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 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزي

 منابع طبیعی استان گلستان مركز تحقیقات كشاورزي و

 کارانهم ژپوهشی
 رمزک تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

 

 
1392سال 

 



 پیش گفتار

 .باشدمی متنوعیآب و هوایی و پوشش گیاهی  شرایطبا توجه به موقعیت جغرافیایی خاص، داراي  گلستان استان      

هاي البرز سبب گشته که به تبعیت از شرایط آب و هوایی از خط ساحلی دریاي خزر تا قلل مجاورت دریاي خزر و رشته کوه

تنوع پوشش گیاهی سبب . مرتفع و با توجه به افزایش ارتفاع، پوشش گیاهی متنوعی به صورت نوارهاي مشخص ایجاد گردد

هاي میلیون واحد دامی خود بوده محل امنی براي دام 6/3ه که استان عالوه بر آن که محل پرورش و نگهداري حدود شد

به  کههاي اقتصادي استان بوده ترین بخشکشاورزي یکی از مهم .هاي مجاور در فصول سرد سال باشدعشایري استان

به عنوان یکی از ... ذرت و  جو، سویا، آفتابگردان،کلزا، پنبه،علت وجود مناطق مستعد کشت محصوالت مهم از قبیل گندم، 

اي که در تولید بسیاري از محصوالت استراتژیك گردد، به گونههاي مهم کشاورزي و دامپروري کشور محسوب میقطب

اول تا چهارم کشور را  هايسزایی در کشور داشته و رتبههاي دامی، سهم بهنظیر گندم، سویا، جو، کلزا، پنبه و تولید فرآورده

  .به خود اختصاص داده است

واحد  4ایستگاه و  10بخش،  8با دارا بودن گلستان استان مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی در این راستا،       

کاردان و نفر کارشناس و  50نفر محقق غیر هیات علمی،  35نفر عضو هیأت علمی،  55مندي از پتانسیل بهره تحقیقاتی و با

کند، که بدین منظور عالوه بر استفاده طرح تحقیقاتی اجرا می 200-250اداري و پشتیبانی، ساالنه حدود هاي با حمایت نیرو

در دست آمده به نتایج  .بردالمللی نیز بهره میموسسات و مراکز تحقیقاتی بین از امکانات موسسات پژوهشی ملی، از پتانسیل

گزارشات نهایی و فنی، مقاالت علمی پژوهشی  هاي تحقیقاتی،ها و یافتهعی و باغی، کتب، دستورالعملقالب معرفی ارقام زرا

مشارکت فعال و  و هاي تخصصی، بازدیدهاي علمی و همکاريها، نمایشگاههاي آموزشی، سخنرانیو ترویجی، کارگاه

مان جهاد کشاورزي و واحدهاي تابعه آن در دسترس هاي مختلف اجرایی و آموزشی استانی و ملی نظیر سازمستمر با دستگاه

 .گیردمیبرداران قرار و استفاده بهره

نامه تخصصی گیاهان روغنی تنها پژوهشچاپ هاي روغنی کشور، استقرار کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار دانه     

هاي دانش بنیان فناوري تخصصی و شرکتمرکز رشد کشاورزي و منابع طبیعی گلستان با ساختار خوشه هاي وجود کشور، 

    ي این مرکز هاو پتانسیل هاکمیته راهبردي گیاهان دارویی استان نشانگر بخشی از توانمنديهمچنین استقرار تابعه و 

و ...  کلزاذرت، آفتابگردان، زیتون، باقال، ها رقم زراعی گندم، جو، سویا، باشد. از دستاوردهاي شاخص این مرکز معرفی دهمی

باشد. به عنوان مثال، تعداد ارقام گندم معرفی شده براي کشت در استان طی دوره فعالیت میبراي کشت در اراضی استان 

رقم بوده است. میانگین افزایش عملکرد ساالنه ارقام گندم آبی و دیم استان طی دوره پس از انقالب به  30این مرکز بالغ بر 

جویی در از محل صرفه هاسود حاصل از معرفی ارقام گندم متحمل به بیماري وتار بوده کیلوگرم در هک 25و  41ترتیب 

 برآورد شده است.براي استان میلیارد تومان در سال  40مصرف سموم شیمیایی و افزایش عملکرد حدود 

 

 سید علی حسینی                

 ی استان گلستانرئیس مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیع                  



 بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداري
 

 پژوهش -1
 طرح یا پروژه ملی )خاص( -1-1

 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص( -1-2

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول

مجري/مجریا

 ن
 همکار/همکاران

1 
منننندل سننننجی  بننننی  هايوا و  PSIACتجر

MPSIAC  خنازن سنوب م سنی ر از طریق برر
 بندهاي کوچك در ایران

8900-8902-
29-29-01 

- * 1390 1392 
 محمود

 عرب خدري
محمد رضا 
 پارسامهر

 مجیدآسیایی
 صادق عبدلی

2 
منندل سنننجی  بننی  هايوا یننق  EPMتجر از طر

 بررسی رسوب مخازن بندهاي کوچك در ایران
89002-8902-
29-29-01 

 * 1390 1392 
محمودعرب 

 يخدر
محمد رضا 
 پارسامهر

 حسین عیسائی

3 
مندل  کنارآیی  ینزان  EPMبررسی  بنرآورد م در 

شننرقی در  بننرز  قننه ال سننوبدهی منط سننایش و ر فر
 گرگانرود

89023-8902-
29-29-04 

 * 1389 1391 
محمودعرب 

 خدري
 حسین عیسائی لطف اهلل پارسایی

4 
مندل  کنارآیی  ینزان  EPMبررسی  بنرآورد م در 

قننه سننوبدهی منط سننایش و ر شننرقی در  فر بننرز  ال
 اترک

89023-8902-
29-29-04 

 * 1389 1391 
محمودعرب 

 خدري
 حسین عیسائی حسین اعتراف

5 
از طریق رسوب  FSMواسنجی مدل تجربی 
 مخازن بندهاي کوچك

89003-8902-
29-29-01 

 * 3/2/90 3/2/92 
سعید نبی پی 
 لشکریان

 مفیدي خواجه
شاهینی  –پارسامهر 

 آسیایی -پارسایی  -

6 
هیه مدل تحلیلی انتقال بار معلق غیر چسبنده از ت

 محیطهاي متخلخل تحت جریان متالطم
90022-29-29-

2 
 * 24/12/90 

د24/6/92
رخواست د

 تمدیدشده 
 مهدي حبیبی الهیار ناظمی 

7 
مساحت در فرسایش  –بررسی آستانه شیب 

 آبکندي دراستان گلستان
 یسائیحسین ع محیدصوفی 1393 1391 * - 9002-29-29-0

  -محمدرضاپارسامهر
 -لطف ا... پارسایی
-عطیه صفرنژاد

ارازمحمدمفیدي 
 خواجه

8 
هاي هاللی شکل در ذخیره   بررسی تاثیر بانکت

نزوالت آسمانی و توسعه باغات مثمره در اراضی  
 شیبدار

 *  1386 13
90

ه 
دام
)ا رد(
دا

 

  صادق عبدلی 

 

 طرح یا پروژه استانی )خاص( -1-3

ف
دی

ر
 

 اره مصوبشم عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول

مجري/مجریا

 ن
 همکار/همکاران

1 
شناخت مخروط افکنه هاي استان به منظور 

 تغذیه سفره هاي زیر زمینی
 - لطف اهلل پارسایی - 1392 1391 *  -

2 

بررسی مناسب ترین اندازه سامانه هاي سطوح 
نهال زیتون در  آبگیر لوزي شکل در استقرار

 استان گلستان

4-57-22-
88081 

 غالمرضا شاهینی - 94 89 * 
محمد روغنی 
 محمد باقري



3 
بررسی سه فرم سامانه سطوح آبگیر باران در 

 استقرار و رشد دیم نهال زیتون در اراضی شیبدار

4-57-22-
88080 

 

 غالمرضا شاهینی - 1394 89 * 
محمد روغنی 
 محمد باقري

4 
ر بانکتهاي هاللی شکل در ذخیره  بررسی تاثی

نزوالت آسمانی و توسعه باغات مثمره در اراضی  
 شیبدار

  صادق عبدلی  1390 1386  * 

5 
ارزیابی مدیریت کاربري اراضی بر میزان 

فرسایش خاک و تولید رسوب در حوزه آبخیز سد 
 بوستان

  * 1391 1392  
محمدرضا 
 پارسامهر

اراز محمد مفیدي 
 خواجه

6 
رسی اثر سازه هاي عمرانی بر تشدید یا کاهش بر

 سیل در رودخانه قور چاي رامیان
 - الهیار ناظمی  1393 1392 *  

 تطبیقی )آنفارم( )خاص( –پروژه تحقیقی  -5-1     طرح یا پروژه استانی )غیرخاص( -1-4
 )خاص(ترویجی  –پروژه تحقیقی  -7-1   تطبیقی )آنفارم( )غیرخاص( –پروژه تحقیقی  -1-6

 ترویجی )غیرخاص( –پروژه تحقیقی  -1-8
 

 طرح یا پروژه پیشنهادي )مصوب در شوراي تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزي استان( -1-9

ف
دی

ر
 

 عنوان

 نوع
تاریخ 

 تصویب

 اسامی

 پروژه طرح
مجري 

 مسئول
 همکار/همکاران مجري/مجریان

1 
و رسوب نقش اصالح کاربري اراضی شیبدار بر میزان فرسایش 

و سیل ) تراس بندي ، احداث باغ و علوفه کاري ( در حوزه سد 
 وشمگیر

 محمدرضا پارسامهر  11/1392 * 
مفیدي -ناظمی
پارسائی  –خواجه 
 شاهینی -

 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش -11-1     گزارش نهایی پروژه )/طرح( -1-10

 

 انتشارات -2
 ( در مجالت معتبرISIللی )غیر الممقاله بین -ISI      2-2مقاله  -2-1

 

 پژوهشی -مقاله علمی -2-3
ف

دی
ر

 

ال مجله نام مقاله عنوان
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامی

1 
ارزیابی اقتصادي آببندانهاي دومنظوره آبزي پروري کشاورزي در 

 استان گلستان
بهره برداري و پرورش 

 آبزیان
 7 

گواهی 
پذیرش اخذ 
 شده است

 مفیدي خواجه-عقیلی-نیقربا-یلقی

2 
مکانی بارش استان گلستان با استفاده از -تعیین الگوي زمانی

 ايتحلیل خوشه
آمایش جغرافیایی 

 فضا)مکان(
92  

گواهی 
پذیرش اخذ 
 شده است

فرشته  -مفیدي خواجه-عباسعلی آروین
 مازینی

 ترویجی -مقاله علمی -5-2     مروري )تحلیلی( -مقاله علمی -2-4
 صه مقاله در مجالت معتبرخال -2-6

 

 هاي علمی معتبرمقاله علمی كامل در همایش -2-7

ف
دی

ر
 

 تاریخ
 همایش عنوان

 برگزاري محل
 نگارندگان اسامی مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز



1 31 2 92 
نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی 

 کرمان-ایران
 کرمان ایران

دهه  4 پهنه بندي و تحلیل خشکسالیهاي
اخیر استان گلستان با استفاده از شاخص 

 ناهنجاري بارش

 -شائمی برزکی-مفیدي خواجه
 پارسایی -مازینی

2 18 2 92 
اولین همایش منطقه اي گیاهان دارویی 

 شمال کشور
 گرگان ایران

بررسی اثر کودپاشی در کیفیت گیاه آویشن 
 کوهی در مراتع چهارباغ گرگان

-حسینی-گالستیان-پارسایی
 مفیدي خواجه

 گرگان ایران گیاهان دارویی شمال کشور 92 2 18 3
تبدیل تحدید علف هاي هرزب به فرصت 

 گیاهان دارویی استان گلستان
پارسایی و  -محمد علی صلبی

 دیگران

 گرگان ایران گیاهان دارویی شمال کشور 92 2 18 4
شناسایی گیاهان دارویی حاشیه تاالب 

 آالگل
سایی و پار -محمد علی صلبی

 دیگران

 گرگان ایران گیاهان دارویی شمال کشور 92 2 18 5
فرسایش آبکندي دراستان گلستان 

 تهدیدي براي استقرار گیاهان دارویی
 صلبی -عیسائی 

 گرگان ایران گیاهان دارویی شمال کشور 92 2 18 6
بررسی و تعیین اولویت  تحقیقاتی در زمینه 

 گیاهان دارویی در استان گلستان
فرج -یدعلی حسینی)سیدحبیب(س

 حسین عیسائی-اهلل شربتی

 گرگان ایران گیاهان دارویی شمال کشور 92 2 18 7

بررسی راه کارهاي 
تحدید)محدودکردن(علف هاي هرز به 

 گیاهان دارویی
 حسین عیسایی-محمدعلی صلبی

 92 8 9و8 8
نهمین همایش ملی علوم مهندسی 

 آبخیزداري ایران
 ایران

دانشگاه 
 یزد

رویکرد سیستم هاي استحصال آب باران 
 در کشاورزي

 غالمرضا شاهینی

9 
30 

بهمن و 
 اسفند 1

11 
و 
12 

92 
دومین همایش سیستم هاي سطوح 

 آبگیر باران
 مشهد ایران

اثر اندازه سطح میکروکچمنت ها بر روي 
 پارامترهاي رویشی نهال هاي زیتون

 محمد روغنی

10 
30 

بهمن و 
 اسفند 1

11 
و 
12 

92 
مین همایش سیستم هاي سطوح دو

 آبگیر باران
 مشهد ایران

نقش میکروکچمنت هاي خطوط تراز 
 براستقرار زیتون در اراضی شیبدار

 محمد روغنی

11 
30 

بهمن و 
 اسفند 1

11 
و 
12 

92 
دومین همایش سیستم هاي سطوح 

 آبگیر باران
 مشهد ایران

استحصال آب باران به روش 
 میکروکچمنت ها

 مجید آسیایی

12 
30 

بهمن و 
 اسفند 1

11 
و 
12 

92 
دومین همایش سیستم هاي سطوح 

 آبگیر باران
 مشهد ایران

نقش استحصال آب باران در توسعه مناطق 
 کم آب

 غالمرضا رهبر

 مشهد ایران دومین همایش سطوح آبگیر 92 11 30 13
مروري بر  روشهاي ذخیره آب دئر استان 

 گلستان

غالمرضا رهبر –لطف ا .. پارسایی 
محمد -اراز مخمد مفیدي خواخه-

 علی صلبی

14 18 3 92 
همایش منطقه اي گیاهان دارویی شمال 

 کشور
 گرگان ایران

بررسی راه کارهاي تبدیل 
تحدید)محدودیت(علف هاي هرز به 

 فرصت گیاهان دارویی

معصومه -2محمد علی صلبی -1
 -4زکیه صلبی-3یونس آبادي 

حسین -5محمد تقی شفیعی
 عیسایی

15 8 12 92 
 اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی

 
 گنبد ایران

شبیه سازي جریان هاي سیالبی 
درباالدست پل هاي احداث شده  بر 

 رودخانه سرمحله
 اللهیار ناظمی ،محمد علی صلبی

 گنبد ایران اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی 92 12 8 16
بررسی اثر پل هاي احداث شده رودخانه 

 تشدید سیالب نوکنده در

 Hec-Rasو کنترل  نتایج 
 اللهیار ناظمی ،محمد علی صلبی

17 8 12 92 
 اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی

 
 گنبد ایران

جمع آوري آب از پشت بام  راه حلی  براي 
 کاهش اثر خشکسالی هاي  شهر گنبد

 

لطف اهلل پارسایی ،محمد علی 
 صلبی



18 1 12 92 
هاي آبی و زهاولین همایش ملی سا

 آبیاري «
 گرگان ایران

استفاده از پوشش غیرقابل نفوذ و چاهك 
زه کشی درجلوگیري از نشت غیر مجاز 

 کف مخزن سدکوثرگرگان

محمد علی صلبی،امیر 
 خسروجردي،

مهدي مفتاح هلقی،امیر احمد 
 دهقانی

19 1 12 92 
هاي آبی و اولین همایش ملی سازه

 آبیاري «
 گرگان ایران

اثیرنشت آب برپایداري سدها بررسی ت
 )مطالعه موردي سدکوثر(

محمد علی صلبی،امیر 
 خسروجردي،

مهدي مفتاح هلقی،امیر احمد 
 دهقانی

20 1 12 92 
هاي آبی و اولین همایش ملی سازه

 آبیاري «
 گرگان ایران

ارزیابی اقتصادي آب بندان هاي حوضه 
 آبریز اترک

لطف اهلل  -محمد علی صلبی
 پارسایی ،

21 1 12 92 
هاي آبی و اولین همایش ملی سازه

 آبیاري «
 گرگان ایران

 يها ها و محدودیت¬ارزیابی قابلیت
گسترش توریسم  در تاالب ها و آب بندان 

 استان گلستان يها

،محمد علی  -لطف اهلل پارسایی
 صلبی

22 1 12 92 
هاي آبی و اولین همایش ملی سازه

 آبیاري «
 گرگان ایران

پل هاي احداث شده بر روي بررسی تاثیر 
رودخانه ي باغو درتشدید سیالب ها ي با 

 دور بازگشت مختلف
 اللهیار ناظمی ،محمد علی صلبی

23 1 12 92 
هاي آبی و اولین همایش ملی سازه

 آبیاري «
 گرگان ایران

اثر هم پوشانی  سازه هاي احداث شده  
رودخانه نوکنده در میزان کاهش اثرات 

 سیل
 می ،محمد علی صلبیاللهیار ناظ

 اهواز ایران سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران 1392 10 8 24
طبقه بندي مناطق آبکندي استان گلستان 

 برا اساس شباهت هاي موجود

 -حسین عیسایی
-مجیدصوفی-محمدرضاجوادي

 سیدعلی حسینی)سیدحبیب ا...(

 اهواز ایران سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران 1392 10 8 25
احیا خاک در اراضی شبکه آبیاري و  نقش

 زهکشی منطقه تنگلی در استان گلستان
-محمدعلی صلبی-حسین عیسایی

 الهیارناظمی-محمدرضاجوادي

 1و30 26
و 11
12 

 مشهد ایران دومین همایش ملی سطوح آبگیر 92
مروري بر روشهاي ذخیره آب باران در 

 استان گلستان
مفیدي  -رهبر –لطف ا... پارسایی 

 صلبی -هخواج

 1و30 27
و 11
12 

 مشهد ایران دومین همایش ملی سطوح آبگیر 92
نقش سطوح آبگیر باران در تامین آب 

 شرب مراتع شمال استان گلستان
 -پارسامهر –لطف ا... پارسایی 

 -مفیدي خواجه

 گرگان ایران اولین همایش سازه هاي آبی و آبیاري 92 12 1 28

ي گسترش هاها و محدودیتارزیابی قابلیت
توریسم  در تاالب ها و آب بندان هاي 

 استان

محمد علی -لطف ا... پارسایی 
 صلبی

 گرگان ایران اولین همایش سازه هاي آبی و آبیاري 92 12 1 29
ارزیابی اقتصادي آب بندانهاي حوزه آبخیز 

 اترک
لطف ا...  -محمد علی صلبی 

 پارسایی

30 8 12 92 
طبیعی  اولین همایش ملی مدیریت منابع

 (92اسفند  )
 گنبد ایران

جمع آوري آب باران از پشت بام راه حلی 
براي کاهش اثر خشکسالی هاي شهرستان 

 گنبد

غالمرضا رهبر  -لطف ا... پارسایی
محمد -اراز محمد مفیدي خواجه  -

 یعلی صلب

31 8 12 92 
اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی 

 (92اسفند  )
 گنبد ایران

طه افکنه زیارت گرگان به شناخت مخرو
منظور تغذیه سفره هاي زیرزمینی از طریق 

 هدایت دبی هاي سیالبی

 

محمدرضا  -لطف ا... پارسایی
اراز محمد مفیدي -پارسامهر 

 خواجه

 

 

 

 

 

 



 هاي علمی معتبرخالصه مقاله علمی در همایش -2-8

ف
دی

ر
 

 تاریخ

 همایش عنوان

 محل

 رگزاريب
 ننگارندگا اسامی مقاله عنوان

 سال ماه روز
كش

 ور
 شهر

1 31 2 92 
نخستین کنفرانس ملی آب و 

 کرمان-هواشناسی ایران
 کرمان ایران

دهه  4پهنه بندي و تحلیل خشکسالیهاي 
اخیر استان گلستان با استفاده از شاخص 

 ناهنجاري بارش

 -شائمی برزکی-مفیدي خواجه
 پارسایی -مازینی

1 8 10 1392 
خاک سیزدهمین کنگره علوم 

 ایران
 اهواز ایران

طبقه بندي مناطق آبکندي استان گلستان 
 برا اساس شباهت هاي موجود

محمدرضاجوادي -حسین عیسایی
سیدعلی -مجیدصوفی–

 حسینی)سیدحبیب ا...(

2 18 02 1392 
اولین همایش منطقه اي گیاهان 

 گیاهان دارویی شمال کشور
 گرگان ایران

دي فرسایش آبکندي دراستان گلستان تهدی
 براي استقرار گیاهان دارویی

سیدعلی  -حسین عیسائی
 محمد-حسینی)سیدحبیب(

 تالیف یا تصنیف کتاب -10-2   نامهمقاله علمی صد درصد مستخرج از رساله/پایان -2-9
 ترجمه کتاب -12-2    تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی -2-11

 ه کامل یك مقاله علمی چاپ شدهترجم -14-2    تدوین کتاب )به شیوه گردآوري( -2-13
 نشریات فنی -16-2     تدوین مجموعه مقاالت -2-15
 هاي فنی/ ترویجینشریات ترویجی یا دستورالعمل -2-17

 

 آموزش -3

 واحد در سال( 6تدریس دانشگاهی )حداكثر  -3-1

ف
دی

ر
 

 نام درس تعداد واحد نیمسال سال تحصیلی

 تحصیلی مقطع

 دانشگاه

ی
دان

ار
ك

 

ك
ی

س
شنا

ار
 

ی
میل

تک
 

 پیام نور گرگان  *  حفاظت خاک و آبخیزداري 2 دوم 92-91 1

2 
 *  هیدرو لوژي آب هاي سطحی 3 دوم 92-91 اول 92

 *  نقشه بر داري 3 دوم 92-91 دوم 92 3

 هاي آموزشی و پژوهشیاندازي كارگاهطراحی و راه -3-2

ف
دی

ر
 

 درصد مشاركت محل مدت تاریخ عنوان

 مدیریت بحران گلستان  ساعت  6 1392مهر 23 تجارب و آمو خته هاي  سیل در گلستان لی صلبیمحمد ع 1

 محیط زیست کشور  روز 2 1392آبان  5و4 اولین گردهمایی سمن ها تاالبی محمد علی صلبی 2

 هاي آموزشی و پژوهشیتدریس در کارگاه -3-3

 هاي آموزشی و پژوهشیشركت در كارگاه -3-4

ف
دی

ر
 

 تاریخ نعنوا
مدت 

 )ساعت(
 محل

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان  31/2/92 در  تغییر  اقلیم idrisitaiga کاربرد نرم افزار  1

در   climdatabase ایجاد  پایگاه جامع داده های  اقلیمی  2
 سامانه اطالعات جغرافیایی 

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان  31/2/92

 مرکز تحقیقات 6 22/3/92 تعامل در اسالم 3



 تعیین آستانه مساحت-شیب در  فرسایش  آبکندی 1
14-08-

1392 
6 

پژوهشکده حفاظت خاک وآبخیزداري 
 کشور

 R  نرم افزارمحاسباتی 2
04-10-

1392 
8 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
 طبیعی استان گلستان

 سیل در  استان گلستان  3
مهرماه 
1392 

 اناداره کل محیط زیست استان گلست 8

 مرکز تحقیقات 6 22/3/92 روشهای تحقق حماسه سیاسی در  انقالب اسالمی  3

 اداره کل محیط زیست 6 23/7/92 تجارب و درسهای آموخته از  سیل 3

 مرکز تحقیقات - 23/9/92 مهندسی ارزش نگاهی  خالقانه به  پروژه ها  3

 هاي تحقیقاتیه انتقال یافتهروز مزرعه یا هفت -6-3  تدریس در کالس هاي آموزشی/ ترویجی -3-5
 برنامه رادیویی یا تلویزیونی -8-3   مصاحبه رادیویی یا تلویزیونی -3-7
 سخنرانی علمی -3-9
 

 مسئولیت پژوهشی و اجرایی -4
 نامه هاي دوره کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان -4-1
 ايتراي حرفهنامه هاي دوره کارشناسی ارشد یا دکراهنمایی و مشاوره پایان -4-2
 مدیر مسئولی مجالت علمی معتبر -4-4 نامه هاي دوره دکتراي تخصصیراهنمایی و مشاوره پایان -4-3
 هاي علمیدبیري همایش -6-4  عضویت در هیات تحریریه مجالت علمی معتبر -4-5
 هاي علمیعضویت در پانل یا کمیته هاي علمی/اجرایی همایش -4-7

 

 ي فنیهاعضویت در كمیته -4-8

ف
دی

ر
 

 محل عنوان

( ساعت) مدت سطح ابالغ مشخصات

 در شركت

 ملی تاریخ شماره جلسات
استان

 ي
 بخش مركز

 20 *    1/4/85 20/18/85 بخش آبخیزداري کمیته فنی بخش 1

 20 *    19/3/89 1/283/2618 بخش آبخیزداري گروه حفاظت خاک 2

 20 *    19/3/89 1/283/2618 بخش آبخیزداري گروه منابع آب 3

 10  *   23/10/88 1/283/9312 مرکز عضو اصلی کمیته نظام پیشنهادات 4

 50  *   15/6/88 1/283/5379 مرکز نماینده اعضاء هیات علمی 5

 15  *     مرکز عضو شوراي پژوهشی 6

 10   *    مرکز عضو شوراي تحقیقات 7

8 
عضو کمیته راهبردي طرح مدیریت 

 هل چايجامع آبخیز چ
 10   *    اداره کل منابع طبیعی

 20   *    اداره کل منابع طبیعی دبیر کارگروه منابع طبیعیو آبخیزداري 9

 10  *     مرکز  کارگروه فنی تدوین الگوي کشت  10

 شركت در جلسات فنی -4-9

ف
ردی

 

