارت  1288اردیبهشت  21توپ بستن مجلس و موافقت مجدد محمدعلی شاه با مشروطه در روز  در کابینه دوم که پس از به
 آغاز به کار کرد.« هاو شوارع و معادن و جنگل

 دوران تعطیلی مدرسه عالی فالحت

 
 میالدی( 1910) 1289سال 



  احمد شاهدوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مرتبط در کشور:مهمترین رخداد 
 دوران تعطیلی مدرسه عالی فالحت

 میالدی( 1911) 1290سال 
  احمد شاهدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 دوران تعطیلی مدرسه عالی فالحت

 میالدی( 1912) 1291سال 
  احمد شاهدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مرتبط در کشور:مهمترین رخداد 

قرار دادند  توجهها مورد در تهران ایجاد و کل عشایر ایران را در پنج شاخه کردها، لرها، ترک ها، بلوچ ها و عرب اداره بررسی ایالت و عشایر ایران
 د. شکل جمعیت ایران( اعالم  %39نفر جمعیت ) میلیون 5/4 با« عشایر و قبایل و اعراب بادیه نشین»و سرجمع آن ها را تحت عنوان 

 
 دوران تعطیلی مدرسه عالی فالحت

 میالدی( 1913) 1292سال 
  احمد شاهدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 دوران تعطیلی مدرسه عالی فالحت

 
 میالدی( 1914خورشیدی ) 1293سال 

 حکمرانی: احمد شاهدوره 
 مهمترین رخداد جهان: 

 جوالی( 28آغاز جنگ جهانی اول )

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 قیام میرزا کوچك خان جنگلی موسوم به نهضت جنگل، 

 دوران تعطیلی مدرسه عالی فالحت

 میالدی( 1915خورشیدی ) 1294سال 
 حکمرانی: احمد شاهدوره 

 مهمترین رخداد جهان: 
 جوالی( 28آغاز جنگ جهانی اول )

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 ادامه قیام میرزا کوچك خان جنگلی

 دوران تعطیلی مدرسه عالی فالحت

 میالدی( 1915خورشیدی ) 1295سال 



 حکمرانی: احمد شاهدوره 
 مهمترین رخداد جهان: 

 جوالی( 28آغاز جنگ جهانی اول )

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 خان جنگلیادامه قیام میرزا کوچك 

 وارد نمود. یفراوان یهاکشور را فرا گرفت و خسارت یو مرکز یشمال یکرد و نواح تیسرا رانیبه ا یطاعون گاو ،اول یجنگ جهان انیدر جر

 دوران تعطیلی مدرسه عالی فالحت

 
 میالدی( 1917خورشیدی ) 1296سال 

 حکمرانی: احمد شاهدوره 
 مهمترین رخداد جهان:
 (هیروس یكیانقالب اکتبر )انقالب بلشو

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
  شد. فعالکل فالحت در کشور  اتادارو ذیل آن  جادای عامه فوائد و تجارت و فالحت وزارت

 در تشكیالت وزارت فواید عامه و تجارت و فالحت دایر گردید.« هاشعبه جنگل»به موجب تصویبنامه هیأت وزیران 
 قیام میرزا کوچك خان جنگلیادامه 

 

 زیر  و به پیشنهاد وزیر فوائد عامه، تجارت و فالحت )میرزا حسین خان اعأل( دبستان کشاورزی موسوم به دبستان برزگران
ن قدیمی سلیمانیه قرار داشت و نخستی کاخنظر هانس شریكر آلمانی تأسیس شد. دبستان برزگران در کرج در اراضی 

 دانش آموختگان آن فراغ التحصیل شدند.
 میالدی( 1918خورشیدی ) 1297سال 

 حکمرانی: احمد شاهدوره 
 مهمترین رخداد جهان: 

 نوامبر جوالی( 11پایان جنگ جهانی اول )

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 ادامه قیام میرزا کوچك خان جنگلی

 
 

 میالدی( 1919خورشیدی ) 1298سال 
 حکمرانی: احمد شاهدوره 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 ادامه قیام میرزا کوچك خان جنگلی
 

غ التحصیل و موفق به کسب گواهی نامه ابتدایی در کشاورزی رفا نفر، 25، شامل نخستین دانش آموختگان دبستان برزگران
 شدند.

 میالدی( 1920خورشیدی ) 1299سال 
 حکمرانی: احمد شاهدوره 



 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

از  یبردارنقشه مسئولعامه  دیوزارت فالحت و فوا درجنگل  ئتیه سیرئ ،یشیاتر یشناسجنگل استاد، (Hans Schricker) كریهانْس شر
 ،دارمخروبه و بوته یهابكر و قابل استفاده از جنگل یهاجنگل نییو تع یخالصه از شخص یهاجنگل كیها، تفكجنگل

 تشكیل داد. برای اداره جنگل هاهای شمال کشورای هر چند ابتدایی در جنگلوزارت فالحت و تجارت، اداره
 ادامه قیام میرزا کوچك خان جنگلی 

را اشغال کردند. احمدشاه  یو مراکز نظام یقزاق وارد تهران شد و ادارات دولت یروز سوم اسفند قوا با حمایت انگلیس؛ کودتای نظامی رضا خان
 در تهران پناهنده شد. ستان( به سفارت انگلریوز)نخست یو سپهدار رشت ختندیآباد گر( به کاخ فرحعهدی)ول رزایقاجار و محمدحسن م

 

 
 میالدی( 1921خورشیدی ) 1300سال 

 حکمرانی: احمد شاهدوره 
 رخداد جهان: مهمترین

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 ،میرزا کوچك خان جنگلی سرکوب نهضت

 
 .تا این سال، دو دوره دیگر از دانش آموختگان دبستان برزگران موفق به کسب گواهی نامه شدند 
  اراضی( شد و به مدرسه برزگران از وزارت فوائد عامه، تجارت و فالحت، جدا و بخشی از اداره کل خالصجات )اداره امور

سبب بعد مسافت، ابتدا به محل سبزیكاری امین الملك تهران )خیابان مولوی( منتقل و بعد به دلیل مسائلی از جمله نبود 
 معلم، منحل شد.

 
 میالدی( 1922خورشیدی ) 1301سال 

 احمد شاهدوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

 یستیالیسوس یشورو ریاتحاد جماه لیتشك

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
از وزارت دارایی ( شدیگفته م یو حكومت یو مراتع و امالک دولت هانیبه زم رانیخاصه در ا یاراض ایخالصه  یاراض) در این سال امالک خالصه

مقرر بود از درامد جنسی اداره خالصجات، جیره و  سرلشگر خدایار مسئولیت اداره خالصجات را برعهده گرفت.جدا و تحویل وزارت جنگ شد و 
خوراک سربازان و از درآمد نقدی آن، حقوق افسران به طور موقت تأمین شود. برای افزایش درامد امالک این اداره ضرورت داشت، آبادانی و 

ن امر ممكن نبود، مقرر شد مدرسه کشاورزی تأسیس عمران دهات خالصه در دستور کار قرار گیرد و از آنجا که با مباشران بی سواد یا کم سواد ای
 شود تا مباشرات دانش آموخته، تربیت شوند.

 رخداد:
در ساختمان همجوار سبزیكاری امین الملك )در خیابان مولوی  تأسیس مدرسه متوسطه کشاورزی موسوم به مدرسه فالحت

 تهران(.
 

 میالدی( 1923خورشیدی ) 1302سال 
 حکمرانی: احمد شاهدوره 

 مهمترین رخداد جهان:



  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 .به تصویب هیأت وزیران رسید ،های ایراننظامنامه جنگلبان

 آزمایشگاه دفع آفات گیاهی زیر نظر استاد جالل افشار در انستیتو پاستور ایران فعال شد.
و  یمنسجم پزشك التیپاستور تشك تویاز انست ریو چون به غ دیو همدان ظاهر شد و سرانجام به تهران رس لیدر اردب یطاعون گاو یریگهمه

 داده شد. صیتشخ یطاعون گاو ،یماریب یمؤسسه مراجعه و پس از بررس نیدر کشور وجود نداشت، ناچار به ا یدامپزشك

سال  1سال در تهران دروس نظری و  2، دانش آموزان، روستایی تغییر نام مدرسه فالحت به مدرسه عالی فالحت و صنایع
بخش های فعال آن شامل آموزش ماشین های کشاورزی، دامپزشكی، در کرج عملیات کشاورزی را پشت سر می گذاشتند. 

