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 کشاورزی و منابع طبیعی دادکشنگانمعاونت ژپوهش و فناوری  1399در سال  پردیسعملکرد پژوهشی 

  

      ارتباط با صنعت و جامعهاداره امور پژوهشی و  1 

 

 

 مقدمه

 
 کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، به عنوان قدیمی ترین نهاد رسمی آموزشی و پژوهشی کشور، طیدانشکدگان 

دهه اخیر، منشأ تحوالت بنیادین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور بوده است و پژوهش یکی از فرایندهای  چند
دانش زا، راهکارساز و پیشرو در این دوران محسوب می شود. تالش های پژوهشی استادان و پژوهشگران این مجموعه 

ایج بسیاری از محصوالت پژوهشی در امنیت غذایی، بزرگ آموزشی همواره مشکل مبنا و هدف گرا جریان یافته و نت
، سالی پر فراز و فرود برای تمام هموطنان و 1399سالمت جامعه و کیفیت زندگی مردم بازتاب داشته است. سال 

عضو  230 دانشگاهیان بود، با تمام سختی های ناشی از تحریم های ناعادالنه و بحران کرونا، چرخ پژوهش به همت
این ، از حرکت نیفتاد و پژوهشگران دانشکدگاندانشجوی تحصیالت تکمیلی 1502بده و کارشناسان ز هیأت علمی و

اقتصادی کشور، پاسخگوی نیازمندی های جامعه بودند. گزارش عظیم تنگناهای  شرایط سخت کرونایی و  در مجموعه
کشاورزی  دانشکدگانگی ناپذیر موجز دریچه کوچکی است به تالش های بزرگ پژوهشگران خست پیش رو بطور کامالا 

خورشیدی که به همت کارشناسان معاونت پژوهش و فناوری این  1399و منابع طبیعی دانشگاه تهران در طول سال 
و اطالعات رخ نمای اعضای  (RTISمدیریت اطالعات پژوهشی )براساس آخرین اطالعات ثبت شده در سامانه پردیس 
 تهیه و تنظیم شده است. 1399تا آخر اسفند ماه پردیس هیأت علمی محترم 

 

 
 

 کشاورزی و منابع طبیعی دانشکدگانهدف های پژوهشی 

 پایه  تکمیل زنجیره ارزش پژوهش از دانشگاه تا جامعه )از شناسایی مشکالت و موانع، بهبود روش ها، تولید بر
 در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مزیت رقابتی تا ایجاد ارزش افزوده و رضایت مصرف کننده(

 ،نوآوری و کار آفرینی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی خلق ایده های جدید 

 در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی توانمند سازی نظام تصمیم گیری در سطح جامعه با کمترین عدم قطعیت 

 

 
 

 

 

 رسالت پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 

نقش آفرینی موثر در جامعه برای رفع مشکالت حوزه غذا، اثربخشی بهره برداری از 

منابع، حمایت از سالمت زندگی و تحکیم مسئولیت اجتماعی بین نسلی در ارتباط با 

 زیست منابع طبیعی و محیط
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 طرح های پژوهشی اعضأ هیأت علمی
فقره قرارداد با بخش دولتی و  34 موفق به انعقاد 1400اعضأ هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی طی سال 

میلیارد تومان( شدند. همچنین فرایندهای  پنجحدود میلیون ریال ) لیون ریال می 51955در مجموع به ارزش خصوصی 
فقره قرارداد خاتمه یافت. مجموع اعتبار جذب شده  3و  پیدا کردقرارداد پژوهشی در این سال استمرار  166مطالعاتی 

در این سال  تومان( بود. میلیون 700یک میلیارد و حدود ) میلیون ریال هزار  3/17  حدود 1398توسط پردیس در سال 
یک هسته پژوهشی مسئله محور با حمایت  همچنین مورد پذیرش قرار گرفت و با سایر کشورهامشترک بصورت طرح  2

طرح   7ار در کشور با موفقیت اجرا گردید و از برای نخستین بدرسطح ملی طرح  1بنیاد ملی نخبگان به تصویب رسید. 
 در راستای تقاضا محور بودن توسط پردیس حمایت گردید. نیز
 

 

 
 1399در سال مصوب کشاورزی و منابع طبیعی  واحدهای مختلف پردیس کاربردی تحقیقاتی اعتبار طرح های : 1شکل

0

10,000

20,000

30,000

40,000

اقتصاد 

وتوسعه 

کشاورزی

مرکز 

تحقیقات 

بیابان

علوم 

ومهندسی 

کشاورزی

مهندسی 

وفناوری 

کشاورزی 

عی منابع طبی

275 2,200
4,590

9,220

یالاعتبار به میلیون ر35,670

مرکز/دانشکده



 کشاورزی و منابع طبیعی دادکشنگانمعاونت ژپوهش و فناوری  1399در سال  پردیسعملکرد پژوهشی 

  

      ارتباط با صنعت و جامعهاداره امور پژوهشی و  3 

 

 1399در سال  مصوبفهرست قرارداد های پژوهشی پردیس : 1جدول
 سازمان اجرایی / کارفرما عنوان پژوهش  پژوهشگر ردیف

1.  
سید محمدعلی 

 یزاده موسو یمابراه

فراسودمند  یدنی)نوش یانب یرینش یهبر پا یدنینوش ید( تولFeasibility study) یمطالعات امکن سنج
 (یکوریسیل

 دارو یرینشرکت ش

 یاسد ینحس  .2
محصوالت  یفیو ک یکم یو ارتقا یاراض یریتمد یبرا یاندانش بن هاییتفعال یهبر پا یو مطالعه علم یبررس

 کشاورز یتحت پوشش شرکت بازو یواحدها یمد
 کشاورز یشرکت کشت و صنعت بازو

 یاسد ینحس  .3
ها در حوزه  یکنترل گال یو بازنگر یرسوب پروژه مطالعات بروز رسان یشو فرسا یمطالعات بخش خاکشناس

 گرگرو شهرستان چابهار-کاجو یزآبخ
 پردازان توسعه یدهمشاور ا ینشرکت مهندس

 شرکت فاضالب استان تهران اثر شرایط پیرولیز بر ویژگی ها و خطر آالیندگی ها بیوچار و هیدروچار لجن فاضالب یاسد ینحس  .4

 یسیس یداود افهام  .5
کندسوز  ی،شده با مواد حفاظت یمارت یهاچوب یو هوازدگ یدگیمقاومت به پوس یزیکی،ف هاییژگیو یابیارز

 یرنگ یهاکننده و پوشش
 شرکت رها چوب کارو آروند

 یاکوهور د یرشرکت اکس بخش یو سالمت یعیطب یها یدنینوش یونفرموالس زهرا امام جمعه  .6

7.  
 یمپورابراهشراره 

 یآباد
 معادن سنگ آهن سنگان یزطرح تجه معادن مجتمع سنگان یستیز یطجامع مح یریتقرارداد انجام مطالعات مد

 دام فرتاک ینشرکت راد یشم یفحل یپروژسترون در همزمان ساز یحاو یدراسفنج وس یرتأث یسهمقا یدیتوح ینآرم  .8

 یزآزما تجه ینشرکت فرورد بار یهتخل یتبا قابل یتحت فشار دوجداره صنعت یگو ساخت د یطراح احمد یحاج یعل  .9

 یانوردیسازمان بنادر و در کشور یمناطق ساحل یریتمد یو نظارت یانجام خدمات مطالعات دانه کار ینافش  .10

 دانه کار ینافش  .11
استان  یمناطق ساحل یکپارچه یریتمطالعات مد یقدر طرح تدق یکو توان اکولوژ یعیمطالعات مخاطرات طب

 و بلوچستان یستانس
پژوه سازه  یامشاور در ینشرکت مهندس

 یپرداز

12.  
دهقان  یمهد

 یبنادک

 یو بررس یزولسیتینل یا یتینو افزودن لس یزیکیفرم ف ییربا تغ "یلورس یافتپرش" یهضم پور چرب یتبهبود قابل
 یردهش ینهلشتا یگاوها یدبر عملکرد تول ییراتتغ یناثر ا

 دانش الوند یمیاشرکت ک

13.  
دهقان  یمهد

 یبنادک
 دانش الوند یمیاشرکت ک ینهلشتا یرخوارش یعملکرد رشد و سالمت گوساله هابر  "یامیلکپرش"یرباالنسر ش یمزرعه ا یابیارز

14.  
دهقان  یمهد

 یبنادک

هضم و فراسنجه  یتبر مصرف خوراک، قابل "یکوآینا یاپرش"و روغن "یالینپرش"یپودر چرب یهمطالعه اثر تغذ
 اسب یخون یها

 دانش الوند یمیاشرکت ک

15.  
دهقان  یمهد

 یبنادک

 یربر تخم "یامینپرش"آهسته رهش NPNبا منبع  یااز کنجاله سو یبخش یگزینیجا یو فارم یشگاهآزما یابیارز
 یردهش ینهلشتا یگاوها یخون یو فرآسنجه ها یدعمکلرد تول ی،شکمبه ا

 دانش الوند یمیاشرکت ک

 راهب یرضاعل  .16
استان گلستان  اراضی هکتار 1500 یزینقشه حاصلخ یهو ته یتناسب اراض یابیارز ی،انجام مطالعات خاکشناس

 آباد( علی ایمر ثامن االئمه گنبد و یواحدها -شمال  یدارپا یثاقم ی: شرکت توسعه کشاورزی)مطالعه مورد
 شمال یدارپا یثاقم یشرکت توسعه کشاورز

17.  
و  راهب یرضاعل

 علی کشاورزی

مجتمع  یو کشاورز یشرکت توسعه دامپرور یاراض یرزمینیز یآب ها یفیتک ینقشه ها یهو ته یینتع ی،بررس
 یمصارف کشاورز ی)ره( براینیامداد حضرت امام خم یتهکم یاقتصاد

 امداد یو کشاورز یشرکت توسعه دامپرور

 یزدیکامران رضا   .18
و  یدساکار یگومانان ال یوتیکب یو پر یپروکالوزها یوتیکمطلوب و زمان استفاده مناسب از پروب یبترک یینتع

 یرخوارش یهاگوساله یهدر تغذ یدساکار یگودکستران ال
 یورانشرکت با

 یعبدالمطلب رضائ  .19
 شادکام و قطروم بهاباد، غرب هایحوزه هایظرفیت سازی، توان افزائی و توانمند سازی آبخیزنشینان در حوزه

 بافق
 یزداستان  یزداریو آبخ یعیاداره کل منابع طب

 فارس یستز یطاداره کل حفاظت مح یشانبه تاالب پر یمطالعات انتقال آب از سد نرگس توابع یکامران رضائ  .20

 توابع یکامران رضائ  .21
 یرزیستیو غ یستیز یعمق و شاخص ها یشبر افزا یوجمیبا مواد با ییپاال یستاثرات ز یو بررس یقتحق

 یتاالب انزل یستمیاکوس
 اصفهان یقاتیو تحق یشهرک علم

 توابع یکامران رضائ  .22
های انتقال آب و تست سیستم پایلوت برای راهکارهای جلوگیری از ورود آبزیان مخازن سدها به تونل یینتع

 انتخاب گزینه برتر )مطالعه موردی سد الر(
 ای استان تهرانشرکت سهامی آب منطقه

 سلمان زارع  .23
اصفهان و  ی،خراسان جنوب یهادر استان یو نهال کار یپروژه مالچ پاش ییاجرا یاتعمل یابیو ارز یبررس

 خوزستان
 پردازان توسعه یدهمشاور ا ینشرکت مهندس

24.  
 ینزارع حس یدحم

 یآباد
 مکران یعتشرکت ارمغان طب یرخوارش یو سالمت گوساله ها یمنیبر عملکرد، ا یوممنابع مختلف سلن یرتأث یبررس
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 1399در سال  مصوب پردیساعضأ هیأت علمی  پژوهشی هسته : 2جدول

 
 

 1399در سال  مصوب پردیساعضأ هیأت علمی  طرح مشترک : 3جدول

 یرخوارش یو سالمت گوساله ها یمنیبر عملکرد، ا یوممنابع مختلف سلن یرتأث یبررس احمد زارع شحنه  .25
 شرکت توسعه بن دا فرآور