 محل عنوان
 رد شركت مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استانی ملی تاریخ شماره (ساعت)جلسات

 10 *    1/4/85 20/18/85 بخش آبخیزداري کمیته فنی بخش 1

 10 *    19/3/89 1/283/2618 بخش آبخیزداري گروه حفاظت خاک 2

 10 *    19/3/89 1/283/2618 بخش آبخیزداري گروه منابع آب 3



 10  *   88/ 23/10 1/283/9312 مرکز کمیته نظام پیشنهادات 4

 40  *   15/6/88 1/283/5379 مرکز هیات علمیاعضاء  5

 10  *     مرکز شوراي پژوهشی 6

 5   *    مرکز شوراي تحقیقات 7

 5   *    اداره کل منابع طبیعی کارگروه منابع طبیعی و آبخیزداري 8

 10  *     مرکز  کارگروه فنی تدوین الگوي کشت استان  9

 تقدیر و تشویق -4-10

 هاي اجراییتمسئولی -4-11

ف
دی

ر
 

 سطح

 عنوان

 فعالیت انجام تاریخ ابالغ مشخصات

وه
گر

اه 
تگ

س
ای

 

ش
خ

ب
ن  

او
مع

كز
مر

س  
ریی

كز
مر

 

 تاریخ تا تاریخ از تاریخ شماره

 1392 1388   و آبخیزداري رابط روابط عمومی بخش حفاظت خاک *     1

 ونتاکن 19/3/89 19/3/89 1/283/2618 مسئول گروه حفاظت خاک     * 2

 تاکنون 28/11/89 28/11/89 1051 مسئول انجمن سطوح آبگیر شاخه استان گلستان استان     3

 تاکنون 19/3/89 19/3/89 1/283/2618 مسئول گروه پژوهشی منابع آب     * 4

 حال 29/10/88 29/10/88 1/283/9517 سرپرست بخش   *   5

 حال 11/1/89 11/1/89 1/283/104 مدیر گروه تحقیقاتی   *   6

 حال 23/5/90 23/5/1390 63619 دبیر کارگروه منابع طبیعی و آبخیزداري استان   *   7

 حال 1/1/90 27/1/90 24/1/20 رابط پژوهشی بخش آبخیزداري   *   8
 

 هاي دانش محورفعالیت -5
 هاي جدید براي ایرانو میزبان هاکشف و معرفی گونه -2-5       اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج -5-1
 هاي تحقیقاتی(تولید دانش فنی )صنعتی کردن نتایج طرح -5-3
 داوري متون علمی -5-5و فناوري    پژوهشیها یا پروژه هاي ارزیابی و نظارت طرح -5-4
 ا کارگاه و ایستگاه تحقیقاتیاندازي آزمایشگاه یطراحی و راه -7-5     هاي پژوهشی و فناوريمشارکت در برپایی نمایشگاه -5-6

 ي گزارش تحلیلی(بازدیدهاي فنی )با ارایه -5-8

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل بازدید مجري برگزاري عنوان
 سطح

ی
مل

ستا 
ا

مركز ن
 

خ
ب

 ش

  3/6/92 حومه بندرترکمن جهادکشاورزي استان گلستان بندرترکمنGISپروژه  
   

 آزمون ارزیابی کارخانه، آزمایشگاه و .... -10-5   (هاي آزمایشگاهی )کارهاي کلینیکیتست -5-9
 تولید و تکثیر نهال -12-5    تولید و تکثیر بذر -5-11

 ي نقشه هاي فنیتهیه -5-13

ف
دی

ر
 

 تاریخ متقاضی شرح عنوان

 1392اسفند مرکز تحقیقات گلستان  نقشه رقومی تقسیمات اقالیم بروش دومارتن گسترده 1

 هاي علمی، کاربردي و نوینثبت ایده -15-5   ثبت کلکسیون -5-14
 افزارهاي تخصصیثبت نرم -5-16



 بخش تحقیقات دامپزشکی
 

 پژوهش -1

 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص( -1-2

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 طرح

ژه
رو

پ
 

 پایان شروع
مجري 

 مسئول
 مجري/مجریان

همکار/همکارا

 ن

سرووارهاي مختلف جداسازي و تعیین شیوع  1
 لپتوسپیرا در استان گلستان

4/90009-18-18-
0 

*  1390 

 
1393 

 

 رحیمی -ذهتاب پرستو پورغفور 

جداسازي و شناسایی مایکوپالسماهاي عامل  2
بیماري آگاالکسی مسري از گوسفند و بز در استان 

 گلستان

89067-18-18-02 *  1389 

 
1392 

 

 سعادتفر پرستو پورغفور 

ملکولی گونه هاي آناپالسما در گاو و  مطالعه 3
 گوسفند در استان گلستان

90016-18-38-0 

 

*  1390 

 
1392 

 

 -زهتاب یوسفی  پرستو پورغفور 
 رحیمی

جداسازي و تعیین هویت باکتري هاي عضو  4
کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از گاوهاي 
توبرکولین مثبت و جوندگان دامداري هاي آلوده 

 ستاناستان گل

8 /0181890010 *  1390 

 
1393 

 

احمد علی فیوضی  
 یوسفی

 -پورغفور
 رحیمی -ذهتاب

ردیابی سرمی ویروس زبان ابی درنشخوارکنندگان  5
 اهلی گلستان ومازندران

02-18-18-
90001/7 

*  1389 

 

1392 

 

یوسفی  -پورغفور زهتاب 
 رحیمی -

جداسازي،شناسایی و حساسیت آنتی بیوتیکی  6
اي اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال از ماکیان جدایه ه

 تجاري استان گلستان

89009-89-
57018-02 

 * 1/7/89 1/7/92 
 احمد علی

 فیوضی یوسفی
 

 -دکتر پور بخش 
 دکتر بنانی

جداسازي و شناسایی ویروس هاي آنفوالنزا  7
برونشیت و نیوکاسل در کمپلکس تنفسی طیور 

 گوشتی استان گلستان

12571889028901
4 

 -رحیمی زهتاب  9/92 9/89  *
 -شوشتري

 عشرت ابادي

 

 طرح یا پروژه استانی )خاص( -1-3

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول

مجري/مجریا

 ن
 همکار/همکاران

1 
شناسایی و جداسازي لپتوسپیروز در شترهاي 

 کشتار شده در استان گلستان
 رحیمی پرستو پورغفور  1392 1390 **  

2 
تشخیص مولکولی گونه هاي آناپالسما در 

 شترهاي کشتار شده دراستان گلستان
 رحیمی پرستو پورغفور  1393 1392 **  

3 
جدا سازي و شناسایی ویروس زبان آبی در 

 نشخوار کنندگان استان
 رحیمی پرستو پورغفور  1393 1392 **  

 تطبیقی )آنفارم( )خاص( –پروژه تحقیقی  -5-1    نی )غیرخاص(طرح یا پروژه استا -1-4
 ترویجی )خاص( –پروژه تحقیقی  -7-1  تطبیقی )آنفارم( )غیرخاص( –پروژه تحقیقی  -1-6
   ترویجی )غیرخاص( –پروژه تحقیقی  -1-8
 طرح یا پروژه پیشنهادي )مصوب در شوراي تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي استان( -1-9



 نهایی پروژه )/طرح( گزارش -1-10

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی انجام تاریخ

 پایان شروع
مجري 

 مسئول
 همکار مجري

جداسازي،شناسایی و حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه  1
هاي اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال از ماکیان تجاري 

 استان گلستان

 یوسفی  1/7/91 1/7/89 89009-89-57018-02
 -تر پور بخش دک

 دکتر بنانی

ردیابی سرمی ویروس زبان ابی درنشخوارکنندگان اهلی  2
 گلستان ومازندران

02-18-18-90001/7 1389 1392 
 زهتاب 

 -یوسفی  -پورغفور
 رحیمی

 

 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش -1-11

ف
ردی

 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

پرو طرح

 ژه

مجري  پایان شروع

 لمسئو

 همکار مجري

1 
جداسازي مایکوباکتریوتوبرکلوزیس کمپلکس، تعیین 

هاي جدایه از گاوهاي راکتور استان  RFLPهویت و
 گلستان

 دکتر مصوري 93 90  * 18-02 -090010-18
 احمد علی

 فیوضی یوسفی

دکتر زه تاب، 
 دکتر پورغفور

2 
جداسازي و تعیین شیوع سرووارهاي مختلف لپتوسپیرا در 

 لستاناستان گ
4/90009-18-18-0 

*  
 -ذهتاب پرستو پورغفور  1393 1390

 رحیمی

3 
جداسازي و شناسایی مایکوپالسماهاي عامل بیماري 
 آگاالکسی مسري از گوسفند و بز در استان گلستان

89067-18-18-02 
*  

 سعادتفر پرستو پورغفور  1392 1389

4 
ند در مطالعه ملکولی گونه هاي آناپالسما در گاو و گوسف

 استان گلستان
90016-18 -38-0 

*  
زهتاب یوسفی  پرستو پورغفور  1392 1390

 رحیمی -

5 
جداسازي و شناسایی ویروس هاي آنفوالنزا برونشیت و 

 نیوکاسل در کمپلکس تنفسی طیور گوشتی استان گلستان

 -رحیمی زهتاب  9/92 9/89  * 125718890289014
 -شوشتري

 عشرت ابادي
 

 

 مقاله  -2
 ( در مجالت معتبرISIالمللی )غیر مقاله بین -ISI      2-2مقاله  -2-1
 مروري )تحلیلی( -مقاله علمی -4-2     پژوهشی -مقاله علمی -2-3
 خالصه مقاله در مجالت معتبر -6-2     ترویجی -مقاله علمی -2-5

 

 هاي علمی معتبرمقاله علمی كامل در همایش -2-7

ف
دی

ر
 

 تاریخ
 همایش عنوان

 برگزاري محل
 نگارندگان اسامی مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

1 
5 10 92 

 همایش ملی بهداشت وپرورش دام وطیر
 شیراز ایران

ردیابی سرمی ویروس زبان ابی 
 درنشخوارکنندگان استان گلستان

 زهتاب

2 
5 10 92 

 همایش ملی بهداشت وپرورش دام وطیر
 شیراز ایران

س زبان ابی ردیابی سرمی ویرو
 درنشخوارکنندگان استان مازندران

 زهتاب

 هاي علمی معتبرخالصه مقاله علمی در همایش -2-8

ف
دی

ر
 

 عنوان تاریخ

 همایش

 رگزاريب محل
 نگارندگان اسامی مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

انچهارمین کنگره بین المللی  1392 11 27 1 1
ایر

 

هرا
ت

 Isolation,Identification and Antibiotic ن



 Sensitivity of Ornithobactrium طیور کشور
rhinotracheale Isolates from commercial  

chickens in Golestan province 

 تالیف یا تصنیف کتاب -10-2   نامهمقاله علمی صد درصد مستخرج از رساله/پایان -2-9
 ترجمه کتاب -12-2    تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی -2-11

 ترجمه کامل یك مقاله علمی چاپ شده -14-2    تدوین کتاب )به شیوه گردآوري( -2-13
 نشریات فنی -16-2     تدوین مجموعه مقاالت -2-15
 هاي فنی/ ترویجینشریات ترویجی یا دستورالعمل -2-17

 

 آموزش -3

 

 واحد در سال( 6تدریس دانشگاهی )حداكثر  -3-1

ف
دی

ر
 

 نیمسال لیسال تحصی
تعداد 

 واحد
 نام درس

 تحصیلی مقطع

 دانشگاه

ی
دان

ار
ك

ی 
س

شنا
ار

ك
 

ی
میل

تک
 

1 
بیماري هاي غیر عفونی نشخوار  1 دوم 91-92نیمسال 

 کنندگان
** 

 علمی کاربردي پیگیر  

2 
میکروبیولوژي و شناخت بیماري هاي  3 دوم 91-92نیمسال 

 طیور
** 

 علمی کاربردي کردکوي  

 علمی کاربردي کردکوي   ** ایمنی شناسی 3 تابستان 91-92نیمسال  3

4 
اصول بهداشت و پیشگیري از بیماري   اول 92-93نیمسال 

 هاي طیور
** 

 علمی کاربردي کردکوي  

 

 هاي آموزشی و پژوهشیاندازي كارگاهطراحی و راه -3-2

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی انجام تاریخ

 پایان شروع
مجري 

 ولمسئ
 همکار مجري/مجریان

 12/5/92 31/4/92  آزمون پیشرفته خاک 1
فیوضی 
 یوسفی

  

 تدریس در کارگاههاي آموزشی و پژوهشی-3-3
 

 هاي آموزشی و پژوهشیشركت در كارگاه -3-4

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان

مدت 

)ساع

 ت(

 محل

 موسسه پنبه 6 22/12/91 تعامل در اسالم 1

 موسسه پنبه 6 22/3/92 سی در انقالب اسالمیروشهاي تحقق حماسه سیا 2

 استانداري 10 17/5/92 1امنیت ملی  3

 گالیکش 6 14/2/92 صنعت نوغانداري 4

 مرکز تحقیقات 8 6/1/92 اتوماسیون اداري تحت وب 5

 سازمان تعاون  30/9/92 چالش و راهکارهاي مدیریت گاو شیري 6



 بوشهر 16 29/9و28 سومین همایش ملی کشاورزي ابزیان وغذا 7

 شیراز 8 5/10 همایش بهداشت وپرورش دام 8

 " 2 23/9/92 مهندسی ارزش، نگاهی خالقه به پروژه ها 9
 " 2 26/9/92 اجتماعی تحقیقات در کشاورزي -بررسی آثاراقتصادي 10

 شیراز 8 5/10 همایش بهداشت وپرورش دام 11

 روز مزرعه یا هفته انتقال یافته تحقیقاتی-6-3   تدریس در کالسهاي آموزشی/ ترویجی-3-5
 برنامه رادیو و تلویزیونی-8-3    مصاحبه رادیو و تلویزیونی-3-7

 

 سخنرانی علمی -3-9

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 مرکز تحقیقات 2 30/7/92 بررسی وضعیت اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در استان گلستان 1

 

 شی و اجراییمسئولیت پژوه-4
 راهنمایی و مشاوره پایان نامه هاي دوره کارشناسی-4-1
 راهنمایی و مشاوره پایان نامه هاي دوره کارشناسی ارشد یا دکتراي حرفه اي -4-2
 مدیر مسئولی مجالت علمی معتبر-4-4  راهنمایی و مشاوره پایان نامه هاي دوره دکتراي تخصصی-4-3
 دبیري همایش علمی-6-4   ت علمی معتبرعضویت در هیأت تحریریه مجال-4-5
 عضویت در پانل یا کمیته هاي علمی/ اجرایی همایش هاي ملی-4-7

 

 هاي فنیعضویت در كمیته -4-8

ف
دی

ر
 

 محل عنوان

( ساعت) مدت سطح ابالغ مشخصات

 در شركت

 جلسات
 ملی تاریخ شماره

استان

 ي
 بخش مركز

   **   2/4/92 1/283/92 مرکز تحقیقات شوراي پزوهشی مرکز 1

    **  1/4/92 1/283/2047 مرکز تحقیقات شوراي تحقیقات استان 2

3 
سازمان جهاد  کارگروه علوم دامی دامپزشکی

 کشاورزي استان
1/283/3991 31/4/92 

 
**    

4 
کمیته تخصصی مبارزه با عفونت 

 هاي تنفسی
اداره کل دامپزشکی 

 استان گلستان
/ک 4/14620

 الف
7/12/92  **    

5 
کمیته فنی بخش تحقیقات 

 دامپزشکی
  **    27/1/91 1/283/731 مرکز تحقیقات

   **   4/03/90 1684 مرکز تحقیقات گروه بهداشت و بیماري هاي دام 6

   **   7/03/90 1722 مرکز تحقیقات رابط هیئت علمی 7

8 
اداره کل دامپزشکی  کمیته فنی شیر خام

 استان
/ک 4/14620

 الف
7/12/92  **    

9 
اداره کل دامپزشکی  کمیته فنی دام بزرگ و کوچك

 استان
/ک 4/14620

 الف
7/12/92  **    

10 
اداره کل دامپزشکی  کمیته فنی طیور

 استان
/ک 4/14620

 الف
7/12/92  **    

        مرکز تحقیقات کمیته تجاري سازي 11



12 
 مشاوره تحقیقاتی

 اداره کل دامپزشکی 
 /ک4/14620

 الف
7/12/92  **    

   **   5/11/92 6984/92 مرکز تحقیقات کمیته انتشارات 13

 تقدیر و تشکر-10-4      شرکت در جلسات فنی-4-9

 

 هاي اجراییمسئولیت -4-11

ف
دی

ر
 

 سطح

 عنوان

 فعالیت انجام تاریخ ابالغ مشخصات

وه
گر

اه 
تگ

س
ای

 

ش
خ

ب
ن  

او
مع

كز
مر

س  
ریی

كز
مر

 

 تاریخ تا تاریخ از تاریخ شماره

 ادامه دارد 20/01/90 18/4/1390 1/283/3251 رئیس بخش تحقیقات دامپزشکی   **   1

 1/4/92 3/87   ي تحقیقاتیواحد انتقال یافته ها   *   

 1/4/92 1/1/89   واحد انتقال فناوري و تجاري سازي تحقیقات     * 

 1/4/92 1/1/89   نماینده آموزشی مرکز   *   

 " 1/1/89   ماینده مرکز در ترویجن   *   

 ادامه دارد 9/91   نماینده مرکز در امور مشترک با شرکت پیگیر   *   

 ادامه دارد 1/12/92 3/12/92  دبیر و عضو کمیته ارزیابی محققین مرکز     * 

 

 هاي دانش محورفعالیت -5
 هاي جدید براي ایرانها و میزبانکشف و معرفی گونه -2-5          اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج -5-1
 و فناوري پژوهشیها یا پروژه هاي ارزیابی و نظارت طرح -4-5       هاي تحقیقاتی()صنعتی کردن نتایج طرحتولید دانش فنی  -5-3
 هاي پژوهشی و فناوريمشارکت در برپایی نمایشگاه -6-5            داوري متون علمی -5-5
 اندازي آزمایشگاه یا کارگاه و ایستگاه تحقیقاتیطراحی و راه -5-7
 ي گزارش تحلیلی(بازدیدهاي فنی )با ارایه -5-8

 

 هاي آزمایشگاهی )كارهاي كلینیکی(تست -5-9
ف

دی
ر

 

 تاریخ محل انجام تعداد عنوان

انجام آزمایشات اولیه مربوط به طرح جداسازي و تعیین شیوع  1
 توسپیرا در استان گلستانسرووارهاي مختلف لپ

 خون 175
 ادرار  2×175

 1392 مرکز تحقیقات

انجام آزمایشات اولیه مربوط به طرح جداسازي و شناسایی  2
مایکوپالسماهاي عامل بیماري آگاالکسی مسري از گوسفند 

 و بز در استان گلستان

سواپ چشمی و شیر و جنین  51
 سقط شده و واژن

آزمایشگاه بخش 
 کز تحقیقاتدامپزشکی مر

1392 

انجام آزمایشات اولیه مربوط به طرح مطالعه ملکولی گونه  3
 هاي آناپالسما در گاو و گوسفند در استان گلستان

 سرم خون 194
 

آزمایشگاه بخش 
 دامپزشکی مرکز تحقیقات

1392 

ردیابی سرمی ویروس زبان ابی در نشخوارکنندگان اهلی  4
 استان گلستان و مازندران

یشگاه بخش آزما 200
 دامپزشکی مرکز تحقیقات

1392 

5 
جداسازي مایکوباکتریوتوبرکلوزیس کمپلکس، تعیین هویت 

 هاي جدایه از گاوهاي راکتور استان گلستان  RFLPو
 92بهار و زمستان  موسسه رازي 5

 تولید و تکثیر بذر -11-5   آزمون ارزیابی کارخانه، آزمایشگاه و .... -5-10
 ي نقشه هاي فنیتهیه -13-5     ثیر نهالتولید و تک -5-12
 هاي علمی، کاربردي و نوینثبت ایده -15-5     ثبت کلکسیون -5-14
 افزارهاي تخصصیثبت نرم -5-16



 بخش تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزي 
 

 پژوهش -1

 

 طرح یا پروژه ملی )خاص( -1-1

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 پایان روعش پروژه طرح
مجري 

 مسئول
 مجري/مجریان

همکار/همکارا

 ن

1 

اي زیرسطحی بر بررسی امکان آبیاري قطره
روي مرکبات و هلو و وضعیت تجمع ریشه در 

 چکاناطراف قطره
 

90042- 90001-
14-57-4 

 * 
اسفند 
90 

 علیرضا کیانی  93
حسین فریدونی، 
 رحیم طبرسا

2 
آبیاري بررسی و تعیین عوامل موثر در مدیریت 

 سیستم هاي آبیاري میکرو اجرا شده در باغات
  * 

مرداد 
91 

 علیرضا کیانی  93
رحیم طبرسا و 
 عطیه صفرنژاد

3 

مطالعه تغییرات ویژگیهاي کمی و کیفی مالت 
ترین جو و سایر غالت به منظور معرفی مناسب

 کاربرد صنعتی
9151-14-57-014 *  1391 1395 

 علیرضا 
 قدس ولی

 علیرضا 
رضا  -ولی قدس

 فامیل مومن

 عطیه صفرنژاد
 حسینعلی فالحی

4 
نحوه استاندارد سازي و تعیین افت و کسري 

 محصوالت کشاورزي
  * 1392 1393  

 علیرضا 
فرزاد  -قدس ولی
ایران  -گودرزي
  -ملك -محمد پور

 

 

 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص( -1-2

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع وژهپر طرح
مجري 

 مسئول

مجري/مجریا

 ن
 همکار/همکاران

1 
ارزیابی جامع اثربخشی فنی ، اقتصادي و زیست 
محیطی اجراي سیستم هاي خاک ورزي 

 حفاظتی درکشت گندم

90034-14-14-
0 

 ارژنگ جوادي 1/7/93 1/7/90 * 
حمیدرضا صادق 

 نژاد
 

2 
 يخاک ورز يسامانه ها ریتاث نییو تع یبررس
و  يخاک ، بازده انرژ یکیزیبرخواص ف یحفاظت

 تابستانه يایعملکرد سو

91007-1403-

14-03 

صادق  درضایحم یفیاحمد شر 1/4/94 1/3/91 * 
نژاد و ابوالفضل 

 یفرج

 

 

 طرح یا پروژه استانی )خاص( -1-3

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

ح
طر

ژه 
رو

پ
 

وع
شر

 

ن
ایا

پ
 

مجري 

 مسئول

مجري/مجریا

 ن
 همکار/همکاران

1 
بررسی کارآیی مصرف آب تحت مدیریت 

هاي مختلف بی خاک ورزي و خاک 
 )سال دوم( "ورزي مرسوم در کشت سویا

89023-14-57-4 
 

 * 1389 1391  
محمد اسماعیل 

 اسدي
 یحیی ابومردانی



2 
تکوین دانش فنی تولید نیمه صنعتی 
محصوالت پروتئینی کانوال به روش 

 کشیند صنایع روغنفراغشایی از پسما
89020-14-57-4  * 1389 1391  

 علیرضا 
 قدس ولی

محمدعلی رضوي، 
 جالل محمدزاده

3 
وري آب با استفاده تولید و بهره مقایسه

ازآبیاري یکدرمیان در شرایط کم آبی و 
 ) مطالعه موردي روي گیاه ذرت( شوري

 علیرضا کیانی  1392 1390 *  91115-14-57-4
 افشین مساوات و
 رحیم طبرسا

4 
هاي اجرا شده آبیاري بارانی ارزیابی پروژه

هاي آبیاري تحت فشار( در سیستم طرح)
 محدوده اراضی استان گلستان

 58057استان: 
مصوب شده در سازمان 

 تات

 علیرضا کیانی  1393 1392 * 
رحیم طبرسا، 
مجتبی شاکر و 
 عظیه صفرنژاد

5 
کشت  یمیاقل يها لیپتانس یبررس
 ن در استان گلستانزعفرا

92133-14-57-4     * 1389 1391  
محمد اسماعیل 

 اسدي
 یحیی ابومردانی

6 
 يزمان برداشت رو ریتأث یبررس

و  ییایمیش ویب ،یکیزیف اتیخصوص
 محصول پرتقال استان گلستان یانبارمان

91114-14-57-4  * 1391 1394  
 علیرضا 
 قدس ولی

 عطیه صفرنژاد

7 
آبیاري تحت فشار  ارزیابی سیستم هاي

 استان گلستان
   1391 1393 

محمد اسماعیل 
 اسدي

  علیرضا کیانی

8 
بررسی تغییرات میزان نشاسته جو و گندم 

 سازيدر طی فرآیند مالت
92002-9151-14-14-

14 
 رضا فامیل مومن  1394 1392  

 علیرضا
 قدس ولی 

 

9 
سازي ارقام و بررسی خصوصیات مالت

غالت )گندم،  هاي جو و دیگرالین
 تریتیکاله(

91001-9151-14-57-
14 

  1391 1393  
 علیرضا

 قدس ولی
 عطیه صفرنژاد
 حسینعلی فالحی

10 
بررسی و تعیین الگوي کشت در تعاونی 

 هاي تولیدي استان گلستان
سامانه مدیریت طرحهاي 

 44827کد  -پژوهشی
  1392   

محمد اسماعیل 
 اسدي

 

11 

پروژه تحت  زیر 7طرح تحقیقاتی خاص با 
مختلف خاک  يروش ها ریتاثعنوان: 

، آفات، بیماریها، عملکرد يرو يورز
 ،يانرژ يهاو شاخص علفهاي هرز

خاک در و حاصلخیزي  یکیزیف ی،رطوبت
 ایسو گندم پس از  کشت

طریق سامانه مدیریت 
کد  -طرحهاي پژوهشی
46086 

  1392   
محمد اسماعیل 

 اسدي
 

 

 )غیرخاص(طرح یا پروژه استانی  -1-4
ف

دی
ر

 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول

مجري/مجریا

 ن
 همکار/همکاران

1 
پنبه به  ییکشت نشا يو اقتصاد یفن یبررس

 یروش گلدان
90001-8902-
300714-50-3 

  یرزاق نیحمد حس يشاهرخ شجر 1393 1391 * 

2 

کار  فیرد كی يالحاق ضمائم مناسب در جلو
و  ينوار يخاک ورز اتیجهت انجام توام عمل

  کاشت 

 2-57-14-
91009 

 * 1391 1393  
حمیدرضا صادق 

 نژاد
 یحیی ابومردانی

3 
اثر بخشی جدایه هاي ریزوبیوم بومی همزیست  

با باقال در مناطق مختلف متاثر از تنش خشکی 
 استان هاي گلستان، مازندران و خراسا ن رضوي