 نوغان و چایكاری بود.
 میالدی( 1924خورشیدی ) 1303سال 

 حکمرانی: احمد شاهدوره 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 در کشور شكل گرفت. تشكیالت جنگلبانی

مگر اینكه تعلق آنها به  اعالم شد ها متعلق به دولته جنگلهم که مطابق آن،ای از هیأت وزیران گذشت نامهتصویب ماه این سال در اسفند
ها نظارت در تمام آنها را اعم از دولتی و اربابی مالكین خصوصی بموجب اسناد و مدارک معتبره ثابت شده باشد. دولت اساساً برای حفظ جنگل

های دولتی و اجازه قطع باشد به عهده وزارت فالحت است. اجاره دادن جنگلها میداشته و این نظارت فنی که مرتبط به حفظ و ازدیاد جنگل
های مزبور با رعایت نظارت فنی وزارت فالحت، با تصویب وزارت مالیه بوده و اشجار صنعتی و غیر صنعتی و استفاده از محصوالت جنگلی جنگل

 در هر موقع مطابق قانون محاسبات عمومی و مزایده صورت خواهد گرفت.
بهداشت  تهیکم ادداشتیزمان  نیدر ا را سر لوحه اقدامات خود قرار داد. یه مبارزه با طاعون گاوفوائد عامو معاون وزارتخانه  اتیب خانیقل یآقا

اداره  دیعضو با یهااز دولت كیهر  یدام یهایماریمبارزه با ب یواصل گشت که در آن ذکر شده بود برا رانیمتفقه به ا یهامجمع دولت
فع آفات د اداره» لیتذکر سبب شد تا قانون تشك نیا گریو از طرف د یطرف گسترش طاعون گاو كیداشته باشند. از  یمخصوص دامپزشك

پاستور تهران  تویتحت نظارت انست رانیا نینو یاداره دامپزشك نینخست جهیبرسد. در نت یمل یمجلس شورا بیسال به تصو ایندر  «یوانیح
ط به قانون مربو نیاول «یو سرم ساز یوانیقانون دفع آفات ح». در دیاداره ابتدا در باغ شاه و سپس در حصارک مستقر گرد نیا .شد لیتشك

 .دیرس بیبه تصو یشمس 1303 ماهید 25است که در جلسه مورخ  «یوانیاداره دفع آفات ح لیقانون تشك» ران،یا یدامپزشك

 
 میالدی( 1925خورشیدی ) 1304سال 

 حکمرانی: احمد شاهدوره 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 . موفق به کسب دیپلم شدندمدرسه عالی فالحت و صنایع روستایی،  نخستین دانش آموختگان

 میالدی( 1926خورشیدی ) 1305سال 
 حکمرانی: احمد شاهدوره 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

سه پاستور مؤس ران،یوز أتیه بیسال بنابر تصو اینماه  یهر دو با هم در وزارت فوائد عامه قرار گرفتند و در د یوانیمؤسسه پاستور و دفع آفات ح
 رسماً به وزارت فالحت منتقل شد.

 نخستین دانش آموختگان مدرسه عالی فالحت و صنایع روستایی، موفق به کسب دیپلم شدند. 
 

 میالدی( 1927خورشیدی ) 1306سال 



 شاه رضادوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 شد.به وزارت فوائد عامه منتقل انستیتو پاستور ایران  ازآزمایشگاه دفع آفات گیاهی 

ر قمص اراضی مجاورو استقرار در  مدرسه عالی فالحت و صنایع روستایی به کرجتمام آموزش های نظری و عملی انتقال 
  متمرکز شد. سلیمانیه

 موزه جانور شناسی به همت دکتر جالل افشار فعالیت خود را آغاز نمود.
 میالدی( 1928خورشیدی ) 1307سال 

 شاه رضا دوره حکمرانی:
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 .رئیس جنگلبانی شمال شد اتریشی هانس شریكر

 نیعلت ا اگر چه. دش لیو شعبات آن تعط یوانیمؤسسه دفع آفات ح و به دنبال آن این سال مسئولیت وزارت فوائد عامه به نظامیان سپرده شد
 .نبوده وجود مؤسسه به یازین ،یپس از فروکش کردن طاعون گاو یبه احتمال قو كنیل ستیبوضوح مشخص ن یلیتعط

 دفع آفات گیاهی به کرج منتقل شد. آزمایشگاه
انتقال تمام آموزش های نظری و عملی مدرسه عالی فالحت و صنایع روستایی به کرج و استقرار در اراضی مجاور قمصر 

ای کشاورزی، دامپزشكی، نوغان داری و هآموزشی این مدرسه در این سال شامل ماشین  بخش هایسلیمانیه متمرکز شد. 
 چایكاری بود.

 (میالدی 1929خورشیدی ) 1308سال 
 دوره حکمرانی: رضا شاه
 مهمترین رخداد جهان:

 ، بورس آمریكا سقوط کرد، ی جهانیكاریو ب یرکود بزرگ اقتصادآغاز 

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
توسعه یافت و دربرگیرنده موزه، آزمایشگاه آزمایشگاه دفع آفات گیاهی کرج 

مطالعه و عملیات دانشجویان، اتاق مخصوص سموم و سم پاش اکوبیولوژی، اتاق 
 ها بود.

 
 
 
 
 

 میالدی( 1930خورشیدی ) 1309سال 
 دوره حکمرانی: رضا شاه
 مهمترین رخداد جهان:

 جهان یرکود اقتصادتداوم 

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 .شد میو وزارت راه تقس یوزارتخانه وزارت اقتصاد مل 2به  دیوزارت فالحت و تجارت و فوا

 .ـدیرس ـبیبه تصـو یوزارت اقتصـاد ملـ ـالتیاداره کل فالحت در تشـك



دامپزشك فرانسوی و متخصص میكروب شناسی و بیماری های واگیردار به استخدام  یدلپبا سپرده شدن امور دام به وزارت اقتصاد ملی، دکتر لوئی 
 شد.( ی)دامپزشك یوانیاداره دفع آفات ح لیو تشك یسازو واکسن یسازسرم جادیمأمور ا درآمد و

، موزانآ توسط رضا خان و مشارکت متخصصان خارجی در آموزش دانشافتتاح رسمی مدرسه عالی فالحت و صنایع روستایی 
 احداث چند عمارت جدید برای مدرسه.

 میالدی( 1931خورشیدی ) 1310سال 
 دوره حکمرانی: رضا شاه
 مهمترین رخداد جهان:

 جهان یرکود اقتصادتداوم 

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 در وزارت اقتصاد ملی تشكیل شد. اداره کل فالحت، اداره کل صناعت و اداره کل تجارتاداره کل تحت عنوان  3

اداره جنگلبانی برای مدیریت  3متشكل از لوئی نیكه، مستشار فرانسوی جنگل که در اداره کل فالحت استخدام شده بود سازمانی  بنا به پیشنهاد
ازین پس هرگونه قطع درخت و تهیه الوار تنها با صدور پروانه امكان پذیر بود و پاسبان های جنگل،  جنگل های آستارا تا گرگان تشكیل شد.

 مراقبت از جنگل ها را برعهده داشتند. 

 
 آموزشی زراعت و اصالح نباتات بخشفعال شدن 

 یالدی(م 1932خورشیدی ) 1311سال 
 دوره حکمرانی: رضا شاه
 مهمترین رخداد جهان:

 جهان یرکود اقتصادتداوم 

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 ریبا وز مورتاشیو اختالفات ت یاسیس راتییبه علت تغ اما تصویب آندولت ارائه شد  تیأبه ه ماه ایندر آذر تهران دانشگاه  سیتأس یحهیال

 .معوق ماند 1312 وریمعارف تا شهر
اداره کل فالحت مكلف است در  -ا که مطابق آنهیأت دولت گذشت  مصوبه ای ازپیشنهاد لوئی نیكه )کارشناس فرانسوی(  در این سال با

های دولتی یا شخصی، از هم تفكیك های غیر صنعتی را، اعم از جنگلهای صنعتی و مناطق جنگلهای سواحل بحر خزر, مناطق جنگلجنگل
در هیچ  -3تبدیل قطعات جنگلی به اراضی زراعتی ممنوع بوده و مرتكب تعقیب و مجازات خواهد شد.  -2و برای اطالع عامه اعالم نمایند. نموده 

اداره کل فالحت مكلف  -4های صنعتی اعم از شخصی یا دولتی در یك سال اجازه قطع بیش از یك چهلم جنگل داده نخواهد شد. قطعه از جنگل
جار توان اجازه قطع اینگونه اشسن و قطر و سایر شرایط معین نماید. فقط می یثرا از ح یی هر نوع درختی از اشجار صنعتی شرایطاست که برا

قطع کنندگان اشجار عالوه بر سایر شرایط مقرره مكلف خواهند بود که در تحت مراقبت اداره کل فالحت در عوض اشجار  -5را صادر نمود. 
اشجار غیر صنعتی از مقررات فوق مستثنی بوده و در حدود تعلیمات  عقط -6صنعتی قطع شده، اشجار صنعتی غرس نمایند و آنها را حفظ کنند. 

سازی بدون کسب اجازه قبلی اداره کل فالحت و در خارج از مناطقی ذغال -7باشد. اداره کل فالحت هر کس در ملك خود در قطع آنها آزاد می
 عقیب واقع خواهند شد.شود اکیداً ممنوع بوده و متخلفین مورد تکه از طرف اداره مزبور معین می

 . فعال شدسال  این مجدداً در یاداره دامپزشك ای یوانیاداره دفع آفات حبا تالش های لوئی دلپی، 
 شد. سیوزارت جنگ تأس التیتحت نظر تشك یدامپزشك ازیپرسنل متخصص مورد ن تیجهت ترب یطاریب یمدرسه عال

رسه عالی منضم به مد نخستین دبیرستان کشاورزیبا توجه به احتیاج زیادی که کشور به آموزش دیدگان کشاورزی داشت، 
 دبیرستان کشاورزی ادامه تحصیل دهند.ساله  3دوره مدرسه می توانستند در التحصیالن شد. به این ترتیب فارغ 

 میالدی( 1933خورشیدی ) 1312سال 
 هدوره حکمرانی: رضا شا
 مهمترین رخداد جهان:

 درصد رسید. 25، در آمریكا نرخ بیكاری به جهان یرکود اقتصادتداوم 



 
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 فالحت و صنایع روستایی و دبیرستان فالحت به پروفسور گوپا که متخصص گیاه شناسی بود. یریاست مدرسه عال
 میالدی( 1934خورشیدی ) 1313سال 

 حکمرانی: رضا شاهدوره 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
ن زمان شده تا آ سیتأس یهاو دانشكده یآغاز شد و تمام مدارس عال آن یبناساخت دانشگاه تهران،  سیقانون تأس بیسال با تصواین در اواخر 

 ،یپرستار یعال شگاهآموز ،یاسیعلوم س یعال یمدرسه ،یصنعت یفالحت، مدرسه یدانشگاه تهران مدرسه سیرا در برگرفت. تا زمان تأس
 یو مدرسه یعال نیتجارت، دارالمعلم یعال یمدرسه ،ییفالحت و روستا یعال یحقوق، مدرسه یطب، مدرسه یمدرسه ،یمرکز نیدارالمعلم
 شده بودند. جادیا یدامپزشك