 

26.  
 یمحمود سلطان

 یروزف
 ینشرکت صبح کاوش مع محصوالت تازه خرد شده یبرا یزیروم یوموک-یلس یدستگاه بسته بند یطراح

 گردوغبار یلکشور در گس یاصل یها یاز کاربر یکنقش هر یینتع یلیطو یعل  .27
سازمان حفاظت  یانسان یستز یطمعاونت مح

 یستز یطمح

 یلیطو یعل  .28
ماسه  یلیدر خط ر یکمربند حفاظت یجادا یبرا ییو ارائه برنامه اجرا یو طراح یهگزارشات پا یابیو ارز یبررس

 کرمان-یربردس-یرجانمحور س یرگ
 مشاور پل رود ینشرکت مهندس

 ینآبادگران دشت قزو ینشرکت نو غرب کشور یموم زنبوردار در والینات فلو مانده باقی گیری اندازه یانیفاطمه غاز  .29

 پرویز فاتحی  .30
 فاز) البرز استان در هوا کیفیت ارزیابی و پایش منظور به ایماهواره روزآمد هایداده از گیری بهره سنجی امکان

 (2 و 1
 البرز استان زیست محیط حفاظت کل اداره 

 فاراد یمیاییو ش یشرکت صنعت روستا در شهرستان بجستان 23در  یشرفتو پ یآبادان یپژوهشانجام مطالعات  یقربان یمهد  .31

 یمحمد کابل  .32
ناقل  و رسان یبو کنترل پرندگان آس ییجهت شناسا نوین های از روش استفاده سنجی انجام مطالعات امکان

 در شهر کرج یماریب
 کرج یشهردار

33.  
امیر رضا و 

کشت   یدرضاحم
 کار

 شهرستان راور یشهر یزحوزه آبخ ییاجرا- یلیتفضمطالعات 
استان  یدار یزو آبخ یعیاداره کل منابع طب

 کرمان

 کشت کار  رضا یرام  .34
و  یلوت استان کرمان لوت مرکز یابانب یستماکوس یمدر محدوده عرصه و حر یستیمنابع ز ییمطالعه و شناسا

 )فاز دوم( یلوت جنوب
و  یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثسازمان م

 اداره کل استان کرمان یگردشگر

 یاییآر یننو یارشرکت زان یردهش یبر عملکرد گاوها یمیکلس یمطالعات اثرات پودر چرب گنج خانلو یمهد  .35

 صدور احرار شرق یانشرکت دانش بن یرخوارش یهابر عملکرد گوساله یومبن زا سلن یاثرات مکمل کالته معدن گنج خانلو یمهد  .36

 مروج ینحس  .37
آن بر اساس عملکرد  یفراهم یست( و زیدکلرا ینکز یک)تترا باز یرو یدکلر یدروکسیسطح مصرف ه یینتع

 و خاکستر استخوان یگوشت یجوجه ها یدیتول
 نانو فام یمنشرکت ا

 مروج ینحس  .38
و  یوردر منابع مختلف پودر گوشت ط یلئومیکل و استاندارد شده ا ینهآم یدهایاس ینیب یشمعادالت پ یینتع

 یگوشت یهادر جوجه یودر ماهپ
 یانک ینچ ینهشرکت مهر چ

 ینیالد ینمظاهر مع  .39
 حیات چرخه دیدگاه از الزامات استقرار و زیستی محیط های جنبه روزرسانی ( و بهLCAارزیابی چرخه حیات )

 قشم و سرخون گاز پاالیشگاه در ISO 14001 به مربوط
 شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

 شرکت زاگرس صنعت آرکا مخازن یرو انتقال مواد اشتعال پذ یارتقاء سامانه کنترل حرکت ربات جمع آور زاده یموس ینحس  .40

 ساتع -یرآباددر بندر ام یریو بارگ یهتخل یندر ح یمواد فله ا یجرم یانبر خط نرخ جر یریو اندازه گ یشپا زاده یموس ینحس  .41
 یرام یژهمنطقه و یانوردیسازمان بنادر و در

 ادآب

 البرز یشرکت آب منطقه ا یو حرارت یبرآورد رطوبت خاک با استفاده از سنجش از دور نور ینور یدهحم  .42

 البرز یشرکت آب منطقه ا (یحانمورد مطالعه: ر یاه)گ یچگالش یاریآب یستمبا استفاده از س یاکشت گلخانه یامکان سنج ینور یدهحم  .43

 مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان هسته پژوهشی مسئله محورعنوان  پژوهشگر ردیف

 محصول تدخینی دارویی برای ضد عفونی محیط و ریه  محسن کافی  .1

 همکاران   (حمایتطرح  ) مورد  عنوان  پژوهشگر ردیف

 Comparative study of the role of serine peptidases in the metabolism of علیرضا بندانی  .1

insect pests and assessment of the possibilities of their practical use 
از پژوهشگران  یتصندوق حما

 یهعلوم روس یادو بن یرانا

 یرانخشک شمال ا یمهبهار در منطقه ن یبارندگ یسال بازساز 501 کامبیز پورطهماسی  .2
نورمبرگ -دانشگاه ارالنگن
  آلمان
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 1399سال  پردیساعضأ هیأت علمی موفق اجرا شده  طرح : 4جدول

 

 
 1399سال  پردیس: طرح  پژوهشی داخلی مصوب اعضأ هیأت علمی 5جدول

 

 

 توسط اعضأ هیأت علمی کتاب های انتشار یافته
از این  پ آراسته شد کهچا کتاب به زیور 26 ،یا با مشارکت آنها به همت اعضأ هیأت علمی پردیس 1400در طول سال 

درصد این آثار توسط ناشران  50 است. اثر ترجمه 21،  کتاب  تالیفی فصل 15به همراه   کتاب  تألیفعنوان  10 تعداد
از این میان می  عنوان آن تألیف است. 3بوده که اثر  13دانشگاهی به انتشار رسید که سهم دانشگاه تهران در این بین 

ملل متحد )فائو(  یتوسط سازمان خوارو بار کشاورزکه “ خوراک دام یهایافزودن یطیمح یستاثرات ز”توان به کتاب  
به قلم آقای دکتر مجتبی زاغری عضو محترم و انعقاد جلسات متعدد در مقر فائو در شهر رم کتاب  یقسال تحق 3پس از 

قلم  هب «یستیز یسوخت ها  یوتکنولوژیب قارچ ها در»کتاب و  منتشر شدهیات علمی گروه علوم دامی این پردیس 
و آقای دکتر مرتضی آغباشلو عضو محترم هیات علمی گروه  یرانا یکشاورز یوتکنولوژیپژوهشگاه ب یعلم یاته یاعضا

 .اشاره نمود ،منتشر شد ینگراشپر یالملل ینتوسط انتشارات معتبر بمکانیک ماشینهای کشاورزی این پردیس 
 

    

  طرح   ) اجرا شده برای نخستین در سطح ملی در کشور ( عنوان  پژوهشگر ردیف

 مهدی قربانی  .1

ها در شرکت یاجتماع یتمدل جامع مسئول یتبا محور یو فرهنگ یمثلث توسعه اقتصاد یالگو یاجرا
سازمان  ی،خراسان رضو یفوالد سنگان، استاندار یمعدن یعدانشگاه تهران، شرکت صنا یبا همکار یرانا

 شهرستان خواف یو فرماندار یخراسان رضو یاقتصاد مقاومت ینهاد مردم

  طرح   ) مورد حمایت پردیس ( عنوان  پژوهشگر ردیف

  تولید بذر هیبرید خیار فروزنده سلطانی  .1

 تولید بذر هیبرید ملون فروزنده سلطانی  .2

 تولید رقم سنتتیک گیاه دارویی آویشن دنایی رمجید شکرپو  .3

 های شنبلیله، ریحان و بادنجانتولید بذر سبزی حسندختمحمد رضا   .4

 پایش کلنی های زنبور عسل و ایجاد بانک اطالعاتی برای زنبورداری کشور سیدرضا میرائی آشتیانی  .5

6.  
محمود امید و یگانه 

 مددی
( در محیط اندروید به منظور هوشمندسازی باغ TreeAppطراحی و پیاده سازی اپلیکیشن موبایل )

 بوتانیک

 وحیده ناظری  .7
ایجاد نسخه الکترونیکی و پایگاه اینترنتی هرباریوم گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز پردیس 

 نمونه( 1000)فاز اول 
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 ایز کتابوج

 
 

 توسط اعضأ هیأت علمی مقاالت  انتشار یافته
مدیریت مطابق گزارش استخراج شده از سامانه  ،دستاوردهای پژوهشی استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس

مقاله در نشریات معتبر   864به انتشار  ، 1400اسفند  پایانتا  تهراناطالعات پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه 
اختصاص  ISCبه انتشار مقاالت درصد   48 ومنتشر شده  WOSدرصد آن در نشریات  52علمی پژوهشی انجامید که 

 داشته است.

 
 1399سال تا پایان  اعضای محترم هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی h-index فراوانی :2شکل
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 شناسی ترکیبات آلی در ماهیانسمیت

  علیرضا میر واقفیدکتر  فیتأل 

 

 توسط اعضأ هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی به انتشار رسید. 1399طی سال  Q1مقاله  128
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 امتیاز مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر علمی و پژوهشی توسط واحدهای مختلف : 3شکل

 1399پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال 

 

 مقاالت عرضه شده در همایش های ملی و بین المللی توسط اعضأ هیأت علمی
، موفق به عرضه 1400در سال  کروناییبا وجود تنگناهای ارزی و شرایط  کشاورزی و منابع طبیعیدانشکدگان استادان 

مقاله در همایش های بین المللی ارائه شد،  55فقره مقاله در همایش های ملی و بین المللی شدند که از این تعداد  241
ورهایی که پژوهشگران تا نقش آفرینی پژوهشگران ایرانی در عرصه های فراملی نیز تداوم داشته باشد. از جمله کش

اشاره نمود.  عراقو ایتالیا ، هلنددر آن مقاله همایشی عرضه کردند می توان به آمریکا،  1400در طول سال  دانشکدگان
مقاله در همایش داخلی کشور عرضه و اعضأ هیأت علمی در نشست ها و بحث های تخصصی این  186در ضمن  

 همایش ها نقش پیش برنده ای داشتند.