88040-10-57-
2 

 *   
محمد حسین 

 ارزانش
 

محمد اسماعیل 
 اسدي

 تطبیقی )آنفارم( )غیرخاص( –پروژه تحقیقی  -6-1   تطبیقی )آنفارم( )خاص( –پروژه تحقیقی  -1-5
 ترویجی )غیرخاص( –پروژه تحقیقی  -8-1    ترویجی )خاص( –پروژه تحقیقی  -1-7
 



 ، آموزش و ترویج كشاورزي استان(طرح یا پروژه پیشنهادي )مصوب در شوراي تحقیقات -1-9

ف
دی

ر
 

 عنوان
تاریخ  نوع

 تصویب

 اسامی

 همکار/همکاران مجري/مجریان مجري مسئول پروژه طرح

1 
هاي سیستم طرح)هاي اجرا شده آبیاري بارانی ارزیابی پروژه

 آبیاري تحت فشار( در محدوده اراضی استان گلستان

 رحیم طبرسا علیرضا کیانی  91 * 

2 
اي زیرسطحی در مکان سنجی کاربرد روش آبیاري قطرها

 مدیریت آبیاري مرکبات

 رحیم طبرسا علیرضا کیانی  92 * 

3 
مدیریت پایدار استفاده از منابع آب شور براي تولید گیاهان ) 

 زراعی و باغی( در استان گلستان
 رحیم طبرسا - علیرضا کیانی   *

4 
، آفات، عملکرد يرو يمختلف خاک ورز يروش ها ریتاث

 یکیزیو ف یرطوبت ،يانرژ يهاو شاخص بیماریها، علفهاي هرز
  ایبا سو گندمی خاک در کشت تناوب

*  1392 
محمداسماعیل 

 اسدي

 -محمد حسین رزاقی
 -حمیدرضا صادق نژاد
 علیرضا ساوري نژاد

 

5 

 بار معلق سازيتاثیر عوامل ژئومورفولوژي حوضه آبریز بر شبیه 
ارائه شده به آب منطقه اي  -مصنوعی عصبی کهبا شب رودخانه

 مازندران 
  محمد اسماعیل اسدي رضوانی 1392 * 

6 
بررسی و تعیین الگوي کشت در تعاونی هاي تولیدي استان 

 گلستان
  محمد اسماعیل اسدي  1392 * 

7 
ورزي بر عملکرد گندم در تناوب با تاثیر مدیریت مختلف خاک 

 سویا
  ژادصادق ن درضایحم    

 
و امکان کاربرد آن  هازهکش ي و کیفی آبّ بررسی تغییرات کم

 در کشاورزي
 * 92  

 رحیم طبرسا علیرضا کیانی

 رحیم طبرسا علیرضا کیانی  92  * مدیریت آبیاري برنج در استان گلستان 

 

 گزارش نهایی پروژه )/طرح( -1-10

ف
دی

ر
 

 عنوان
شماره 

 فروست

 اسامی تاریخ انجام

 پایان شروع
مجري 

 مسئول
 همکار/همکاران مجري/مجریان

 هاي پروتئینی کانوالکاربرد فرآیند فراغشایی در تولید ایزوله 1
پروژه خارج 

صندوق  -سازمانی
 حمایت

1388 1391 
 علیرضا

 قدس ولی
 یحیی ابومردانی 

2 
قطره بررسی فن آوري مغناطیسی آب روي گرفتگی 

 ايدر روش آبیاري قطره هاچکان
 علیرضا کیانی  91 89 43098

رحیم طبرسا و عطیه 
 صفرنژاد

3 
هاي مختلف تناوب زراعی بر کارآیی مصرف آب تاثیر نظام

 گندم در استان گلستان
 رحیم طبرسا عباسعلی نوري نیا علیرضا کیانی 90-89    87-86 41709

4 
بررسی کارآیی مصرف آب تحت مدیریت هاي مختلف خاک 

 ورزي  در کشت ذرت
43639    

محمد اسماعیل 
 اسدي

 رحیم طبرسا

5 
بی بررسی کارآیی مصرف آب تحت مدیریت هاي مختلف 

 خاک ورزي و خاک ورزي مرسوم در کشت سویا
    

محمد اسماعیل 
 اسدي

 رحیم طبرسا

6 
تاثیر تنش شوري و رژیم هاي آبیاري بر تولید زیست توده 

 و روند شوري خاک (Kochia scoparia) کوشیا
43458 
 

 علیرضا کیانی معصومه صالحی  1392 1390

 

 

 

 



 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش -1-11

ف
دی

ر
 

 عنوان
شماره 

 مصوب

 اسامی انجام تاریخ

 پایان شروع
مجري 

 مسئول
 همکار مجري

1 
وري آب با استفاده ازآبیاري یکدرمیان در شرایط تولید و بهره مقایسهسال اول: 

 روي گیاه ذرت( ) مطالعه موردي کم آبی و شوري
91115-14-
57-4 

 علیرضا کیانی  1392 1390
افشین مساوات و 

 رحیم طبرسا

2 
وري آب با استفاده ازآبیاري یکدرمیان در شرایط تولید و بهره مقایسهسال دوم: 

 ) مطالعه موردي روي گیاه ذرت( کم آبی و شوري
91115-14-
57-4 

 علیرضا کیانی  1392 1390
افشین مساوات و 

 طبرسا رحیم

3 
اي زیرسطحی بر روي مرکبات و هلو و وضعیت بررسی امکان آبیاري قطره
 چکانتجمع ریشه در اطراف قطره

90042- 
90001-14-
57-4 

 علیرضا کیانی  1393 1390
حسین فریدونی و 

 رحیم طبرسا

4 
بررسی و تعیین عوامل موثر در مدیریت آبیاري سیستم هاي آبیاري میکرو 

 غاتاجراء شده در با
91178-14-
14-04 

 علیرضا کیانی  1393 1391
رحیم طبرسا و عطیه 

 صفرنژاد

5 
خاک  یکیزیبرخواص ف یحفاظت يخاک ورز يسامانه ها ریتاث نییو تع یبررس

 تابستانه يایو عملکرد سو ي، بازده انرژ

91007-

1403-14-03 

احمد  1/4/94 1/3/91
 یفیشر

 درضایحم
صادق نژاد و 
ابوالفضل 

 یفرج

 

6 
هاي جو برتر و دیگر غالت )گندم و سازي الینررسی خصوصیات مالتب

 تریتیکاله(

91001-
9151-14-
57-14 

01/10/
1391 

28/03/
1393 

 
علیرضا قدس 

 ولی

 -حامد فاطمیان
 -حسینعلی فالحی

عطیه صفرنژاد )غیر 
 هیات علمی(

7 
ی بررسی تأثیر زمان برداشت روي خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی و انبارمان

 محصول پرتقال استان گلستان

 
91114-14-

57-4  
 

01/09/
1391 

30/08/
1394 

 
علیرضا قدس 

 ولی

یحیی ابومردانی )غیر 
عطیه  -هیات علمی(

صفرنژاد )غیر هیات 
 علمی(

8 
ارزیابی جامع اثربخشی فنی ، اقتصادي وزیست محیطی اجراي سیستم هاي 

 خاک ورزي حفاظتی درکشت گندم

90034-14-
14-0 

1/7/
1390 

1/7/1393 
ارژنگ 
 جوادي

حمیدرضا 
 صادق نژاد

 

 

 انتشارات -2
 

 ISIمقاله  -2-1

ف
دی

ر
 

 مقاله عنوان

 زبان

 مجله نام
ضریب 

ال تاثیر
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامی

ی
س

ار
ف

ی 
س

گلی
ان

 

1 
Effects of magnetized water on 

soil chemical components 

underneath trickle irrigation 
 * 

ASCE; Journal 

of Irrigation and 
Drainage 

Engineering 

1 

2012 

Vol 

138, 
No. 
12 

Pp: 
1075

-

1081
. 

BehrouzMostafazadeh

-Fard, 

MojtabaKhoshravesh; 
Sayed-

FarhadMousavi; Ali-

Reza Kiani 

2 

The effect of different sowing 
patterns and deficit irrigation 

management on yield and 

agronomic characteristics of 
sweet corn 

 * 
African Journal 

of 

Biotechnology 
0.7 

2012 

Vol 
11(7
4),, 

Pp:1
3882

-

1388
7. 

Saberi, A. R . 
 ,Kiani, A. R . 

 ,Mosavat, S. A . 
and Halim, R. A 

3 
AquaCrop model simulation 

under different irrigation water 

and nitrogen strategies 
 * Water Science & 

Technology | 
1.5 

2013 
Vol 

67.1 

Pp:2

32-

238. 

Mojtaba 

Khoshravesh, 

Behrouz 



Mostafazadeh-Fard, 
Manouchehr 

Heidarpour and Ali-

Reza Kiani 
 ( در مجالت معتبرISIالمللی )غیر مقاله بین -2-2

 پژوهشی -مقاله علمی -2-3

ف
دی

ر
 

ال مجله نام مقاله عنوان
س

 

لد
ج

حه 
صف

 
 نگارندگان اسامی

1 
سازي زمان برداشت و مدت نگهداري در سردخانه جهت بهینه

 بهبود خصوصیات کیفی انگور
 علوم و فناوري غذایی

 -3شماره  -سال پنجم
 65-76ص: 

 -محسن مختاریان -علیرضا قدس ولی
 حمید بخش آبادي 

2 
ر خصوصیات کمی و کیفی زنی باثر شرایط خیساندن و جوانه

 ي مالت جوعصاره
تحقیقات مهندسی 

 کشاورزي
 1شماره  -14جلد 
 1392بهار 

حمید بخش  -علیرضا قدس ولی
 مرتضی محمدي -آبادي

3 
 خصوصیات بر زنیجوانه زمان مدت تأثیر بررسی

 گلستان استان جو واریته دو از مالت حاصل فیزیکوشیمیایی
 علوم و فناوري غذایی

 -3شماره  -سال پنجم
 31-38ص: 

 امیرحسین عامریان، عرب فاطمه

 ولی، قدس رضا علی ،  راد الهامی

 آرمین محمد

4 
بررسی تأثیر میزان رطوبت بر خصوصیات فیزیکی ارقام نخود 

 استان گلستان
 علوم و فناوري غذایی

 -2شماره  -سال پنجم
 51-63ص: 

حمید بخش  -علیرضا قدس ولی
ن شیال -امیر عبداللهی -آبادي

 رشیدزاده

5 
هاي کمی و کیفی مالت جو در حین دوره بررسی ویژگی

 زنیخیساندن و جوانه
مجله علوم تغذیه و 
 صنایع غذایی ایران

  -علیرضا قدس ولی  -سمیرا قاسمی 
 فاطمه فاضلی

6 
 جو رقم چهار فیزیکوشیمیایی و رویشی خصوصیات بررسی

 گلستان استان
 علوم و فناوري غذایی

 -2شماره  -سال پنجم
 21-28ص: 

 بخش حمید عامریان، عرب فاطمه

 علی راد، الهامی حسین امیر آبادي،

 میرزایی، اهلل حبیب ولی، قدس رضا

 آرمین محمد

7 
 جو غالتی يدانه سه سازي مالت خصوصیات بررسی

 تریتیکاله و گندم دار،پوشینه
 علوم و فناوري غذایی

 -4شماره  -سال پنجم
 25-33ص: 

 عرب فاطمه ولی، قدس علیرضا

 آبادي بخش حمید عامریان،

8 
 وري بارش و آبیاري تکمیلی در چند رقم گندم بررسی بهره

 
هاي حفاظت پژوهش

 آب و خاک
1392  

نامه 
 رشیپذ

 علیرضا کیانی و عباسعلی نوري نیا

9 
اي نواري )تیپ( و شیاري ارزیابی دو سیستم آبیاري قطره 

 -تحت رژیم هاي مختلف رطوبتی

 

له پژوهش آب در مج
کشاورزي موسسه 

 تحقیقات خاک و آب، 
1392 

، 27جلد 
شماره 

1 ، 

الی  89 
100. 

شاهین رخسار احمدي، پریسا و  -
 محمد اسماعیل اسدي. 

10 
پژوهشهاي علوم و  سازي با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیپایش فرآیند مالت

 1392 صنایع غذایی ایران 
 -9جلد 

 3شماره 
242-
231 

ولی، محسن مختاریان، رضا قدسعلی
حمید بخش آبادي، فاطمه 

 عامریانعرب

11 
 پروتئینی محصوالت تولید در فراپاالیش فرآیند سازيبهینه

 کانوال
پژوهشنامه گیاهان 

 روغنی ایران
 

 -2جلد 
ص: 
14-1 

 
 ولیعلیرضا قدس

12 
بررسی کارایی مصرف آب چند رقم سویا تحت مقادیر مختلف 

 آب آبیاري
هاي ه پژوهشمجل

 حفاظت آب و خاک
1392 

20 
 5شماره 

192-
179 

 علیرضا کیانی و سامیه رئیسی

13 
و تحلیل وضعیت و نحوه  ارزیابی میزان آگاهی کشاورزان

 برداري از منابع آب و خاکهبهر
تحقیقات و اقتصاد 

 کشاورزي ایران
1391 

-2دوره 
43 ،

 3شماره 

صفحات 
397-
387. 

طانی، علیرضا فریبرز عباسی، علیرضا سل
کیانی، قاسم زارعی، پریسا شاهین 

 رخسار و محمد خرمیان

14 
بررسی عملکرد و مصرف آب در ذرت شیرین تحت تاثیر 

 الگوي کاشتهاي مختلف کم آبیاري در دو شیوه
هاي مجله پژوهش

 حفاظت آب و خاک
  

نامه 
 رشیپذ

 علیرضا کیانی و علیرضا صابري

15 
اي زیرسطحی ) مطالعه قطره تعیین کارایی سیستم آبیاري

 موردي باغ هلو و مرکبات شهرستان کردکوي(
   مجله پژوهش آب ایران

نامه 
 رشیپذ

رقیه باقري، موسی حیام، علیرضا کیانی 
 و ابوطالب هزارجریبی



 ترویجی -مقاله علمی -5-2    مروري )تحلیلی( -مقاله علمی -2-4
 خالصه مقاله در مجالت معتبر -2-6

 

 هاي علمی معتبرعلمی كامل در همایش مقاله -2-7

ف
دی

ر
 

 تاریخ
 همایش عنوان

 برگزاري محل
 نگارندگان اسامی مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

 1392 مرداد 24 1

دومین همایش ملی حفاظت و 
برنامه ریزي محیط زیست. 
دانشکده فنی شهید مفتح 

همدان وابسته به دانشگاه فنی 
 و حرفه اي

 دانهم ایران

مقایسه تاثیر سیستم هاي مختلف خاک ورزي 
حفاظتی و مرسوم بر حفظ رطوبت خاک و عملکرد 

 محصول
 

نرگس حسین نژاد  
فوجردي، ابوطالب هزار 
جریبی، محمد اسماعیل 

 اسدي، خلیل قربانی

2 21 
شهری
 ور

1392 

دومین همایش ملی توسعه 
پایدار کشاورزي و محیط 

زیست سالم.  دانشکده فنی 
مفتح همدان وابسته به شهید 

 دانشگاه فنی و حرفه اي

 همدان ایران
تاثیر سیستم هاي مختلف خاک ورزي حفاظتی و 

 مرسوم بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک

نرگس حسین نژاد 
فوجردي، محمد اسماعیل 

اسدي، ابوطالب هزار 
 جریبی، خلیل قربانی

3 
18-
19 

2 1392 
دومین کنفرانس بین المللی 

، خاک، گیاه و مدل سازي آب
   هوا 

 کرمان ایران

بررسی الگوي توزیع رطوبت در نیمرخ خاک و شبیه 
   HYDRUS- 1Dبا استفاده از مدل  سازي آن

 اي زیرسطحیدر سیستم آبیاري قطره

مجتبی شاکر، موسی 
حسام، علیرضا کیانی، 

 مهدي ذاکري نیا

4 20 12 1391 

اولین کنفرانس ملی 
عه راهکارهاي دستیابی به توس

 پایدار
در بخشهاي کشاورزي ، منابع 

 طبیعی و محیط زیست

 تهران ایران
ارزیابی هیدرولیکی سامانه ي آبیاري قطره اي زیر 

الگوي توزیع رطوبتی مناسب گامی  بررسیسطحی و 
 در راستاي توسعه پایدار کشاورزي

مجتبی شاکر، موسی 
حسام، علیرضا کیانی، 

 مهدي ذاکري نیا

5 20 12 1391 

ن کنفرانس ملی اولی
راهکارهاي دستیابی به توسعه 

در بخشهاي کشاورزي ، پایدار
 منابع طبیعی و محیط زیست

 تهران ایران
بررسی نقش ارزیابی و پایش سامانه هاي آبیاري 
قطره اي باغات  در دستیابی به توسعه پایدار این 

 سامانه ها در بخش کشاورزي

مجتبی شاکر، موسی 
حسام، علیرضا کیانی، 

 دي ذاکري نیامه

6 
و  25
26 

 اصفهان ایران اولین همایش ملی بحران آب 92 2
بررسی مسائل و مشکالت موجود درسامانه هاي 

 GISآبیاري قطره اي با بهره گیري از نرم افزار 

مجتبی شاکر، علیرضا 
کیانی، خلیل قربانی، 

 حمید گنجی زاده

7 23 11 1391 
دومین همایش ملی مدیریت 

 کشاورزي
 جهرم ایران

 سامانه در استفاده مورد آب منابع کیفی نقش بررسی
 پایدار توسعه راستاي در گامی اي قطره آبیاري هاي
 کشاورزي  بخش در

مجتبی شاکر، علیرضا 
کیانی، فرشید موسوي 
 زاده، حمید رضا مصفا

8 23 11 1391 
دومین همایش ملی مدیریت 

 کشاورزي
 جهرم ایران

آبیاري قطره اي در ارزیابی عملکرد سامانه هاي 
 شرایط آب و هوایی خشك و نیمه خشك

مجتبی شاکر، علیرضا 
کیانی، فرشید موسوي 
 زاده، حمید رضا مصفا

9 26 2 1392 
اولین کنفرانس ملی 

 دانشجویی اقتصاد کشاورزي
 مشهد ایران

ارزیابی نقش طراحی اقتصادي در کاهش میزان 
اي ههاي اجرایی و انرژي مصرفی در سامانههزینه

 فشارآبیاري تحت

مجتبی شاکر، علیرضا 
کیانی، موسی حسام، 
 محمد رضا احمدیان

10 24 5 1392 
دومین همایش ملی حفاظت و 

 برنامه ریزي محیط زیست 
 همدان ایران

 تعیین پروفیل رطوبتی خاک در
 زیرسطحیايقطرهسیستم آبیاري

رقیه 
حسام،موسیباقري،

ابوکیانی،علیرضا
 هزارجریبیطالب

موسیباقري،رقی ارزیاتی همدان ایراندومین همایش ملی حفاظت و  1392 5 24 11



خداخلايقطرهآتیاريساهانهاينی برنامه ریزي محیط زیست 
 کردکويشهرستاىهلوط طالعه موردي باغ

کیانی،علیرضاحسام،
 هزارجریبیابوطالب

12 20 11 1392 
اولین همایش سراسري 

طبیعی  کشاورزي و منابع
 پایدار

 تهران ایران
اي در کاهش مصرف هاي آبیاري قطرهنقش سامانه 

هاي کشاورزي و جلوگیري از افت سطح آب از چاه
 آنها

مجتبی شاکر، علیرضا 
 کیانی،

13 20 11 1392 
اولین همایش سراسري 
کشاورزي و منابع طبیعی 

 پایدار
 تهران ایران

جهت  ASAEو  SCSبررسی دستوالعمل هاي 
هاي آبیاري میکرو در یابی هیدرولیکی سامانهارز

 باغات

مجتبی شاکر، علیرضا 
 کیانی و موسی حسام

14 6-8 12 1392 
چهارمین همایش ملی 

هاي آبیاري و مدیریت شبکه
 زهکشی

 اهواز ایران
هاي آبیاري بررسی عملکرد کمی و روند توسعه طرح

 تحت فشار در کشور
مجتبی شاکر، علیرضا 

 رحمتیکیانی و حسین 

15 6-8 12 1392 
چهارمین همایش ملی 

هاي آبیاري و مدیریت شبکه
 زهکشی

 اهواز ایران
برداران و آشنایی آنها با بررسی مشارکت بهره

 هاي آبیاري تحت فشار در استان گلستانسامانه

مجتبی شاکر، علیرضا 
کیانی ، موسی حسام و 

 حسین رحمتی

 

 علمی معتبرهاي خالصه مقاله علمی در همایش -2-8

ف
دی

ر
 

 تاریخ

 همایش عنوان

 محل

 رگزاريب
 نگارندگان اسامی مقاله عنوان

 سال ماه روز
كش

 ور
 شهر

 ششمین کنفرانس نیتروژن 1392 8 27 1
اوگان
 دا

 کامپاال

Effects of fertigation via 
sprinkler and furrow 

irrigation on sweet corn 

yield 

 محمد اسماعیل اسدي

 نامهاله علمی صد درصد مستخرج از رساله/پایانمق -2-9

 

 تالیف یا تصنیف كتاب -2-10

ف
دی

ر
 

 تعداد صفحه مولفان اسامی انتشار تاریخ ناشر عنوان

1 
Crop Production, Chapter 4 : optimizing 

water consumption using crop water 

production functions 

InTech 2012 
Alireza Kiani & 

Fariborz Abbasi 
 

 ترجمه کتاب -12-2    تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی -2-11

 ترجمه کامل یك مقاله علمی چاپ شده -14-2    تدوین کتاب )به شیوه گردآوري( -2-13
 

 تدوین مجموعه مقاالت -2-15

ف
دی

ر
 

 عنوان
محل انتشار یا 

 ارائه
 تدوین كنندگاناسامی  تاریخ انتشار

 علیرضا قدس ولی   هاي گیاهیعملکردي پروتئینخصوصیات  1

 نشریات فنی -2-16

ف
دی

ر
 

 عنوان
سال  نوع نشریه

 انتشار
 ناشر

تعداد 

 صفحه

اسامی 

 ترویجی فنی نگارنده)گان(



 1392  * خاک ورزي پایدار 1
موئسسه تحقیقات فنی  و 

 مهندسی کشاورزي
 حمیدرضا صادق نژاد 20

 

 هاي فنی/ ترویجیدستورالعملنشریات ترویجی یا  -2-17

ف
دی

ر
 

 عنوان

 نوع نشریه
سال 

 انتشار
 ناشر

تعداد 

 صفحه

اسامی 

ی نگارنده)گان(
فن

ی 
ج

وی
تر

 

 حمیدرضا صادق نژاد 2 ترویج 1392 *  توصیه هاي خاک ورزي حفاظتی 1

 

 آموزش -3
 

 واحد در سال( 6تدریس دانشگاهی )حداكثر  -3-1

ف
دی

ر
 

 نیمسال سال تحصیلی
اد تعد

 واحد
 نام درس

 تحصیلی مقطع

 دانشگاه

ی
دان

ار
ك

ی 
س

شنا
ار

ك
 

ی
میل

تک
 

 لقمان حکیم  *  آبیاري عمومی 2 دوم 1392-1391 1

 لقمان حکیم  *  آبیاري سطحی 2 دوم  1392-1391 2

 *   آبیاري سطحی 2 دوم 92-91 3
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 

 گرگان

   * هاي آبیاريوشاصول و ر 3 دوم 92-91 4
مجتمع آموزشی جهاد کشاورزي 

 گلستان

   * شیمی مواد غذایی  دوم 92-91 5
 کاربردي -دانشگاه جامع علمی

 مرکز آموزش علمی کاربردي پیگیر

 پیام نور گرگان  *  ماشینهاي کشاورزي 3 دوم 92-1391 6

 پیام نور گرگان  *  ماشینهاي کشاورزي 3 اول 93-1392 7

 *   آبیاري سطحی 2 اول 93-92 8
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 

 گرگان

 *   آبیاري تحت فشار 3 دوم 93-92 9
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 

 گرگان

 مجتمع آموزشی جهاد کشاورزي  *  ضایعات محصوالت زراعی و باغی 3 اول 92-1391 10

 

 زشی و پژوهشیهاي آمواندازي كارگاهطراحی و راه -3-2

ف
دی

ر
 

 درصد مشاركت محل مدت تاریخ عنوان

 100 سالن قدس یك روز اردیبهشت 20 خدمات کاربردي هواشناسی کشاورزي 1

2 
اي گیاهان همکاري در برپایی اولین همایش منطقه

 دارویی کشور
  گرگان یك روز 18/02/1392

 

 هاي آموزشی و پژوهشیتدریس در كارگاه -3-3

ف
دی

ر
 

 محلمدت  اریخت عنوان



 )ساعت(

 تدریس دوره آموزشی آشنایی با اصول نگهداري مواد غذایی 1
03/09/1392 

 تا  
12/09/1392 

 مرکز آموزش جهاد کشاورزي گلستان 24

 مرکز آموزش جهاد کشاورزي گلستان 8 6/9/92-21/8/92 کشاورزي حفاظتی 2

 مدیریت زراعت 24 2/11/92-21/10/92 ماشینهاي ویژه نباتات علوفه اي 3

 سازمان تعاون روستایی 3 30/2/92 کارگاه آموزشی پیمانکاران تکثیري بذر سویا 4

 سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان 3 6/6/92 کارگاه آموزشی مهارت هاي مدیریت بقایاي گیاهی 5

 6 23/9/92 مهندسی ارزش، نگاهی خالقانه به پروژه ها 6
منابع  مرکز تحقیقات کشاورزي و

 طبیعی گلستان

7 
تدریس کارشناسان ناظر و کشاورزان پیشروي شرکتهاي 

تعاونی شبکه هاي تحت آبیاري سدهاي بوستان و گلستان 
 پیرامون آبیاري گندم و جو و کلزا