ها راجع به جلوگیری از احداث کوره باعث کمبود ذغال در تهران و سایر چون اقدامات پاسبانان جنگلانحالل سازمان جنگلها به دستور رضا شاه؛ 
های شخصی لطمه زد، شكایاتی از سوی مالكین شد که در نتیجه آن، سازمان جنگلبانی به ها شد و از طرفی به درآمد مالكین جنگلشهرستان

سال منحل و اعتبار آن از بودجه کل کشور حذف گردید و به استانداران و ادارت دارائی ابالغ شد که قطع درخت به کلی این ور رضاشاه در دست
 طممنوع است و منحصراً ذغال باید از سرشاخه تهیه شود )دستوری که از لحاظ فنی غلط است( و این دستور در حوزه گیالن شدیدتر از سایر نقا

 های امالک خصوصی چوب و ذغال تهیه کنند(. شد )به این علت که همه مجبور شوند از جنگلاجرا 

 بیشتر به عنوان بنگاه های علمی فالحتی شناخته می شد. ییروستا عیفالحت و صنا یمدرسه عالاز این 
 تأسیس آزمایشگاه گیاه شناسی در مدرسه عالی فالحت و صنایع روستایی و دبیرستان فالحت 

 نیمه این سال دکتر مرتضی گلسرخی کفالت مدرسه و دبیرستان فالحت را عهده دار شددر 
 ماهه تخصصی در رابطه با دفع آفات گیاهی 6ماهه و  3تأسیس دانش پایه های 

دانشكده دامپزشكی به سبب تدریس برخی از دروس مرتبط و فراهم بودن امكانات آزمایشگاهی مناسب از تهران به کرج 
 منتقل شد.

کرج نامیده شد. موزه جانورشناسی فعلی  کشاورزیبا انتقال آموزش دامپزشكی به کرج، این مجموعه به بنگاه های علمی 
 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، نخستین ساختمان بنگاه علمی فالحتی کرج محسوب می شود.

 میالدی( 1935خورشیدی ) 1314سال 
 دوره حکمرانی: رضا شاه

 جهان:مهمترین رخداد 
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

به  «واناتیح یصح شیتفت»قانون  این سال وریانجام آن شهر یبرا ییاجرا یهاو ضمانت یدام یهایماریدر انجام امور مبارزه با ب عیتسر یبرا
 .دیرس یمل یمجلس شورا بیتصو

 پورفسور دامن که دامپزشك بود قرار گرفت.کرج در اختیار کشاورزی در پایان این سال کفالت بنگاه های علمی 
کشاورزی به منظور تهیه بذر مرغوب و نژاد خالص برای غالت و حبوبات تأسیس  بنگاهآزمایشگاه و مزارع اصالح نبات در 

 شد.
تحت نظر اداره کل  فالحتمدرسه همراه با دانشكده  نیا به کرج منتقل و از نظارت ارتش خارج شد. یطاریب یمدرسه عال

 .دیملحق گرد یدامپزشك التیفالحت قرار گرفت و به تشك
 میالدی( 1936خورشیدی ) 1315سال 

 دوره حکمرانی: رضا شاه
 مهمترین رخداد جهان:



  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 آزمایشگاه های میكروب شناسی، فیزیولوژی و تشریح تأسیس و بهره برداری شد.

 قند توسعه یافت.مزارع اصالح گندم، یونجه و چغندر 
 بررسی های علمی برای شناسایی بذور مختلف به انجام رسید

همچون، لكورن، در این بنگاه نژادهای مختلف مرغ های خارجی  بنگاه پرورش مرغ طی این مدت اصالح و ارتقأ پیدا کرد.
 مورد آزمایش قرار می گرفت.داخلی از جمله نژاد شیرازی، الری، مرندی و کاشی انواع و مینوز، النگشان و پلیموت 

 میالدی( 1937خورشیدی ) 1316سال 
 دوره حکمرانی: رضا شاه
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 وضع نمود. یمدرسه عال یو دانشكده را به جا یطاریب یرا به جا یلغت دامپزشك ،رانیفرهنگستان ا

 پرورش دام حیدر آباد کرج توسعه یافت.بنگاه لبنیات سازی با تكیه بر بنگاه 
 بنگاه پرورش دام، دارای دام هایی از نژادهای مختلف همچون اردبیل، سیمنتال و تارانتز برای به نژادی بود.

بنگاه پرورش کرم ابریشم با استفاده از توتستانی که از طرف اداره نوغان ایران در حاجی آباد کرج ایجاد شده بود و به این 
 واگذار شد، فعالیت می کرد.بنگاه 

 بنگاه هواشناسی از دفتر بنگاه ها، به بنگاه گیاه پزشكی واگذار و از باغ فردوس تهران به باغ گیاه شناسی منتقل شد.
 میالدی( 1938خورشیدی ) 1317سال 

 دوره حکمرانی: رضا شاه
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 .افتینام  رییتغ یلغت فالحت انتخاب کرد و اداره کل فالحت بـه اداره کل کشاورز یرا به جا یواژه کشاورز رانیفرهنگستان ااین سال در 

 شد.ای بنام دایره جنگل در اداره کل فالحت تأسیس در اداره امور کشاورزی، دایره

 مجموعه های آموزشی بنگاه های فالحتی کرج بود.دانشكده دامپزشكی، دانشكده کشاورزی، در کنار دبیرستان کشاورزی از 
 صدور کاالهای کشاورزی برای مبادله با کاالهای خارجی

 تاالر تشریح دانشكده دامپزشكی، برای عملیات دانشجویان زیر نظر پروفسور گرو فعال شد.
 آزمایشگاه دفع آفات گیاهی زیر نظر دکتر جالل افشار فعالیت می کرد.

 ای کشاورزی زیر نظر پروفسور هلداک اداره می شد.آزمایشگاه ماشین ه
به  که ساختمان بزرگی بود، ایجاد شد و مسائل مربوط در ساختمان نوغان زیر نظر پروفسور لوپی دلپی ه فیزیولوژیاآزمایشگ

 فیزیولوژی دام ها مورد بررسی علمی قرار می گرفت.
امپزشكی بود که به بررسی علل بیماری دام ها، روش های آزمایشگاه میكروب شناسی از دیگر بخش های مهم دانشكده د

عقیم سازی، تهیه محیط های غذایی میكروبی، تجزیه میكروبی آب و هو، کشت میكروب و رنگ آمیزی آن و شناسایی انواع 
 میكروب ها می پرداخت.

 های دانشكده کشاورزی محسوببنگاه باغ که متمرکز بر امور گلكاری، درختكاری و سبزیكاری بود، یكی از زیر مجموعه 
می شد و دانش جویان درباره بهترین اقسام میوه از احاظ مصرف داخل یا صادراتو همچنین آرایش بوستان ها و تهیه بهترین 

آزمایشگاه تعیین قوه نامیه و صحت بذور، اطاق کلكسیون و کتابخانه از بخش های این بنگاه محسوب  گل ها تربیت می شدند.
 می شد.



کرج به عنوان قطب اصلی تعلیمات کشاورزی کشور نقش ایفا می کرد و دانش آموختگان آن کشاورزی بنگاه های علمی 
 اداره امور تأسیسات بزرگ کشاورزی کشور را عهده دار بودند.

 میالدی( 1939خورشیدی ) 1318سال 
 دوره حکمرانی: رضا شاه
  مهمترین رخداد جهان:

 شهریور( 9 -سپتامبر 1آغاز جنگ جهانی دوم )

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 واگذار گردید.  آمریكا( یآمار و جنگل از دانشگاه بِرْکْل سانسیفوق ل) مهندس کریم ساعی دایره جنگل در اداره کل فالحت بهتصدی 

 .دیگرد یادارات کشاورز مهیها ضمشهرستان یدامپزشك یبموجب بخشنامه وزارت

با   تفالح کلاداره  یاز سونخستین نشریه اختصاصی کشاورزی به نام فالحت مظفری 
 ن این گونه بیا در مقدمه نخستین شماره هدف از انتشار آن را منتشر شد. 1665×211قطع 

 کرده است:
اطالع و علم  دیعلوم و اصالح اعمال زارعت و فالحت و مز میتعم یبرا یفالحت مظفر"

 . "شودینگاشته و منتشر م یعموم اهال
 نخست این مجله به شرح زیر است: های مطالب شماره برخی

 کلا، اخبار رسمی، مقدمه در بنای اداره تمن مخصوص، اخطار :1فهرست مطالب شماره 
 اشد،ب داشته زارع باید که اطالعاتی ،(استداده داشر مسیو که است ایمقاله) گندم فالحت،
 .دیگر مطالب و اجناس نرخ تعرفه اعالن،

رسمی، اداره کل فالحت،  اخبار تمنا، مخصوص، اخطار اعتذار، :2فهرست مطالب شماره 
 .بازار در فالحتی اجناس نرخامر خیر و اقدام در آبادی، اطالعات زارع، گندم، اعالنات، تعرفه 

آالت ماشین برای فروش ایران در هلندی نمایندگی یك شرکت آگهی دست، این از مطالبی بر افزون :3مطالب شماره 

  .استهران بودهت زارالله است که دفتر آن دردرج شده کشاورزی
 

 میالدی( 1940خورشیدی ) 1319سال 
 شاهدوره حکمرانی: رضا 

  مهمترین رخداد جهان:
 دوران جنگ جهانی دوم 

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
اداره "ای بنام سال اداره جداگانهاین ها معطوف و در پی آن در ساعی توجه اداره کل کشاورزی بیش از پیش به موضوع جنگل با تالش های کریم

ی جنگلبانی، آقای مهندس ساعی گزارش جامعی در باب لزوم تشكیل سازمان جنگلبان د. پس از تشكیل ادارهشتشكیل  ساعیبه ریاست  "جنگلبانی
تهیه نمود که توسط رئیس کل کشاورزی وقت به اطالع رضاشاه رسید و مقرر گردید که این سازمان در محل کوچكی آزمایش شود تا در صورت 

)از شمال به دریای خزر، از جنوب به ارتفاعات البرز، از « کجور»ناحیه حصول نتیجه مساعد در سراسر شمال تعمیم داده شود. برای این منظور 
به تاسیس چهار خزانه جنگلی در دشت  1319مغرب به دره چالوس و از شرق به رودخانه گلندرود و علمده محدود است( انتخاب و متعاقباً در اواخر 

یع بین المللی و بدلیل مشكالت نظامی و سیاسی روز با ادامه این عملیات نظر آباد اقدام گردید. ولی به مناسبت وقانظیر، چالوس، علمده و ولی
 مساعدی نشان داده نشد و در نتیجه تكمیل آن میسر نگردید.