 1۳۹۹در سال جوایز ملی و بین المللی پردیس  برندگان
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جایزه بین المللی صرفه جویی 

 آب

حامد ابراهیمیان طالشی و   دکتر 

 محمد صادق کشاورز 

 آبیاری و آبادانی گروه  

 عضو هیات علمی نمونه کشوری

سیدمحمدعلی ابراهیم زاده  دکتر  

 موسوی

 نمونه کشوریاستاد 

گروه زراعت و اصالح نباتات

درحوزه یافته  منتخبپژوهشگر 

 وزارت جهاد کشاورزی  محور

 سهیل ایگدریدکتر  

 شیالت  گروه

ایده درحوزه منتخب  پژوهشگر 

 یوزارت جهاد کشاورزبرتر 

 آرمین توحیدی دکتر 

 علوم دامی گروه  

مجری طرح برگزیده وزارت 

 علوم، تحقیقات و فناوری
 سرآمد منتخب استان البرز

رساله برتر جشنواره 

 ملی امیرکبیر
نماینده انجمن علمی 

 میکروبیولوژی آمریکا
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 1۳۹۹در سال  دو درصد دانشمندان برتر جهان  یاندر م یسحضور استادان پرد

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشمندان برتر جهان  %2

 مرتضی آغباشلو دکتر 

 مکانیک ماشینهای کشاورزی گروه  

 دانشمندان برتر جهان %2

 حسن اعتصامی دکتر 

 علوم خاک گروه  

 دانشمندان برتر جهان %2

 حسین موسی زاده دکتر 

 یکشاورز ینهایماش یکمکان گروه  

 دانشمندان برتر جهان %2

 محمود امید دکتر 

 یکشاورز ینهایماش یکمکان گروه  

 دانشمندان برتر جهان %2

 

 مهدی جنوبی دکتر 

 علوم و صنایع چوب و کاغذ گروه  

 دانشمندان برتر جهان %2

 

 شاهین رفیعی دکتر 

 یکشاورز ینهایماش یکمکان گروه  

 دانشمندان برتر جهان %2

 

 امید بزرگ حداد دکتر 

 آبیاری و آبادانی گروه  
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1۳۹۹در سال  جشنواره پژوهش دانشگاه تهران امین 2۹ژوهشگران برگزیده پردیس در پ

 
 

1۳۹۹مراسم هفته پژوهش و فناوري استان البرز در سال  اننتخبم

 
 

کارشناس

اجرایی نمونه 

اعظم السادات 
واقعه دشتی 

دانشکده علوم و 
مهندسی 
کشاورزی

پایان نامه

برتر

شمسی سودمند
مقدم 

گروه مکانیک 
ماشینهای 
کشاورزی

پژوهشگر 

نمونه

دکتر محمد کابلی

گروه محیط 
زیست

پژوهشگر

برجسته

دکتر سیدهادی 
رضوی، گروه 

علوم و مهندسی 
صنایع غذایی

پژوهشگر 

پیشکسوت 

نمونه

دکتر علی اکبر 
عنایتی 

گروه علوم و 
صنایع چوب و 

کاغذ

پژوهشگر برتر کمیسیون کشاورزی و منابع

طبیعی

گروه مکانیک ماشینهای-دکتر  مرتضی آغباشلو 
کشاورزی

کیپژوهشگر برتر کمیسیون دامپزش

گروه علوم دامی-دکتر احمد زارع شحنه 
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 1۳۹۹الملل  دانشگاه تهران در سال  ینمنتخبان جشنواره ب

 

 

 

ایده برتر در زمینه کشاورزی،منابع طبیعی و 

محیط زیست

و گروه احیاء مناطق خشک-دکتر آرش ملکیان 
کوهستانی

عی و ایده شایسته تقدیر در زمینه کشاورزی،منابع طبی

محیط زیست

نهای گروه مکانیک ماشی-دکتر  محمود سلطانی فیروز
کشاورزی
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 پژوهانه )گرنت( تولید شده توسط اعضأ هیأت علمی

 
) با 1398سال تا پایان مدیریت اطالعات پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران گزارش استخراج شده از سامانه 

عنایت به اینکه اطالعات عملکرد اعضای محترم هیات علمی در حال حاضر در دست تکمیل است(، نشان داد تالش 
هزار میلیون  23معادل با  11613، با امتیازی برابر با 1399پژوهشی استادان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال 

 انه ایجاد نمود. تومان( پژوه و سیصد هزار ریال )دو میلیارد
 

 

 1399امتیاز گرنت دانشکده های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال  :4شکل

 

 (1397 )براساس عملکرد سال 1399 سال پردیس در تولید پژوهانهبرتر استاد  10: 5جدول
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 گروه آموزشی دانشکده نام استاد ردیف

 یکشاورز یهانیماش یکشاورز یو فناور یهندسم مرتضی آغباشلو 1

 علوم و مهندسی صنایع غذایی یکشاورز یو فناور یهندسم زهرا امام جمعه 2

 علوم و صنایع چوب و کاغذ منابع طبیعی جنوبیمهدی  3

 یو آبادان یاریآب یکشاورز یو فناور یهندسم امید بزرگ حداد 4

 زراعت و اصالح نباتات یکشاورز یهندسعلوم و م محمدرضا نقوی 5

 یمناطق خشک و کوهستان یااح منابع طبیعی ملکیانآرش  6

 یمناطق خشک و کوهستان یااح منابع طبیعی مهدی قربانی 7

 علوم و مهندسی صنایع غذایی یکشاورز یو فناور یهندسم مریم سالمی 8

 جنگلداری و اقصاد جنگل منابع طبیعی احسان عبدی 9

 محیط زیست منابع طبیعی  محمد کابلی 10
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 هیأت علمی به خارج کشورمأموریت های پژوهشی اعضأ 
، مأموریت های پژوهشی و فرصت های مطالعاتی اعضأ 1399و شرایط سخت تحریم در سال  همه گیری کرونابه رغم 

در   روز 2010عضو هیأت علمی در مجموع معادل  11هیأت علمی پردیس به خارج از کشور متوقف نماند و طی سال، 
 ی برای دانش افزایی و تبادل تجربیات حرفه ای شرکت کردند.مأموریت های پژوهشی و فرصت های مطالعات

 

 فرصت مطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

تن از دانشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس برای تکمیل و بهبود فرایند پژوهش های پایان دوره خود به خارج از  22
تن 12کشور سفر کردند. از جمله کشورهای مقصد این دانشجویان می توان به اسپانیا، آلمان و کانادا اشاره نمود. همچنین 

از فرصت مطالعاتی داخل کشور در دانشگاه های سطح یک مانند  1399انشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس در سال از د
تن از دانشجویان سایر دانشگاه ها همچون مازندران و فردوسی مشهد  28شهید بهشتی و تربیت مدرس استفاده کردند و 

 ی کردند. فرصت مطالعاتی خود را در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی سپر
 

 پژوهش های پایان دوره دانشجویان تحصیالت تکمیلی

دانشجوی  216دانشجوی دکتری پردیس از رساله خود دفاع کردند. همچنین در همین مدت  150، 1399طی سال 
 259دانشجوی دوره دکتری و  131کارشناسی ارشد موفق به دفاع از نتایج پژوهشی پایان نامه خود شدند. در ضمن  

 وی  دوره کارشناسی ارشد، پژوهش های مربوط به رساله و پایان نامه خود را آغاز نمودند. دانشج
 

 

 یپژوهش دانشجویان پسادکتر

تدارک دیده ارتقای دانش در حوزه تخصصی و به منظور انجام فعالیت های پژوهشی مورد نیاز  با هدف  یدوره پسا دکتر
خود  ی، زیر نظر استادان پردیس و کشاورزی دوره پسادکتریدانش آموخته دکتربرخی ،  1399شده است که طی سال 

  را در قالب موضوعات پژوهشی کاربردی و مورد نیاز کشور آغاز نمودند.

 
 1399در سال  مصوب پردیس دانشجویان پسا دکتریهرست ف: 6جدول

 استاد هدایت کننده عنوان پژوهش نام دانشجو ردیف

 محترم محمودیه 1
 ثانویه های متابولیت ارائه راهکارهای درمانی جدید بر علیه ویروس با استفاده از

 ( ضد ویروسیmicro-RNA) های آ ان آر میکرو و گیاهی
 محمدرضا نقوی

 توحیدی آرمین  نایرا در طیور اسپرم کیفیت و ارزیابی  ندریطوبی  2

 احمد پوربابایی دریک خاک آلوده نفتی TPHارائه یک روش تلفیقی مناسب برای کاهش غلظت  یعتیشر یانشا 3

 امامی سمیه  4
مطالعه بیوفیلم های پریفایتیک بومی ایران به منظور تولید کود زیستی کندرهش 

  موردی: شالیزارهای شمال ایران( پریفایتون )مطالعه
 حسینعلی علیخانی

 گوهری میرزادی امیر  کاربرد پالسمای سرد بر روی کنترل بیماری سپتوریوز گندم تحقیقاتی یفالح یممر 5

 یزهرا نعمت 6
ای گندم در ایران با استفاده از ارقام افتراقی بررسی نژادهای فیزیولوژیک زنگ قهوه

 اس آر و نشانگر مولکولی اس
 امیر میرزادی گوهری
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 عملکرد کتابخانه مرکزی پردیس

 
های کتابخانه که های فراوان در رفت و آمد، بخش عمده ای از فعالیتبا عنایت به شرایط کرونا و اعمال محدودیت

های امانت، بخش منابع مرجع، نشریات رسانی حضوری در بخشمعطوف به پذیرش دانشجویان در سالن مطالعه، خدمات
مقاطعی از زمان، جهت کاهش احتمال مراجعه دانشجویان  نامه بود، به شدت کاهش یافت. درادواری و نیز بخش پایان

های به امانت گرفته شده معاف شدند. همچنین ها، دانشجویان حتی از بازگرداندن کتاببه کتابخانه، مطابق با دستورالعمل
ت علمی های مورد نیاز دانشجویان و اعضای محترم هیئدرصد( کتاب 90با عنایت به اینکه خرید عمده و اصلی)حدود 

گرفت، به دلیل تعطیلی نمایشگاه و عدم المللی کتاب تهران)در فصل بهار( انجام میپردیس، ساالنه در نمایشگاه بین
کنندگان به تخصیص بودجه خرید کتاب، عمال خریدی صورت نگرفت و از سوی دیگر به دلیل کاهش شدید مراجعه

 رفت. کتابخانه، تنها سه سفارش موردی خرید کتاب، انجام گ
های ارسالی در خصوص کاهش کارکنان نامهها و بخشلیکن کوشیده شد در این ایام، ضمن رعایت دستورالعمل    

نامه ها، و نیز دفترکتابخانه جهت تحویل واحدها، سه بخش ضروری کتابخانه، بخش امانت و تسویه حساب، بخش پایان
انشجویان اعم از کارشناسی و تحصیالت تکمیلی، و نیز پاسخگویی حساب دهای دفاع شده و نیز تسویهگرفتن پایان نامه

تلفنی افراد، همواره دایر باشد. از این رو، تقسیم کاری بین نیروهای کتابخانه صورت گرفت تا به صورت چرخشی، این 
 سه بخش همه روزه، فعال و دایر باشند.

های دسترسی از ساعات کاری، شماره تماس ها، و نیز راهرسانی های الزم در خصوص برنامه کاری کتابخانه و اطالع    
های اطالعاتی رایگان یا قابل دسترسی با وی. پی. اِن. ای و پژوهشی)نظیر پایگاهراه دور دانشجویان به منابع کتابخانه

عمومی پردیس،  رسان کتابخانه، روابطهای پیامدانشگاه تهران( به صورت مرتب، از طریق اتوماسیون اداری و نیز کانال
 گرفت.و کانال دانشجویان پردیس صورت می

همچنین همکاران فرصت یافتند بخشی از امور معطوف به بازنگری و انجام ویرایش اطالعات کتاب، نشریات، و پایان     
خش های فنّی نامه های ذخیره شده در پایگاه اطالعات کتابشناختی کتابخانه را انجام دهند؛ هرچند با توجه به استقرار ب

ساله فعالیت آسانسور به دلیل تأمین کتابخانه)نظیر فهرست نویسی کتاب های فارسی و التین( در طبقات و توقف یک
 های نیازمند به اصالح و ویرایش،  با کندی و دشواری بسیار صورت گرفت.الزامات ایمنی و استاندارد، حمل و نقل کتاب

 آمارها:

 های سازی)چاپ برچسب راهنمای عطف کتاب و نصب تگ ضد سرقت(  کتابنویسی، و آمادهثبت، فهرست
 جلد کتاب خریداری شده )بر اساس سفارش دانشجویان( 3جلد کتاب اهدا شده و  160جدید : 

  :مورد 1051امانت حضوری کتاب 

  :نفر  756تسویه حساب حضوری دانشجو 

  دانشجویان تحصیالت تکمیلی انصرافی یا اخراجی(: تسویه حساب تلفنی دانشجو)ویژه دانشجویان کارشناسی یا
 مورد 350

  مورد 240تمدید تلفنی کتاب: حدود 

  :)نفر 275خدمات رسانی حضوری و مجازی در بخش پایان نامه)ضمن رعایت پرو تکل های بهداشتی 

 فایل 800های قبلی:نامههای الکترونیکی پایاندهی و اصالح فایلسازمان 

 نسخه 450نامه: گرفتن پایان تحویل 
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 رکورد 500نامه:ورود اطالعات پایان 

 گیری از منابع الکترونیکی رسانی حضوری و تلفنی در بخش منابع مرجع و راهنمایی در خصوص بهرهخدمات
 نفر 90آنالین)ضمن رعایت پرو تکل های بهداشتی(: 

 های بهداشتی(: عایت پروتکلکنندگان در بخش نشریات)ضمن رجوی مقاله برای دانشجویان و مراجعهوجست
 نفر 100