 آق آباد گنبد کاووس  28/1/92

8 
 تدریس پیمانکاران تکثیري بذر گندم استان

 پیرامون آبیاري گندم 
 الن قدسمحل س  8/11/92

9 
 تدریس کشاورزان شرق استان 

 پیرامون آبیاري گندم
4/12/92  

محل سالن اجتماعات مرکز خدمات 
 جلین

 موسسه تحقیقات پنبه  28/11/92 پیرامون آبیاري گندم تدریس پیمانکاران تکثیري بذر گندم  10

 

 هاي آموزشی و پژوهشیشركت در كارگاه -3-4

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 کاربرد سنسورها در کشاورزي 1
28/8/92-
29/9/92 

18 
موسسه تحقیقات فنی  و مهندسی 

 کشاورزي

 مکانیزاسیون پرورش ماهی 2
24/10/92-
25/10/92 

12 
موسسه تحقیقات فنی  و مهندسی 

 کشاورزي

 کشاورزي حفاظتی 3
21/8/92-
6/9/92 

8 
مرکز آموزش جهاد کشاورزي 

 گلستان

 مرکز تحقیقات گلستان 6 26/9/92 ر اقتصادي اجتماعی تحقیقات در کشاورزيبررسی آثا 4

5 
نگرشی سیستمی بر رشد و تولید گیاهان زراعی با تاکید بر 

 DSSATذرت و آشنایی با نرم افزار 
 مرکز تحقیقات گلستان 6 27/9/92

 محیط زیست گلستان 6 23/7/92 تجارب و درسهاي آموخته از سیل 6

 موسسه تحقیقات پنبه کشور 6 22/3/92 قق حماسه سیاسی در انقالب اسالمیروشهاي تح 7

 موسسه تحقیقات پنبه کشور 6 22/12/92 تعامل در اسالم 8

 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 12 24/10/92-25 مکانیزاسون پرورش ماهی 9

 34 22/4/92-31 آزمون پیشرفته خاک 10
مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع 

 استان گلستان طبیعی

  1392بهمن  2و 1 مدلسازي جریان آب در شبکه هاي آبیاري 11
موسسه فنی و مهندسی 

 کرج -کشاورزي

 

 



 تدریس در كالس هاي آموزشی/ ترویجی -3-5

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

1 
سخنرانی در کارگاه آموزشی ویژه پیمانکاران تولید و تکثیر بذر گندم و جو در 

 سالن کوثر سازمان تحت عنوان مدیریت آبیاري گندم

 
 4 7/2/91یکشنبه 

سالن کوثر سازمان جهاد 
 کشاورزي استان گلستان

2 
تدریس کارشناسان ناظر و کشاورزان پیشروي شرکتهاي تعاونی شبکه  -

هاي تحت آبیاري سدهاي بوستان و گلستان در آق آباد گنبد کاووس 
 کلزا پیرامون آبیاري گندم و جو و 

 گنبد کاووس 6 .28/1/92

 36  هاي آبیاري تحت فشارارزیابی سیستم 3
مجتمع آموزش جهاد کشاورزي 

 گرگان

 

 هاي تحقیقاتیروز مزرعه یا هفته انتقال یافته -3-6

ف
دی

ر
 

 تاریخ مدت )ساعت( محل عنوان

1 
تدریس کارشناسان ناظر و کشاورزان پیشروي استان در روز مزرعه گندم 

 یرامون آبیاري گندم در ایستگاه گرگان در تاریخ پ
 .27/1/92 ساعت 6 ایستگاه گرگان

2 
تدریس کشاورزان ذرت کار پیرامون معرفی شیوه نوین آبیاري قطره اي 

 نواري تیپ 

در ایستگاه تحقیقات کشاورزي 
گرگان مزرعه آقاي مهندس 

 فیض بخش
 22/5/92 

 مصاحبه رادیویی یا تلویزیونی -3-7

 برنامه رادیویی یا تلویزیونی -3-8

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام نوع عنوان

 تلوزیونی رادیویی

1 

ضبط یك برنامه تلویزیونی براي برنامه کشاورزي توسعه 
پیرامون برنامه ریزي آبیاري گیاهان تابستانه در مورخ 

از  92مرداد  16که در مورخ چهارشنبه  1392اول مرداد 
 پخش شد.سیماي استان گلستان 

 x 92اول مرداد  مزارع استان 

2 
برنامه رادیویی و تلویزیونی  15شرکت در بیش از 

 پیرامون کشاورزي حفاظتی و مدیریت بهینه مصرف آب
* *  

طول سال 
1392 

 

 سخنرانی علمی -3-9

ف
دی

ر
 

 تاریخ سطح محل برگزاري عنوان

 مركز استان ملی

 ضرورت آبیاري گیاهان تابستانه 1
ه ستاد فنی تولیدات گیاهی سازمان جلس

 جهاد کشاورزي
 .92مرداد  2  * 

2 

سخنرانی در چهارمین همایش نقش 
مکانیزاسیون در توسعه پایدار کشاورزي 

 استان گلستان
    نمایشگاه بین المللی استان گلستان

مهرماه  18
1392 

3 
سخنرانی در چهل و یکمین جلسه کمیته 

ن آشنایی با مشترک مصرف بهینه آب پیرامو
 لوله هاي دریچه دار

سالن کوثر شرکت سهامی منابع آب استان 
 گلستان در گرگان

   
دیماه  25

1392 



 مسئولیت پژوهشی و اجرایی -4
 نامه هاي دوره کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان -4-1

 

 اينامه هاي دوره كارشناسی ارشد یا دكتراي حرفهراهنمایی و مشاوره پایان -4-2

ف
دی

ر
 

 عنوان

 تعداد

 واحد
 

 تاریخ

 دفاع
 دانشجو نام

 دانشگاه

 انجام محل

 سمت

ما
هن

را
 

ور
شا

م
 

بررسی تأثیر میزان رطوبت بر خصوصیات فیزیکی دانه گندم نان  1
 و دوروم ارقام رایج در استان گلستان

6 
15/04/92 

محمد مهدي قره 
 داغی

 واحد دامغان -آزاد
*  

الیسیلیك و پوشش واکس بر کیفیت و اثر محلول پاشی اسید س 2
 انبارمانی میوه پرتقال رقم تامسون ناول و مورو

6 
 واحد کرج -آزاد مریم یارایی رستمی 20/06/92

 * 

بررسی تأثیر سطوح مختلف رطوبتی روي خصوصیات فیزیکی  
 ي ذرتدانه

6 
 واحد قوچان -آزاد مینا خسروي 20/09/92

*  

اي در باغات استان ه آبیاري  قطرهارزیابی سیستم هاي اجرا شد 3
 هاگلستان و ارائه راهکارهاي اصالح و بهبود این سیستم

  * علوم کشاورزي گرگان مجتبی شاکر 31/2/92 6

 *  علوم کشاورزي گرگان رقیه باقري 25/6/92 6 اي زیرسطحی روي مرکبات و هلوارزیابی آبیاري قطره 4

هاي مختلف رطوبتی انسیلبرآورد مقاومت مکانیکی خاک در پت 5
 با استفاده از برخی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک

فهیمه مستانه قوجه  30/6/92 6
 بگلو

 *  علوم کشاورزي گرگان

بررسی و بهره وري مصرف آب سویا در مدیریت مختلف خاک  6
 ورزي و بقایاي گیاهی با آبیاري بارانی  

 25دوشنبه  6
 .92شهریور 

نرگس حسین نژاد 
 فوجردي

دانشگاه علوم کشاورزي 
 و منابع طبیعی گرگان

*  

اثر روش هاي مختلف خاک ورزي بر عملکرد محصول و  7
 جمعیت علف هاي هرز سویا

واحد علوم و تحقیقات  سید زمان حسینی 29/11/92 6
 گیالن

 * 

تعیین کارآیی مصرف آب ذرت تحت مدیریت هاي مختلف خاک  8
 ورزي

 
6 

دانشگاه علوم کشاورزي  یمهدي آشور فارسیان 
 و منابع طبیعی گرگان

  
* 

عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت تحت تنشهاي مختلف بررسی  9
 رطوبتی خاک

  واحد علوم و تحقیقات مرجان صدقی 31/6/92 6
* 

 

 

 نامه هاي دوره دكتراي تخصصیراهنمایی و مشاوره پایان -4-3
ف

دی
ر

 

 عنوان

 تعداد

 واحد
 

 ودانشج نام دفاع تاریخ
 دانشگاه

 انجام محل

 سمت

ما
هن

را
 

ور
شا

م
 

1 
هاي متفاوت کاشت بر عملکرد و در تاریخ آبیاريکمبررسی اثرات 

 DSSATاي و ارزیابی مدلاجزاي عملکرد ذرت دانه
 محمد تقی فیض بخش  

دانشگاه علوم 
کشاورزي و منابع 
 طبیعی گرگان

 x 

2 
و عملکرد سویا  سازي رشددر در شبیه AquaCropارزیابی مدل 

 دسترس و نیتروژنتحت مقادیر مختلف آب قابل
 *  صنعتی اصفهان مجتبی خوش روش - 24

 مدیر مسئولی مجالت علمی معتبر -4-4

 

 عضویت در هیات تحریریه مجالت علمی معتبر -4-5

ف
دی

ر
 

 درجه مجله صاحب امتیاز عنوان مجله

 پژوهشی-علمی دانشگاه فردوسی مشهد مجله آب و خاک 1



 ترویجی -علمی دکتر رامین رحمانی مجله الکترونیکی علوم کشاورزي و منابع طبیعی 2

 علمی ترویجی موسسه غیر انتفاعی بهاران و مرکز گیاهپزشك و غذا 3

 پژوهشی-علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور مجله علوم تحقیقات پنبه 4

 ترویجی-علمی انشگاه علوم وکشاورزي گرگاند مجله الکترونیك کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 5

 هاي علمیدبیري همایش -4-6

 

 هاي علمیعضویت در پانل یا كمیته هاي علمی/اجرایی همایش -4-7

ف
دی

ر
 

 تاریخ برگزاري محل برگزاري عنوان همایش

 نقش سطح

 عضو پانل استانی ملی الملیبین
عضو كمیته 

 علمی/اجرایی

 مدیریت ضایعات برنج 1
سازمان جهاد کشاورزي 

 گلستان
6/6/1392   * * * 

2 
هاي آبی و اولین همایش ملی سازه

 آبیاري
دانشگاه علوم کشاورزي و 

 منابع طبیعی گرگان
1/12/92  *  * * 

3 
سازي مصرف اولین همایش ملی بهینه

 آب
دانشگاه علوم کشاورزي و 

 منابع طبیعی گرگان
14/12/92  *  * * 

 

 هاي فنییتهعضویت در كم -4-8

ف
دی

ر
 

 محل عنوان

( ساعت) مدت سطح ابالغ مشخصات

 در شركت

 جلسات
 ملی تاریخ شماره

استان

 ي
 بخش مركز

    *  23/3/90 1/283/1920  کارگروه تخصصی برنج 1

2 
کارگروه تخصصی غرب استان 

 گلستان
 12/5449 22/1/90  *    

3 
هماهنگی امور پژوهشی گروه 

 آبیاري
 13/51 12/2/90  *    

    *  23/05/90 63618 سازمان جهاد کشاورزي زراعت و باغبانی  4

  *      مرکز تحقیقات کمیته فنی بخش فنی و مهندسی 5

    *    سازمان جهاد کشاورزي پسماندهاي کشاورزي 6

7 
هاي کارگروه صنعت کانون دانه

 روغنی
     *   مرکز تحقیقات

8 
 کارگروه تخصصی غرب استان

 گلستان
 12/5449 22/1/90  *    

    *  8/6/90 70159 جهاد گلستان الگو و نظام کشت کشاورزي 9

   *   25/3/90 1/283/2238 مر کز تحقیقات شوراي پژوهشی  10

    *  8/6/90 70159 جهاد گلستان الگو و نظام کشت کشاورزي 11

   *   25/3/90 1/283/2238 مر کز تحقیقات شوراي پژوهشی  12

    *  23/5/90 63618 گرگان کارگروه زراعت و باغبانی 13

14 
هاي روغنی کانون هماهنگی دانه

 کشور
     * 12/5/90 14462/11 گرگان

15 
شوراي تحقیقات، آموزش و ترویج 

 کشاورزي استان گلستان
    *  16/6/90 73350 گرگان



16 
کارگروه صنعت کانون هماهنگی 

اي روغنی هدانش و صنعت دانه
 کشور

     * 24/3/90 20/88/123 گرگان

17 
کمیته تخصصی بخش تحقیقات 

فنی و مهندسی موئسسه تحقیقات 
 پنبه کشور

موئسسه تحقیقات پنبه 
 کشور

283/4639 6/10/90 *     

 کمیته فنی زراعت استان 18
سازمان جهاد کشاورزي 

 گلستان
128034 1/10/90  *    

        يان جهاد کشاورزسازم یحفاظت يخاک ورز 19

20 
سازمان  ستاد برداشت غالت

 يجهاد کشاورز
        يسازمان جهاد کشاورز

 کمیته فنی به زراعی  21
موسسه تحقیقات پنبه 

 کشور
       

22 
گروه کار استفاده پایدار از منابع 

آب براي تولید محصوالت 
 کشاورزي

     x   تهران

    *    يسازمان جهاد کشاورز کار گروه آب و خاک و صنایع 23

 شركت در جلسات فنی -4-9

ف
ردی

 

 محل عنوان

 سطح ابالغ مشخصات
 رد شركت مدت

 ملی تاریخ شماره (ساعت)جلسات
استان

 ي
 بخش مركز

1 
شرکت در جلسه کارگروه شرق و غرب 

 استان 
سازمان جهاد 
 کشاورزي

12/5449 22/1/90  *    

2 
ه سازي بهینه شرکت در کمیته مشترک بهین
 سازي مصرف آب کشاورزي 

شرکت سهامی 
آب منطقه اي 

 استان
 16/3/90  *    

3 
کارگروه  تخصصی مبنی بر نقد و بررسی 
 کارآیی مصرف آب در کشت مستقیم برنج 

سازمان جهاد 
 کشاورزي استان 

32091 9/3/90  *    

4 
شرکت در جلسه آمایش زمین پیرامون 

 الگوي کشت استان 
    *  24/2/90  اري استاند

   *      گروه پژوهشی صنایع غذایی 5

    *     شوراي تحقیقات استان 6

   *      شوراي پژوهشی مرکز 7

  *       کمیته فنی بخش فنی و مهندسی 8

    *     کار گروه زراعت و باغبانی 10

     *    هاي روغنیجلسات کانون دانه 11

12 
ن جهادکشاورزي  شرکت درجلسه سازما

 پیرامون الگوي کشت استان 
  24/6/90  سازمان

 
* 

   

 شرکت در جلسه کارگروه تخصصی برنج  13
مدیریت زراعت 
سازمان جهاد 
 کشاورزي 

1/283/1920 5/4/90  
 
* 

   

15 
شرکت در جلسه کارگروه آمایش محیط 

زیست و توسعه پایدار پیرامون ارائه 
صالح دستورالعمل هاي اجرایی طرح ا

درمحل ساختمان 
 2شماره 

 استانداري گلستان
 14/4/90  

 
 
* 

   



 الگوي کشت استان 

 مدیریت بقایاي گیاهی 16
سازمان جهاد 
 کشاورزي

   *    

    *  23/5/90 63618 گرگان کارگروه زراعت و باغبانی 17

  *      گرگان کمیته فنی بخش 18

19 
شرکت در جلسات کمیته فنی الگوي کشت 

 تان  اس
سازمان جهاد 
 کشاورزي استان

 24/7/90  *    

20 
شرکت در جلسه کمیته راهبردي )آبیاري 

 تحت فشار( 
سازمان جهاد 
 کشاورزي استان

       

 مدیریت بقایاي گیاهی 21
سازمان جهاد 
 کشاورزي

       

 کشاورزي حفاظتی در مناطق مرطوب 22
سازمان جهاد 
کشاورزي 
 مازندران

       

 ررسی پروژه هاي تحقیقاتیب 23
موسسه تحقیقات 

 پنبه کشور
       

    *    مرکز کارگروه آب، خاک و صنایع 24

 

 تقدیر و تشویق -4-10

ف
دی

ر
 

 مقام اعطاكننده عنوان
 سطح

 تاریخ
 مركز استانی ملی

1 
برگزیده موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي 

 1391در سال 
 رئیس موسسه فنی و مهندسی

 کشاورزي
*   11/04/1392 

 27/09/1392   * وزیر جهاد کشاورزي 1392پژوهشگر برتر وزارت جهاد کشاورزي سال  2

3 
رئیس موسسه فنی و مهندسی  تقدیر ریاست محترم موسسه

 کشاورزي
*   14/07/1392 

 23/09/1392-27  *  استانداري گلستان پژوهشگر برتر گلستان )هفته پژوهش( 4

 برگزیدهسخنران  5
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع 

 طبیعی گلستان
 1392آذر   * 

6 
نقش موثر در پیشبرد اهداف بخش تحقیقات فنی و 

 مهندسی
ریاست موسسه تحقیقات فنی و 

 مهندسی کشاورزي
*   14/7/92 

 

 هاي اجراییمسئولیت -4-11

ف
دی

ر
 

 سطح

 عنوان

 فعالیت انجام تاریخ ابالغ مشخصات

وه
گر

 

ا
اه

تگ
س

ی
 

ش
خ

ب
ن  

او
مع

كز
مر

س  
ریی

كز
مر

 

 تاریخ تا تاریخ از تاریخ شماره

 04/0301390 1/283/1681 مسئول هماهنگی امور پژوهشی گروه صنایع غذایی     * 1
04/

0301390 
 

  30/10/1389 30/10/1389 1/283/9981 رئیس بخش فنی و مهندسی کشاورزي   *   2

 01/01/1390 24/03/1390 20/88/123 هاي روغنیانهرئیس کارگروه صنعت کانون د *     3
29/12/

1390 

4 
ریاست سازمان جهاد کشاورزي 

 گلستان

عضو شوراي تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي 
 استان گلستان

73350 16/06/1390 16/06/1390 - 



5 
معاونت علمی و فناوري ریاست 

 جمهوري
 12/05/1390 12/05/1390 14462/11 هاي روغنیعضو کانون هماهنگی دانه

 2به مدت 
 سال

6 *     
مسئول گروه پژوهشی صنایع غذایی مرکز تحقیقات 

 کشاورزي گلستان
 تا حال 4/3/90 4/3/90 1/283/1681

 14/1/90   مدیریت سایت مرکز *     7
اسفند 
1390 

 

 هاي دانش محورفعالیت -5
 اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج -5-1
 هاي جدید براي ایرانها و میزبانکشف و معرفی گونه -5-2

 

 هاي تحقیقاتی(تولید دانش فنی )صنعتی كردن نتایج طرح -5-3

ف
دی

ر
 

 محل انجام فعالیت عنوان
 تاریخ انجام

 اسامی همکاران
 پایان شروع

 
هاي کاربرد فرآیند فراغشایی در تولید ایزوله

 پروتئینی کانوال
 حمید بخش آبادي -علیرضا قدس ولی 1392 1389 بخش فنی و مهندسی 

 ها یا پروژه هاي پژوهشی و فناوريارزیابی و نظارت طرح -5-4

ف
دی

ر
 

 پروژه/عنوان طرح
دستگاه 

 مجري

تاریخ و شماره  تاریخ انجام

 ابالغیه
 مجریاناسامی 

 پایان شروع

1 
بررسی فن آوري مغناطیسی آب روي گرفتگی قطره 

 ابیاري قطره ايچکانها در روش 
مرکز تحقیقات 

 گلستان 
 علیرضا کیانی 89061-14-57-4 1391 1389

2 
بررسی کارایی مصرف آب تحت مدیریت هاي مختلف بی 

 خاک ورزي و خاک ورزي مرسوم در کشت سویا
مرکز تحقیقات 

 گلستان 
88 90 

249/6294 
20/9/89 

 محمد اسماعیل اسدي

3 
هاي مختلف بررسی کارایی مصرف آب تحت مدیریت 

 خاک ورزي در کشت ذرت
مرکز تحقیقات 

 گلستان 
88 90 

249/5769 
25/8/89 

 محمد اسماعیل اسدي

4 
هاي ترین روش تولید مالت )سمنو( از واریتهتعیین مناسب

 مختلف تجاري و ارزیابی خواص کمی و کیفی آن
 موسسه

 فنی و مهندسی
1389 1391 

249/983 
27/02/90 

 عادل میر مجیدي

5 
ر پروژه تحقیقاتی خاص تحت عنوان: بررسی امکان ناظ

کاربرد آبیاري قطره اي زیرسطحی بر روي مرکبات و هلو 
 و وضعیت تجمع ریشه در اطراف قطره چکان 

مرکز تحقیقات 
 گلستان

1390 1392 
249/6359 
16/11/90 

 علیرضا کیانی

6 

الحاق ضمائم مناسب در جلوي یك ردیف کار جهت 
شماره  -خاک ورزي نواري و کاشتانجام توام عملیات 

ابالغ طی نامه شماره  – 2-57-14-91009مصوب   
موسسه تحقیقات فنی و  20/12/90مورخ  249/7271

 مهندسی

 حمیدرضا صادق نژاد    فنی و مهندسی

7 

ناظر پروژه تحقیقاتی ملی مشترک تحت عنوان: بررسی و 
تعیین سامانه هاي خاک ورزي حفاظتی بر خواص 

 –-خاک، بازده انرژي و عملکرد سویاي تابستانهفیزیکی 
موسسه  5/2/91مورخ  249/654ابالغ طی نامه شماره 

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي

 دکتر احمد شریفی     فنی و مهندسی

8 
ناظر پروژه تحقیقاتی مستقل تحت عنوان: مقایسه تولید  

و بهره وري آب با استفاده از آبیاري یك در میان در 
 ایط کم آبی و شوري )مطالعه موردي روي گیاه ذرت(شر

 علیرضا کیانی    



9 
تأثیر بسترهاي مختلف کشت قارچ خوراکی صدفی 

Pleurotus florida 

دانشگاه پیام نور 
 -استان گلستان
 مرکز گنبد

 علیرضا قدس ولی  1392 1390

 

 داوري متون علمی -5-5

ف
دی

ر
 

 تاریخ مجله/همایش عنوان

 1392 تربیت مدرس -مجله علوم و صنایع غذایی ایران پژوهشی -وان مقاله علمیعن 4داوري  1

 1392شش ماهه اول  مجله علوم و فناوري غذایی پژوهشی -عنوان مقاله علمی 8داوري  2

3 
اثر سیستم هاي خاک ورزي بر عملکرد و کیفیت الیاف سه 

 رقم در کشت دوم پنبه
 4/4/92 موئسسه تحقیقات پنبه کشور

4 
بررسی تاثیر روش هاي مختلف خاک ورزي و مدیریت 

بقایاي گیاهی ذرت دانه اي بر عملکرد کلزا و خصوصیات 
 فیزیکی خاک در منطقه مغان

 15/2/92 موئسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي

 1392شهریور  Soil Use & Management یك فقره مقاله  5

 92در طی سال دانشگاه گرگان هاي حفاظت آب و خاکپژوهش فقره مقاله 10 6

 92در طی سال پژوهش آب در کشاورزي فقره مقاله 4 7

 92در طی سال  آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد  فقره مقاله 20 8

 92سال  حفاظت از منابع اب و خاک دانشگاه آزاد واحد تهران دو فقره مقاله  9

 92سال  تحقیقات مهندسی کشاورزي فقره مقاله 4 10

 92در طی سال  آب و آبیاري، دانشگاه تهران فقره مقاله 1 11

 92در طی سال  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي گزارش نهایی و پرپوزال  12

 92در طی سال  همایش ملی آبیاري و کاهش تبخیر استان کرمان فقره مقاله 8 13

 92سال  یی کشوراي گیاهان دارواولین همایش منطقه مقاله   17داوري  14

 92سال  پژوهشی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران -مجله علمی مقاله   2داوري  15

16 
ارزیابی جریان انرژي در بوم نظام هاي زراعی سویا در استان 

 گلستان
 7/92 کانون گیاهان روغنی ایران

17 
بررسی وضعیت آماده سازي زمین و کاشت در زراعت 

 مناسب مکانیزه زعفران و ارائه الگوي
 12/92 موئسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي

 92در طی سال  اولین همایش بهینه سازي مصرف آب، دانشگاه گرگان فقره مقاله 15 18

 92در طی سال  هاي آبی و آبیارياولین همایش ملی سازه فقره مقاله 10 19

 1/8/1392 اهپزشك و غذاگی هااثر کیفیت آب بر جذب، انتقال و کارآیی علف کش 20

21 
با استفاده  ياریکشت شبکه آب يالگو اهانیگ یآب ازین نییتع
 ارس)مطالعه موردي دشت درودزن ف ArcETاز 

 1392 اسفند 8 

22 
بررسی اثر رطوبت خاک و حضور گیاه بر ضرایب تبدیل 

چرخه نیتروژن در آبیاري جویچهاي گیاه ذرت با استفاده از 
 HYDRUS–1Dمدل 

 1392 اسفند 8 

23 
در شبیه سازي آب زهکشی و  Hydrus-2Dکاربرد مدل

هاي مختلف کود آبیاري در مزرعه  آبشوئی فسفر با روش
 پیاز

JWFST 

 1392تیرماه  20



24 
 رطوبت مجدد توزیع الگوي بینی ارائه روابطی به منظور پیش

 به زیرسطحی و سطحی قطره اي آبیاري سیستم در خاک در
 ديابعا آنالیز روش

JWFST 

29/1/92 

25 
در  ییکارآ هاي¬و شاخص يورود يرهایمتغ انیرابطه م

 ينوار ياریآب ستمیس

 
 1392اسفند  9

26 
مقاله اولین همایش منطقه اي گیاهان دارویی  20داوري 

 شمال کشور
 92سال  اي گیاهان دارویی کشوراولین همایش منطقه

 1392اسفند  15-14 ازي مصرف آباولین همایش ملی بهینه س مقاله   27داوري  27

 1392بهمن  10 اولین همایش ملی آبیاري و بهره وري آب کشاورزي مقاله از   10داوري  28

 1392اسفند  8 اولین همایش ملی زهکشی در کشاورزي پایدار مقاله   7داوري  29

30 
سه رقم  یفیو ک یاثر سطوح مختلف آب بر عملکرد کم

 پیت ايقطره ياریآب تمسیکنجد با استفاده از س
 

داوري گزارش پژوهشی نهایی ارسالی از سوي موسسه 
 1392آبانماه  21 تحقیقات فنی و مهندسی

31 
مدیریت تقاضا و مصرف آب کشاورزي در "داوري کتاب 

تالیف گروه کار استفاده پایدار از منابع آب براي تولید  "ایران
 محصوالت کشاورزي 

 ایران کمیته ملی آبیاري و زهکشی

 1392آذرماه 

32 
فقره پروپوزال تحقیقاتی کمیته به زراعی و  20داوري تعداد 

 فنی و مهندسی 
 موسسه تحقیقات پنبه

 .  1392بهمن  6و  5

 هاي پژوهشی و فناوريمشارکت در برپایی نمایشگاه -5-6
 

 اندازي آزمایشگاه یا كارگاه و ایستگاه تحقیقاتیطراحی و راه -5-7

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل عنوان
درصد 

 مشاركت

 50 91مرداد  استان گلستان ارایه طرح ایستگاه تحقیقات شوري 1

 

 ي گزارش تحلیلی(بازدیدهاي فنی )با ارایه -5-8

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل بازدید مجري برگزاري عنوان
 سطح

ی
مل

ستا 
ا

مركز ن
 

خ
ب

 ش
      استان گلستان سازمان جهاد کشاورزي و جایکا بازدید 1

سازمان جهاد کشاورزي و جایکا و اداره  بازدید 15 2
 کل هواشناسی

شش ماه  استان گلستان
 92اول 

    

3 
 سازمان جهاد کشاورزي گلستان بازدید از مزارع کشاورزي حفاظتی

 –بندرگز  –کالله 
 آق قال –گرگان 

4/1392  *   

 بی کارخانه، آزمایشگاه و ....آزمون ارزیا -10-5  هاي آزمایشگاهی )کارهاي کلینیکی(تست -5-9
 تولید و تکثیر نهال -12-5    تولید و تکثیر بذر -5-11
 ثبت کلکسیون -14-5   ي نقشه هاي فنیتهیه -5-13
 افزارهاي تخصصیثبت نرم -16-5  هاي علمی، کاربردي و نوینثبت ایده -5-15

 
 
 
 
 



 بخش تحقیقات منابع طبیعی 
 

 پژوهش -1
 

 ملی )خاص(طرح یا پروژه  -1-1

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول

مجري/مجریا

 ن
 همکار/همکاران

1 
تحقیق و بررسی در روش هاي   مدیریت پایدار 

 جنگل در اکوسیستم هاي جنگلی خزر) لوه(
  * 91 93 

مصطفی 
 جعفري

 کریم مقصودلو
  -کریمی دوست
سید زیدا... 