 قرا گرفت. رانیوز أتیه بیمشمشه مورد تصو یماریمبارزه با ب نامهنیآئ یماریب نیمقابله با ا یمشمشه و برا یماریو تلفات ب وعیبعلت ش

 های علمی فالحتی به دانشكده کشاورزی تغییر نام داد )خبرگزاری پانا(بنگاه 
 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1


 میالدی( 1941خورشیدی ) 1320سال 
 دوره حکمرانی: رضا شاه
  مهمترین رخداد جهان:
 دوران جنگ جهانی دوم 

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 اشغال ایران توسط متفقین

به  یکشاورز ریوز نیبه عنوان اول یمیاکبر حك یشد و عل لیو دو بنگاه به وزارتخانه تبد نیاداره شامل حوزه زم 14مشتمل بر  یوزارت کشاورز
 شد. یمعرف یمل یمجلس شورا

 
 متفقین وضعیت دانشجویان به سبب اشغال ایران توسطنامناسب بودن و  )به سبب تعویض مكرر استادان( افت شرایط تحصیلی

دامپزشكی، دانشكده کشاورزی، در کنار دبیرستان کشاورزی از مجموعه های آموزشی بنگاه های کشاورزی کرج دانشكده 
 بود.

 صدور کاالهای کشاورزی برای مبادله با کاالهای خارجی
بنگاه های علمی کشاورزی کرج به عنوان قطب اصلی تعلیمات کشاورزی کشور نقش ایفا می کرد و دانش آموختگان آن 

 امور تأسیسات بزرگ کشاورزی کشور را عهده دار بودند. اداره
درجه علمی دانش آموختگان دانشكده کشاورزی، درجه مهندسی در کشاورزی شناخته شد و به تصویب شورایعالی فرهنگ 

 وقت رسید.
 میالدی( 1942خورشیدی ) 1321سال 

 دوره حکمرانی: رضا شاه
 مهمترین رخداد جهان: 

 دوران جنگ جهانی دوم 

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
انی که ای جنگلبگرگان ( سازمان منطقه ،مازندران ،شهسوار ،د و در هر یك از مناطق شمال )گیالنشها تبدیل اداره جنگلبانی به اداره کل جنگل

یس ها نیز شعب جنگلبانی تشكیل گردید که مستقیما زیر نظر رئنمودند تشكیل شد و در بخشتحت نظر رؤسای ادارات کشاورزی انجام وظیفه می
 کردند.جنگلبانی فعالیت می

 .دتبصره به تصویب رسی 7ماده و  18ها مشتمل بر نخستین قانون راجع به جنگل

درجه علمی دانش آموختگان دانشكده کشاورزی، درجه مهندسی در کشاورزی شناخته شد و به تصویب شورایعالی فرهنگ 
 وقت رسید.

 دایر شدن رشته جنگل و مرتع در دانشكده کشاورزی
 و اقتصاد جنگل یجنگلدارفعال شدن گروه آموزشی 

 
 میالدی( 1943خورشیدی ) 1322سال 

 دوره حکمرانی: رضا شاه
 مهمترین رخداد جهان: 

 دوران جنگ جهانی دوم 

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 نامه قانون از تصویب هیئت وزیران گذشت.آئین

 



 میالدی( 1944خورشیدی ) 1323سال 
 دوره حکمرانی: رضا شاه
 مهمترین رخداد جهان: 

 دوران جنگ جهانی دوم 

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
در  دانشكده یو امتحانات و امور علم التیدانشكده که برنامه تحص تیریدر مد یبعلت وجود دوگانگ این سال در مهر ماه

 أتیه ،شتقرار دا یاستادان و کارکنان تحت نظر اداره کل کشاورز نییو تع تیریدانشگاه تهران بود و از نظر بودجه، مد اریاخت
 یپزشكکرد و دانشكده دام بیبه دانشگاه تهران را تصو ینشكده دامپزشكالحاق دا یحرفه دامپزشك تیبه اهم وجهدولت با ت

 جدا شد. یاز اداره دامپزشك
 میالدی( 1945خورشیدی ) 1324سال 

 شاهرضا دوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان: 

  ؛شهریور( 10 -سپتامبر 2) جنگ جهانی دومپایان 
 FAO تالش  بانیکننده و پشت جینهاد ترو نیشد. ا سیسازمان ملل تاس یسازمان تخصص كیملل متحد به عنوان  یسازمان غذا و کشاورز ای

انجمن  كیو در حال توسعه است که به عنوان  افتهیتوسعه  یبوده و در خدمت به کشورها یشكست دادن گرسنگ یبرا یالملل نیب یها
 د.کنن یکنند و بحث م یآن همه کشورها با هم مذاکره م درکنند که  یعمل م یخنث

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 

لحق مبه دانشگاه تهران از وزارت کشاورزی جدا و  با پیشنهاد وزیر وقت کشاورزی و تصویب هیأت وزیران، دانشكده کشاورزی
 .شد

 بخش دفع آفات نباتی تشكیل شد.
 علوم خاکگروه آموزشی هسته اولیه فعال شدن 

 میالدی( 1946خورشیدی ) 1325سال 
 حکمرانی: رضا شاهدوره 

 مهمترین رخداد جهان: 
 دوران جنگ جهانی دوم 

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 .در راستای ساماندهی به عشایر، شورای عالی عشایر تشكیل شد

 .بود یو دامپزشك یشد که شامل دو اداره کل دامپرور لیدولت، بنگاه کل امور دام تشك أتیبنا بر مصوبه ه
 

 میالدی( 1947خورشیدی ) 1326سال 
 دوره حکمرانی: رضا شاه
 مهمترین رخداد جهان: 

 دوران جنگ جهانی دوم 

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 

 میالدی( 1948خورشیدی ) 1327سال 
 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 



 مهمترین رخداد جهان: 
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 ها تبدیل شد.ها به بنگاه جنگلوزیران اداره کل جنگلت أنامه هیبه موجب تصویب

 رخداد:
 

 (میالدی 1949خورشیدی ) 1328سال 
 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 رخداد:
 .(28/01/1328) در مجلس شورای ملی به صورت قانون تصویب شد الحاق دانشكده کشاورزی به دانشگاه تهران

هكتار از اراضی ملی کرج از وزارت کشاورزی برای انجام عملیات کشاورزی دانشجویان به دانشكده کشاورزی واگذار  200
 شد.

 (میالدی 1950خورشیدی ) 1329سال 
 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 رخداد:
 (میالدی 1951) خورشیدی 1330سال 

 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 رخداد:

 (میالدی 1952خورشیدی ) 1331سال 
 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 رخداد:
 

 (میالدی 1953خورشیدی ) 1332سال 
 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 یو آموزش کشاورز جیتروگروه آموزشی هسته اولیه فعال شدن 
 (میالدی 1954خورشیدی ) 1333سال 

 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:



  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 

 میالدی( 1955خورشیدی ) 1334سال 
 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 رخداد:
 (یکشاورز یها نیماش یمهندسهسته اولیه گروه آموزشی )بخش مكانیك ماشین های کشاورزی فعال شدن 
 یو آبادان یاریآب یمهندسگروه آموزشی هسته اولیه فعال شدن 

 میالدی( 1956خورشیدی ) 1335سال 
 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

کشاورزی عمومی رشته جدید شامل،  10ساله آموزش دانشجویان دانشكده کشاورزی در شورای دانشگاه تصویب و  4برنامه 
، خاکشناسی ،مكانیك ماشین های کشاورزی، دفع آفات نباتی، وستاییصنایع ر، دامپروری، جنگل، باغبانی، و اصالح نباتات

 دایر شد. آبیاری و ساختمان های روستاییو  اقتصاد کشاورزی
 میالدی( 1957خورشیدی ) 1336سال 

 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 رشته های کشاورزی مورد تصویب قرار گرفت.از این سال پذیرش دانشجوی دختر در 

 میالدی( 1958خورشیدی ) 1337سال 
 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 رشته مهندسی زراعی ایجاد شد.