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 : فعالیت کتابخانه مرکزی پردیس در ایام شیوع کرونا5شکل
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 عملکرد آزمایشگاه مرکزی پردیس

 
در  آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع  1399موارد زیر از مهمترین دستاوردهای سال به رغم شیوع کرونا 

 دانشگاه تهران بوده است:طبیعی 

 های و شرکت کشور های سایر دانشگاه دانشجویان و پردیس دانشجویان به تلفنی مشاوره نهصد مورد 
 خصوصی

 و  های کشور سایر دانشگاه دانشجویان و پردیس دانشجویان و الکترونیکی به حضوری چهارصد مورد مشاوره
 خصوصی های شرکت

  هفتاد و یک مورد خدمات دستگاهی( مختلفPCR ،RT-PCRدر بخش بیوتکنولوژی )... الکتروفورز و ، 

  بیست و یک مورد خدمات دستگاهی به دانشجویان )هر مورد بیش از  یکصد نمونه( در بخش تجزیه
 دستگاهی

  ،بیش از پنجاه مورد خدمات دستگاهی کوچک )دستگاه های استخراج، شیکر، التراسوند، تبخیر، اتوکالو
 در بخش تجزیه دستگاهی هموژنایزر و ...(

 آزمون مربوطه انجام متقاضی و 70با بیش از  ایمنی دوره هفدهمین برگزاری 

 برگزاری تعداد محدودی آموزش های دستگاهی 

 ،1399 سال در جدید اندازی تعدادی دستگاه یا راه و نصب خرید : 

o  دستگاه MS-GC 

o مکانیکی همزن 

o ژنراتور هیدروژن 

o اتوسمپلر GC 
o  ( دستگاه 2دار ) یخچال سانتریفوژ 

o PCR 
o  PCR-RT 
o دستگاه فلئورسانس برای دتکتور سل  HPLC 

 

  نظارت بر توزیع قریب به یک میلیارد تومان مواد مصرفی و ابزارآالت کوچک آزمایشگاهی به گروه های
 مختلف آموزشی

  بکارگیری یک نیروی پژوهشگر با تحصیالت دکتری برای خدمات مختلف با دستگاه هایGC  وGC-MS  
 و ارائه آموزش های مختلف برای خدمات آزمایشگاهی

  بکارگیری یک نیروی پژوهشگر با تحصیالت دکتری برای خدمات مختلف با دستگاههایHPLC  وLC-

MS و ارائه آموزش های مختلف برای خدمات آزمایشگاهی 
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  بکارگیری یک نیروی متخصص با تحصیالت دکتری برای خدمات مختلف با دستگاههایPCR  ،RT-PCR  
 و الکتروفورز و ارائه آموزش های مختلف برای خدمات آزمایشگاهی

  پیاده سازی و اجرای روش های مختلف آنالیز با دستگاه های مختلف 

 جمهوری جهت  ریاست فناوری و علمی معاونت راهبردی های فناوری آزمایشگاهی اتصال آزمایشگاه به شبکه
 1400شجویان، اساتید و سایر محققین در کشور در سال استفاده از گرنت های اهدائی دان

 توزیع برخی خدمات آزمایشگاه در سال گذشته از قرار نمودارهای زیر می باشد:
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توزیع دانشگاه های مختلف تحصیلی متقاضی خدمات آزمایشگاهی
1399در سال 

کارشناسی
ارشد

59%

دکتری
41%

توزیع مقاطع تحصیلی متقاضی خدمت در : 5شکل
آزمایشگاه مرکزی

1399در سال 
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 تجهیزات آزمایشگاهی خریداری شده
اقدام تأمین تجهیزات و تکمیل اجزأ و قطعات مصرفی مورد نیاز فضاهای آزمایشگاهی و کارگاهی به عنوان اصلی ترین 

در حمایت زیرساخت های پژوهشی همواره در دستور کار معاونت پژوهشی پردیس قرار داشته است، به رغم محدودیت 
 11برای خرید   یگروه آموزش 7 سفارش خرید سال قبل اعم از سفارش 1399های بودجه و شرایط تحریم، در طی سال 

ی ها ینماشگروه مکانیک  دستگاه، 1 یباغبانگروه علوم  )  یشگاهیآزما یزاتتجه یدخر یشگاهنما یندستگاه از هفتم
گروه دستگاه ،  1چوب و کاغذ  یعصناگروه علوم ودستگاه،  1 ییغذا یعصناگروه علوم و مهندسی دستگاه، 3 کشاورزی

 یمال یتدر کل حماصورت گرفت که  دستگاه( 1 یعلوم دامگروه دستگاه ،  3 یاهپزشکیگگروه دستگاه ،  1 یالتش
 بوده است. یازمورد ن یزاتتجه ینتام یبرا گروه هااین از  یالرمیلیون  1296  مبلغاونت پژوهش و فناوری پردیس مع

خریداری و بین   تومان  یک میلیاردمبلغ  عالوه بر موارد یاد لوازم آزمایشگاهی مصرفی مورد نیاز گروه های آموزشی به 
 گروه های آموزشی متقاضی توزیع گردید. 

 

 

 عملکرد مرکز ارتباطات و فناوری اطالعات پردیس
به رغم شیوع کرونا به فعالیت های خود در ارائه خدمات رایانه ای و مخابراتی ادامه داده است  1399این مرکز در سال  

 که اهم فعالیت های انجام شده این مرکز به شرح زیر است.
 

 :واحد شبکه یها یتاهم فعال    

 یو مزرعه کشاورز یعلوم دام یستگاها یچسو نصب  

 یبده یلبه دل یسکل پرد ینور یبرف یقطع یابی یبو ع بررسی  

 مسجد یرلسو نصب وا تنظیم  

 یمعاونت آموزش یرلسو رفع اشکال وا تنظیم  

 ینترنتا یقطع یلبه دل یشهاساختمان مرکز هما ینور یبرف یخراب یو بررس بازدید  

 خوابگاه خواهران یدر نگهبات ینهاو دورب یوترعدم اتصال کامپ یو بررس بازدید  

 و مزرعه یدامپرور یسگاها یرلسمجدد وا یگاشکال و کانف رفع  

 یاشکال در مودم منازل  سازمان رفع  

 شب یفتاتاق دکتر ش یو رفع اشکال در شبکه بهدار یابی عیب  

 یگروه علوم دام یرلسو رفع اشکال وا تنظیم  

 ه اینترنت خوابگاه هاو رفع اشکاالت مربوط ب پاسخگویی 
 ینور یبرکابل ف یاز اتاقک مربوط به نگه دار یو بررس یدبازد  
 یسشبکه پرد یزاتتجه یهاز کل نگهداری  
 یسآن در پرد یداده و راه انداز یزسرور آنال یو پاکساز انتقال  
 مرکز  یکل سرورها یدو بازد ارتقاICT   
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 :واحد نرم افزار و وب یها یتاهم فعال     

 یو مراکز ادار یآموزش یو به روزرسانی اطالعات وب سایت پردیس، دانشکده ها، گروه ها طراحی 

 و راه اندازی وب سایت گروه آموزشی احیا مناطق خشک و کوهستانی طراحی 

 خاک یو راه اندازی وب سایت گروه آموزشی علوم و مهندس طراحی 

 کاربران یتاحراز هو یاکانت ها یو فعال ساز ایجاد 

 یسپرد یتوب سا یقاز طر ینامکان پرداخت آنال یو فعال ساز طراحی 

 ییمعاونت دانشجو یتدر وب سا یاتنشر یدر خصوص امکان بارگذار یدجد یبخش ها یساز یادهو پ طراحی 
 یو فرهنگ

 دسترسی به بخش کنترل پنل وب سایت جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود یصو تخص یدجد یماتتنظ اجرای 

 یادار یوننمونه امضاها در اتوماس یمربوط به فعال ساز یکارها انجام 

 و قرار گرفتن در سایت واحدها یلیتحص یمربوط به بخشنامه کلیپ مدل دو وجهی دوره ها ییراتتغ انجام 

 یسپرد یعلم یاته یاطالعات اعضا یگاهمربوط به پا یصفحات شخص یجاداکانت و ا یساز فعال 

 ییدانشجو -یانجمن علم 16 یبرا یمیلا یو فعال ساز یجادمربوط به ا یکارها انجام  

 جشنواره پژوهش استان البرز یجهت برگزار یتهکم ییاجرا یها یتفعال انجام 

 آنالین مسابقات جشنواره قران و عترت پردیس یو آزمون ها یمسابقات قران یتوب سا یراه انداز 

 دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز یسپرد یومهربار یهوشمندساز طرح 

 دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز یسپرد یکباغ بوتان یهوشمندساز طرح 

 و همکاران یاندانشجو یو رفع مشکالت نرم افزار پاسخگویی 
 

 : )ELearn(یکیالکترون یادگیریسامانه  یبانیواحد پشت یها یتاهم فعال     

 شامل یدو اسات  یاندانشجو یلرنبه مشکالت ا پاسخگویی: 

 یموتو دانشجوها به صورت ر یداسات یوتریمشکالت کامپ رفع 

 زنده یدر کالس ها یدو اسات یاندانشجو یرمشکالت مربوط به صدا و تصو بررسی 

 یمجاز یمربوط به اتصال به کالس ها یراداتو رفع ا بررسی 

 نمودن استاد و دانشجو به درس اضافه 

 و یریآزمون، ادغام دروس،  گزارش گ یدر خصوص نحوه برگزار یدالزم به اسات یها ییکمک و راهنما انجام 
... 

 الزم تا  انجام آن یها یگیریو پ یکتارسال ت یقموارد مربوط به تهران از طر  ارجاع 
 

 :واحد سخت افزار یها یتاهم فعال      

 در  واحدهای پژوهشی،  یجانب یعامل ودستگاهها یستمو رفع کلیه نیازهای نرم افزاری و نصب س پاسخگویی
دفترمشاوره،  پشتیبانی و  ی،بهدار یندگی،خوابگاه ها،  کتابخانه، نهاد نما ی،و مال یادار یی،دانشجو ی،آموزش
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رستوران، تربیت بدنی و پارک علم  ی،ه مرکزیشگاآزما ی،عمرانی، انتظامات و حراست، اداره اموال و انبار مرکز
  یوفناور

 مورد اشاره یواحدها  یانهرا یسخت افزار یرو تعم یابی عیب 

 انتظامات، حراست، خوابگاه  ینی،کارگز ی،دفتر حقوق یدر واحدها یددستگاه جد یدو خر یجهت بروز رسان مشاوره
 یروابط عموم یندگی،خواهران،  نهادنما

 یستمنصب س یتبهبود سرعت کار و قابل یبرا یمرکز یتسا یها یانهدستگاه از را 40 یسخت افزار ارتقاء 
 ( RAMیشو افزا SSD نصب هارد) آنها یبر رو 10 یندوزعامل و

 یمرکز یتبه سا یدجد یانهدستگاه را 4کردن  اضافه 

 یستمنصب س یتبهبود سرعت کار و قابل یخواهران برا یتسا یها یانهدستگاه از را 10 یسخت افزار ارتقاء 
 ( RAMیشو افزا SSD نصب هارد)  آنها یبر رو 10 یندوزعامل و

 یک شبکه داخلی در واحد پشتیبانی جهت به اشتراک گذاری اطالعات کارشناسان واحد عمرانی ایجاد 

 (یسک یضتعو یا یسکهاردد یضتعو یا یندوزاز اطالعات در مواقع لزوم )مانند نصب و یباننسخه پشت تهیه 

 سرور یعامل بر رو یستمو س یورهاو درا یافزاربانک نرم یروز رسان به FTP یسردپ 

 دانشگاه از  یکدستگاهها و ارجاع  موارد مربوط به انفورمات یابی یروسآن و و یو به روزرسان یروسضدو نصب
 جهت رفع اشکال دستگاه ها یکتارسال ت یقطر

 دارند، جهت  یفمتوسط و نسبتاُ ضع یکه منابع سخت افزار ییدستگاهها یعامل بر رو یستمس یساز ینهبه
 یوترهاو ارتقاء کامپ یدخر ینهدر هز ییو صرفه جو ییکارا یشافزا

 و حضوری یبه صورت تلفن ارباب رجوع یربه دانشجویان و سا پاسخگویی 

 یکتدانشگاه و ثبت ت یکاشکاالت مربوط به سامانه ها از انفورمات پیگیری 
 

 :مخابرات      

 زوجی  50متر و نصب پست  50متر کابل خوابگاه برادران از هوایی به زمینی با حفاری حدود  300حدود  یلتبد
  خط یاز مشکالت قطع یشگیریجهت پ

 از  یشگیریمتر کابل با لوله فلکسی با بست روی دیوار ضلع شرقی خوابگاه برادران جهت پ 200حدود  نصب
 سرقت

 5  صنایع و ساختمان آموزشی در دانشکده نصب گردیدزوجی برای گروه  50عدد پست بارانی 

 400  عدد رفع خرابی از خطوط داخلی و شهری ادارات و منزل سازمانی با کابل کشیهای مربوطه انجام گرفته
 است

 متر حفازی و کابل کشی از ام دی  300حدود  یعیاشکاالت خطوط تلفن دانشکده منابع طب یرفع اساس جهت
 .تا مرکز مخابرات دانشکده منابع طبیعی در حال انجام می باشداف مرکز مخابرات پردیس 

 متر حفاری وکابل کشی در حال انجام می باشد 100منازل سازمانی منابع طبیعی سمت بهداری حدود  برای. 