 ظمیمیرکا

2 
تحقیق و بررسی در روش هاي مدیریت پایدار 
 93 91 *   جنگل در اکوسیستم هاي جنگلی خزر) وطنا(

مصطفی 
 جعفري

 کریمی دوست
کریم  -میرکاظمی

 مقصودلی

3 
بررسی عملکرد برخی گونه هاي اکالیپتوس در 

 دوره هاي بهره برداري کوتاه مدت
89001-8904-
09-09-014 

 المعلی غالمیغ مدیر رحمتی 93 89 * 
 -میرکاظمی
 قاسمی

4 

جمع آوري گونه هاي چوبی) درختی، درختچه 
اي و بوته اي( بومی و انصاري رویشگا هاي 

هیرکانی و زاگرس به منظور غنی سازي 
 بیولوژیك باغ گیاهشناسی ملی ایران) فاز اول(

 پناهی 94 91 *  91035-09-09-0
سید زیدا... 
 میرکاظمی

 —کریم مقصودلو
 دوستکریمی 

5 
شناخت وضعیت اجتماعی ، معیشتی و مشارکتی 
جوامع روستایی و عشایري ساکن در محدوده 

 مناطق خطر آتش سوزي جنگل
 سید اخالقی 93 91 *  91042-09-09-0

سید زیدا... 
 میرکاظمی

 -کریمی دوست 
 کریم مقصودلو

 

6 
بررسی اثرات تغییرات اقلیمی برخی از گونه هاي 

 هاي جنگلیدرختی در اکوسیستم 
89070-09-09-

02 
 * 91 93 

مصطفی 
 جعفري

محمد کریم 
 مقصودلو

  -میرکاظمی
 کریمی دوست

 تهیه نقشه گیاهان داروئی استان گلستان 7
-09-09-04 

89034 
 حسینی مازنی احسانی 1392 1391 * -

8 
بررسی روشهاي کشت و استقرار پهن برگان 

 علفی
-09-09-0 

91034 
  نی)رضا(حسی فیاض 1394 1391 * 

9 
 –شناخت مناطق اکولوژیك کشور )فاز دوم

 استان گلستان (
09-09-04 
89036 

  حسینی فیاض 1392 1391 * 

10 
جمع آوري و  شناسایی حشرات بذر خوار گیاهان 

 ها( مرتعی)بجز لگوم
 

87003-8705-
09-09-0 

#  1388 
1392 
باتمدی
 د

 قاسمعلی ابرسجی میرمرسل احمدي حمید یارمند

11 
 حفاظت آوري،شناسایی،ارزیابی مقدماتی و عجم

 ژن بانك منظور تقویت به دارویی گیاهان بذور

 گلستان- دوم( )فاز

09-09-0 
87046 

 * 87 91 
علی اشرف 
 جعفري

 محمدعلی دري حسین قربانی

12 

بررسی روشهاي کشت و استقرار پهن برگان 
استان گلستان )مطالعه موردي  –علفی دائمی 

hedysarrum wrightnatum) 

  غالمرضا ناصري مهندس فیاض 1395 1391 *  91034-09-09-0

13 
ارزیابی جمعیتهاي مهمترین گندمیان علوفه اي 

 چندساله در مناطق مختلف رویشی کشور
89001-8902 – 

09 – 09 – 01 
 انییدکتر قصر 1393 1389  ملی

 غالمرضا ناصري
 

 -سید علی حسینی
 حسن اکبر پور

14 
تهاي مهمترین پهن برگان علوفه ارزیابی جمعی

 اي چندساله در مناطق مختلف رویشی کشور

89002-8902 – 

09 – 09 – 01 
 1393 1389  ملی

 انییدکتر قصر
 

 حسن اکبرپور
 غالمرضا ناصري

 

  حسینی فیاض 1395 1392 *  04-09-09بررسی روشهاي کشت و استقرار پهن برگان  15



 As .onobrychis 9104علفی گونه

16 
بررسی روشهاي کشت و استقرار پهن برگان 

 As .ciamphylanthusعلفی گونه
09-09-04 
91034 

 فیاض 1395 1392 * 
 حسینی

 )حبیب(
 حسینی

 

 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص( -1-2

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول

مجري/مجریا

 ن
 همکار/همکاران

ه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی جنس تهی 1
Sagina L. (Caryophyllaceae) 

2‐57‐09‐

91193 
  فاطمه فدائی مصطفی اسدي 1392 6/1391 * 

 

 طرح یا پروژه استانی )خاص( -1-3

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول

مجري/مجریا

 ن
 همکار/همکاران

    * مصوب استان شناسایی آفات و بیماري هاي زعفران 1

سید مرسل 
محمد  -احمدي

 علی آقاجانی

 محمد علی در ي 

2 
ارزیابی کشت آویشن، مرزنجوش و نعناء در 

 وامنان آزاد شهر
 *  92 93 

محمد علی 
 در ي

 محمد علی در ي

سکینه درویش 
و بخش  -محمدي

 اجرا

3 

رگ بررسی امکان زراعت چوب )صنوبر دو
متحمل به شوري وخشکی( در مناطق شمال 

 گرگان
 

پیشنهادي از 
اعتبارات استانی  
اداره کل منابع 
 طبیعی گلستان

       

 تطبیقی )آنفارم( )خاص( –پروژه تحقیقی  -5-1    طرح یا پروژه استانی )غیرخاص( -1-4
 رویجی )خاص(ت –پروژه تحقیقی  -7-1  تطبیقی )آنفارم( )غیرخاص( –پروژه تحقیقی  -1-6
 ترویجی )غیرخاص( –پروژه تحقیقی  -1-8

 

 طرح یا پروژه پیشنهادي )مصوب در شوراي تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزي استان( -1-9

ف
دی

ر
 

 عنوان

 نوع
تاریخ 

 تصویب

 اسامی

 پروژه طرح
مجري 

 مسئول
 همکار/همکاران مجري/مجریان

1 
اي جنگلی با تاکید بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم ه

 بر مطالعات فنولوژي گونه راش
 سید زیدا...میرکاظمی   * 

مصوب در کار 
 گروه

2 
بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم هاي جنگلی با تاکید 

 بر مطالعات فنولوژي گونه بلوط
 سید زیدا...میرکاظمی   * 

مصوب در کار 
 گروه

 مصوب در موسسه سید زیدا...میرکاظمی   *  راشبررسی طرز تربیت دانه زاد ناهمسال  3

 کار گروه سید زیدا...میرکاظمی    * بررسی میزان رویش قطري گونه هاي مهم جنگلی 4

5 
ملخ  تیمراتع بر جمع تیریمختلف مد يروشها ریبررسی تاث

 *  )مطالعه موردي : مرتع گنبد( یمراکش
در دست 
 بررسی

سیدعلی 
 حسینی)رضا(

  

 *  پوشش گیاهی مراتع چاتارزیابی  6
در دست 
 بررسی

سیدعلی 
 حسینی)رضا(

  



7 
به روش  ینزوالت آسمان رهیذخ يروشها جادیااصالح مراتع با 

 چات یمرتع یفارو در اراضکنتور و  نگیتیپ
 * 

در دست 
 بررسی

سیدعلی 
 حسینی)رضا(

  

8 
ایجاد کلکسیون گیاهان مرتعی بومی و غیر بومی بمنظور کشت 

 آنها در مراتع چات و استقرار
 * 

در دست 
 بررسی

سیدعلی 
 حسینی)رضا(

  

 *  بررسی تاثیر قرق بر پوشش گیاهی مراتع چات 9
در دست 
 بررسی

سیدعلی 
 حسینی)رضا(

  

   مرسل احمدي 91-11-1  * بررسی آفات زعفران و روشهاي کنترل آنها در استان گلستان 10

11 

ی) از فاز سوم طرح ملی( تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارس
 :(تیره میخك) Caryophyllaceae جنس از تیره 5

Holosteum L., Habrosia Fenzl. Bot. Zait., 

Petrorhagia (Ser.) Link, Vaccaria 

Medicus, Agrostema L 

  فاطمه فدائی مصطفی اسدي 21/11/1392 * 

12 
 ه اياء مراتع مراوه تپه با گونه بومی گون علوفیاحاصالح و 

(Astragalus podolobus ) 
- * 1392 1392 

 حسینی

 )سیدرضا(
  

13 
ارزیابی اثر اجراي طرح خروج دام از جنگل روي تجدید حیات 

 طبیعی جنگل
  اسداهلل کریمی دوست  1392  *

14 
بررسی گونه هاي بومی مناسب براي جنگل کاري در ارتفاعات 

 (1جنگلی تخریب یافته)فاز 
  کریمی دوست اسداهلل  1392  *

15 
فایده تغییر کاربري اراضی در جنگل  -تجزیه و تحلیل هزینه

هاي استان گلستان)مطالعه موردي حوزه کردکوي و حوزه چهل 
 چاي مینودشت(

  علی صالحی  1392  *

÷16 
در جنگل هاي 1389بررسی خسارات ناشی از حریق سال 

 جعفرآباد شرق گرگان*
  علی صالحی  1392  *

17 
نقشه پراکنش جنس آویشن در ارتفاعات استان گلستان به  تهیه

 منظور تعیین توان بهره برداري از آن
  محمدعلی دري  1392  *

18 
جمع آوري ارقام بومی و غیربومی صنوبر و بررسی خصوصیات 

 نهالهاي یك ساله در خزانه آزمایشی
  غالمعلی غالمی  1392  *

19 
و درختچه هاي جنگلی  بررسی آفات  مهم بذر خوار درختان

 استان گلستان
  میرمرسل احمدي  1392  *

 حسین قربانی میرمرسل احمدي  1392  * بررسی بندپایان زیان آور سرخدار 20

  غالمرضا ناصري  1392  * شناسایی گیاهان دارویی منطقه مراوه تپه در استان گلستان 21

 

 گزارش نهایی پروژه )/طرح( -1-10

ف
دی

ر
 

 عنوان
ره شما

 فروست

 اسامی تاریخ انجام

 پایان شروع
مجري 

 مسئول
 همکار/همکاران مجري/مجریان

1 
شناخت ویژگیهاي مناسب راشستانهاي شمال کشور براي 

 اعمال جنگاشناسی نزدیك به طبیعت
 ثاقب طالبی 91 87 870334

سید زیدا... 
 میرکاظمی

کریم  -کریمی دوست
 مقصودلو

2 
ع به منظور دستیابی به روش بررسی تغییرات وضعیت مرت

 مناسب براي تعیین وضعیت و گرایش اکوسیستمهاي مرتعی
87072-09-09-

04 
1391 1387 

دکتر 
 شاهمرادي

 غالمرضا ناصري
 -خطیر نامنی-اکبرپور

 غالمرضا شاهینی،...

بررسی تنوع ژنتیکی، سازگاري، انتخاب و معرفی مناسب  3
 Thymusترین ژرم پالسم برخی گونه هاي جنس 

حسن مداح  1390 1386 
 عارفی

 -غالمعلی غالمی محمد علی در ي
 اسماعیل مقصودلو

استخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه هاي مختلف  4
 آویشن در برخی استان هاي کشور

  محمد علی در ي مهدي میرزا 1390 1386 

بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گیاهان مرتعی در  5
 چناران( -ج منطقه رویشی ایران)گلستانمراتع نمونه ÷ن

  حسن اکبرپور    



بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گیاهان مرتعی در  6
 اینچه برون( -مراتع نمونه ÷نج منطقه رویشی ایران)گلستان

  حسینی)حبیب(    

بررسی حد بهره برداري مجاز گونه هاي مهم مرتعی در  7
 چناران( -ران)گلستانمراتع نمونه ÷نج منطقه رویشی ای

  حسن اکبرپور    

بررسی حد بهره برداري مجاز گونه هاي مهم مرتعی در  8
 اینچه برون( -مراتع نمونه ÷نج منطقه رویشی ایران)گلستان

  حسینی)حبیب(    

بررسی زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه ÷نج  9
 مراوه تپه( -منطقه رویشی ایران)گلستان

  مشیدخطیرنامنیج    

10 
بررسی سازگاري کلن هاي صنوبر )پوپو.لتوم مقایسه اي ( در 

 استان گلستان
 1389 1380 داوري انجام شد

علیرضا مدیر 
 رحمتی

 غالمعلی غالمی
-میرکاظمی–قاسمی 

 احمدي

 

 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش -1-11

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی انجام تاریخ

 پایان شروع
جري م

 مسئول
 همکار مجري

جمع آوري و  شناسایی حشرات بذر خوار گیاهان  1
 مرتعی)بجز لگومها(

میرمرسل  حمید یارمند 1391 1388 87003-8705-09-09-0
 احمدي

قاسمعلی 
 ابرسجی

بررسی آفات زعفران و روشهاي کنترل آنها در استان  2
 گلستان

   مرسل احمدي 1393 1391 

 بذور حفاظت رزیابی مقدماتی وآوري،شناسایی،ا جمع 3

- دوم( )فاز ژن بانك منظور تقویت به دارویی گیاهان

 گلستان

علی اشرف  91 87 87046-09-09-0
 جعفري

حسین 
 قربانی

محمدعلی 
 دري

 بذور آوري،شناسایی،ارزیابی مقدماتی وحفاظت جمع 4

- سوم( ژن )فاز بانك منظورتقویت به گیاهان مرتعی

 گلستان

 
89053-09-09-0 

علی اشرف  93 89
 جعفري

حسین 
 قربانی

محمدعلی 
 دري
کریم 
 مقصودلو
قاسمعلی 
 ابرسجی

ارزیابی کشت آویشن، مرزنجوش و نعناء در وامنان آزاد  5
 (1392شهر ) مرحله اول اوایل بها 

محمد علی  1393 1392 
 در ي

محمد علی 
 در ي

سکینه 
درویش 
و  -محمدي

 بخش اجرا

وش و نعناء در وامنان آزاد ارزیابی کشت آویشن، مرزنج 6
 (1392آخر بهار  -شهر ) مرحله دوم گزارش تکمیلی

      

جمع آوري گونه هاي چوبی) درختی، درختچه اي و بوته  7
اي( بومی و انصاري رویشگا هاي هیرکانی و زاگرس به 
منظور غنی سازي بیولوژیك باغ گیاهشناسی ملی ایران) 

 فاز اول(

 اهیپن 94 91 91035-09-09-0
سید زیدا... 
 میرکاظمی

کریم 
 —مقصودلو

کریمی 
 دوست

 

8 
شناخت وضعیت اجتماعی ، معیشتی و مشارکتی جوامع 

روستایی و عشایري ساکن در محدوده مناطق خطر آتش 
 سوزي جنگل

 سید اخالقی 93 91 91042-09-09-0
سید زیدا... 
 میرکاظمی

کریمی 
 -دوست 
کریم 
 مقصودلو
 

 

ایران به زبان فارسی جنس تهیه و نگارش فلور  9
Sagina L. (Caryophyllaceae) 

2‐57‐09‐91193 7/1391 1392 
مصطفی 
 اسدي

فاطمه 
 فدائی

- 
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ف
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11 

منا سلیم بهرامی، آرمان 
محمودي اطاقوري، فاطمه 

 ل کاظمی تبارفدائی، سید کما

 

 پژوهشی -مقاله علمی -2-3

ف
دی

ر
 

ال مجله نام مقاله عنوان
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامی

1 
در مراتع   بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گونه هاي مرتعی

 سرعلی آباد گرگان
 مرتع و بیابان

گرفتن 
پذیرش 
براي 
تابستان 
1394 

 حسینی، اکبرزاده - 2

2 
یات کف بر کردن بر روي رشد کلن هاي مختلف “تاثیر عمل

 صنوبر در خزانه هاي سلکسیون“
 

فصلنامه تحقیقاتی 
 جنگل و صنوبر

در مرحله 
 داوري

  

 نویسنده اول : غالمعلی غالمی
علیرضا مدیر  -1سایر نویسندگان:

 رحمتی
 رفعت ا.. قاسمی -2

3 
بررسی وضعیت رشد کلن هاي بومی و غیر بومی صنوبر با ریشه 

 ه ساله و ساقه دو ساله در خزانه آزمایشی استان گلستانس

فصلنامه حفاظت 
 بومی گیاهان زیست

دانشگاه کشاورزي 
 گنبد کاوس

در مرحله 
 داوري

  

 نویسنده اول : غالمعلی غالمی
علیرضا مدیر  -1سایر نویسندگان:

 رحمتی
 رفعت ا.. قاسمی -2

4 
اي مختلف آزمایش سازگاري و بررسی میزان تولید چوب کلن ه

 صنوبر )کلن هاي تاج بسته( در منطقه گرگان
فصلنامه تحقیقاتی 
 جنگل و صنوبر

   

 نویسنده اول : غالمعلی غالمی
علیرضا مدیر  -1سایر نویسندگان:

 رحمتی
 رفعت ا.. قاسمی -2

    در دست تدوین بررسی نیاز هاي رویشگاهی گونه آزاد در جنگلهاي استان گلستان 5
 ناصر مهاجر

 زیداهلل میر کاظمیسید 

6 
اثرات مختلف تنك کردن در توده هاي جوان بلند مازو در طرح 

 جنگلداري لوه
    در دست تدوین

 ناصر مهاجر
 سید زیداهلل میر کاظمی

 حسینی ، مصداقی و پامبوخ چیان 23-37 1 1392 مرتع و بیابان مقایسه سه روش برآورد تولید علوفه در مراتع ییالقی 7

 حسینی ، قصریانی-407 2 1392 مرتع و بیاباندر  .Festuca ovina Lد بهره برداري مجاز گونه بررسی ح 8



 416 مراتع سر علی آباد گرگان

 آباد گرگانرجحانی گیاهان مرتعی منطقه سرعلیبررسی ارزش 9
مجله مرتعداري 

 گرگان

داوري 
 مجدد

 حسینی ، فیاض - -

10 
ر تولید دو گونه یونجه و بررسی تاثیر شدت هاي مختلف برداشت ب

 شبدر در مرتع سر علی آباد گرگان
مجله مرتعداري 

 گرگان

در دست 
 داوري

 حسینی ، قصریانی - -

 بررسی تاثیر قرق در وضعیت و گرایش مراتع طبیعی گمیشان 11
مجله زیست بومی 
 گیاهی دانشگاه گنبد

داوري 
 مجدد

 حسینی، خطیرنامنی - -

12 
گیاهان مرتعی منطقه سرعلی آباد  مطالعه فنولوژي مهمترین

 گرگان
 مرتع و بیابان

در دست 
 داوري

 احسانی -حسینی - -

 مروري )تحلیلی( -مقاله علمی -2-4
 

 ترویجی -مقاله علمی -2-5

ف
ردی

 

 مقاله عنوان

 زبان

 مجله نام

سال
 

جلد
حه 

صف
 

 اسامی

 نگارندگان
ی

س
ار

ف
ی 

س
گلی

ان
 

1 
ت بر تولید دو بررسی تاثیر شدت هاي مختلف برداش

گونه یونجه سیاه و گل گندم در مرتع سر علی آباد 
 گرگان

*  
حفاظت و بهره 

برداري از 
 منابع طبیعی

در دست 
 حسینی   داوري

 

 خالصه مقاله در مجالت معتبر -2-6

ف
دی

ر
 

 مقاله عنوان

 زبان

 نشریه نام
 دهش نمایه

ال در
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامی

ی
س

ار
ف

ی 
س

گلی
ان

 

1 

رهیافتی جدید در کاربرد ژنتیکی گاه شناسی 
 درختی )شناسایی تنوع در راش(

*  

فصلنامه علمی پژوهشی 
تحقیقات ژنتیك و اصالح 
گیاهان مرتعی و جنگلی 

 ایران

 

1392 

20 
284-
294 

مصطفی جعفري، محمد کریم 
مقصودلو، بابا خانجانی شیراز، 

اسدا... کریمی دوست و ارسالن 
 همتی

 

 

 هاي علمی معتبرله علمی كامل در همایشمقا -2-7

ف
دی

ر
 

 تاریخ
 همایش عنوان

 برگزاري محل
 نگارندگان اسامی مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

1 18 2 92 
اولین همایش منطقه اي گیاهان 

 دارویی شمال کشور ) گرگان(
 بررسی فنولوژي گیاه دارویی ازگیل گرگان ایران

کریم  -کریمی دوست
 دلومقصو

همایش منطقه اي گیاهان دارویی  92 2 18 2
 شمال کشور

 حسینی فلور استان گلستان گرگان ایران

همایش منطقه اي گیاهان دارویی  92 2 18 3
 شمال کشور

بررسی روش هاي کاشت گیاه داروئی   گرگان ایران
 رازک  درگرگان

 حسینی

همایش منطقه اي گیاهان دارویی  92 2 18 4
 شمال کشور

بررسی تغییرات درصد اسانس گیاه  گرگان رانای
 رازک در استان گلستان

 حسینی

همایش منطقه اي گیاهان دارویی  92 2 18 5
 شمال کشور

در  تمیسآت اکولوژي گیاه داروئی  گرگان ایران
 استان گلستان

 حسینی



همایش منطقه اي گیاهان دارویی  92 2 18 6
 شمال کشور

حسینی ، ابرسجی و  ستان گلستانگیاهان داروئی ا گرگان ایران
 حسینی)حبیب(

همایش منطقه اي گیاهان دارویی  92 2 18 7
 شمال کشور

 و ابرسجی حسینی اهلی شده منطقه گرگان گیاهان داروئی گرگان ایران

همایش منطقه اي گیاهان دارویی  92 2 18 8
 شمال کشور

معرفی گیاهان داروئی منطقه سر علی  گرگان ایران
 انآباد گرگ

 حسینی

همایش منطقه اي گیاهان دارویی  92 2 18 9
 شمال کشور

گیاه دارویی فنولوژي مراحل بررسی  گرگان ایران
 رازک در گرگان

 ابرسجی و حسینی

همایش منطقه اي گیاهان دارویی  92 2 18 10
 شمال کشور

برخی از آفات گیاهان داروئی در  گرگان ایران
 کلکسیون

 احمدي، ابرسجی و حسینی

همایش منطقه اي گیاهان دارویی  92 2 18 11
 شمال کشور

بررسی اثر کودپاشی در کیفیت گیاه  گرگان ایران
 آویشن کوهی در مراتع چهارباغ گرگان

پارسایی، گالستیان، حسینی 
 و مفیدي خواجه

معرفی و پراکنش اکولوژیکی مارچوبه  گرگان ایران همایش منطقه اي گیاهان دارویی 92 02 18 12
 استان گلستان در

 دري-قربانی

معرفی و پراکنش اکولوژیکی گل  گرگان ایران همایش منطقه اي گیاهان دارویی 92 02 18 13
 میمونی شیاردار در استان گلستان

 دري-قربانی

جمع اوري بذرگیاهان دارویی به منظور  گرگان ایران همایش منطقه اي گیاهان دارویی 92 02 18 14
 یحفظ ژرم پالسم گیاه

 قربانی-دري

15 19 6 92 
یکصد و بیست و پنجمین همایش 

ارایه نتایج کاربردي طرحهاي 
 تحقیقاتی

 ایران
موسسه  –تهران 

تحقیقات جنگلها و 
 مراتع کشور

بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف 
منطقه  5گیاهان مرتعی در  مراتع نمونه 