 میالدی( 1959خورشیدی ) 1338سال 
 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 .دتبدیل شها به سازمان جنگلبانی ایران بنگاه جنگل. به دنبال آن تبصره به تصویب رسید 22ماده و  28ها و مراتع مشتمل بر قانون جنگل

 فارغ التحصیل شدند.با اخذ درجه فوق لیسانس، ساله  4اولین دوره از دانشجویان، پس از طی دوره 
اعزام فارغ التحصیالن ممتاز به کشورهای اروپایی و آمریكا برای اخذ درجه دکتری و سپس اشتغال آنان در از این سال 

 دانشكده کشاورزی به عنوان کادر هیأت علمی آغاز شد.
 میالدی( 1960خورشیدی ) 1339سال 

 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:



  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 ها و مراتع به تصویب هیأت وزیران رسید.قانون جنگلآئین نامه 

 کشور قرار گرفت. یکل دامپزشك ریمد میها مستقل شد و تحت نظر مستقاستان یادارات دامپزشك هیکل یکشاورز ریدستور وز یط
 

 میالدی( 1961خورشیدی ) 1340سال 
 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  رخداد مرتبط در کشور: مهمترین

 رشته مهندسی زراعی به رشته مهندسی آبیاری و آبادانی تغییر نام داد.
 ییغذا عیصنا یعلوم و مهندسگروه آموزشی هسته اولیه فعال شدن 

 میالدی( 1962خورشیدی ) 1341سال 
 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 از تصویب مجلس گذشت.ها و مراتع قانون ملی شدن جنگل

 
 چوب و کاغذ عیعلوم و صنا یمهندسگروه آموزشی هسته اولیه فعال شدن 

 میالدی( 1963خورشیدی ) 1342سال 
 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 .شد ریسال دااین از  نهیزم نیدر ا قاتیجنگل و مرتع به منظور تحق تویانست
ساختمان های علوم پایه، خاکشناسی و آبیاری، علوم بیولوژی، دفع آفات، کتابخانه مرکزی، خوابگاه های جدید دانشجویان، 

 دستگاه( تكمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. 18دستگاه و  8خانه های سازمانی استادان )
دانشكده کشاورزی به تصویب نهایی دانشگاه تهران رسید، و این سال را می توان آغاز فعالیت سازمان گروه های آموزشی 

 پیش از آن تنها بخش، رشته یا گرایش تحصیلی وجود داشت. گروه های آموزشی حوزه کشاورزی کشور محسوب نمود.
 گروه آموزشی حفاظت نباتات تشكیل شد.

 گروه اقتصاد کشاورزی تشكیل شد.
 دامپروری تشكیل شد.گروه 
 تشكیل شد. جنگل و مرتعگروه 

 گروه مهندسی آبیاری و آبادانی تشكیل شد.
 میالدی( 1964خورشیدی ) 1343سال 

 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 گروه آموزشی حفاظت نباتات به گروه گیاه پزشكی تغییر نام داد.

 گروه گیاه پزشكی دوره کارشناسی ارشد حشره شناسی و بیماریشناسی گیاهی راه اندازی شد.در 



 میالدی( 1965خورشیدی ) 1344سال 
 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 
 (میالدی 1966خورشیدی ) 1345سال 

 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 
 رخداد جهان:مهمترین 

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 .شد كیتفك ییو وزارت تعاون و امور روستا یعیوزارت منابع طب ،یوزارت خانه مستقل شامل وزارت کشاورز 3به  کشاورزی وزارت

 شد لیتشك یریعشا یهابرنامه نیبه منظور تدو یا تهیکم 

 )خبرگزاری پانا( دانشكده جنگلداری همجوار دانشكده کشاورزی تأسیس شد.
 (میالدی 1967خورشیدی ) 1346سال 

 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 دیمجلس رس بیها و مراتع به تصواز جنگل یبردارقانون حفاظت و بهره. 

  به تصویب مجلس رسید.قانون اراضی مستحدثه و ساحلی 

  از تصویب مجلس گذشت. های سهامی زراعیشرکتانون تشكیل ق 

  تصویب شد. أجرقانون تقسیم و فروش امالک مورد اجاره به زارعین مست 

  به تصویب مجلس رسید.های اجتماعی روستائیان قانون بیمه 

 جم کاری ح ارت کشاورزی بوده آنها وزهمسایر قوانینی که از قبل به تصویب رسیده و مجری  با تصویب قوانین متعدد در این سال در کنار
یعی های مختلف منابع طبزیادی را در وزارت کشاورزی ایجاد نمود که منجر به تشكیل چهار وزارتخانه گردید و بدلیل اهمیتی که برای بخش

نه مستقل شامل وزارت وزارت خا 3به  یوزارت کشاورزسال بنابراین در این  ها وزارت منابع طبیعی بود.گردید یكی از این وزارتخانهذکر می
ات تابعه ، سازمان جنگلبانی و اداربا تشكیل وزارت منابع طبیعی .شد كیتفك ییو وزارت تعاون و امور روستا یعیوزارت منابع طب ،یکشاورز

 .پیوستبه این وزارتخانه   برداری و صنایع چوب گیالنشرکت بهره و شیالت ایران همچنین
 شد. سیتاس دیو نظارت برص یشكاربان سازمان 

 سپرده شد. یدر وزارت مسكن و آبادان یریمناطق عشا یبه دفتر آبادان عشایری تهیکممسئولیت 

 رخداد:
 (میالدی 1968خورشیدی ) 1347سال 

 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 ممنوع یعیکشور توسط وزارت منابع طب مراتعبه  یربومیغ های گله ورود 

 میالدی( 1969خورشیدی ) 1348سال 
 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 تاسیس شد.موسسه تحقیقات منابع طبیعی، بمنظور تحقیق و مطالعه و تمرکز کلیه تحقیقات مربوط به منابع طبیعی 



های کشاورزی و  گرایش ماشین 2ماشین های کشاورزی و آبیاری با یكدیگر ادغام و رشته عمران روستایی با رشته های 
 .آبیاری  ایجاد شد

 میالدی( 1970خورشیدی ) 1349سال 
 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

و اصالح مراتع و تهیه و تدارک و توزیع علوفه برای تأمین خوراک دام و فراهم آوردن موجبات تلفیق  صندوق عمران مراتع برای کمك به عمران
 های مرتعداری تشكیل شد.زراعت و دامپروری و تسهیل اسكان تدریجی عشایر و تأمین تسهیالت الزم برای اجرای طرح

 
 میالدی( 1971خورشیدی ) 1350سال 

 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 گاه به مسائل ن رییبه موازات تغ رییتغ نینام داد. ا رییتغ ستیز طیبه سازمان حفاظت مح دیو نظارت برص شكاربانی سازمان مجلس مجوز با

 .وستیبه وقوع پ 1351کنفرانس استكهلم در سال  ییدر برپا رانیو مشارکت فعال ا یانسان یبه جنبه ها یعیطب یاز جنبه ها ستیز طیمح

 اورزی و وزارت کشمنحل  ،های وزارت کشاورزی و منابع طبیعیوزارت منابع طبیعی در اجرای قانون جدید تشكیالت و تعیین وظایف سازمان
 و منابع طبیعی شكل گرفت.

 ،ها و مراتع کشور به صورت یك سازمان مستقل که رئیس آن تحت معاونت وزارت سازمان جنگل به دنبال انحالل وزارت منابع طبیعی
 د.شکشاورزی و منابع طبیعی قرار داشت تشكیل 

 رشته های ماشین های کشاورزی و آبیاری مجدد از یكدیگر جدا شد.
 دوره کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و آبادانی فعال شد.

 میالدی( 1972خورشیدی ) 1351سال 
 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 دانشكده جنگلداری به دانشكده منابع طبیعی تغییر نام داد. )خبرگزاری پانا(
 در گروه گیاه پزشكی دوره دکتری حشره شناسی و بیماریشناسی گیاهی راه اندازی شد.

 میالدی( 1973خورشیدی ) 1352سال 
 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 
 میالدی( 1974خورشیدی ) 1353سال 

 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به تصویب رسید

 واگذار شد. سازمان دامداران متحرکمسئولیت امور عشایری به 



ای ه وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با هدف تمرکز و توسعه فعالیت” سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی“قانون تشكیل 
 ی ملی رسید.ها و تحقیقات جهانی به تصویب مجلس شورا طبیعی و هماهنگی با پیشرفتکشاورزی و منابع

 گروه آموزشی شیالت و محیط زیست تشكیل شد.
 میالدی( 1975خورشیدی ) 1354سال 

 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 .رسید وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب مجلس شورای ملی” سازمان آموزش کشاورزی“قانون تشكیل

 یعیو طب یعلوم انسان یدر رشته ها یبخش پژوهش 11متشكل از  یبا ساختار ریبا کو یستیهمز یالملل نیب قاتیمرکز تحق
 .دش سیتأس ابانیو ب ریکو رامونیپ یدر رشته ها یپژوهش ستگاهیا نیو چند یدر واحد مرکز

 میالدی( 1976خورشیدی ) 1355سال 
 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 
 میالدی( 1977خورشیدی ) 1356سال 

 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 .شد لیتشك ییو عمران روستا یو وزارت تعاون و امور روستاها وزارت کشاورز یعیو منابع طب یاز ادغام وزارت کشاورز

 
 میالدی( 1978خورشیدی ) 1357سال 

 رضا شاهمحمد دوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 

 میالدی( 1979خورشیدی ) 1358سال 
 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 .شد لیخرداد ماه تشك 27)ره( در  ینیگذشته به فرمان امام خم میرژ یهایخراب یدر کشور و آبادان ییزدا تیمحروم تیبا محور یجهادسازندگ
  .افتینام  رییتغ وابسته به وزارت کشاورزی رانیا ریسپس به سازمان امور عشا و رانیا رانیا یریبه مرکز عشا سازمان دامداران متحرک

 
 میالدی( 1980خورشیدی ) 1359سال 

 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 شكل گرفت. یریو عشا ییروستا ،یمراکز خدمات کشاورز یقانون حهیال كیبراساس 



 آغاز جنگ تحمیلی با تهاجم نظامی عراق به ایران.
 . دشدر وزارت کشور تشكیل  "شورای عالی عشایر ایران" به مصوبه شورای انقالب جمهوری اسالمی،

طبیعی عبه وزیر کشاورزی و مناب آنطبیعی وظایف واختیارات سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع ،با تصویب شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران
 واگذار گردید.