 یبان یمدستگاه سانترال مخابرات و س یبانیو پشت نگهداری 
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 همایش ها، نشست ها و سخنرانی علمی برگزار شده 

 

 

 1399پردیس در سال  همایش های برپا شده درفهرست : 7جدول

 

 تفاهم نامه های منعقد شده
پژوهشی پردیس با بسیاری از نهادها و بخش خصوصی از طریق تنظیم و انعقاد تفاهم نامه های مختلف، همکاری های 
ضمن خدمات رسانی وسیع تر به جامعه، به تدارک پژوهش های هدف مند در جهت نیازها و مشکالت سبب می شود 

 تفاهم نامه در زمینه های مختلف منعقد و فرایند اجرایی آن آغاز شد.13، 1399جاری بیانجامد. در سال 
 

 

 

 واحد همکار گروه/دانشکده /پردیس تاریخ برگزاری کارگاه/نام وبینار/ نشست

  علوم باغبانی  09/06/1398 اولین وبینار تخصصی درخت زندگی
  علوم باغبانی 03/12/1399 دومین وبینار تخصصی درخت زندگی
  علوم باغبانی 06/12/1399 سومین وبینار تخصصی درخت زندگی

ها، مراتع و سازمان جنگل بین یهمکار ینشست بررس
 و دانشکده منابع طبیعی کشور یزداریآبخ

ها، مراتع و سازمان جنگل یعیدانشکده منابع طب 27/05/1399
 کشور یزداریآبخ

نشست بررسی همکاری بین سازمان جهادکشاورزی 
 استان البرز و پردیس

 سازمان جهادکشاورزی استان البرز پردیس 26/12/1399

اداره کل میراث فرهنگی،  پردیس 27/12/1399 نشست دریافت مجوز موزه جانور شناسی
گردشگری و صنایع دستی استان 

 البرز

وبینار ترکیب ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک 
 برای تعیین نقاط فعال بیوژئوشیمیایی

انجمن علمی و کانون دانش  خاکموسسه تحقیقات زیست محیطی  24/12/1399
آموختگان گروه مهندسی آبیاری و 

 آبادانی

وبینار آموزش و پژوهشی و اشتغالزایی و کارآفرینی 
 پایدار بخش منابع طبیعی و محیط زیست کشور 

اتحادیه انجمن های علمی منابع  20/12/1399
 طبیعی و محیط زیست ایران 

سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور و دانشکده منابع 

 طبیعی 

-وبینار مهار سیالب در منشاء، راهکاری علمی 
 اقتصادی

اتحادیه انجمن های علمی منابع  17/10/1399
 طبیعی و محیط زیست ایران

 یعیدانشکده منابع طب

  یعیدانشکده منابع طب  انجمن جنگلبانی ایران 20/12/1399  آسیب شناسی خطر آتش در جنگل ها و مراتع یناروب

نشست بررسی همکاری بین دانشکده  علوم و فنون 
 نوین و پردیس

  پردیس 5/12/1399

 12میزبان  1399پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در طول سال 
نشست تخصصی با مشارکت  5وبینار و  7رویداد پژوهشی، شامل 

طیف متنوعی از پژوهشگران، دانشگاهیان و دانشجویان بود که 
دستاوردهای علمی و یافته های پژوهشی خود را به اشتراک، 

 بحث و تبادل نظر گذاشتند.
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 1399پردیس در سال  تفاهم نامه های همکاری درفهرست : 8جدول

 طرف تفاهم موضوع تفاهم نامه ردیف

 یککشور مکز  CIADموسسه  استفاده از توانایی های علمی تحقیقاتی طرفین 1

 البرز یاستاندار استفاده از توانایی های علمی تحقیقاتی طرفین 2

 کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس استفاده از توانایی های علمی تحقیقاتی طرفین 3

 اداره کل میراث فرهنگی استان البرز توانایی های علمی تحقیقاتی طرفیناستفاده از  4

 شهر کرج یاسالم یشورا یمرکز پژوهش ها استفاده از توانایی های علمی تحقیقاتی طرفین 5

 یرانا یدولت یبازرگان یشرکت مادر تخصص استفاده از توانایی های علمی تحقیقاتی طرفین 6

 شرکت بازرگانی بازاریان ایران زمین علمی تحقیقاتی طرفین استفاده از توانایی های 7

 شرکت آریا سپید سلولز استفاده از توانایی های علمی تحقیقاتی طرفین 8

 باز و انتقال وستا یمرکز نوآور استفاده از توانایی های علمی تحقیقاتی طرفین 9

 یاتجارت آرشرکت مدرن  استفاده از توانایی های علمی تحقیقاتی طرفین 10

 شرکت توسعه دامپروری و کشاورزی امداد استفاده از توانایی های علمی تحقیقاتی طرفین 11

 شرکت معماران آلومینیم تخت جمشید استفاده از توانایی های علمی تحقیقاتی طرفین 12

 و دانشمندان جوان یشمندانجشنواره اند ینطرف یقاتیتحق یعلم یها ییاستفاده از توانا 13

 

 پردیس  موسسات پژوهشی 
پردیس  به شرح جدول زیر در موسسات پژوهشی در حوزه های تخصصی گوناگون مرتبط با مأموریت های پژوهشی 5

 .کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت دارند

 

 1399پردیس در سال موسسات پژوهشی فهرست : 9جدول

 

 

 

 یدانشکده متول نام موسسه یفرد

 یعیمنابع طب حکمرانی منابع طبیعیمرکز تحقیقات  1

 مهندسی وفناوری کشاورزی های زیرزمینیمؤسسه پژوهشی تحقیقات آب 2

 یاقتصاد و توسعه کشاورز یسکو ر یمهب یموسسه پژوهش 3

 مهندسی وفناوری کشاورزی آب و خاک یطیمح یستز یقاتموسسه تحق 4

 یکشاورز یعلوم و مهندس یاهیگ یماریهایآفات و ب یولوژیککنترل ب یموسسه پژوهش 5
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 قطب های علمی  پردیس 

 
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  به شرح جدول زیر در در حوزه های تخصصی با مأموریت های پژوهشیقطب علمی   6

 .فعالیت دارند
 

 1399در سال  پردیس کشاورزی و منابع طبیعیی علمی قطب هاعناوین : 10جدول
 دانشکده مربوطه نام قطب علمی ردیف

 یکشاورز یعلوم و مهندس ایجاد نژاد گوسفند چند قلوزاد و بی دنبه 1

 یکشاورز اقتصاد و توسعه تدوین برنامه جامع بهره وری و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایران 2

 یکشاورز یعلوم و مهندس درختان میوه معتدله 3

 یکشاورز یعلوم و مهندس گیاهان دارویی 4

 یکشاورز یعلوم و مهندس های هرز و گیاهان مهاجم در شرایط تغییر اقلیممدیریت علف 5

 یکشاورز یعلوم و مهندس مدیریت عوامل کاهش دهنده عملکرد پایدار حبوبات تحت شرایط کم آبی 6

 

 

 
 

 

 

 

 

 علمی پژوهشی منتشر شده نشریات

جدیدترین یافته های مقاله  805شماره و 55 مشتمل برعنوان نشریه علمی پژوهشی در مجموع  14، 1399طی سال 
 پژوهشی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی را در اختیار تصمیم گیرندگان و برنامه ریزیان کشور قرار داد.
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 نشریات علمی پژوهشی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی
 

 تحقیقات آب و خاک

 (یکشاورز یوفناور یمهندس)دانشکده 

 اقتصاد و توسعه ایرانتحقیقات 
 (یدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز)

 جنگل و فراورده های چوب
 (یعیمنابع طب)دانشکده 

 دانش گیاهپزشکی
 (یکشاورز یعلوم ومهندس)دانشکده 

 شیالت
 (یعیمنابع طب)دانشکده 

 علوم باغبانی ایران
 (یکشاورز یعلوم ومهندس)دانشکده 

 علوم دامی ایران
 (یکشاورز یعلوم ومهندس)دانشکده 

 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی

 (یکشاورز یعلوم ومهندس)دانشکده 

 علوم گیاهان زراعی ایران
 (یکشاورز یعلوم ومهندس)دانشکده 

 محیط زیست طبیعی
 (یعیمنابع طب)دانشکده 

 مرتع و آبخیزداری
 (یعیمنابع طب)دانشکده 

 مهندسی بیوسیستم کشاورزی
 )دانشکده مهندسی وفناوری کشاورزی(

Desert 
 (ابانیب یالملل نیب قاتیمرکز تحق)

Food and Bioprocess Engineering 
 )دانشکده مهندسی وفناوری کشاورزی(
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پردیس پارک علم و فناوریعملکرد   
 

  

 
های بیوتکنولوژی و سایر رشته کشاورزی ، منابع طبیعی،های این شعبه  با هدف حمایت از طرح های نوآورانه در رشته

در پردیس کشاورزی و منابع  1388با توجه به در دسترس بودن امکانات آموزشی، علمی و آزمایشگاهی، در سال  مرتبط

 اندازی شد.طبیعی دانشگاه تهران، راه

 عملکرد شعبه:

شرکت فارغ التحصیل شده اند  91 و تعداد شرکت پذیرش شده اند  36تعداد در این مجموعه از آغاز راه اندازی تا کنون  

درصددد از شددرکت های فارغ التحصددیل از طریق ارتباطات موثر با پردیس، موفق به ادامه فعالیت در خارج از 60و حدود  

 شرکت موفق به ارتقاء از دوره رشد به دوره پسارشد شده اند. 7طی این مدت تعداد مجموعه پارک شده اند. 