 تیل آباد( –رویشی ایران )گلستان 

 –قاسمعلی ابرسجی 
 تضی اکبرزادهمر

16 20 12 92 
یکصد و بیست و هفتمین همایش 

ارایه نتایج کاربردي طرحهاي 
 تحقیقاتی

 ایران
موسسه  –تهران 

تحقیقات جنگلها و 
 مراتع کشور

شناخت ویژگی هاي مناسب 
 راشستانهاي شمال کشور

 سیدزیداهلل میرکاظمی

17 20 12 92 
یکصد و بیست و هفتمین همایش 

ردي طرحهاي ارایه نتایج کارب
 تحقیقاتی

 ایران
موسسه  –تهران 

تحقیقات جنگلها و 
 مراتع کشور

بررسی ارزش رجحانی گونه هاي 
مرتعی و رفتار چرایی دام در مراتع 

نمونه پنج منطقه رویشی 
 مراوه تپه( -ایران)گلستان

 جمشید خطیرنامنی

18 20 12 92 
یکصد و بیست و هفتمین همایش 

ي ارایه نتایج کاربردي طرحها
 تحقیقاتی

 ایران
موسسه  –تهران 

تحقیقات جنگلها و 
 مراتع کشور

بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف 
گیاهان مرتعی در مراتع نمونه پنج 

اینچه  -منطقه رویشی ایران )گلستان
 برون(

 سیدعلی حسینی)حبیب(

19 18 2 1392 
اولین همایش منطقه اي گیاهان 

 دارویی شمال کشور
 گرگان ایران

 هايآوري و شناسایی برخی گونهجمع
گیاهان دارویی در استان سیستان و 

 بلوچستان

فاطمه فدائی، محمد حسین 
 صندوقداران

20 18 2 1392 
اولین همایش منطقه اي گیاهان 

 دارویی شمال کشور
 گرگان ایران

مطالعه اتنوبوتانی گیاه دارویی پنیرباد 
(Withania coagulans 

(Stocks)Dun. In Dc.) ر د
 استان سیستان و بلوچستان

فاطمه فدائی، محمد حسین 
 صندوقداران

21 18 2 1392 
اولین همایش منطقه اي گیاهان 

 دارویی شمال کشور
 گرگان ایران

ي تنوع ریخت شناسی جنس مطالعه
 Urtica L. (Urticaceae)گزنه 

 در شمال ایران

مهال خلیلی، عباس قلی 
 پور، فاطمه فدائی

22 31 5 1392 
مین کنگره ملی کشاورزي ارگانیك دو

 و مرسوم
 اردبیل ایران

مطالعه تنوع ریز ریخت شناسی 
)میکرومورفولوژي( دانه جنس گزنه 

(Urtica L.)  در ایران 

مهال خلیلی، فاطمه فدائی ، 
 عباس قلی پور

23 19 6 1392 
یکصدو بیست و پنجمین گردهمایی 

ارائه نتایج کاربردي طرح هاي موسسه 
 نگلها و مراتع کشورتحقیقات ج

 تهران ایران
تهیه و نگارش فلور فارسی ایران جنس 

Arenaria L.   به زبان فارسی 
 فاطمه فدائی



24 15 7 91 
اولین همایش گیاهان دارویی منطقه 

 اي شمال کشور
 گرگان 

تاثیر اندازه قطر ریشه بر برخی از 
متابولیت هاي ثانویه گیاه دارویی 

 ه استان گلستانشیرین بیان در مراوه تپ

سپیده زوار، خدایار 
 همتی،بهاره کاشفی

همایش منطقه اي گیاهان دارویی  1392 2 18 25
 شمال ایران

 دانهدر  تولید موسیالژ همبستگی گرگان ایران

 عملکرد اجزاي بااسفرزه 
محمد علی در ي، سید علی 

حسینی )حبیب(، مریم  
 علمدار

دارویی     همایش منطقه اي گیاهان  1392 2 18 26
 شمال ایران

آوري بذر گیاهان دارویی از طبیعت جمع گرگان ایران
 ژنی گیاهیبراي حفظ منابع

علی   - محمد علی در ي
حسین  -اشرف جعفري

 قربانی

27 18 2 1392 
گیاهان  منطقه ايهمایش اولین 

 دارویی شمال کشور
 گرگان ایران

بررسی فنولوژي شش گیاه دارویی 
 شهدزاي در سمنان

 
 غالمعلی غالمی

28 18 2 1392 
گیاهان  منطقه ايهمایش اولین 

 دارویی شمال کشور
 گرگان ایران

بررسی رابطه بین صفات میوه گونه 
رویشگاه و سن پایه  دارویی بارانك با

 هاي مادري

 
 غالمعلی غالمی

 

 هاي علمی معتبرخالصه مقاله علمی در همایش -2-8

ف
دی

ر
 

 تاریخ

 همایش عنوان

 محل

 اريرگزب
 نگارندگان اسامی مقاله عنوان

 سال ماه روز
كش

 ور
 شهر

همایش منطقه اي گیاهان دارویی  1392 2 18 1
 شما ایران

 بااسفرزه  دانهدر  تولید موسیالژ همبستگی گرگان ایران

 عملکرد اجزاي
 در ي، حسینی )حبیب(، ، علمدار

 

همایش منطقه اي گیاهان دارویی  1392 2 18 2
 شما ایران

آوري بذر گیاهان دارویی از طبیعت جمع گرگان ایران
 ژنی گیاهیبراي حفظ منابع

علی اشرف   - محمد علی در ي
 حسین قربانی -جعفري

همایش منطقه اي گیاهان دارویی  1392 2 18 3
 شما ایران

نی بر مقدار عملکرد گل اثر منبع کود نیترو گرگان ایران
 در گل گاو زبان

 -در ي –یا نوري ن -مهماندوست
 درویش محمدي

همایش منطقه اي گیاهان دارویی  1392 2 18 4
 شما ایران

نی بر مقدار عملکرد اثر منبع کود نیترو گرگان ایران
 روغن دانه گل گاوزبان

 -در ي –نوري نیا  -مهماندوست
 درویش محمدي

 نامهمقاله علمی صد درصد مستخرج از رساله/پایان -2-9
 

 نیف كتابتالیف یا تص -2-10
ف

دی
ر

 

 تعداد صفحه مولفان اسامی انتشار تاریخ ناشر عنوان

 کتاب اولین همایش منطقه اي گیاهان دارویی شمال کشور 1

مرکز  -استانداري گلستان
تحقیقات کشاورزي و منابع 

سازماند نظام  -طبیعی
 مهندسی کشاورزي

1392 
 -همتی –درَي  -نوري نیا
 سلیمانی

 

 ترجمه کتاب -12-2    تالیفی یا تصنیفیتجدید چاپ کتاب  -2-11

 ترجمه کامل یك مقاله علمی چاپ شده -14-2    تدوین کتاب )به شیوه گردآوري( -2-13
 نشریات فنی -16-2     تدوین مجموعه مقاالت -2-15
 هاي فنی/ ترویجینشریات ترویجی یا دستورالعمل -2-17

 
 
 

 



 آموزش -3

 

 احد در سال(و 6تدریس دانشگاهی )حداكثر  -3-1

ف
دی

ر
 

 نیمسال سال تحصیلی
تعداد 

 واحد
 نام درس

 تحصیلی مقطع

 دانشگاه

ی
دان

ار
ك

س 
شنا

ار
ك

ی ي
میل

تک
 

 3 دوم سید علی حسینی 1
اصول روشهاي کاشت ، داشت و پرورش 

  *  گیاهان دارویی

جهاد کشاورزي استان  مجتمع آموزش 
 گلستان

 

 

 

 آموزشی و پژوهشیهاي اندازي كارگاهطراحی و راه -3-2

ف
دی

ر
 

 درصد مشاركت محل مدت تاریخ عنوان

1 
نحوه بکارگیري منابع علمی در 

 شناسایی گیاهان
9/8/1392 

ساعت تئوري و  8
 عملی

سالن کنفرانس دانشگاه 
 پیام نور مرکز ساري

از طراحی پوستر و طراحی گواهی و  95%
اطالع رسانی تا تهیه امکانات کارگاه و 

ن را دانشگاه در اختیار تدریس و ..  )مکا
 گذاشته اند.

 هاي آموزشی و پژوهشیتدریس در کارگاه -3-3

 

 هاي آموزشی و پژوهشیشركت در كارگاه -3-4

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

  10  حفاظتی -آموزش توجیهی  1

 پنبه کشورموسسه تحقیقات  6 22/3/1392 روشهاي تحقق حماسه سیاسی در انقالب اسالمی 2

 رشت یکهفته اردیبهت15 هاي آموزشی و پژوهشیشرکت در کارگاه 3

شرکت در همایش ملی کرم ابریشم و داوري مقاالت )اورال=  4
 بصورت سخنرانی(

 مینودشت یکروز 92شهریور  19

5 
گرگان، موسسه تحقیقات پنبه  6 22/12/1391 تعامل در اسالم

 کشور

6 
گرگان، موسسه تحقیقات پنبه  6 22/3/1392 در انقالب اسالمیروش هاي تحقق حماسه سیاسی 

 کشور

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع  16 18/2/92 مدیریت پایدار جنگل 7
 طبیعی استان گلستان

8 
مقدمه اي بر روشهاي آماري چند متغیره و کاربرد آنها در 

 تحقیق علمی

تا  18
بمدت 24/11/92

 روز 4
 ساعت 32

د کشاورزي مجتمع آموزش جها
 استان گلستان

آشنایی با مارکرهاي مولکولی و کاربرد آن در تحقیقات  9
 کشاورزي و منابع طبیعی

 30/11/92تا  29
 روز 2بمدت 

 ساعت 16
مجتمع آموزش جهاد کشاورزي 

 استان گلستان

10 
 در تولید محصوالت کشاورزي و دام HACCPضوابط 

 30/8/92تا  28
 روز 3بمدت 

 ساعت 24
آموزش جهاد کشاورزي مجتمع 

 استان گلستان

دفتر نماینده ولی فقیه در سازمان  ساعت 6 22/12/92 تعامل در اسالم 11



 جهاد کشاورزي استان

12 
 ساعت 10 18/2/92 همایش منطقه اي گیاهان دارویی شمال کشور

رئیس همایش و رئیس مرکز 
 تحقیقات گلستان

 

 تدریس در كالس هاي آموزشی/ ترویجی -3-5

ر
ف

دی
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

مجتمع آموزش عالی جهاد  ساعت 51 1392بهار  اصول و روشهاي کشت، داشت و برداشت گیاهان داروئی 1
 کشاورزي گلستان

صدا و  -ارتقاي فرهنگ تربیتی دینی بعنوان مدرس و مربی قرآنی 2
 سیماي مرکز گلستان

 

ساعت در 2 از ابتداي سال تا کنون
 هفته

جمع بسیجیان قاري 
قرآن صدا و سیماي مرکز 

 گلستان

ساعت در   2 از ابتداي سال تا کنون تدریس موضوعات مختلف دینی در محل مرکز تحقیقات بعنوان مربی 3
 هفته

درجمع بسیجیان مرکز در 
 نمازخانه مرکز

و موسسه تحقیقات جنگلها  6 5/9/92 بررسی روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفی 4
 مراتع کشور

مرکز تحقیقات کشاورزي و  - 25/09/92 کاربرد تجاري روشهاي کشت بافت در اصالح و تکثیر نهال سالم و اصیل 5
 منابع طبیعی گلستان

مرکز تحقیقات کشاورزي و  - 26/09/92 اجتماعی تحقیقات در کشاورزي -بررسی آثار اقتصادي 6
 منابع طبیعی گلستان

د و  تولید گیاهان زراعی  و آشنایی با نرم نگرشی سیستمی بر رش 7
 DSSATافزار

مرکز تحقیقات کشاورزي و  - 27/09/92
 منابع طبیعی گلستان

مرکز تحقیقات کشاورزي و  - 92پاییز و زمستان  تفسیر قرآن 8
 منابع طبیعی گلستان

مرکز تحقیقات کشاورزي و  6 06/12/92 یوهان بري یا انگور فرنگی 9
 لستانمنابع طبیعی گ

مرکز تحقیقات کشاورزي و  8 27/11/92و  26 انقالب اسالمی و ریشه هاي آن 10
 منابع طبیعی گلستان

مرکز تحقیقات کشاورزي و  2 12/08/92 آبان )به دعوت پایگاه بسیج( 13 11
 منابع طبیعی گلستان

 هاي تحقیقاتیروز مزرعه یا هفته انتقال یافته -3-6

 

 تلوزیونی مصاحبه رادیویی یا -3-7

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام نوع عنوان

رادیوی

 ي

 تلوزیونی

 18/2/1392 در تاالر فخرالدین اسعد گرگانی  * تشریح  عملکرد همایش منطقه اي گیاهان دارویی 

 برنامه رادیویی یا تلویزیونی -3-8
 سخنرانی علمی -3-9

 
 
 
 



 مسئولیت پژوهشی و اجرایی -4
 

 نامه هاي دوره كارشناسیه پایانراهنمایی و مشاور -4-1

ف
دی

ر
 

 عنوان
 تعداد

 واحد

 تاریخ

 دفاع
 دانشجو نام

 محل دانشگاه

 انجام

 سمت

ما
هن

را
 

ور
شا

م
 

بررسی تنوع بانك بذور خاک در توده هاي دست کاشت  1
 آتریپلکس در سنین مختلف

محمد رضا  27/6/92 8
 مجتهدي

دانشگاه علوم 
 کشاورزي گرگان

 × 

 Bromusیر عوامل توپوگرافی بر وفور گونهبررسی تاث 

tomentellus Bioss   در منطقه 
 چهار باغ گرگان

دانشگاه علوم  فاضله مرتضوي 93سال  8
کشاورزي و منابع 

 طبیعی گرگان

 * 

 
بررسی بیوسیستماتیك گونه هاي جنس دم اسب 

Equisetum L.  در شمال ایران 
 منا سلیم بهرامی 9/11/91 8

-راندانشگاه مازند
 دانشکده علوم، بابلسر

آرمان  -1
محمودي 
 اطاقوري

 فاطمه فدائی -2 

کمال 
کاظمی 
 تبار

مطالعه مورفولوژي و میکرومورفولوزي جنس گزنه  
Urtica L.(Urticaceae)  در ایران 

 مهال خلیلی 8/07/92 8
دانشگاه پیام نور مرکز 

 ساري
فاطمه فدائی  - 1
 عباس قلی پور -2

- 

 اينامه هاي دوره کارشناسی ارشد یا دکتراي حرفهمشاوره پایان راهنمایی و -4-2
 مدیر مسئولی مجالت علمی معتبر -4-4  نامه هاي دوره دکتراي تخصصیراهنمایی و مشاوره پایان -4-3
 عضویت در هیات تحریریه مجالت علمی معتبر -4-5

 

 هاي علمیدبیري همایش -4-6

ف
دی

ر
 

 محل برگزاري عنوان همایش
 تاریخ

 برگزاري

 سطح

 استانی ملی الملیبین

 همایش ملی گیاهان دارویی 1
 استان گلستان

 )مسئول دبیرخانه کمیته علمی همایش(
 *   92اردیبهشت 

 هاي علمیعضویت در پانل یا کمیته هاي علمی/اجرایی همایش -4-7

 

 هاي فنیعضویت در كمیته -4-8

ف
دی

ر
 

 محل عنوان

( اعتس) مدت سطح ابالغ مشخصات

 در شركت

 جلسات
 ملی تاریخ شماره

استان

 ي
 بخش مركز

  *      مرکز عضو کمیته فنی بخش 

  *      مرکز عضو شوراي اداري مرکز 

  *      مرکز عضو شوراي پژوهشی مرکز 

    *    مرکز عضو شوراي تحقیقات مرکز 

 
عضو کارگروه تخصصی منابع 

 طبیعی و آبخیزداري
    *    مرکز

مسائل مربوط به طرحها و پروژه  
 هاي تحقیقاتی

   بخش
  

 ساعت 20 * 

کمیته گیاه شناسی و گیاهان  
 دارویی

 مرکز
  

 * 
   



        بخش منابع طبیعی فنی منابع طبیعی کمیته 

شرکت در جلسه برنامه ریزي  
 شهرستان مینودشت

 25/2/92 ماموریت روزانه فرمانداري -مینودشت
 * 

  3 

کت در جلسه کیته راهبردي شر 
 گیاهان دارویی استان

   دبیرخانه کمیته
 * 

  4 

  *       کارگروه جنگل صنوبر 

 

 شركت در جلسات فنی -4-9

ف
ردی

 

 محل عنوان

 شركت مدت سطح ابالغ مشخصات

 رد

ساع)جلسات

 (ت

 تاریخ شماره
مل

 ي

استان

 ي

مرك

 ز
 بخش

1 
بررسی نحوه اجراي پروژه شناخت 

 ش سوزيوضعیت آت
موسسه تحقیقات 

 جنگلها ومراتع
 

25/6/
92 

*    4 

 نظارت و ارزشیابی 

 7810/92 مرکز

03/
12/

92 

  

* 

  

 
ها، مشارکت فعال در کمیته

 ها و جلسات فنی تحقیقاتکارگروه

مرکز تحقیقات 
کشاورزي و منابع 

طبیعی استان گلستان 
و جهاد کشاورزي 

 استان

1  /
28

3
  /

69
85

 

2  /
11  /

92
 

 150   ٭ 

 

 تقدیر و تشویق -4-10

ف
دی

ر
 

 مقام اعطاكننده عنوان
 سطح

 تاریخ
 مركز استانی ملی

1 
همکاري در برگزاري هفته منابع طبیعی و 

 آبخیزداري
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداري 

 استان گلستان
 *  21/1/91 

 

 هاي اجراییمسئولیت -4-11

ف
دی

ر
 

 سطح

 عنوان

 فعالیت مانجا تاریخ ابالغ مشخصات

وه
گر

اه 
تگ

س
ای

 

ش
خ

ب
ن  

او
مع

كز
مر

س  
ریی

كز
مر

 

 تاریخ تا تاریخ از تاریخ شماره

 ادامه دارد    مسئول گروه جنگل     * 

 ادامه دارد    رئیس بخش تحقیقات منابع طبیعی   *   

 اکنون 89-1-1   مسوول گروه حمایت و حفاظت     * 

 تا کنون 3/2/89 2/3/89 16/144 مسؤل ایستگاه    * * 

مسئول هماهنگی امور دبیرخانه کمیته راهبردي گیاهان       
 دارویی استان

 ادامه دارد 6/11/90 6/11/90 1/283/8542

 *     

 ادامه دارد 24/2/90 2/90/.24 16/110 مرکز  مسئول کار گروه پژوهشی گیاهان دارویی



صنعت و بازرگانی گیاهان _عضو  کار گروه زراعت      
 استان روییدا

 ادامه دارد 6/11/90 2/90/.24 16/110

 
     

 ادامه دارد 6/11/90 6/11/90 1/283/8542 استان  عضو کار گروه آموزش و پژوهش گیاهان دارویی

گیاهان  -طب سنتی -دارویی –عضو کار گروه پزشکی       
 استان  دارویی

 ادامه دارد 6/11/90 6/11/90 1/283/8542

هماهنگی امور دبیرخانه کمیته راهبردي گیاهان مسئول       
 دارویی استان

 ادامه دارد 11/4/92 11/4/92 1/283/2320

 

 هاي دانش محورفعالیت -5
 هاي جدید براي ایرانها و میزبانکشف و معرفی گونه -2-5 اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج -5-1
 و فناوري پژوهشیها یا پروژه هاي ارزیابی و نظارت طرح -4-5هاي تحقیقاتی(    ج طرح)صنعتی کردن نتای تولید دانش فنی -5-3

 
 داوري متون علمی -5-5

ف
دی

ر
 

 تاریخ مجله/همایش عنوان

 18/2/1392 همایش منطقه اي گیاهان دارویی شمال کشور مورد 20داوري مقاالت 

 28/02/92 یحفاظت و بهره برداري از منابع طبیع آنتروپی جوامع گیاهی 

بررسی تغییرات تولید و مصرف گون بی خار در مراتع البرز  
 شرقی

 پژوهشنامه کشاورزي و منابع طبیعی قزوین
 

25/02/92 

 18/2/1392 همایش منطقه اي گیاهان داروئی شمال کشور مقاله 20داوري پوستر  

 17/4/1392 پژوهش و سازندگی فیتوژئو مورفولوژي ، نگرشی نو در مطالعه آبخیز ها 

 19/6/1392 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع داوري چهار پروژه خاتمه یافته 

 2/5/1392 سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان پرونده هاي استخدامی 40ارزیابی  

  اولین همایش منطقه اي گیاهان دارویی شمال کشور مورد داوري خالصه مقاله 16 

  اولین همایش منطقه اي گیاهان دارویی شمال کشور مورد داوري پوستر 20 

 
 و فیتوشیمیایی ترکیبات مطالعه" پروپوزال پژوهشی با عنوان: 

 Clematis جنس دارویی هاي گونه مهمترین کموتاکسونومی

L. (Ranunculaceae) در ایران" 
 جهاد دانشگاهی، پژوهشکده گیاهان دارویی

 

  نظام مهندسی استان گلستان ی علمی پرونده هاي استخدامی نظام مهندسیمورد ارزیاب 39 

 1392-2-18 همایش منطقه اي گیاهان دارویی مقاله رسیده به همایش گیاهان دارویی 60داوري  

تا ژایان  1/1/1392 مجله تولید گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزي گرگان وهشیژمقاله علمی پ 3داوري  
 1392خرداد 

 

مجله پژوهش هاي تولیدات گیاهی دانشگاه علوم کشاورزي  وهشیمقاله علمی پ 3داوري  
 گرگان

تا ژایان  1/1/1392
 1392خرداد 

 

 عنوان مقاله 4 
فصلنامه پژوهشی علوم جنگل و چوب دانشگاه علوم کشاورزي 

 گرگان
 92ابتداي سال

 
 Distribution and abundanceمقاله علمی پژوهشی

of High Aquatic Plants in the Gorganroud 
River(Iran) 

 مجله:
Caspian Journal of Environmental Sciences 16/07/1392 

 هاي پژوهشی و فناوريمشارکت در برپایی نمایشگاه -5-6
 اندازي آزمایشگاه یا کارگاه و ایستگاه تحقیقاتیطراحی و راه -5-7



 ش تحلیلی(ي گزاربازدیدهاي فنی )با ارایه -5-8

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل بازدید مجري برگزاري عنوان
 سطح

ی
مل

ستا 
ا

مركز ن
 

خ
ب

 ش

 بازدید از مزارع پایلوت کشت گیاهان دارویی 1

 –صنعت  –کارگروه زراعت 

بازرگانی گیاهان دارویی )سازمان 
 جهاد کشاورزي(

ارتفاعات آزاد  -1
 شهر

 

در طول سه 
ماه اول 

 1392سال 
 *   

 مزارع پایلوت کشت گیاهان داروییبازدید از  2

 –صنعت  –کارگروه زراعت 
بازرگانی گیاهان دارویی )سازمان 

 جهاد کشاورزي(

ارتفاعات آزاد  -2
 شهر

 

در طول سه 
ماه دوم  

 1392سال 
    

 بازدید از مزارع پایلوت کشت گیاهان دارویی 3
 –صنعت  –کارگروه زراعت 

بازرگانی گیاهان دارویی )سازمان 
 ورزي(جهاد کشا

 گنبد

 

در طول سه 
ماه اول 

 1392سال 
    

 بازدید از مزارع پایلوت کشت گیاهان دارویی 4
 –صنعت  –کارگروه زراعت 

بازرگانی گیاهان دارویی )سازمان 
 جهاد کشاورزي(

 کالله
در طول سه 
ماه اول 

 1392سال 
    

1 
2 
 
3 
 

بازدید از پروژه کوتاه مدت اکالیپتوس بهمراه 
 از موسسه جنگلها و مراتعمهندس قاسمی 

بازدید از پروژه کوتاه مدت اکالیپتوس بهمراه 
 مهندس قاسمی از موسسه جنگلها و مراتع

بازدید از پروژه کوتاه مدت اکالیپتوس بهمراه 
 مهندس قاسمی از موسسه جنگلها و مراتع

 

 ایستگاه گنبد کاوس
 
 

 ایستگاه ورسن

 
 ایستگاه چالکی

 اردیبهشت
 

 اردیبهشت
 
 هشتاردیب

 

* 
 
 
* 
 
* 

  

 آزمون ارزیابی کارخانه، آزمایشگاه و .... -10-5  هاي آزمایشگاهی )کارهاي کلینیکی(تست -5-9

 

 تولید و تکثیر بذر -5-11

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام شرح عنوان

1 
کشت چهار گونه گراس و سه گونه فورب 

 جهت ازدیاد بذر و برداشت نمونه و بذر
 بخش منابع طبیعی تعیطرح مهمترین نمباتات مر

اردیبهشت 
و خرداد 

92 

 hdysarumجمع آوري بذر گونه مرتعی  2
بررسی روشهاي کشت و  جهت اجراي طرح

 استقرار پهن برگان علفی دائمی
 92خرداد  منطقه مراوه تپه

 تولید و تکثیر نهال -12-5     تولید و تکثیر بذر -5-11
 کلکسیونثبت  -14-5    ي نقشه هاي فنیتهیه -5-13
 افزارهاي تخصصیثبت نرم -16-5   هاي علمی، کاربردي و نوینثبت ایده -5-15

 

 سایر موارد:
 شرکت در جلسات شوراي اداري مرکز.