 
 میالدی( 1981خورشیدی ) 1360سال 

 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 

 میالدی( 1982خورشیدی ) 1361سال 
 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 
  میالدی( 1983خورشیدی ) 1362سال 

 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مرتبط در کشور: مهمترین رخداد
 محول شد. یجدا و به وزارت جهادسازندگ یاز وزارت کشاورز یریو سازمان امور عشا ییعمران روستا فیوظا

 وزارت کشاورزی و عمران روستایی، وزارت کشاورزی نامیده شد. این سالاز ،وظایف عمران روستایی به وزارت جهاد سازندگیبا واگذاری 

 
  میالدی( 1984خورشیدی ) 1363سال 

 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 

  میالدی( 1985خورشیدی ) 1364سال 
 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 
  میالدی( 1986خورشیدی ) 1365سال 

 اسالمیجمهوری دوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 

  میالدی( 1987خورشیدی ) 1366سال 



 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 ها به اداره کل منابع طبیعی تغییر یافت.نوان سرجنگلداری کل در استاناز این سال ع

 شد. یجدا و جزو وزارت جهادسازندگ یاز وزارت کشاورز انیو آبز التیسازمان ش

 رخداد:
گرایش های دوره کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و آبادانی شامل تأسیسات آبیاری، آبیاری و زهكشی، هواشناسی و برنامه 

 ریزی منابع آب فعال شد.
 میالدی( 1988خورشیدی ) 1367سال 

 اسالمیجمهوری دوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 رخداد:

 میالدی( 1989خورشیدی ) 1368سال 
 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 پایان جنگل تحمیلی عراق و ایران
 محول شد. یجدا و به وزارت کشاورز یاز وزارت بازرگان یچا یامور بازرگان یاسالم یمجلس شورا بیبنا به تصو

 رخداد:
 
 

 میالدی( 1990خورشیدی ) 1369سال 
 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

کلیه امور مربوط به زراعت، آب و خاک داخل مزرعه و هیات ، های کشاورزی و جهاد سازندگیر اساس ماده واحده قانون تفكیك وظایف وزارتخانهب
برداری از منابع طبیعی)جنگل، مرتع و شیالت، کلیه امور مربوط به حفظ، احیاء، گسترش و بهرههای هفت نفره بر عهده وزارت کشاورزی و 

ی روستاها بر عهده جهاد سازندگی قرار گرفته و بر اساس آبخیزداری(، کلیه امور دام و طیور و عمران روستایی، بهسازی، صنایع روستائی و آبرسان
دند. های مزبور شهای تابعه و وابسته نیز بر اساس تفكیك وظایف فوق وابسته و تابع وزارتخانهماده واحده مذکور، موسسات و شرکت 1تبصره 

این سازمان دارای شخصیت حقوقی و ذیحسابی مستقل  ها و مراتع در زیر مجموعه وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت.بدین ترتیب سازمان جنگل
 و رئیس سازمان سمت معاونت وزارت جهاد سازندگی را دارا بود.

 
 میالدی( 1991خورشیدی ) 1370سال 

 دوره حکمرانی: جمهوری اسالمی
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 دوره دکتری مهندسی آبیاری و آبادانی فعال شد.



 (میالدی 1992خورشیدی ) 1371سال 
 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

با الحاق سازمان آموزش کشاورزی و انتزاع  ،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور
 وظایف مربوط به ترویج کشاورزی از حوزه ستادی وزارت کشاورزی به تصویب رسید.

 
 میالدی( 1993خورشیدی ) 1372سال 

 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 رخداد:

 دامی تغییر یافت.نام گروه دامپروری به علوم 
 (میالدی 1994خورشیدی ) 1373سال 

 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 

 میالدی( 1995خورشیدی ) 1374سال 
 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 رخداد:
 مكانیك ماشین های کشاورزی فعال شد.دوره دکتری 

 (میالدی 1996خورشیدی ) 1375سال 
 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 
 (میالدی 1997خورشیدی ) 1376سال 

 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 

 (میالدی 1998خورشیدی ) 1377سال 
 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:



  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 گروه بیوتكنولوژی کشاورزی تشكیل شد.

 
 (میالدی 1999خورشیدی ) 1378سال 

 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 

 (میالدی 2000خورشیدی ) 1379سال 
 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 .های جهاد سازندگی و کشاورزی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی را تشكیل دادندوزارتخانه
و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و با مصوبه مجلس شورای اسالمی و در راستای اصالح و بهسازی تشكیالت دولت 

گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی و در جهت تامین مواد غذایی، رشد سرمایهمنابع
یف و استفاده بهینه از امكانات و نیروی انسانی ها و رعایت پیوستگی وظاها و سیاستعشایری و همچنین در جهت انسجام بخشیدن به برنامه

 های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی تشكیل گردید.موجود وزارتخانه
 

 
 (میالدی 2001خورشیدی ) 1380سال 

 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
)موسسه تحقیقات علوم دامی کشور(، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع،  سازی رازی، موسسه تحقیقات دامپروریواکسن و سرمموسسه تحقیقات 

مرکزتحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات مهندسی )پژوهشكده مهندسی جهاد( و مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره( در سازمان 
 د.شورزی ادغام تحقیقات، آموزش و ترویج کشا

 
 (میالدی 2002خورشیدی ) 1381سال 

 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
ها و مراتع کشور واگذار شد و عنوان مصوبه شورایعالی اداری وظایف مربوط به آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی منفك و به سازمان جنگل با

 ها، مراتع و آبخیزداری تغییر یافت.این سازمان به سازمان جنگل
اصالح ساختار تشكیالتی وزارت جهادکشاورزی در رابطه با وظیفه ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به تصویب  ،شورایعالی اداری با مصوبه

 های دولتی، مراکز و واحدهایهای آموزشی و تحقیقاتی بخش کشاورزی وزارت جهادکشاورزی در موسسات، شرکترسید و کلیه وظایف و فعالیت
آموزش کشاورزی در این سازمان تجمیع گردید و با این اصالحیه نام سازمان مذکور از سازمان تحقیقات،  سازمانی مستقل از سازمان تحقیقات و

آموزش و ترویج کشاورزی به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تغییر یافت و در اجرای این مصوبه مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائی 
یقات شیالت ایران )الحاقی از شرکت سهامی شیالت ایران(، مرکز تحقیقات چای )الحاقی از سازمان )انتزاع از حوزه ستادی وزارت(، موسسه تحق

 چای کشور(، مرکز تحقیقات کرم ابریشم )الحاقی از شرکت پرورش کرم ابریشم ایران( به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی انتقال یافتند.



 
 میالدی( 2003خورشیدی ) 1382سال 

 جمهوری اسالمی: دوره حکمرانی
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 به 16/12/1382دانشگاه، مورخ  یامنا أتیجلسه از دوره چهارم ه نیدانشگاه تهران در اول یالتیطرح اصالح ساختار تشك

کشور  یخصصت یهادانشگاه هیشب یاراتیمستقل با اخت سیمصوبه، دانشگاه تهران از چند پرد نی. بر اساس ادیرس بتصوی
 یكی یعیو منابع طب یکشاورز سی. پردشوندیدانشگاه تهران محسوب م از یجزئ یو ادار یالتیشد که از نظر تشك لیتشك
 دانشكده و یك مرکز تحقیقاتی شكل گرفت. 4از تجمیع  هاسیپرد نیاز ا

 (میالدی 2004خورشیدی ) 1383سال 
 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

كده ی و دانشکشاورز یو مهندس علومی؛ دانشكده اقتصاد و توسعه کشاورزدانشكده شامل دانشكده  3دانشكده کشاورزی به 
 ی تبدیل شد.کشاورز یو فناور یمهندس
  تشكیل شد.ی و توسعه کشاورز تیریمدگروه 

 
 (میالدی 2005خورشیدی ) 1384سال 

 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

 مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 فعال شد. ها، مراتع و آبخیزداریجنگلیگان حفاظت در سازمان 

 
 

 (میالدی 2006خورشیدی ) 1385سال 
 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 تغییر نام داد. ابانیب یالملل نیب قاتیمرکز تحقبه  ریبا کو یستیهمز یالملل نیب قاتیمرکز تحق
 .تشكیل شد گروه پژوهشی علوم زمینی و علوم کشاورزی و منابع طبیعی در مرکز تحقیقات بین المللی بیابان

 
 (میالدی 2007خورشیدی ) 1386سال 

 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 
 رخداد جهان:مهمترین 

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 

 (میالدی 2008خورشیدی ) 1387سال 



 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 

 (میالدی 2009خورشیدی ) 1388سال 
 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  کشور:مهمترین رخداد مرتبط در 

 
 (میالدی 2010خورشیدی ) 1389سال 

 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 گروه آموزشی شیالت و گروه آموزشی محیط زیست از یكدیگر تفكیك و به طور مستقل فعال خود را آغاز نمودند.