سال  شتند که  13داد نیز تع 1399در  ست اولیه پذیرش دا ضی درخوا مورد مدارک مربوطه را تامین و در مراحل  8متقا

 شرکت در این مجموعه حضور دارند،   20، تعداد 1399بررسی و داوری قرار گرفتند. در پایان سال 

 

 :به تفکیک حوزه های فناوری  99آمار شرکتهای مستقر در سال 

 

 فناوری نانو  و  تجهیزات پیشرفته نفت و گاز  ،محصوالت شیمیایی پیشرفته  :سایر حوزه ها عبارتند از *
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صنایع غذایی و علوم دارویی
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رلمکانیک، الکترونیک  کنت

سایر



 کشاورزی و منابع طبیعی دادکشنگانمعاونت ژپوهش و فناوری  1399در سال  پردیسعملکرد پژوهشی 

  

      ارتباط با صنعت و جامعهاداره امور پژوهشی و  26 

 

 باشد:فهرست شرکت های مستقر در این شعبه به تفکیک زمینه فعالیت به شرح جدول ذیل می

 محصول ایده محوری/ زمینه فعالیت نام مدیر عامل نام شرکت ردیف

های گیاهان دارویی از طریق  نهال و فراورده تولید بذر و شکوفه شهرزاد سلول فناور دارو 1
 کشت بافت

پروتکل تولید انبوه و همچنین نشا یا نهال گیاهان دارویی 
 -آب بشقابی -مورینگا -استویا -ارزشمند مانند )گل محمدی

 بلوبری و. -عناب -پنیر باد

مجاز در خوراک دام تولید کنسانتره، مکمل و افزودنیهای  مصطفی صادقی بهبد رشد افزون البرز  2
 و طیور

 درصد برای مرغ گوشتی 2.5و  5خوراک کنساتره 

مجتبی امام  رادین دام فرتاک  3
 وردی

کنترل کیفی مواد غذایی و آنالیزهای ژنتیکی، ارایه 
افزودنی های غذایی نوین و کار آمد، فرموالسیون و تولید 

 مکمل های اختصاصی و خوراک دام

 سلنیوم آلی

 پلیس همیار خودرو هوشمند پالک  پلیس همیار خودرو هوشمند پالک  مریم پیروی آرتا کوشش ویرا دانش 4

تشخیص تقلب در روغن زیتون با استفاده از طیف سنجی  هادی رضایی راد رستاک تدبیر نامی 5
سازی مبتنی بر هوش الکتریک و روش مدلدی

 محاسباتی

 زیتونطراحی و ساخت دستگاه شناسایی تقلب در روغن 

انوشیروان  سگال به رویش خاک 6
 شیروانی

های میکوریزی اختصاصیِ قارچ تلقیحاستفاده از مایه 
ها در نهالستان، گلخانه، مزارع، برای توانمندسازی نهال 

مانی وکاهش مصرف  ها به منظور افزایش زنده رویشگاه
 آب

 های میکوریزای تخصصیقارچ  تلقیحمایه 

دارویی بهار گیاهان  7
 سپینود

محمد حسن 
 رحمانی سراجی

تولید شربت گلسرخ به عنوان تقویت قلب و مغز، با 
 مکانیسمهای ثابت شده

 شربت تقویت قلب و مغز

 و دور کننده حشرات SuperOil)دفع آفات کشاورزی(     آفات کنترل به منظور تولید محصوالت وحید حسینی نوه پویا زیست پاس البرز 8

ارائه دهنده خدمات در بخش بازرسی و آزمون و   مجید خانعلی آزمون برهان صنعت 9

همکار  واحد و ادوات کشاورزی و ماشین آالت ارزیابی

 توسعهمکانیزاسیون کشاورزی آزمون مرکز

خدمات در حوزه آزمون و ارزیابی ماشین های کشاورزی و 
 صنایع تولیدی

شهدینه سازان شفا  10
 بخش

 محلول بره موم بره موم محلول تولید  دادگسترشهرام 

 مهلیوروش تخلخل به ی گیرازه نده استگاد فناوریهای اکتشاف و تولید و ازدیاد برداشت از مخازن علی میثاقی انرژی توانا کیش 11

میزان سنجش  12
 پاسارگاد

آزمایشگاه همکار استاندارد ، اندازه گیری فعالیت و  پونه امینی گرام
آنالیز خصوصیات فیزیکی و خلوص آنزیم های صنعتی ،

 شیمیایی مواد غذایی  

 یی اغذو صنعتی ی نزیمهاآتعیین فعالیت دن یی کراجرا

پاالیه گستر سیمرغ  13
 ایرانیان

محمد مهدی 
 شیر محمدی

های ماسک و  FFP2انواع مسکهای تنفسی و فیلتر دار  تولید فیلترهای هوای چند منظوره
 کتیو اکربن 

محمد مرادی  دام گستر پیشگام 14
 شهر بابک

روش تلقیح مصنوعی گوسفند به زی روش بومی سال و نتقاا اصالح نژاد گوسفند  ) تولید اسپرم منجمد گوسفند ( 
 سکوپی روالپا

طرح جامع ساماندهی کمی و کیفی)هلدینگ( تولید  حبیب خیری  نیکان دام آروین 15
 محصوالت طیور 

 پسماند صنایعاز کی حاصل راخوم قالا

 دنبه کم وبی زاوگوسفند چند قلو اصالح نژاد  دام و طیور پرویز عزیزی نو اندیش البرز  16

اندیشه سازان صنعت  17
 اطلس

محمد مهدی 
 حق شناس

ماشین آالت طراحی، بهینه سازی و ساخت تجهیزات و 
 داروسازی با رویکرد دانش بنیان و علمی

 دستگاه پولیشر کپسول
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ابوالقاسم قاسم  حساب رایان 18
 پور

انجام خدمات رایانه ای طراحی نرم افزار، نصب شبکه 
های کامپیوتری سخت افزاری و آموزشی اتوماسیون 
مالی و اداری )طراحی نرم افزار های یکپارچه مالی و 

 خرید و فروش در خصوص موضوع شرکتاداری( و 

 حاسبان دات نتوتولیدسیستم مطراحی

 

 کود های زیستی تولید قارچ کش زیستی با منبع باکتریایی محمدجواد اوستا رویان تیسان سبز 19

محصوالت غذایی بیولوژیک مبتنی بر مواد طبیعی و  لیال میثاقی زیست پژوهان توانا 20
 گیاهان دارویی

 خوراکیپاستیل 

 

 

 بر اساس میزان مشارکت اعضای دانشگاهی: 1399آمار شرکت های مستقر در سال 

 

 

ر دشرکت مستقر 20مجموعه 
شعبه پردیس کرج

شرکت در 10
مرحله رشد 

شرکت دارای 3
عضو هیأت علمی 

دانشگاه تهران

دارای شرکت 4
ل فارغ التحصیعضو 

یا دانشجو

شرکت در 9
دمرحله پسا رش

شرکت دارای 4
عضو هیأت علمی 

دانشگاه تهران

شرکت دارای 1
ل عضو فارغ التحصی

یا دانشجو

شرکت 1
توسعه

رشد
50%

پسارشد
45%

توسعه
5%

درصد شرکت ها بر اساس مرحله پذیرش 
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 بخش مطالعات:

 در راستای توسعه برنامه های شعبه مطالعات ذیل انجام و گزارش آن ارایه گردیده است: 1399در طی سال 

 گزارش راه اندازی شعبه تخصصی پارک دانشگاه تهران در بخش کشاورزی و منابع طبیعی  .1

 گزارش راه اندازی تجهیز و توسعه مر کز نوآوری .2

 

 مرکز نوآوری:

 در راستای توسعه مرکز نوآوری پردیس اقداماتی به شرح ذیل صورت گرفته است: 1399درسال  

-جهیز مرکز نوآوری به پارک دانشگاه تهران و معاونت علمیتهیه،تدوین و ارسال گزارش راه اندازی و ت .1

 فناوری ریاست جمهوری

متر مربع در سالن شهدای پردیس،  300تخصیص و آماده سازی فضای کار اشتراکی به مساحت تقریبی  .2

 اختصاص سالن جلسه و سالن کنفرانس ویژه این مرکز با نصب تابلو ها

سمارت ایکس با محوریت کشاورزی هوشمند برای استقرار در مراحل قانونی جذب شتاب دهنده تخصصی ا .3

 مرکز نوآوری

اعالن فراخوان تخصصی جذب تعدادی ایده نوآورانه در مرکز نوآوری. متقاضیان پس از بررسی پرونده به  .4

 برنامه های رویش و شکوفایی هدایت و یا به شتاب دهنده تخصصی برای جذب هدایت شدند.
 

خارج از دانشگاه 
65%

عضو هیات علمی 
19%

دانشجو/دانش آموخته 
16%

هنسبت مجموع شرکت های مستقر به شرکت های دارای عضو دانشگا
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 در پردیس  کشور باغ گشت پروژه  نخستینطراحی از ی گزارش
 

 داتیگردشگر با تول ییاست که ضمن آشنا یکشاورز یدیتول یو تفرج در فضا حیاز تفر یشکل ،یکشاورز یگردشگر
  یاز محصوالت کشاورز یمتنوع فیو برداشت ط داشترا در کاشت، مشارکت مراجعه کنندگان  نهیزم ،یمتنوع کشاورز

 نیاست. ا Farm Tourism ای Agricultural Tourism  یمعادل واژه یمزرعه گرد ایمزرعه  گشت آورد. یفراهم م
 وهیم دنیاطراف مزرعه، برداشت محصول، چ ییمناظر روستا داریمانند د یگوناگون یهاتیشامل فعال یگونه از گردشگر

 گرید ودرست کردن آرد، نان  ات،یبرداشت عسل، درست کردن لبن ،یاسب سواربرداشت ماهی پرورشی،  ،یو سبز
 یرا برا فضاهایی ایدارها اتاق مزرعه یتواند همراه با اقامت باشد، برخ یم ،یگونه گردشگر نیاست. ا یمحصوالت محل

مزرعه که گشت ییکنند. در کشورها یآماده م چادرزدن یرا برا ینیزم یو برخ نندیب یگردشگران تدارک م یمنظور برا نیا
 یابیدست ندیمحصوالت خود و فرا توانندیم کیارگان یهامزرعه ژهیو به و یسنت یهاکوچک، مزرعه یهارونق دارد مزرعه

دسته از باغ ها  نیاز زمان اوقات فراغت در ا یکردن بخش یکنندگان به اشتراک بگذارند. سپر دیبه آن را با مردم و بازد
بخش در کنار خانواده در  یشاد زمان کیشهر قرار دارند، ضمن صرف  هیحاش ایکه درون شهر  یهنگام ژهیو مزارع، بو

 یکشاورز یآموزش ها یبرا یبستر ،یخسته کننده شهر محیطمتفاوت از  ییفضا سرسبز، توام با آرامش و در یطیمح
 آورد. یفراهم م یستیز طیپردامنه مح یها ییمحصول و آشنا دیتول ییو توانا

باغ چند  کیو به عنوان  یهدف نیبه چن یابیدست یاز موقوفات دانشگاه تهران است که برا یکیدر شهرقدس،  ییبقا باغ
و منابع  یکشاورز سیتوسط استادان پرد ،یو دام یمختلف محصوالت زراع داتیاز تول یو بهره بردار دیتول یمنظوره برا

این نخستین بار است که محصول فکر و تالش فنی چند عضو هیأت علمی از گروه های شده است.  یزیطرح ر ،یعیطب
طرح  هیتوج لیو تحل یابیگزارش ارزمختلف آموزشی به عرضه طرحی با ابعاد اجرایی در این پردیس منجر شده است. 

گروه آموزشی و  6عضو هیأت علمی از  11ی برای احداث نخستین باغ گشت دانشگاه تهران، با مشارکت شنهادیپ یها
همکاران فنی هر یک تهیه شده تا با ساز و کاری که در دانشگاه تدبیر خواهد داشت در سالی که برای جهش تولید هدف 

اغت با ابعاد اقتصادی ایجاد کند و ضمن دانش افزایی شمار زیادی از گذاری شده است، بتواند پیوندی میان آموزش و فر
شهروندان در گروه های سنی مختلف، بتواند بستری برای عرضه محدود تولیدات کشاورزی ارگانیک به متقاضیان باشد. 