 1392ابستان ت -یقات* ارائه یافته تحقیقاتی: معرفی گونه پوکسینلیا دیستنس و نقش آن در اصالح و احیاء مراتع شورو قلیائی استان گلستان در سایت مرکز تحق

 از طریق سایت مركز و روابط عمومی مركز 1392ارائه شده در آبانماه  –* توصیه فنی به بهره برداران مراتع قشالقی استان گلستان 
 از طریق ارائه در سایت مرکز (   ( .Paeonia wittmaniana Hartwمعرفی گیاه بومی گل صدتومانی ویتمانیانا * 
 از طریق ارائه در سایت مرکز .Astragalus podolobus Boiss. & Hohenمراتع استان گلستان گونه  هاي علوفه اي* معرفی گون

انشجویان * سایر امور از قبیل همکاري در شناسایی نمونه هاي گیاهی و مشاوره در زمینه گیاهان داروئی به ارباب رجوع بخصوص از ادارات دولتی و د
 کارشناسی ارشد و دکترا

 



 ت زراعی باغیبخش تحقیقا
 

 پژوهش -1

 طرح یا پروژه ملی )خاص( -1-1

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 طرح
پروژ

 ه
 پایان شروع

مجري 

 مسئول

مجري/مجریا

 ن
 همکار/همکاران

1 
سازگاري تعدادي از ارقام هلو وشلیل با نیاز 

 سرمایی پایین در شرایط اقلیمی ایران
 صدیقه زمانی، مینا غزایی یان ناصربوذري 92 1389 *  89139-03-03-0

2 

 هاي الین دانه عملکرد و سازگاري ارزیابی

 خیز برنج استان چند در هوازي برنج منتخب

 کشور
 علی مومنی 1/7/95 1/2/92 خاص  92107-04-04-04

 ولی ارازي
علی مومنی، احمد 

 رمضانی،

رضا اسدي، فاطمه 
توسلی الریجانی، 
مهدي رستمی، 
 بهمن امیري
 الریجانی

  نوري نیا    *   بررسی مراحل فنولوژیکی گندم )طرح بیمه( 3

 

 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص( -1-2

ف
دی

ر
 

 عنوان
شماره 

 مصوب

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول

مجري/مجریا

 ن
 همکار/همکاران

1 
ارزیابی مقاومت ارقام هلو وشلیل علیه دو بیمارگر 

 سفیدک پودري وپیچیدگی برگ هلومولد 

88102-
1603-16-
03 

 * 1388 92 
حسین خباز 

 جلفایی
 صدیقه زمانی، مینا غزایی یان

2 
سازگاري تعدادي از ارقام هلو وشلیل با نیاز سرمایی 

 پایین در شرایط اقلیمی ایران
89139-03-

03-0 
 صدیقه زمانی، مینا غزایی یان ناصربوذري 92 1389 * 

3 

و گزینش ژنوتیپ هاي مقاوم گوجه و ارزیابی 
هیبریدهاي انتخابی به بیمارگرهاي مهم خاکزاد 

 جهت دستیابی به پایه هاي متحمل به کوتاهی عمر

90018-
0316-03-
03 

  مینا غزایی یان ناصربوذري  1389 * 

4 
بررسی سازگاري برخی پایه هاي رویشی براي مهم 

 ترین میوه هاي هسته دار
90259-03-

03-0 
 صدیقه زمانی، مینا غزایی یان ناصربوذري 1395 1390 * 

5 
بررسی نسل هاي درحال تفکیك و آزمایش مقایسه 

 عملکرد مقدماتی سویا

92180-03-
57-0 

 * 1392 1392 
ابراهیم 
 هزارجریبی

 سامیه رئیسی مازندران

 بررسی مقدماتی الین هاي خالص دیررس سویا 6
92154-03-

57-0 
 * 1392 1392 

 ابراهیم
 هزارجریبی

 مغان -مازندران 

 –محمود داوطلب 
محمدمهدي 

ابراهیم  –شربتی 
 آمنه بزي -تیمور  

7 
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام و الین هاي 

 امیدبخش سویا

90111-03-
03-0 

 کرج 1392 1390 * 
ابراهیم 
 هزارجریبی

 –محمود داوطلب 
محمدمهدي 

ابراهیم  –شربتی 
 آمنه بزي -تیمور  

8 
تنوع ژنتیکی از طریق دورگ گیري و بررسی ایجاد 
 سویا F1نسل 

 مازندران 1392 1392 *  
ابراهیم 
 هزارجریبی

 آمنه بزي



9 
 اقلیم در سویا خالص يها نیال مقدماتی یبررس
 کشور شمال مرطوب و گرم

92169-03-
60-0 

 مازندران 1392 1392 * 
ابراهیم 
 هزارجریبی

 محمود داوطلب

10 

ر سامانه هاي خاک ورزي بررسی و تعیین تاثی
حفاظتی بر خواص فیزیکی خاک، بازده انرژي و 

 عملکرد سویاي تابستانه
 

91007-
1403-14-3 

 احمد شریفی 1394 1391 * 
حمیدرضا صادق 
نژاد و ابوالفضل 

 فرجی

محمدحسین رزاقی، 
مریم سبطی، یحیی 
ابومردانی، رحیم 
طبرسا، محمود 
 نوروزي پور

11 
 بخش امید الین هاي ردعملک مقدماتی ارزیابی
 خزر سواحل اقلیم در کلزا بهاره

-  * 1392 1393 
حسن امیري 

 اوغان
 محمود داوطلب ابوالفضل فرجی

12 
بررسی صفات کمی و کیفی گندمهاي نان در 

آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی هم اقلیم گرم 
 (PRWYT)شمال

-03-03-0-
91273 

 1391آذر  √ 
آذر
1392 

 حبیب اله سوقی مجتبی وهابزاده
مهدي کالته و 
 مهدي نظري

13 

بررسی و انتخاب در توده ها و نسلهاي در حال 
تفکیك گندم نان و آزمایش مقایسه عملکرد 

مقدماتی در اقلیم گرم و مرطوب 
 (ARWYT)شمال

03-57-0 
91310 

 1391آذر  √ 
آذر
1392 

 مهدي کالته مهدي کالته
حبیب اله سوقی و 

 مهدي نظري

14 
و انتخاب الینها و ارقام بین المللی گندم نان ارزیابی 

 1392آذر √   بهاره در اقلیم گرم و مرطوب شمال
آذر
1393 

منوچهر 
 خدارحمی

 حبیب اله سوقی
مهدي کالته و 
 مهدي نظري

15 
بررسی صفات کمی و کیفی گندمهاي نان در 

آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی هم اقلیم گرم 
 شمال

 1392آذر √  
آذر
1393 

منوچهر 
 خدارحمی

 حبیب اله سوقی
مهدي کالته و 
 مهدي نظري

16 
ارزیابی الین هاي پیشرفته گندم در آزمایش هاي 

 هم اقلیم ساحل خزر
 1392آذر √  

آذر
1393 

منوچهر 
 خدارحمی

 حبیب اله سوقی
مهدي کالته و 
 مهدي نظري

18 
هاي امید بخش گندم نان در آزمایش  بررسی الین

  ERWYTي ساحل خزر )هاي یکنواخت سراسر

N-91 

  * 1392 1393 
منو جهر خدا 

 رحمی
 

مهدي کالته 
 عربی

 حبیب اله سوقی
 کالته

مهدي کالته و 
 مهدي نظري

19 
هاي گندم دربلوکهاي دورگ  ارقام والین تالقی

 F1گیري وارزیابی نسل 
 46111کد پیگیري : 

   1392 1393 
منو جهر خدا 

 رحمی

مهدي کالته 
 عربی
 وقیحبیب اله س
 کالته

مهدي کالته و 
 مهدي نظري

20 

بررسی پتانسیل عملکرد خزانه هاي بین المللی گندم 
بهاره در اقلیم گرم و مرطوب شمال با هدف انتخاب 

 الین هاي برتر
 46107کد پیگیري : 

   1392 1393 
منو جهر خدا 

 رحمی
 

مهدي کالته 
 عربی

 حبیب اله سوقی
 کالته

مهدي کالته و 
 مهدي نظري

21 

هاي امید بخش گندم در  الین ارزیابی سازگاري
ساحل خزر  مقایسه عماکرد هم اقلیم آزمایش

(ERWYT N-92)) 
 46114کد پیگیري :

   1392 1393 
منو جهر خدا 

 رحمی
 

مهدي کالته 
 عربی

 حبیب اله سوقی
 کالته

مهدي کالته و 
 مهدي نظري

23 
 بخش امید هاي الین کیفی و کمی عملکرد مقایسه
 اي علوفه سورگوم

 

043 -03-
03-91009 

 1391تیر  * 
آذر 
1392 

علی رضا 
 بهشتی

 علی رضا صابري
ابولفضل حیدري 

 راد

24 
مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام امید بخش ارزن 

 (Panicum miliaceum)  معمولی
91021- 03- 

03- 0 
 1391تیر  * 

آذر 
1392 

 علی رضا صابري اردالن مهرانی
ابولفضل حیدري 

 راد

25 
بررسی و مقایسه  نهائی عملکرد کمی و کیفی دانه 

 و علوفه  ارقام مختلف ارزن دم روباهی
(Setaria italica) 

91020- 03- 
03- 0 

 1391تیر  * 
آذر 
1392 

 علی رضا صابري اردالن مهرانی
ابولفضل حیدري 

 راد

 حسن مختارپور  عزیز فومن 1392 1391 *  0030390015دانه –بررسی مقدماتی سورگوم دو منظوره علوفه  26



 )گرگان( اي

27 
برسی اکوتیپ هاي سردسیري یونجه نسبت به 

 بیماري سفیدک داخلی یونجه
 وحید رهجو 1391 1391 *  در دست اقدام

حسن مختارپور 
 )گرگان(

 

28 
اي دیررس و بررسی هیبریدهاي امیدبخش ذرت دانه

 نهائی(رس )آزمایشات متوسط
92101- 03- 

03- 0 
 رجب چوکان 1394 1392 * 

سید افشین 
 مساوات

راد ابوالفضل حیدري
 و قاسم چمانه

29 
پذیري الینهاي ذرت استخراجی از بررسی ترکیب

 پالسم سیمیت با الینهاي معتدلهژرم
91016- 03- 

03- 0 
 رجب چوکان 1393 1391 * 

سید افشین 
 مساوات

راد ابوالفضل حیدري
 و قاسم چمانه

30 

ین هاي امیدبخش گندم در بررسی واکنش ال
آزمایشات یکنواخت مقایسه عملکرد چهار اقلیم  

 1392-93و  1391-92کشور سال هاي زراعی 
 نسبت به بیماري لکه برگی سپتوریایی

 حسین بهلول شعبان کیا رامین روح پرور 1393 1391 *  

31 

گزینش ژنوتیپ هاي  مقاوم گندم در آزمایشات 
و قدماتی و پیشرفته یکنواخت  مقایسه عملکرد م

ارقام و الین هاي منتخب و بین المللی  نسبت به 
 1392-93سال زراعی  بیماري لکه برگی سپتوریایی

 حسین بهلول شعبان کیا رامین روح پرور 1393 1392 *  

32 
نسبت  ارزیابی مقاومت ارقام و الین هاي گندم دیم

به بیماري هاي  لکه برگی سپتوریایی و بالیت 
 ومی سنبلهفوزاری

  * 1392 1393 
مقصود حسن 
 پور حسنی

 حسین بهلول شعبان کیا

33 
لکه برگی سپتوریایی پایش ویروالنس عامل بیماري 

 (Mycosphaerella graminicola)گندم 
 با استفاده از خزانه هاي تله

 حسین بهلول شعبان کیا رامین روح پرور 1395 1392 *  

34 
 

ی تولید ژنوتیپ هاي ارزیابی صفات زراعی و پتانس
گندم نان بهاره در آزمایشات پیشرفته مقابسه 

 عملکرد در شرایط دیم گرمسیري

-15-55-0 
92120 

 * 1392 1393 
محتشم 
 محمدي

محتشم 
حسن  -محمدي

طهماسب  -قوجق
-حسین پور
 خانزاده

 -آیدوغدي طغانی
 -ولی صادق پور

 معصومه خیر گو

 

35 
ه ژنوتیپ بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دان

هاي گندم نان بهاره در آزمایشات مشاهده اي و 
 مقایسه عملکرد بین المللی در شرایط دیم گرمسیري

15-56-0 
92121 

 * 1392 1393 
محتشم 
 محمدي

محتشم 
حسن  -محمدي

طهماسب  -قوجق
کمال -حسین پور

 شهبازي

 -آیدوغدي طغانی
 -ولی صادق پور

 -کاووس کشاورزي
 معصومه خیر گو

 

36 
بی عملکرد دانه و صفات زراعی ژنوتیپ هاي ارزیا

گندم نان بهاره در آزمایش مقدماتی مشترک مقایسه 
 عملکرد در شرایط دیم گرمسیري

-15-56-0 
92104 

 * 1392 1393 
محتشم 
 محمدي

محتشم 
حسن  -محمدي
علی  -قوجق
کمال -احمدي

 شهبازي

 -آیدوغدي طغانی
 -ولی صادق پور

 -کاووس کشاورزي
 معصومه خیر گو

37 
بررسی سازگاري و پایداري عملکرد دانه ژنوتیپ 
هاي گندم نان در آزمایش یکنواخت سراسري 

 مناطق نیمه گرمسیر دیم

-15-56-0 
89060 

 * 1389 1392 
محتشم 
 محمدي

محتشم 
حسن  -محمدي

طهماسب  -قوجق
اصغر -حسین پور

 مهربان

   -آیدوغدي طغانی
 معصومه خیر گو

 

38 
ي عملکرد دانه ژنوتیپ بررسی سازگاري و پایدار

هاي گندم نان در آزمایش یکنواخت سراسري 
 مناطق نیمه گرمسیر دیم

در مسیر 
 دریافت شماره

 

 * 1390 1393 
محتشم 
 محمدي

محتشم 
حسن  -محمدي

طهماسب  -قوجق
اصغر -حسین پور

 مهربان

   -آیدوغدي طغانی
 معصومه خیر گو

 

39 
 بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه الینهاي

گندم نان در آزمایشات مشاهده اي و مقایسه 
در مسیر 

 دریافت شماره
 * 1391 1392 

محتشم 
 محمدي

محتشم 
حسن  -محمدي

   -آیدوغدي طغانی
 معصومه خیر گو



طهماسب  -قوجق  عملکرد بین المللی در مناطق نیمه گرمسیر دیم
اصغر -حسین پور

 مهربان

40 

اي بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه الینه
گندم نان در آزمایش مقایسه مقدماتی عملکرد در 

 مناطق نیمه گرمسیر دیم

-15-56-0 
91109 

 * 1391 1392 
محتشم 
 محمدي

محتشم 
حسن  -محمدي

طهماسب  -قوجق
اصغر -حسین پور

 مهربان

   -آیدوغدي طغانی
 معصومه خیر گو

41 

بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه الینهاي 
پیشرفته مقایسه عملکرد در گندم نان در آزمایش 

 مناطق نیمه گرمسیر دیم

-15-56-0 
91109 

 

 * 1391 1392 
محتشم 
 محمدي

محتشم 
حسن  -محمدي

طهماسب  -قوجق
اصغر -حسین پور

 مهربان

   -آیدوغدي طغانی
 معصومه خیر گو

42 

بررسی سازگاري و پایداري عملکرد دانه ژنوتیپ 
هاي گندم نان در آزمایش یکنواخت سراسري 

 ناطق نیمه گرمسیر دیمم

در مسیر 
 دریافت شماره

 

 * 1391 1394 
محتشم 
 محمدي

محتشم 
حسن  -محمدي

طهماسب  -قوجق
اصغر -حسین پور

 مهربان

   -آیدوغدي طغانی
 معصومه خیر گو

43 

بررسی سازگاري و پایداري عملکرد دانه ژنوتیپ 
هاي گندم دوروم در آزمایش یکنواخت سراسري 

 یممناطق نیمه گرمسیر د

15-56-0 
88031 

 * 1388 1391 
رحمت اله 
 کریمی زاده

 -کریمی زاده
 -حسن قوجق

طهماسب حسین 
 اصغر مهربان-پور

   -آیدوغدي طغانی
 معصومه خیر گو

44 

بررسی سازگاري و پایداري عملکرد دانه ژنوتیپ 
هاي گندم دوروم در آزمایش یکنواخت سراسري 

 مناطق نیمه گرمسیر دیم

15-56-0 
89052 

 

 * 1389 1391 
رحمت اله 
 کریمی زاده

 -کریمی زاده
 -حسن قوجق

طهماسب حسین 
 اصغر مهربان-پور

   -آیدوغدي طغانی
 معصومه خیر گو

45 

بررسی سازگاري و پایداري عملکرد دانه ژنوتیپ 
هاي گندم دوروم در آزمایش یکنواخت سراسري 

 مناطق نیمه گرمسیر دیم

در مسیر 
 دریافت شماره

 * 1390 1393 
رحمت اله 
 کریمی زاده

 -کریمی زاده
 -حسن قوجق

طهماسب حسین 
 اصغر مهربان-پور

   -آیدوغدي طغانی
 معصومه خیر گو

46 

بررسی سازگاري و پایداري عملکرد دانه ژنوتیپ 
هاي گندم نان در آزمایش یکنواخت سراسري 

 مناطق نیمه گرمسیر دیم

در مسیر 
 دریافت شماره

 * 1392 1395 
محتشم 
 محمدي

تشم مح
حسن  -محمدي

طهماسب  -قوجق
اصغر -حسین پور

 مهربان

   -آیدوغدي طغانی
 معصومه خیر گو

47 
بررسی اثر فاصله ردیف و تراکم بوته بر عملکرد و 

 VC1973Aاجزاي عملکرد ماش سبز الین 
  فرامرز سیدي  1392 1391 *  

48 

بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ 
دماتی مقایسه عملکرد هاي جو در آزمایش مق

 مناطق دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر

91152-15-
57-0 

 * 1391 1392 
رحمت اله 
 محمدي

رحمت اله 
اصغر  -محمدي
بهروز  -مهربان

 واعظی

 -یزدان موسوي
 -بهمن اله حسنی

معصومه خیرگو و 
 کریم خوجم پور

49 

ارزیابی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه الین هاي 
یسه عملکرد پیشرفته مناطق دیم جو در ازمایش مقا

 گرمسیر و نیمه گرمسیر
 اصغر مهربان 1392 1391 *  

رحمت اله 
اصغر  -محمدي
بهروز  -مهربان

 واعظی

 -یزدان موسوي
 -بهمن اله حسنی

معصومه خیرگو و 
 کریم خوجم پور

50 

بررسی سازگاري و پایداري عملکرد زنوتیپ هاي جو 
دیم در آزمایشات یکنواخت سراسري مناطق 

 (89-92کرمسیر و نیمه گرمسیر)
  * 1389 1392 

رحمت اله 
 محمدي

رحمت اله 
اصغر  -محمدي
بهروز  -مهربان

 -یزدان موسوي
 -بهمن اله حسنی

معصومه خیرگو و 



 کریم خوجم پور واعظی

51 

بررسی سازگاري و پایداري عملکرد زنوتیپ هاي جو 
در آزمایشات یکنواخت سراسري مناطق دیم 

 (90-93مه گرمسیر)کرمسیر و نی
 بهروز واعظی 1393 1390 *  

رحمت اله 
اصغر  -محمدي
بهروز  -مهربان

 واعظی

 -یزدان موسوي
 -بهمن اله حسنی

معصومه خیرگو و 
 کریم خوجم پور

52 

بررسی سازگاري و پایداري عملکرد زنوتیپ هاي جو 
در آزمایشات یکنواخت سراسري مناطق دیم 

 (91-94کرمسیر و نیمه گرمسیر)
 اصغر مهربان 1394 1391 *  

رحمت اله 
اصغر  -محمدي
بهروز  -مهربان

 واعظی

 -یزدان موسوي
 -بهمن اله حسنی

معصومه خیرگو و 
 کریم خوجم پور

53 

بررسی سازگاري و پایداري عملکرد زنوتیپ هاي 
پیشرفته جو در آزمایش یکنواخت سراسري مناطق 

 (92-95گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم)

92164-
1508-56-
03 

 * 1392 1395 
رحمت اله 
 محمدي

رحمت اله 
اصغر  -محمدي
بهروز  -مهربان

 واعظی

 -یزدان موسوي
 -بهمن اله حسنی

معصومه خیرگو و 
 کریم خوجم پور

54 

بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ 
هاي جو در آزمایشات  بین المللی مناطق گرمسیر و 

 گرمسیر  دیمنیمه
  * 1392 1393 

اله رحمت
 محمدي

رحمت اله 
اصغر  -محمدي
بهروز  -مهربان

 واعظی

 -یزدان موسوي
 -بهمن اله حسنی

معصومه خیرگو و 
 کریم خوجم پور

55 

ارزیابی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه الین هاي 
جو در ازمایش مقایسه عملکرد پیشرفته مناطق دیم 

 گرمسیر و نیمه گرمسیر
 اصغر مهربان 1394 1391 *  

له رحمت ا
اصغر  -محمدي
بهروز  -مهربان

 واعظی

 -یزدان موسوي
 -بهمن اله حسنی

معصومه خیرگو و 
 کریم خوجم پور

56 
بررسی سازگاري و پایداري عملکرد زنوتیپ هاي 

پیشرفته جو در آزمایش یکنواخت سراسري مناطق 
 (92-95گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم)

92164-
1508-56-

03 

 * 1392 1395 
رحمت اله 
 محمدي

رحمت اله 
اصغر  -محمدي
بهروز  -مهربان

 واعظی

 -یزدان موسوي
 -بهمن اله حسنی

معصومه خیرگو و 
 کریم خوجم پور

57 
ارزیابی کارایی  هیبریدهاي جدید آفتابگردان براي 

 تولید دانه در تاریخ هاي کشت مختلف
91010-03-

03-0 
 x  91بهار 

زمستان 
92 

 جهانفر دانشیان
عرازمحمد نوري 

 راد دوجی
 یونس عادلی

58 
تهیه و مقایسه مقدماتی هیبریدهاي جدید 

 آفتابگردان

92170-03-
57-0 

 x  92بهار 
زمستان 

93 

عرازمحمد 
 نوري راد دوجی

 مسعود سلطانی
 عباسعلی اندرخور

 یونس عادلی

59 
بررسی وانتخاب در توده هاونسلهاي در حال تفکیك 

 گندم نان وآزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی
   1391 1392  

جبار آلت 
 جعفرباي

 قلی پور-فالحی

60 
بررسی وانتخاب در توده هاونسلهاي در حال تفکیك 

 گندم نان وآزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی
   1392 1393  

جبار آلت 
 جعفرباي

 قلی پور-فالحی

61 

ارزیابی الینهاي امیدبخش گندم در آزمایش تعیین 
(ساحل ERWYT-90سازگاري هم اقلیم)

 (ZON-1خزر)
 مجتبی وهابزاده 1392 1390   

جبار آلت 
 جعفرباي

 قلی پور

62 

ارزیابی الینهاي امیدبخش گندم در آزمایش تعیین 
(ساحل ERWYT-91سازگاري هم اقلیم)

 (ZON-1خزر)
 مجتبی وهابزاده 1393 1391   

جبار آلت 
 جعفرباي

 قلی پور

63 

ارزیابی الینهاي امیدبخش گندم در آزمایش تعیین 
( ساحل ERWYT-91گاري هم اقلیم)ساز
 (ZON-1خزر)

 مجتبی وهابزاده 1394 1392   
جبار آلت 
 جعفرباي

 قلی پور

64 

بررسی و انتخاب بوته هاي داراي صفات مطلوب در 
توده هاي دو رگ جو و آزمایش ارزیابی مقدماتی 

 عملکرد

   1391 1392  
حسین علی 

 فالحی
 جبار آلت جعفرباي



65 

بوته هاي داراي صفات مطلوب در بررسی و انتخاب 
توده هاي دو رگ جو و آزمایش ارزیابی مقدماتی 

 عملکرد

   1392 1393  
حسین علی 

 فالحی
 جبار آلت جعفرباي

66 

بررسی خصو صیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ 
هاي گندم دوروم در آزمایشات مقدماتی مقایسه 

 عملکرد در مناطق دیم نیمه گرمسیري
   1391 1392 

رحمت اهلل 
 کریم زاده

جبار آلت 
 جعفرباي

 قلی پور

67 

بررسی سازگاري وپایداري عملکرددانه ژنوتیپ هاي 
گندم دوروم در آزمایش هاي یکنواخت سراسري 

-EDUYTمناطق گرمسیر ونیمه گرمسیر دیم 

91 

   1391 1394 
رحمت اهلل 
 کریم زاده

جبار آلت 
 جعفرباي

 قلی پور

68 

داري عملکرددانه ژنوتیپ هاي بررسی سازگاري وپای
گندم دوروم در آزمایش هاي یکنواخت سراسري 

-EDUYTمناطق گرمسیر ونیمه گرمسیر دیم 

92 

   1392 1395 
رحمت اهلل 
 کریم زاده

جبار آلت 
 جعفرباي

 قلی پور

69 
ارزیابی صفات مورفولوژیك و زراعی الین هاي بین 

 المللی گندم نان در شرایط دیم
   1392 1393 

حمت اهلل ر
 کریم زاده

جبار آلت 
 جعفرباي

 قلی پور

70 

 سازگاري و پایداري عملکرد ژنوتیپ هايبررسی 
امید بخش جو در آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت 

 ((EBYT-90منطقه گرم

90240-03-
03-0 

 * 1390 1392 
حبیب اهلل 
 قزوینی

حسین علی 
 فالحی

 احمد قلی پور

71 
در آزمایش مقایسه  جو هاي  پیشرفتهمطالعه الین

 (ABYT)عملکرد  یکنواخت منطقه گرم 
  * 91 92 

حبیب اهلل 
 قزوینی

حسین علی 
 فالحی

 احمد قلی پور

72 

 سازگاري و پایداري عملکرد ژنوتیپ هايبررسی 
امید بخش جو در آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت 

 ((EBYT-91منطقه گرم
  * 91 93 

حبیب اهلل 
 قزوینی

حسین علی 
 فالحی

 احمد قلی پور

73 
بررسی صفات کمی ژنوتیپ هاي جو در آزمایش 
 مقایسه عملکرد یکنواخت مقدماتی منطقه گرم

  * 91 93 
حبیب اهلل 
 قزوینی

حسین علی 
 فالحی

 احمد قلی پور

 

 طرح یا پروژه استانی )خاص( -1-3

ف
دی

ر
 

 عنوان
شماره 

 مصوب

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 ولمسئ

مجري/مجریا

 ن
 همکار/همکاران

1 
بررسی و مقایسه عملکرد کلون هاي امیدبخش 

 کشت استمرار سیب زمینی در منطقه دشت گرگان
 محمد علی آقایان  محسن باقري 1/4/93 1/4/92 *  فعال ندارد

2 
 در ایسو  دیجد  يها نیال و يتجار ارقام یابیارز

 گلستان استان
92186-03-

57-4 
 * 

اردیبهشت 
92 

اسفند 
92 

 ابراهیم هزارجریبی سامیه رئیسی 

3 
ارزیابی الین هاي منتخب پرتوتابی شده کلزا در 

 شرایط زارعین استان گلستان
92132-03-

57-4 
 * 

مهر      
92 

شهریور
93 

 
ابراهیم 
 هزارجریبی

 محمد فوالدي

4 
ارزیابی تاثیر مایکوریزاي  همزیست با جو در تعدیل 

 تنش شوري

91326-03-
57-4 

 
 
* 

1391 1393  * 
 -عباسعلی نوري نیا

 -خردمند
 االزمنی -میرکریمی

5 

وري آب با استفاده ازآبیاري تولید و بهره مقایسه
) مطالعه  یکدرمیان در شرایط کم آبی و شوري