 
 (میالدی 2011خورشیدی ) 1390سال 

 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 

 (میالدی 2012خورشیدی ) 1391سال 
 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 
 (میالدی 2013خورشیدی ) 1392سال 

 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 
 رخداد جهان:مهمترین 

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 

 (میالدی 2014خورشیدی ) 1393سال 
 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 
 (میالدی 2015خورشیدی ) 1394سال 

 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 



 مهمترین رخداد جهان:
  کشور:مهمترین رخداد مرتبط در 

 
 (میالدی 2016خورشیدی ) 1395سال 

 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 

 (میالدی 2017خورشیدی ) 1396سال 
 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:

 
 (میالدی 2018خورشیدی ) 1397سال 

 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 
 مهمترین رخداد جهان:

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 

 (میالدی 2019خورشیدی ) 1398سال 
 جمهوری اسالمیدوره حکمرانی: 

 مهمترین رخداد جهان:
 همه گیری بیماری کرونا در دنیا، سقوط قیمت نفت

  مهمترین رخداد مرتبط در کشور:
 های اقتصادی آمریكا علیه ایران، شدت یافتن سوانح طبیعی، شیوع بیماری کرنا و کاهش فعالیت های اقتصادیتشدید تحریم 

 
 

  



 پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعیتحوالت 

 سال
 فعال شدن 

 رشته/گروه/ دانشکده
 انتشارات علمی زیر ساخت ها و واحدهای پژوهشی فعال شدن عرصه پژوهشی

1300      

1301      

1302  

  ،یکشاورز یها نیماشبخش 
  ،یدامپزشكبخش 
 نوغان بخش 
  یكاریچابخش 

   

1303      

1304      

1305      

  یموزه جانور شناس    1306

  یاهیدفع آفات گ شگاهیآزما    1307

  یولوژیاکوب شگاهیآزما    1308

1309    
 یمیقد یفالحت در بنا یکتابخانه مدرسه عال

 شد یراه انداز هیمانیسل
 

  علوم باغبانی ومیهربار یاهشناسیباغ گ زراعت و اصالح نباتاتبخش   1310

1311      

1312      

1313  
 یکشاورز یعلم یبنگاه ها

 (یدامپزشك) یطاریب یمدرسه عال
  یشناس اهیگ شگاهیآزما 

 مزارع اصالح نبات   1314
 اصالح نبات شگاهیآزما

 یاهیبانك ژن گ
 

 و چغندر قند ونجهیمزارع اصالح گندم،  بنگاه پرورش مرغ  1315
  ،یشناس كروبیم شگاهیآزما

  یولوژیزیفآزمایشگاه 
 حیتشرتاالر 

 

1316  

 یساز اتیبنگاه لبن
 بنگاه پرورش دام

  شمیبنگاه پرورش کرم ابر
 یهواشناس بنگاه

   

   بنگاه باغ  1317
  یکشاورز یها نیماش شگاهیآزما
 هیقوه نام نییتع شگاهیآزما

 

 نشریه یفالحت مظفر     1318

1319  
به دانشکده  یفالحت یعلم یبنگاه ها

 نام داد رییتغ یکشاورز
   

1320  
در  یدانش آموختگان مهندس یدرجه علم

 شناخته شد  یکشاورز
   

    رشته جنگل و مرتع  1321

1322      

1323      

1324  
به دانشگاه تهران  یدانشکده کشاورز

 پیوست

 رشته خاک شناسی

   

1325      

1326      



1327      

1328   
 یمل یهکتار از اراض 200اختصاص

 به دانشکده کرج
  

    جنگل رشته  1329

1330      

1331      

    رشته آموزش و ترویج کشاورزی  1332

1333      

1334  

 آبیاری رشته
 سبز یو فضا یعلوم باغبان رشته

 کارشناسی ارشد جنگل و مرتع
 رشته ماشین های کشاورزی

   

     علوم دامی رشته  1335

   یعلوم دام یوپژوهش یآموزش ستگاهیا   1336

    یزراع یرشته مهندس  1337

1338      

1339      

  1گلخانه شماره   ییغذا عیصنا یعلوم و مهندسرشته   1340

  رودیخ یو پژوهش یجنگل آموزش  چوب و کاغذ عیعلوم و صناه ترش  1341

1342  

 یآموزش یگروه ها تیآغاز فعال

 گروه حفاظت نباتات 
  یاقتصاد کشاورز گروه
  یدامپرور گروه
 جنگل و مرتع گروه
  یو آبادان یاریآب یمهندس گروه

 یاقتصاد کشاورز کارشناسی
 اصالح نباتاتکارشناسی 

 کارشناسی گیاهپزشكی
 جنگل و مرتع رشته

   

1343  
 یپزشک اهیگروه گگروه حفاظت نباتات به 

 نام داد. رییتغ
   

1344      

 یبذور درختان جنگل شگاهیآزما یدانشکده جنگلدار  1345
 ینتیگلخانه ز

 یاهشناسیگلخانه باغ گ
 

1346      

1347   
 علوم باغبانی یاهشناسیگ شگاهیآزما

 جنگل ومیهربار
  

1348  
)ماشین های کشاورزی و  ییرشته عمران روستا

 آبیاری(
   

1349      

1350  

 یاقتصاد کشاورز کارشناسی ارشد
 یو آموزش کشاورز جیتروکارشناسی 

از  یاریو آب یکشاورز یها نیماش یرشته ها
 یكدیگر جدا شد

 یژئومورفولوژ شگاهیآزما
 آبخیزداری یخاکشناس شگاهیآزما
 جنگل یمهندس شگاهیآزما
 حفاظت و اصالح چوب شگاهیآزما

 یمرکب چوب یکارگاه مبلمان و فرآورده ها
 چوب یو آناتوم یولوژیب شگاهیآزما
 چوب یمیش شگاهیآزما

دانشكده  یکتابخانه مرکز دیساختمان جد
 یکشاورز

 



 چوب كیمكان شگاهیآزما

1351  
 یعیبه دانشكده منابع طب یدانشكده جنگلدار

 نام داد رییتغ
 یاهیگ یشناسیماریو ب یحشره شناس یدکتر

   

1352      

 علوم جنگل ییکارگاه عكس هوا   1353
  یعلوم باغبان قاتیتحق ستگاهیا

 (1) یكاریسبز یگلخانه ها
 

  ریبا کو یستیهمز یالملل نیب قاتیمرکز تحق مرتع ومیهربار   1354

   چوب كیزیف شگاهیآزما   1355

1356      

1357      

1358  
 
 

   

1359      

1360    

مرکز  – سمنان یپژوهش ستگاهیافعال شدن 
 تحقیقات بیابانی

مرکز  –کاشان  یپژوهش ستگاهیافعال شدن 
 تحقیقات بیابانی

 

1361      

1362  
 گروه شیالت و محیط زیست

 کارشناسی شیالت و محیط زیست
   

1363      

1364  
 یو آموزش کشاورز جیتروارشد  یکارشناس

 کارشناسی ارشد علوم دامی
   

1365      

1366      

1367      

    کارشناسی ارشد محیط زیست  1368

1369    
مرکز  –کرمان  یپژوهش ستگاهیافعال شدن 

 تحقیقات بیابانی
 

   ینتیز اهانیگل و گ شگاهیآزما یو آبادان یاریآب یمهندس یدکتر  1370

1371      

 مرکز بیابان یژئومورفولوژ شگاهیآزما افتی رییتغ یبه علوم دام ینام گروه دامپرور  1372
مرکز  –بیرجند  یپژوهش ستگاهیافعال شدن 

 تحقیقات بیابانی
 

1373  
 یاقتصاد کشاورزدکتری 

 دکتری علوم دامی
   التیش شگاهیآزما

1374  
 یو آموزش کشاورز جیترو دکتری

 دکتری علوم خاک
 یکشاورز یها نیماش كیمكان یدکتر

   

1375  

  ییتوسعه روستاکارشناسی ارشد 
 دکتری اصالح نباتات

 حشره شناسی کشاورزیدکتری 
 دکتری گیاهپزشكی

  یعلوم باغباندکتری 

 حفاظت آب و خاک یکارگاه مهندس
 آبخیزداری یکارگاه کارتوگراف

  

   علوم جنگل RSو    GISکارگاه    1376

    یکشاورز یوتکنولوژیگروه ب  1377



1378   
 تسیزطیمح یزیرو برنامه یابیکارگاه ارز

 ستیز طیمح یهایآلودگ شگاهیآزما
  

1379  
 
 

 مرتع یابیو ارز زیآنال شگاهیآزما
بیوتكنولوژی فعال شدن موسسه پژوهشی 

 کشاورزی
 

1380   

 علوم باغبانی یوتكنولوژیب شگاهیآزما
 علوم باغبانی یولوژیب شگاهیزماآ

 علوم باغبانی کشت بافت شگاهیآزما
 HPLC شگاهیآزما

 یکارگاه کوره چوب خشك کن

  2گلخانه شماره 

 یتوسعه کشاورزدکتری   1381
لوم ع پس از برداشت یولوژیزیف شگاهیآزما

 باغبانی
  

1382      

1383  

 یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد

 یدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز

 یکشاورز یدانشکده علوم و مهندس

 یکشاورز یو فناور یدانشکده مهندس
 یو توسعه کشاورز تیریگروه مد

  طالقان یپژوهش-آموزشی ستگاهیا جنگل یسنج ستیز شگاهیآزما

1384   
 انیآبز یوتكنولوژیب شگاهیآزما
 و کاغذ ریخم شگاهیآزما

 قاتیمرکز تحقفعال شذن موسسه پژوهشی 
 یاهیگ یها یماریآفات و ب ولوژِکیکنترل ب

 

1385  
  ینیعلوم زم یگروه پژوهش

و منابع  یعلوم کشاورزگروه پژوهشی 
 یعیطب

 
به  ریبا کو یستیهمز یالملل نیب قاتیمرکز تحق
 نام داد. رییتغ ابانیب یالملل نیب قاتیمرکز تحق

 

1386   

 اه یو اصالح سبز یولوژیزیف شگاهیآزما
 علوم باغبانی ییدارو اهانیگ شگاهیآزما
وم عل و گلخانه یولوژیزیاکوف شگاهیآزما

 مرتع داری

 آبخیزداری یشناس¬میهوا و اقل شگاهیآزما
 جنگل كیژنت شگاهیآزما
 جنگل یادیزازدیر شگاهیآزما

  

1387   

 یشناس نیو زم یرسوب شناس شگاهیآزما
 شیالتی آب تیفیک تیریمد شگاهیآزما

 انیآبز یها ¬یماریکارگاه بهداشت و ب
 تیریو مد یشناسبوم شگاهیآزما

 وحشاتیح

  رشد یاطاقك ها

1388   

علوم  یاهیگ سمیو متابول هیتغذ شگاهیآزما
 باغبانی

 علوم باغبانی و اصالح كیژنت شگاهیآزما
 یولوژیدروبیو ه یمنولوژیل شگاهیآزما

 انیآبز هیکارگاه تغذ

ب و آ یطیمح ستیز قاتیموسسه تحقفعال شدن 
 خاک

 سكیو ر مهیبفعال شدن موسسه پژوهشی 
 یکشاورز

 