از فضاها به  راهکارهای پیش بینی شده در این طرح همچنین به نهاد خانواده اهمیت زیادی قائل شده و طراحی بخشی
گونه ای است تا اعضأ خانواده در کنار یکدیگر ضمن پرکردن اوقات فراغت نیم روزه با کاشت، داشت و برداشت محصوالت 
کشاورزی آشنا شده و در آن مشارکت داشته باشند. توجه آموزشی دیگر در این طرح بر کودکان استوار بوده و با پیش 

حوطه، ضمن آموزش کودکان در فضای باز و آزاد، زمینه ساز رشد مهارت های بینی مدرسه طبیعت در بخشی از این م
فکری و تحرک بیشتر آنان و ترکیبی از آموزش و بازی خواهد بود. طراحی باغ براساس اصول و موازین علمی و با ترکیبی 

دانشجویان نیز کاربرد از الگوهای هنری و معماری بومی تالش داشته است به عنوان نمونه ای آموزشی برای بازدید 
آموزشی پردیس کشاورزی و  -داشته باشد. پیش بینی شده است، تمام نهاده های اصلی این باغ از عرصه های پژوهشی

ی هیگزارش توج نیامنابع طبیعی دانشگاه تهران تأمین و زیر نظر استادان این مجموعه آموزشی مدیریت و هدایت شود. 
 یها تیظرف ،عرصه نیدر ا یعیو منابع طب یدر حوزه کشاورز یدیتول یفرصت ها یمعرف نضم ،تالش داشته است

 آشکار سازد.برای تصمیم سازان را  یبرنامه ا نیچن یاقتصاد
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 در باغ گشت فعالیت های پیش بینی شده
مجموعه باغ گشت دانشگاه تهران، به عنوان نخستین فضاهای طرح ریزی شده برای گردشگری کشاورزی، تالش دارد 

متنوعی از فعالیت های تفرجی را با فرایند مهارت آموزی و تجربه عملی در فضای باز و آزاد با یکدیگر بیامیزد و زمینه 
مناسبی برای پرکردن اوقات فراغت اعضأ خانواده در تفرجی نیم روزه تا یک روزه را فراهم نماید. موقعیت جغرافیایی باغ 

دسترسی از تهران و کرج و همجواری با شهر قدس و شهرک های اقماری شهرهای مورد برنامه ریزی از نظر زمان 
یادشده سبب خواهد شد، به تدریج طیف وسیعی از گردشگران این مکان را مقصد مراجعه خود قرار دهند. فضاهایی که 

امل کاربری های برای فعالیت های یادشده در این مرحله از برنامه ریزی برای این مجموعه هدف گذاری شده است ش
 زیر است که هریک به اختصار معرفی می شود:

 مزرعه یا باغ خانواده 

  پرورش و صید ماهی 

 مدرسه طبیعت 

 تاکستان ها با انگور های اصالح شده و ارگانیک 

 )باغ محصوالت ویژه و لوکس بازار پسند )بری ها 

 گلزار گل محمدی و گالب گیری 

 دریاچه مصنوعی 

  رستوران مزرعه 

 
 یا باغ خانواده: مزرعه

متر مربعی است که هریک دارای یک آالچیق است. به همین منظور  120تا  100قطعه زمین  21مزرعه یا باغ خانواده 
متر مربعی پیش بینی شده است. قطعات فوق به همراه آالچیق به شکل روزانه  20آالچیق  5مترمربعی و  16آالچیق  16

اده می شود و خانواده های مستأجر می توانند با فراهم شدن نهاده های مورد نیاز)آب، تا ساالنه به افراد متقاضی اجاره د
برق، نهال، نشأ، بذر( و ادوات کشاورزی، زیر نظر مربی آموزش دیده به کشت سبزی کاری، صیفی یا محصوالت زراعی 

ین فرصت ضمن فراهم سازی بستری دلخواه خود بپردازند و آن را نگهداری و از محصوالت تولیدی بهره برداری کنند. ا
برای آشنایی با روش های کشاورزی پایدار، اعضأ خانواده را در زمان های معینی برای گذران اوقات فراغت در کنار 
یکدیگر در فضای باز و آزادی که در اختیار آنان قرار دارد، گرد می آورد و ضمن تولید محصوالت ارگانیک و سالم، آنها را 

 ن کشاورزی و مزرعه داری خرد مقیاس آشنا و همراه می سازد.با علوم نوی
 

 پرورش و صید ماهی:
ماهیگیری از استخر، امروزه به یکی از تفریحات فراگیر مردم و بویژه 

ورزشی تبدیل شده است و به -عالقه مندان به این فعالیت تفریحی
در  تدریج به بسیاری از استخرهای پرورش قزل آال راه باز کرده است.

طراحی باغ بقایی، پرورش ماهی قزل آال با شیوه و متد علمی زیر نظر 
استادان گروه شیالت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، مد نظر قرار 
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از گرفته است و ماهی های تولید هم توسط سرپرستان این بخش پس 
رسیدن به ابعاد اقتصادی برداشت شده و به فروش می رسد و یا امکان 

ر محل مهیا می شود. همچنین به عالقه مندان اجازه داده می طبخ آن د
شود با استفاده از چوب های ماهیگیری لنسر به برداشت ماهی مبادرت 
کنند. همچنین ابزار مناسب صید نیز برای آن دسته از گردشگرانی که 
عالقه مند هستند با این فعالیت لذت بخش آشنا شوند پیش بینی شده 

موزش دیده، صید با قالب را تجربه کرده، با فنون آن و زیر نظر مربی آ
 آشنا خواهند شد.

 .استبا آب دائم و مکفی مترمربع  123 یگریو د 163 یبه مساحت ها یدو استخر بتون یدر حال حاضر دارا ییباغ بقا
و استخر  یبهره بردار یقزل آال در نظر گرفته شده اند. استخر اول برا یپرورش ماه یطرح، هر دو استخر برا نیدر ا

توان  یدر صورت نبود گردشگر م زنی دوم استخر از گرچه. است ( اختصاص داده شدهsport fish) یورزش دیص یدوم برا
. ادامه می یابد نیفرورد انیتا پا آغاز واز مهر ماه  شده کههفت ماهه در نظر گرفته  یپرورش ماه دورهکرد.  یبهره بردار

 نیو به ا ابدی امتدادبه دوره پرورش اضافه گردد و تا تابستان  زین گریتواند چند ماه د یبودن هوا مالبته در صورت مساعد 
شروع خواهد شد و  1400از سال  یگذار هیسرما نیخواهد شد. بنابرا شتریو درآمد ب افتهی شیها افزا یوزن ماه بیترت
 خواهد بود. 1401و کسب درآمد از سال  یبهره بردار نیاول یول ردیگ یانجام م 1400در مهرماه  یزیر یماه
 

 مدرسه طبیعت:

های شخصی، آموزان برای یادگیری مهارتمدرسه طبیعت، یک الگوی ارائه آموزش در فضای باز است که در آن دانش
بخش است الهامکنند یا در آن به کسب تجربه می پردازند. اینکار فرایندی اجتماعی و فنی از فضاهای طبیعی بازدید می
نفس از طریق یادگیری در فضای طبیعی و شبه  به هایی برای رشد اعتمادکه به کودکان، جوانان و بزرگساالن فرصت

سال در دانمارک  7( برای کودکان زیر Forest schoolمیالدی اولین مدرسه طبیعت ) 50در دهه  دهد.طبیعی  ارائه می
در مشهد افتتاح شد، مدرسه  1393در سال  رانیدر ا عتیمدرسه طب نیشد. نخستافتتاح شد و بعد وارد کشورهای دیگر 

مدارس  شتریهرچه ب سیو تأس لیتشک یبرا یقرار شد مدل ،رانیا عتیمدارس طب نیتراز فعال یکیمشهد  کنجیکاو
دبستانی تا راهنمایی،  مدارس طبیعت می توانند به صورت دوره ای از گروه های سنی، بویژه از پیش باشد. رانیدر ا عتیطب

دانش آموز بپذیرند و طی یک آموزش نیم روزه در محیط های باز و آزاد، فضای آموزشی دانش آموز را متفاوت ساخته آن 
را با مهارت های میدانی و تجارب فردی همراه کنند. مدرسه های طبیعت با یک زمین بازی با سازه های طبیعی و متفاوت 

هری وجود دارد، همراه می شوند تا کودکان بازی های خالق و اعتمادبخش را نیز تجربه کنند. از آنچه در پارک های ش
تمام باغ طرح ریزی شده را می توان گستره آموزش، بازدید و تجربه اندوزی این مدرسه قلمداد نمود، اما به طور مشخص 

متر از زمین پیش بینی شده برای  450است. مترمربع از فضای باغ به این امر اختصاص یافته  500گستره ای به وسعت 
متر مربع در قالب یک آالچیق بزرگ به آموزش های متمرکز با  45یک زمین بازی کودک و نوجوان و مساحتی بالغ بر 

روز در هفته و هر روز در دو نوبت پذیرای  5ابزار سمعی بصری اختصاص خواهد یافت. پیش بینی شده است این مدرسه 
ساعت تجربیات محیط زیستی و کشاورزی کسب می کنند  4ش آموز باشد که توسط مربی آموزش دیده طی دان 30تا  25

 !Error شکل. و ارکان طبیعی مهم مانند آب، خاک، گیاه و جانوران را لمس و در معرض مشاهده خود قرار می دهند



 کشاورزی و منابع طبیعی دادکشنگانمعاونت ژپوهش و فناوری  1399در سال  پردیسعملکرد پژوهشی 

  

      ارتباط با صنعت و جامعهاداره امور پژوهشی و  33 

 

No text of specified style in document.-1  طرحی شماتیک از زمین بازی یک مدرسه طبیعت و برخی سازه
 های آن را نمایش می دهد.

 

 

  

  
فضاها و سازه های پیش بینی شده برای مدرسه  Error! No text of specified style in document.-1 شکل

 طبیعت

 ریز میوه های لوکس:
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بری ها میوه های کوچک، مدور، نرم و خوش رنگ با خواص  سالمتی بخشی هستند که امروزه توجه مصرف کنندگان 

بسیاری را به خود جلب کرده و بازار ارزشمندی ایجاد کرده اند. اکثر بری ها طعم شیرین یا ترش دارند و به طو ر معمول 

و آنتی اکسیدان هستند. بررسی ها نشان داده استفاده از بری ها در رژیم غذایی از بیماری های  Cغنی از فیبر، ویتامین 

جدی جلوگیری کرده یا عالئم آن ها را کاهش می دهد. تنظیم قند خون، کاهش کلسترول خون، سالمتی عروق و سالم 

م بری می توان به بلوبری، رزبری، بخش بری ها عنوان شده است. از انواع مه سازی پوست، از جمله خواص سالمتی

 Error! No text of specified style in شکل گوجی بری، توت فرنگی، کرنبری و آکای بری اشاره نمود.

document.-2 .نمونه هایی از بری ها را نمایش می دهد 

    
 بلوبری کارنت بری کارنت بری گوجی بری

 نمونه ای از بری ها Error! No text of specified style in document.-2 شکل

تجربیات ارزنده و اثربخشی در تکثیر و پرورش انواع بری توسط استادان گروه باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

مترمربع از اراضی باغ برای بازدید و بهره برداری  5000در اختیار است که بخشی از این تجربیات در زمینی به وسعت 

ست و به شیوه ارگانیک پرورش می یابند و آبیاری آنها قطره ای خواهد بازدید کنندگان عرضه خواهد شد. بری ها بر دارب

تن در هکتار دارند و از سال سوم، محصول آنها قابل عرضه به متقاضیان  10بود. این محصوالت ارزشمند تولیدی بالغ بر 

ماهه(  4تا  3باردهی  است. مطابق پیش بینی های صورت گرفته فاز نخست این طرح با رازبری قرمز رقم سپتامبر )دوره

آغاز خواهد شد و در ادامه رازبری زرد، بلک بری و سایر بری ها در صورت فراهم بودن شرایط و ملزومات کاشت به 

قطعات کاشت افزوده خواهد شد. بنابراین اساس طرح مبتنی بر کاشت و نگهداری رازبری قرمز است. که مشخصات آن 

 مشاهده می شود. Error! No text of specified style in document.-3 شکلدر 

 

 ویژگی های رزبری مورد استفاده در باغ Error! No text of specified style in document.-3 شکل
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یکی از دستاوردهای پژوهشی تقاضا محور در پردیس کشاورزی 

منابع طبیعی، اصالح ارقام مختلف انگور و عرضه آن به و 
نهادهای دولتی و بخش خصوصی بوده است. این ارقام اصالح 
شده از بازده باال، مقاومت مناسب نسبت به تنش های محیطی و 

 1کیفیت بسیار مناسب برخوردار هستند. پیش بینی شده است، 
عرضه ارقام هکتار از اراضی جنوبی باغ به احداث تاکستان و 

مختلف انگور اصالح شده که به شیوه ارگانیک تولید می شوند، اختصاص یابد. مراجعه کنندگان ضمن بازدید از 
این تاکستان و آشنا شدن با نحوه کاشت، داشت و فرایند برداشت، قادر خواهند بود زیر نظر مربیان آموزش دیده 

بیاموزند. عالوه بر برداشت محصول، قلمه های این انگورها  در تمام این مراحل مشارکت داشته و تجربه و مهارت
 نیز در قالب طرح اصالح تاکستان های ایران به مرور فروخته می شوند.

 
 گلزار گل محمدی: 

گیری از این گل گیری و اسانسهکتار از اراضی مستعد باغ به پرورش گل محمدی و گالب 1پیش بینی شده است که 

گیری و استخراج ای خواهد بود از سال دوم برای اسانسگلزار که مجهز به سیستم آبیاری قطره ها اختصاص یابد. این

ای زیبا و عطرآگین خواهد ساخت. برداری خواهد بود و هرساله منظرهگیری قابل بهرهعرقیات و از سال چهارم برای گالب

های آموزشی پردیس سابقه طوالنی ست که در گروهگیری از آنها از تجربیات ارزنده ای اپرورش گل های معطر و اسانس

گیری این گیاهان مشارکت خواهند ای بازار پسند است. بازدیدکنندگان در کاشت، داشت، برداشت و عصارهداشته و حرفه

 Error! No text of specified style in شکل) داشت و محصوالت تولیدی قابل عرضه به مشتاقان آن خواهد بود

document.-4 .) 

    
 گلزار گل محمدی و گالب گیری Error! No text of specified style in document.-4 شکل

 دریاچه مصنوعی:
 طیشرا متناسب محل و مناسب ییها به آن بر اساس طرح یدهشکل یخاص برا طیمح کیاستفاده از عناصر مختلف در 

. استفاده از گرددیپنهان و آشکار حاکم بر آن محل م یارائه افکار اصل زیو ن طیمح یها ییبایز شتریحاکم؛ موجب نمود ب
 . استفاده از المانشودی دلخواه منته یا جهیتا بتواند به نت ردیصورت گ قیدق یزیهوشمندانه و با برنامه ر دیعناصر با نیا

شود، لذا  ینظر م مورد محل تیموجب جذاب یآب طیو طراوت با القا آرامش مح ییبایعالوه بر ز یآب یها طیمحها و 
باال دانست  دکنندهیبازد با یپروژه ها نفکیتوان جزء ال یرا م جریان های آبیو  یمصنوع یها اچهیاستفاده از آبنماها، در
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 یعیاز عناصر طب یبیترک رندهیدر برگ دریاچه های دست ساز اغلبنخواهد بود.  یقاعده مستثن نیاز ا زین ییکه طرح باغ بقا
جریان خاص همراه با آبنما و  یها یاستراحت پرندگان، نورپرداز رهیجز ها، بخش الگون، رهیجز ،یاصل اچهیدر لیاز قب

 توجه داشت. زیآن نو استاندارد بودن  یمنیبه ا دیبای باشد. البته در بحث محوطه ساز های آبی هدایت شده
مترمربع با هدف منظر سازی، انجام برخی تفریحات آبی برای کودکان و  2000دریاچه مصنوعی در میانه باغ با وسعت 

نوجوانان، رهاسازی پرندگان آبزی و امکان آشنایی کودکان و سایر مراجعه کنندگان با انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی و 
آنها، استقرار انواعی از گیاهان آبزی و کنار آبزی )بن درآب( و استفاده از یک عنصر آرامش  ویژگی های کالبدی و رفتاری

 Error! No text of specified style in شکلبخش، تمرکز ساز و جذاب با نقش محوری در باغ پیش بینی شده است )

document.-5ماسه ای است و تخته سنگ هایی بزرگ برای میانه آن برای احداث جزایر مصنوعی  -(. حاشیه دریاچه شنی
 بهره گرفته خواهد شد.

 کباریروز  30تا  10تازه از منبع چاه هر  آببه گونه ای است که  آب انیو نحوه جر یمصنوع اچهیسیستم در یمدل طراح
 هیوارد مراحل تصف اچهیاز استفاده درون در بعد شود و یم تیهدا اچهیمجهز به فلوتر به در نچیا 3 یلوله گذر قیاز طر

دستگاه  9 قیشود و از طر یمنتقل م نچیا یک یفرع یها به لوله یاصل نگیبه عنوان ر نچیا 4لوله  قیشده و سپس از طر
در بخش  شود.یکف، وارد م یها یبه سمت خروج هدفمند انیجر جادیا یبرا یمصنوع اچهیدر یبه گوشه ها یچورون

 درپیش بینی شده است. همچنین کف آن  یشستشو برای ینچیا 4 یلوله خروج کی های معینی از لبه های دریاچه،
ی ذره ا یآل مواد شده است که بار بینیپیشپساب خام  یکیزیف هیالگون و تصف بیاز ترک یمدل خاصدریاچه طرح 

(POMبه میزان قابل توجهی کاهش می یابد ) نییپا یالگون به خوب ینگهدار یهاو هزینه یفشار تروف بیترت نیو به ا 
 .دیآیم

 نگیبا پک بیدهنه استخر ترس کیوارد  یآب خروج ،یمصنوع اچهیکف در یخروج یهالوله یدر انتهابینی شده، پیش
آب خارج شده  انیشود تا بخش عمده ذرات فضوالت قبل از ورود به الگون از جر یم ییایبا دوشانت مد 22 گام با ایمد
 شود. دست منتقل نییدر پا یگریخشک کردن در مقابل آفتاب به محل د یشده، برا یریو آبگ ظیبه صورت کود غل و

 یگرم م یلیم 107 هیدر هر ثان ستمیبه طور متوسط در کل س ژنیمصرف اکس زانیممطابق محاسبات صورت گرفته، 
 یگراد با شور یدرجه سانت 18متوسط  یدر دما ایمتر از سطح در 1400برابر با محل  ارتفاع ذکر است که دره باشد. الزم ب

الزم است که  از،یمورد ن ژنیمقدار اکس نیا نیتام یباشد. برا یم تریبر ل گرمیلیم 3 حدود در دسترس در ژنیصفر، اکس
 جابجا شود. ستمیس در هیآب در ثان تریل 35

 

 
 طرح پیش بینی شده برای دریاچه مصنوعی باغ Error! No text of specified style in document.-5 شکل
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مترمربع فضای  1500متر پیاده راه،  1800متر راه سواره رو،  5400مطابق طرح ریزی صورت گرفته در طرح پیشنهادی 

کابین نگهبانی  2پایه روشنایی،  100عدد سطل زباله،  20پایه شیر آبخوری،  10واحد سرویس بهداشتی،  12پارکینگ، 

 .پیش بینی شده است

 طراحی باغ
آموزشی با حضور گردشگران به صورت منفرد و خانوادگی -طراحی باغ با توجه به هدف دستیابی به یک فضای فراغتی

 بهره برداری تمام گروه های سنی در تفرج نیم روزه با رعایت اصول زیر طراحی شده است:برای 

  اده است؛را مدنظر قرار دبخش های مختلف طراحی گردشگاه ارتباطات 

  صورت گرفته است؛مردم استفاده همگانی و قشرهای مختلف اقتصادی طراحی برای 

 قرار گرفته است؛توجه مورد ی توأمان ختزیبایی شناجنبه های و  های آموزشی، تفریحیدر طراحی عملکرد 

  بوده است؛در طراحی تناسب در اجزأ مورد توجه 

  جریان گردش و سهولت دسترسی مورد توجه بوده است؛در طراحی 

  تنوع و پرهیز از یکنواختی فضاها، ترکیب عناصر گیاهی و سازه های چوبی، سنگی و نقش آب مورد در طراحی

 توجه بوده است؛

 ضروری کاربری های پیش بینی شده توجه شده است؛نیازهای به ر طراحی د 

  مورد توجه بوده است و سنگین  های هزینهپرهیز از در طراحی 

  فضا مورد توجه بوده است.مدیریت و نظارت ساده 

جزئیات ( و تهیه نقشه Site Plan(، تهیه نقشه محوطه ها )Master Planهادی )گام های طراحی شامل تهیه طرح 

( تهیه و ارائه شده و گام های بعدی 1که در این مرحله تنها مسترپلن )نقشه های فاز  ( استDetailed Planسازه ها )

پس از تائید این نقشه است و به دنبال آن محوطه ها و سازه ها نیز در برنامه طراحی قرار خواهند گرفت. در طراحی باغ 

 ده شامل:تالش شده است فعالیت های پیش بینی ش

  مزرعه یا باغ خانواده 

 استخرهای پرورش و صید ماهی 

 مدرسه طبیعت 

  تاکستان های انگور 

 )زمین میوه های لوکس )بری ها 

 زمین پروش گل محمدی و گالب گیری 

 دریاچه مصنوعی 

ضمن قرار گیری در بستر و زمین مناسب و دسترسی به زیر ساخت های ضروری، از نظر ارتباط و زیبا شناسی نیز جذابیت 

 .Error! Reference source not foundو از نظر ایمنی گردشگران موقعیت مطلوب داشته باشند. 



 کشاورزی و منابع طبیعی دادکشنگانمعاونت ژپوهش و فناوری  1399در سال  پردیسعملکرد پژوهشی 

  

      ارتباط با صنعت و جامعهاداره امور پژوهشی و  38 

 

، طرح  نهایی را نمایش می دهد. نقشه نهایی .Error! Reference source not foundطرح های اولیه و 

د با گروه های کاری و شناخت نیازها، فضاها و ملزومات فعالیت های مختلف پیش بینی پس از برگزاری جلسات متعد

 Error! Reference source notهای شده در چارچوب اصول طراحی برشمرده تدارک دیده شد. نگاره

found. .مالحظات مختلف فضاهای پیش بینی شده از چشم اندازهای مختلف را نمایش می دهد 

 مراحل طراحی فاز یک باغ طبق گام های زیر به انجام رسید:

 و  یکیزیف یهایژگیو ها،یورود ا،هیدسترس ها،یهمجوار ،یریپروژه شامل محل قرار گ طیمح لیو تحل هیتجز

 ؛موجود و سوابق استفاده از آنها یموجود، ساختمان ها اهانیپروژه، منابع آب، خاک، گ طیمح یستیز

 شامل: محل طرح یبرا یشنهادیپ یها تیفضاها و فعال ستیل یو بررس افتیدر 

o ی؛قاتیتحق یهکتار تاکستان مدرن و از انگورها کی 

o ی؛ریاسانس گ یبرا یپرورش گل محمد یهکتار برا کی 

o یپرورش انواع بر یهکتار برا نیم (Berry؛) 

o ؛متر مربع( 280)حدود  یریگیامکان ماه جادیبه منظور ا یاستخر پرورش ماه دو 

o ؛متر مربع 2000به وسعت حدود  یمرکز یمصنوع اچهیدر کی 

o طبیعی و مزرعه؛برای انس و کار با عناصر کودکان  توانمندسازی یبرا عتیطب مدرسه 

o تولید محصوالت دلخواه خود، زیر نظر مربیان کشاورزی. یبه خانواده ها برا در اختیار قراردادن یبرا ییفضاها 

 و برنامه  تیسا یها تیپالن پروژه با توجه به امکانات و محدود تیسا یبر رو یها تیفضاها و فعال ییجانما

 ازیمورد ن یکیزیف

 ییبایارتباط و اتصال فضاها، اصول ز ،یعملکرد یارهایمستر پالن پروژه با توجه به مع میو ترس یپرداز دهیا 

ها  یو محل ورود یشنهادیمختلف پ یها تیفعال یبرا ازیمورد ن یفرم و نوع فضاها و ابعاد و وسعت ها ،یشناخت

 طرح یاصل یها بخشو اتصال دهنده  یخدمات یو ابعاد فضاها رهایو عرض و طول مس

 دهندگان و دست اندرکاران طرح ها شنهادیو اصالح طرح بر اساس نظرات پ ینظرات در جلسات همفکر تافیدر 

 مرتبط یو سه بعد یدو بعد ماتیکردن مستر پالن پروژه و ارائه ترس یینها 

 و  یشناخت ییبایاستفاده کنندگان، اصول ز یمنیا ،یخدمات یها یازمندیمسائل و ن ،یبر جوانب کاربرد عالوه

 پروژه در طرح مورد نظر بوده اند. طیارتباط و اتصال فضاها و گردش مناسب استفاده کنندگان در مح

 
  

 

 

 