1389  
  التیگروه ش

 ستیز طیگروه مح
 دکتری محیط زیست

 

   موسسه پژوهشی سیلفعال شدن 

موسسه پژوهشی هیدرویونیك و فعال شدن 
 تولیدات گلخانه ای

حفظ، نگهداری و  پژوهشیموسسه فعال شدن 
 بهره برداری از ذخایر ژنتیكی گیاهان زراعی

 

1390   
 مرتعداری اهیگ هیتجز شگاهیآزما

 انیو پرورش آبز ریکارگاه تكث

 یمرتعدار یموسسه پژوهشفعال شدن 
 مصرف یساز نهیبه یموسسه پژوهشفعال شدن 

 یانرژی در کشاورز
 عیصنا یها نیماش یموسسه پژوهشفعال شدن 

 ییغذا
 موسسه پژوهشی ترسیب کربنفعال شدن 

 



1391   
 انیآبز یفرآور شگاهیآزما
 انیآبز كیستماتیوسیو ب نیتكو شگاهیآزما

  توسعه تعاون یمؤسسه پژوهشفعال شدن 

1392   
 جنگل استیکارگاه اقتصاد و س

 کشت جلبك شگاهیآزما
  

1393   
 های¬¬ستمیس سازی¬کارگاه مدل

 كیاکولوژ - یاجتماع

توانمندسازی جوامع موسسه پژوهشی فعال شدن 

    محلی و مدیریت مشارکتی منابع طبیعی
 

1394   
 آبخیزداری باد كینامید شگاهیآزما
 جنگل یدرولوژیاکوه یها شگاهیآزما
 یجنگل یهاخاک كیمكان شگاهیآزما

موسسه پژوهشی تغییرات محیطی و فعال شدن 

   توسعه
 

1395   
 رودخانه یمهندس شگاهیآزما
 ینانو مواد سلولز شگاهیآزما

  

  (2) یكاریسبز یگلخانه ها یباد شیفرسا شگاهیآزما   1396

1397   
 زگردیهوا و ر تیفیک شگاهیآزما
 پسماندها تیریمد شگاهیآزما

  

 غیرفعال شد یکشاورز یوتكنولوژیگروه ب  1398

 مبلمان یمهندس شگاهیآزما
آزمایشگاه تكثیر و پرورش جانوران در 

 معرض انقراض
 یا هیو ادو ییدارو اهانیگ شگاهیآزما

مرکز تحقیقات فعال شدن موسسه پژوهشی 
 حكمرانی منابع طبیعی

 

1399    
 واحد( 14گلخانه های پژوهشی پردیس )

 )در دست ساخت( چمن یقاتیتحق تیسا
 

 
 

 

 
 

 سال نخست( 65)طی  تحوالت تاریخی دانشکده کشاورزی در طول تاریخ و گردانندگان آن
 نام رئیس نام مرکز سال نام رئیس نام مرکز سال

 پروفسور گویا مدرسه عالی فالحت 1312 داشر )بلژیكی( مدرسه فالحت مظفری 1279

 پروفسور گویا مدرسه عالی فالحت 1313 داشر )بلژیكی( مدرسه فالحت مظفری 1280

 دکتر دامن مدرسه عالی فالحت 1314 داشر )بلژیكی( مدرسه فالحت مظفری 1281

 ابراهیم مهدوی مدرسه عالی فالحت 1315 داشر )بلژیكی( مدرسه فالحت مظفری 1282

 جمشید دولو مدرسه عالی فالحت 1316 داشر )بلژیكی( مدرسه فالحت مظفری 1283

 جمشید دولو مدرسه عالی فالحت 1317 داشر )بلژیكی( مدرسه فالحت مظفری 1284

 جمشید دولو مدرسه عالی فالحت 1318 -- تعطیلی مدرسه فالحت 1285

 عبدالحمید حكیمی دانشكده کشاورزی 1319 -- مدرسه فالحتتعطیلی  1286

 تقی بهرامی دانشكده کشاورزی 1320 -- تعطیلی مدرسه فالحت 1287

 مجید عدل دانشكده کشاورزی 1321 -- تعطیلی مدرسه فالحت 1288

 حسین فرهودی دانشكده کشاورزی 1322 -- تعطیلی مدرسه فالحت 1289

 ابراهیم مهدوی دانشكده کشاورزی 1323 -- تعطیلی مدرسه فالحت 1290

 جمشید دولو/ تقی بهرامی دانشكده کشاورزی 1324 -- تعطیلی مدرسه فالحت 1291

 غالم عباس دواچی دانشكده کشاورزی 1325 -- تعطیلی مدرسه فالحت 1292

 غالم عباس دواچی دانشكده کشاورزی 1326 -- تعطیلی مدرسه فالحت 1293

 غالم عباس دواچی دانشكده کشاورزی 1327 -- مدرسه فالحتتعطیلی  1294

 غالم عباس دواچی دانشكده کشاورزی 1328 -- تعطیلی مدرسه فالحت 1295

 منصور عطایی دانشكده کشاورزی 1329 )اتریشی( هانس شریكر دبستان برزگران 1296



 منصور عطایی دانشكده کشاورزی 1330 )اتریشی( هانس شریكر دبستان برزگران 1297

 مدرسه ابتدایی فالحتی 1298
سرتیپ موسی خان وزیری/ میرزا 

 محمود خان فاتح
 منصور عطایی دانشكده کشاورزی 1331

 منصور عطایی دانشكده کشاورزی 1332 میرزا محمود خان فاتح مدرسه ابتدایی فالحتی 1299

 منصور عطایی کشاورزی دانشكده 1333 میرزا محمود خان فاتح مدرسه ابتدایی فالحتی 1300

 منصور عطایی دانشكده کشاورزی 1334 میرزا محمود خان فاتح مدرسه ابتدایی فالحتی 1301

1302 
مدرسه متوسطه فالحتی و 

 صنایع روستایی
 منصور عطایی دانشكده کشاورزی 1335 میرزا محمود خان فاتح

1303 
مدرسه متوسطه فالحتی و 

 صنایع روستایی
 منصور عطایی دانشكده کشاورزی 1336 فاتحمیرزا محمود خان 

 محمد حسین مهدوی اردبیلی دانشكده کشاورزی 1337 اکبر خان صادقی مدرسه متوسطه فالحتی 1304

 محمد حسین مهدوی اردبیلی دانشكده کشاورزی 1338 اکبر خان صادقی مدرسه متوسطه فالحتی 1305

 مدرسه عالی فالحت 1306
سپهری/ اعتماد زاده/ محمد امین 

 رحمت اله خان شیبانی
 محمد حسین مهدوی اردبیلی دانشكده کشاورزی 1339

 محمد حسین مهدوی اردبیلی دانشكده کشاورزی 1340 احمد حسین عدل مدرسه عالی فالحت 1307
 محمد حسین مهدوی اردبیلی دانشكده کشاورزی 1341 مرتضی گل سرخی مدرسه عالی فالحت 1308
 ابراهیم ریاحی دانشكده کشاورزی 1342 مرتضی گل سرخی فالحتمدرسه عالی  1309
 ابراهیم ریاحی دانشكده کشاورزی 1343 مرتضی گل سرخی مدرسه عالی فالحت 1310

 ابراهیم ریاحی دانشكده کشاورزی 1344 میر منصور خمسی/ مرتضی گل سرخی  مدرسه عالی فالحت 1311

 

 
 

 سال میانه( 38)طی  منابع طبیعیروسای دانشکده کشاورزی و دانشکده 
 رئیس دانشکده منابع طبیعی رئیس دانشکده کشاورزی سال

 دکتر رضا حجازی دکتر غالم عباس دواچی 1345

 دکتر رضا حجازی دکتر غالم عباس دواچی 1346
 دکتر رضا حجازی دکتر غالم عباس دواچی 1347
 دکتر رضا حجازی دکتر غالم عباس دواچی 1348
 دکتر عزیز اصلی دکتر غالم عباس دواچی 1349

 دکتر عزیز اصلی دکتر غالم عباس دواچی 1350

 دکتر عزیز اصلی دکتر غالم عباس دواچی 1351

 دکتر عزیز اصلی دکتر اصغر حسنین 1352

 دکتر عزیز اصلی دکتر علی افقهی 1353

 دکتر عزیز اصلی دکتر علی افقهی 1354

 محمد رحمانی دکتر دکتر محمود شجاعی 1355

 دکتر فیروز نخجوانی دکتر محمود شجاعی 1356

 دکتر فیروز نخجوانی دکتر محمود شجاعی 1357

 دکتر داود پارساپژوه دکتر عزیزی خرازی پاکدل 1358

 دکتر داود پارساپژوه دکتر عزیزی خرازی پاکدل 1359

 دکتر داود پارساپژوه دکتر عباس شریفی تهرانی 1360

 دکتر داود پارساپژوه حسین فرداددکتر  1361

 دکتر داود پارساپژوه دکتر حسین فرداد 1362

 دکتر داود پارساپژوه دکتر جواد زاد 1363
 دکتر حسن احمدی دکتر جواد زاد 1364



 دکتر حسن احمدی دکتر جواد زاد 1365
 دکتر حسن احمدی دکتر جواد زاد 1366
 دکتر حسن احمدی دکتر جواد زاد 1367
 دکتر حسن احمدی دکتر حسین فرداد 1368
 دکتر حسن احمدی دکتر حسین فرداد 1369
 دکتر حسن احمدی دکتر حسین فرداد 1370
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