موردي روي گیاه ذرت()مصوب صندوق حمایت از 
 پژوهشگران و مصوب در سازمان تحقیقات(

91115-14-
57-4 

 علیرضا کیانی - 1393 1391 * 
سید افشین مساوات 

 و رحیم طبرسا

6 
ارزیابی تاثیر مایکوریزاي  همزیست با جو در تعدیل 

 تنش شوري
91326-03-

57-4 
 

 
* 

1391 1393  * 
 -عباسعلی نوري نیا
 -غالمرضا خردمند



 -اعظم میرکریمی
 علیرضا االزمنی

7 
بررسی و مقایسه عملکرد دانه الینهاي جدید گندم 

 استان گلستان نان در
 مهدي کالته 1393 1392 *  

جبار الت 
 جعفرباي

 احمد قلی پور

 

 طرح یا پروژه استانی )غیرخاص( -1-4

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول
 همکار/همکاران مجري/مجریان

1 

تولید اینبرد الین هاي جدید از هیبرید هاي 
رت شیرین و فوق شیرین بمنظور تولید خارجی ذ

 هیبرید هاي جدید
 حسن مختارپور  1392 1391 *  در دست اقدام

سید افشین 
مساوات و ابوالفضل 
حیدري راد و قاسم 

 چمانه

2 
ارزیابی و خودگشنی ژرم پالسم ذرت دیررس 

 سیمیت و تولید الین خالص
90047- 03- 
57- 2 

 سید افشین مساوات - 1392 1390 * 
قاجانی، مبشري، آ

راد، مرجانی، حیدري
 تربتی و قادري

3 
پذیري عمومی و خصوصی صفات بررسی ترکیب

 مختلف الینهاي ذرت سیمیت در تالقی دیالل
92124-03-57-

2 
 سید افشین مساوات - 1394 1392 * 

آقاجانی، مبشري، 
راد، چمانه، حیدري

مرجانی، تربتی و 
 قادري

4 

ید از هیبرید هاي الین هاي جد تولید اینبرد
و  (Sweet Corn)خارجی ذرت  شیرین

  (Super Sweet Corn)بسیارشیرین
 بمنظور تولید هیبرید هاي جدید

92125-03-57-
2 

 حسن مختارپور - 1394 1392 * 
راد مساوات، حیدري

 و چمانه

5 
ارزیابی واکنش ژنوتیپ هاي امید بخش سویا 
نسبت به بیماري پوسیدگی ذغالی در شرایط 

 زرعهم
 ابراهیم هزارجریبی شعبان کیا - 1393 1391 *  

6 
ایجاد الینهاي نر عقیم، نگهدارنده و رستورر 

 جدید کلزا
2-57-03-
92223 

 * 1/8/1392 
28/7/1
396 

رحمت اهلل 
 بهمرام

 آمنه بزي الري رحمت اهلل بهمرام

7 
 م،ینر عق ينهایال يو خالص ساز ينگهدار

 نگهدارنده و رستورر کلزا
2-57-03-
91320 

 * 1/9/1391 
28/10/
1392 

رحمت اهلل 
 بهمرام

 رحمت اهلل بهمرام
محمود داوطلب 

 قروت خوار

8 
بررسی اثر تاریخ کاشت و رقم  بر جمعیت 

 Melighetesسوسك غنچه خوار کلزا )

aeneus) 

90013-1603-
57-3 

 x  90پاییز 
زمستان 

92 

سلیمان 
 خرمالی

عرازمحمد نوري راد 
 دوجی

نجیك اسفندیار قر
 یونس عادلی–

9 
شناسایی عوامل موثر در اصالح گندم نان دیم 

 در شرایط شرق استان گلستان
91175-15-57-

0 
 رحمت اله محمدي - 1393 1391 * 

 –مظفر روستایی 
 –معصومه خیرگو 
 احمد قلی پور

10 
هاي داراي صفات مطلوب و انتخاب بوته بررسی

در توده هاي دو رگ جو و آزمایش ارزیابی 
 مقدماتی عملکرد

91224-03-57-
2 

 * 
1391 
 

 علی فالحی حسین  92
جبار آلت جعفر 

 قلی پور احمدباي،،

 

 

 

 



 تطبیقی )آنفارم( )خاص( –پروژه تحقیقی  -1-5

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامی تاریخ

 همکار/همکاران مجري/مجریان نپایا شروع

1 
مقایسه عملکرد ارقام و الین هاي کنجد در شرایط زارعین 

 استان گلستان
 محسن باقري 4/3/93 7/3/92 92188-03-57-4

-شربتی-داوطلب
 تیموري

2 
ارزیابی الین هاي امیدبخش گندم نان در شرایط کشاورزان 

 استان گلستان
-0353-57-34 

91214 
 هدي کالتهم 92آذر  91آذر 

حبیب اله سوقی و 
 مهدي نظري

3 
در  تابستانه کشت بررسی و مقایسه عملکرد آفتابگردان در

 مزارع زارعین آق قال و مراوه تپه
 93بهار  92تابستان  92192-03-57-04

عرازمحمد نوري راد 
 موسی خانی -دوجی

 رحمت ا... بهمرام

 

 تطبیقی )آنفارم( )غیرخاص( –پروژه تحقیقی  -1-6

ر
ف

دی
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامی تاریخ

 همکار/همکاران مجري/مجریان پایان شروع

1 
ارزیابی الین هاي امیدبخش سویا در شرایط زارعین استان 

 گلستان
  ابراهیم هزارجریبی 1392 1392 92108-0353-57-3

 بهمرام امیري اوغان 1393 1392 در حال تصویب مقایسه ارقام و الینهاي امید بخش کلزا در شرایط زارعین 2

3 
بررسی و مقایسه عملکرد دانه الینهاي جدید گندم نان در 

 شریط آبی استان گلستان
 1/8/1392 1393 

 -مهدي کالته عربی 
 جبار آلت جعفرباي

محمد علی دهقان ، 
 قلی پور

4 
  هاي امید بخش جو در بررسی و مقایسه عملکرد الین

 1393 1/8/1392  استان گلستان زارعین شرایط
 -جبار آلت جعفرباي
 حسین علی فالحی

محمد علی دهقان ، 
 قلی پور

5 
بررسی و مقایسه عملکرد دانه الینهاي جدید گندم نان در 

 شریط آبی استان گلستان
 1391 1392 

 -مهدي کالته عربی 
 جبار آلت جعفرباي

محمد علی دهقان ، 
 قلی پور

6 
  خش جو درهاي امید ب بررسی و مقایسه عملکرد الین

 استان گلستان زارعین شرایط
 1391 1392 

 -جبار آلت جعفرباي
 حسین علی فالحی

محمد علی دهقان ، 
 قلی پور

7 
استان  زارعین شرایط الینهاي امید بخش جودر ارزیابی
 گلستان

 91 92 
علی فالحی،  حسین

 وحید رضا ثنایی
 قلی پور احمد

 ترویجی )خاص( –پروژه تحقیقی  -1-7
 

 ترویجی )غیرخاص( –روژه تحقیقی پ -1-8
ف

دی
ر

 

 شماره مصوب عنوان
 اسامی تاریخ

 همکار/همکاران مجري/مجریان پایان شروع

1 
با رقم   نان بررسی سازگاري الینهاي امید بخش گندم

 مروارید  در منطقه گنبد
 1392 1393 

-جبار آلت جعفرباي
 وحید رضا ثنایی

محمد علی دهقان ، 
 قلی پور

 

 ح یا پروژه پیشنهادي )مصوب در شوراي تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزي استان(طر -1-9

ف
دی

ر
 

 عنوان

 نوع
تاریخ 

 تصویب

 اسامی

 پروژه طرح
مجري 

 مسئول
 همکار/همکاران مجري/مجریان

1 
 F1 بررسی نسل ایجاد تنوع ژنتیکی از طریق دورگ گیري و

 سویا
  ابراهیم هزارجریبی  92آذر  * 

2 
انتخاب در نسل هاي درحال تفکیك و آزمایش  بررسی و

 (1393مقایسه عملکرد مقدماتی سویا )
 92آذر  * 

ابراهیم 
 هزارجریبی

  

 92آذر  *  بررسی مقدماتی الین هاي خالص دیررس سویا 3
ابراهیم 
 هزارجریبی

  



 92آذر  *  مقایسه عملکرد الین هاي دیررس سویا در استان گلستان 4
ابراهیم 
 هزارجریبی

  

5 
ارزیابی الین هاي دیررس سویا براي سازگاري در مناطق 

 مختلف کشور
 92آذر  * 

ابراهیم 
 هزارجریبی

  

6 
مقایسه عملکرد الین هاي جدید  بادام زمینی در استان 

 گلستان
 92آذر  * 

ابراهیم 
 هزارجریبی

  

7 
هاي آناتومیکی و بررسی تاثیر روش هاي خاک ورزي بر ویژگی

 رشد گندم
*   

محمد اسماعیل 
 اسدي

 الهام فغانی
 اعظم میرکریمی
 عطیه صفرنژاد

 ادیبی

8 
بررسی همزیستی مایکوریزا با ژنوتیپ جو بدون پوشینه در 

 مقایسه با جو معمولی در تنش شوري در استان گلستان
 الهام فغانی   * 

 اعظم میرکریمی
 غالمرضا خردمند
 حبیب قزوینی

 الهام فغانی سامیه ریسی  *  شد، نمو و عملکرد  سویابررسی اثر فیتوهورمون ها بر ر 9
 اعظم میرکریمی
 غالمرضا خردمند

 شربتی

10 
و صفات  بر عملکرد تراکم بوته و مدیریت آبیاري اثرات

 استان در علوفه ايسورگوم  مرفولوژیکی کوشیا، کینوا و 
 گلستان

 قاسم چمانه علی رضا صابري  92بهمن  * 

11 
کمی، صفات  بر عملکردزمان برداشت اثر تراکم بوته و 

در استان  مرفولوژیکی و کیفیت سیلوي خردل علوفه اي
 گلستان

 قاسم چمانه علی رضا صابري  1391 * 

12 
بررسی ظرفیت عملکرد دانه و علوفه ارقام ارزن در تراکم هاي 

 علی رضا صابري  1390 *  گنبدمختلف کاشت در منطقه 
ابولفضل حیدري 

 راد

13 
بی کمی وکیفی  محصوالت علوفه اي جدید و گیاهان ارزیا

 علوفه اي فراموش شده در استان گلستان
 قاسم چمانه علی رضا صابري  1392 * 

14 

ارزیابی واکنش ژنوتیپ هاي سویا مربوط به آزمایش سازگاري 
 Macrophomina phaseolinaدیررس نسبت به 

 عامل بیماري پوسیدگی زغالی

 

 ابراهیم هزارحریبی کیا شعبان  10/12/92 * 

 

 گزارش نهایی پروژه )/طرح( -1-10
ف

دی
ر

 

 عنوان
شماره 

 فروست

 اسامی تاریخ انجام

 پایان شروع
مجري 

 مسئول
 همکار/همکاران مجري/مجریان

 مینا غزاییان  1392 1389  تعیین مناسب ترین روش پیوند پکان وتولید نهال پیوندي 1
-غالم عباس خادمی
 صدیقه زمانی،

2 
 شناسایی ، جمع آوري وارزیابی ژرم پالسم بومی عناب

 
 صدیقه زمانی مینا غزایی یان هادي زراعتگر 1390 1388 

3 
مطالعه صفات رویشی وزایشی ژنوتیپ هاي پکان در استان 

 گلستان
 مینا غزایی یان  1390 1388 41143

غالمعباس خادمی و 
 صدیقه زمانی

4 
صفات زراعی هیبرید هاي  بررسی عملکرد، اجزاي عملکرد و
 منتخب برنج در استان گلستان

 - ولی ارازي 1391 1390 
حمید درستی و 
 ابوالفضل فرجی

 ابراهیم هزارجریبی  1391 1391 8/2/92 -42865 هاي سویا در شرایط تنش شوريارزیابی ژنوتیپ 5
سامیه -حمیدرضا بابائی
 رئیسی

6 
یسه عملکرد و آزمایش مقا هاي درحال تفکیك بررسی نسل

 سویا مقدماتی
43359 – 

23/5/92 
 ابراهیم هزارجریبی  1391 1391

محمود  –سامیه رئیسی 
 داوطلب



7 
بررسی واکنش ژنوتیپ هاي بهاره کلزا به تنش خشکی در 

 استان گلستان
 یونس عادلی ابوالفضل فرجی  1391 1389 41622

 ابوالفضل فرجی 1392 1390 43147 بررسی سازگاري الین هاي خالص دیررس سویا 8
غالمحسین عرب، 

 نسرین رزمی
 محمود داوطلب

9 
بررسی واکنش ارقام و الین هاي خالص دیررس سویا به 

 تنش کم آبی
 محمود نوروزي پور ابوالفضل فرجی  1392 1390 43146

10 
 هاي الینهیبریدها و  عملکرد و صفات زراعیبررسی 

منطقه  درامیدبخش کلزا تحت تاریخ هاي کشت مختلف 
 گرگان

 ابوالفضل فرجی  1391 1389 44019
محمود داوطلب و 
 محمود نوروزي پور

11 
ارزیابی ژنوتیپ هاي جو متحمل به تنش شوري در استان 

 گلستان
 الهام فغانی  1392 1389 ----

 عبدالرحیم نظري
 عباسعلی نوري نیا

12 
ارزیابی الین هاي امیدبخش جو در شرایط زارعین استان 

 گلستان
43169 

9/4/92 
 92خرداد 91آذر 

حسینعلی 
 فالحی

 حسنعلی فالحی
حبیب اله سوقی، مهدي 

 کالته عربی و ...

13 
هاي در حال تفکیك  بررسی و انتخاب در توده ها و نسل

 ZONE) گندم نان و آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی

1( 

43791 
7/8/1392 

 
 مهدي کالته 92خرداد 90آذر 

مهدي کالته و  
 آلت جعفربايجبار 

حبیب اله سوقی و 
 مهدي نظري

14 
ارزیابی و انتخاب الینها و ارقام بین المللی گندم نان بهاره 

 در اقلیم گرم و مرطوب شمال
43985 

27/8/92 
 90مهر 

اسفند 
91 

منوچهر 
 خدارحمی

 حبیب اله سوقی
مهدي کالته و مهد 

 نظري

15 
رایط در ش ندم نانامید بخش گالین هاي  مقایسه عملکرد

 استان گلستان کشاورزان
43479 

20/6/92 
 90آذر 

اسفند 
91 

 مهدي کالته مهدي کالته
حبیب اله سوقی و 

 مهدي نظري

   محمد برزعلی 1392 1391 محرمانه تسطیح اراضی در کشور 16

   محمد برزعلی 1392 1389 محرمانه پروژه آب و خاک پاشا کال )پروژه بانك جهانی( 17

   محمد برزعلی 1392 1392 محرمانه اي سردسیري در کشورتولید میوه ه 18

   محمد برزعلی 1392 1392 محرمانه توان صادراتی کیفیت محصوالت باغی کشور 19

20 
بررسی ترکیب پذیري الینهاي دیررس ذرت سیمیت در 

 S4مرحله 
42700 ،

22/12/91 
 سید افشین مساوات - 1390 1388

آقاجانی، مبشري، 
راد،  يبخش، حیدرفیض

 مرجانی، تربتی و قادري

21 
ارزیابی تحمل به آفات و بیماري هاي ژرم پالسم حاره اي و  

سیمیت  (Tropical & Subtropical)نیمه حاره اي 
 جهت استفاده در برنامه به نژادي ذرت

42976 ،
5/03/92 

1387 1390 - 
سید افشین مساوات 

و محمد علی 
 آقاجانی

بخش، مبشري، فیض
، مرجانی، رادحیدري

 تربتی و قادري

22 
اي دیررس و بررسی عملکرد هیبریدهاي پیشرفته ذرت دانه

 نهائیرس در مرحله نیمهمتوسط
43771 ،

6/08/92 
 سید افشین مساوات رجب چوکان 1392 1391

رادو ابوالفضل حیدري
 قاسم چمانه

23 
ارزیابی و خودگشنی ژرم پالسم دیررس ذرت سیمیت و تولید 

 الین خالص

جهت شماره ثبت 
به سازمان 

تحقیقات ارسال 
 شده

 سید افشین مساوات - 1392 1390
آقاجانی، مبشري، 

راد،  چمانه، حیدري
 مرجانی، تربتی و قادري

24 
بررسی سازگاري و پایداري عملکرد ژنوتیپهاي امید بخش 

 جو در آزمایش  مقایسه عملکرد یکنواخت منطقه گرم
43015 1389 1391 

حبیب اله 
 وینیقز

علی براتی حسینعلی 
 و ... فالح

 شعبان کیا

25 
بررسی سازگاري و پایداري عملکرد ژنوتیپهاي امید بخش 

 جو در آزمایش  مقایسه عملکرد یکنواخت منطقه گرم
43221 1386 1388 

حبیب اله 
 قزوینی

ایرج  حسینعلی فالح،
 لك زاده و ...

 شعبان کیا

26 
لکرد دانه ژنوتیپ بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد و عم

هاي گندم نان در آزمایشات مشاهده اي و مقایسه عملکرد 
 بین المللی در شرایط دیم نیمه گرمسیري

44197-
16/10/92 

1391 1392 
محتشم 
 محمدي

 -محتشم محمدي
طهماسب حسین 

-حسن قوجق-پور
 اصغر مهربان

 



27 
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ 

نان در آزمایشات پیشرفته مقایسه عملکرد در هاي گندم 
 شرایط دیم نیمه گرمسیر

44198-
16/10/92 

1391 1392 
محتشم 
 محمدي

 -محتشم محمدي
طهماسب حسین 

-حسن قوجق-پور
 کمال شهبازي

 

28 
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ 

هاي گندم نان در آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد در 
 یط دیم نیمه گرمسیرشرا

44103-
27/09/92 

1391 1392 
محتشم 
 محمدي

 -محتشم محمدي
حسن -علی احمدي

 اصغر مهربان-قوجق
 

  ولی شکوري حسن قوجق 1391 1390 در انتظار مقایسه عملکرد الین هاي امید بخش جو در شرایط زارعین 29

30 
گندم نان در شرایط  مقایسه عملکرد الین هاي امید بخش

 زارعین
 حسن قوجق 1391 1390 در انتظار

امام بردي حاجی 
 عرازي

 

31 
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ هاي گندم 

دوروم در آزمایشات مشاهده اي و مقایسه عملکرد بین 
 المللی در شرایط دیم گرمسیري

 1391 1390 در انتظار
رحمت اله 
 کریمی زاده

رحمت اله کریمی 
اضغر  -زاده 
طهماسب  -مهربان

 حسین پور

 

32 
ارزیابی واکنش ژنوتیپ هاي نخود نسبت به بیماري برق 

 زدگی در خزانه بین المللی

43246-     
92/4/26 

 
 سارا علیپور 1392 1391

 -سارا علیپور 
 -معصومه خیر گو
 حسن قوجق

 

33 
ارزیابی واکنش الین هاي پیشرفته داخلی نخود نسبت به 

 دیمبیماري برق زدگی در مناطق 

43245-               
92/4/26 

 
 سارا علیپور 1392 1391

 -سارا علیپور 
 –معصومه خیر گو 
 حسن قوجق

 

34 
ارزیابی قابلیت ترکیب پذیري عمومی الینهاي اینبرد 

آفتابگردان  استخراج شده از جوامع فرانسوي به روش الین× 
 تستر

 91بهر  
تابستان 

92 
 مسعود سلطانی

 عرازمحمد نوري راد
 دوجی

 یونس عادلی

35 
 زارعین شرایط در دوروم گندم بخش امید هاي الین ارزیابی
 (on farm) گلستان استان

43447/92 1390 1391 
جبار آلت 
 حعفرباي

 
-ثنایی-فالحی-کالته

 قلی پور

36 
بررسی وانتخاب بوته هاي داراي صفات مطلوب در توده 

 هاي دورگ جو و آزمایش ارزیابی مقدماتی عملکرد
43040 

18/3/92 
1390 1391 

حسین علی 
 فالحی

 جبار آلت حعفرباي 

37 
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه الین هاي جو در 

آزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد مناطق گرمسیر و نیمه 
 گرمسیر دیم) گزارش منطقه اي گچساران(

56/42049 
29/9/91 

1390 1391 
رحمت اله 
 محمدي گنبد

محمدي رحمت اله 
 بهروز واعظی -گنبد

کریم  -معصومه خیرگو 
یزدان  -خوجم پور

موسوي و آیدغدي 
 طغانی

38 
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه الین هاي جو در 
آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی مناطق گرمسیر و نیمه 

 گرمسیر دیم) گزارش منطقه اي گچساران(

42097 
4/10/91 

1390 1391 
رحمت اله 

 مدي گنبدمح

رحمت اله محمدي 
بهروز  -گنبد

 -واعظی

کریم  -معصومه خیرگو 
یزدان  -خوجم پور

موسوي و آیدغدي 
 طغانی

39 
بررسی سازگاري و پایداري عملکرد دانه ژنوتیپ هاي جو در 
آزمایشات یکنواخت سراسري مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر 

 دیم

42303 
11/11/91 

 بهروز واعظی 1391 1388
ه محمدي رحمت ال
بهروز  -گنبد

 -واعظی

کریم  -معصومه خیرگو 
یزدان  -خوجم پور

موسوي و آیدغدي 
 طغانی

40 
هاي پیشرفته جو در آزمایش مقایسه عملکرد بررسی ژنوتیپ

 در مناطق دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر
56/44195 
16/10/92 

1390 1391 
رحمت اله 
 محمدي گنبد

رحمت اله محمدي 
 بهروز واعظی -گنبد

کریم  -عصومه خیرگو م
یزدان  -خوجم پور

موسوي و آیدغدي 
 طغانی

41 
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه الین هاي جو در 

المللی مقایسه عملکرد مناطق گرمسیر و نیمه آزمایشات بین
 گرمسیر دیم

44196 
16/10/92 

1390 1391 
رحمت اله 
 محمدي گنبد

رحمت اله محمدي 
بهروز  -گنبد

 -واعظی

کریم  -ومه خیرگو معص
یزدان  -خوجم پور

موسوي و آیدغدي 
 طغانی



42 
هاي جو در بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد الین

آزمایش مقدماتی سراسري مقایسه عملکرد مناطق گرمسیر و 
 نیمه گرمسیر دیم کشور

44215 
22/10/92 

1391 1392 
رحمت اله 
 محمدي گنبد

رحمت اله محمدي 
بهروز  -گنبد

 -واعظی

کریم  -ومه خیرگو معص
یزدان  -خوجم پور

موسوي و آیدغدي 
 طغانی

43 
استان  زارعین شرایط الینهاي امید بخش جودر ارزیابی
 گلستان

43169 90 91 
حسینعلی 
 فالحی

و  حسینعلی فالحی
 وحید رضا ثنایی

کالته، جعفرباي،حاجی 
 عرازي، قلی پور

44 
طلوب در هاي داراي صفات مها و الینو انتخاب بوته بررسی

هاي در حال تفکیك جو و آزمایش توده هاي دو رگ  و نسل
 هاي خالصاي الینمشاهده

 جعفرباي، قلی پور حسینعلی فالحی  91 90 43040

45 
ارزیابی الین هاي امید بخش گندم دوروم در شرایط زارعین 

 (on farmاستان گلستان )
 جعفرباي 91 90 43447

جبار آلت جعفر باي، 
حاجی امام بردي 
 عرازي

حسینعلی فالحی، 
کالته، محمدعلی 
دهقان،وحیدرضا 
 ثنایی،احمد قلی پور

 

 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش -1-11

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی انجام تاریخ

 پایان شروع
مجري 

 مسئول
 همکار مجري

1 
 بخش امید هاي الین کیفی و کمی عملکرد مقایسه
 اي علوفه سورگوم

 1392آذر  1391تیر  03-03-91009- 043
علی رضا 
 بهشتی

علی رضا 
 صابري

 قاسم چمانه

2 
مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام امید بخش ارزن 

 (Panicum miliaceum)  معمولی
 1392آذر  1391تیر  0 -03 -03 -91021

اردالن 
 مهرانی

علی رضا 
 صابري

 ابولفضل حیدري راد

3 

می و کیفی دانه و بررسی و مقایسه  نهائی عملکرد ک
 علوفه  ارقام مختلف ارزن دم روباهی

(Setaria italica) 

 1392آذر  1391تیر  0 -03 -03 -91020
اردالن 
 مهرانی

علی رضا 
 صابري

 قاسم چمانه

4 
 بخش امید هاي الین کیفی و کمی عملکرد مقایسه
 اي علوفه سورگوم

 1392آذر  1391تیر  03-03-91009- 043
علی رضا 
 بهشتی

ی رضا عل
 صابري

 قاسم چمانه

 فومن 1392 1391 0030390015 دانه اي–بررسی مقدماتی سورگوم دو منظوره علوفه  5
حسن 
 مختارپور

 

6 
برسی اکوتیپ هاي سردسیري یونجه نسبت به بیماري 
 سفیدک داخلی یونجه

 رهجو 1392 1391 
حسن 
 مختارپور

 

7 

ی تولید اینبرد الین هاي جدید از هیبرید هاي خارج
ذرت شیرین و فوق شیرین بمنظور تولید هیبرید هاي 
 جدید

92125-03-57-2 1391 1392 
حسن 
 مختارپور

- 
مساوات، حیدري راد، 

 قاسم چمانه

8 
ارزیابی و خودگشنی ژرم پالسم ذرت دیررس سیمیت و 

 تولید الین خالص
90047- 03- 57- 2 1390 1392 - 

سید افشین 
 مساوات

آقاجانی، مبشري، 
اد، مرجانی، رحیدري

 تربتی و قادري

9 
بررسی عملکرد هیبریدهاي ذرت دانه اي دیررس و 

 متوسط رس در مرحله پیشرفته )نیمه نهایی(
 رجب چوکان 1392 1391 0 -03 -03 -91017

سید افشین 
 مساوات

 راد، چمانهحیدري

10 
-پذیري الینهاي ذرت استخراجی از ژرمبررسی ترکیب

 عتدلهپالسم سیمیت با الینهاي م
 رجب چوکان 1393 1391 0 -03 -03 -91016

سید افشین 
 مساوات

 رادحیدري

11 

وري آب با استفاده ازآبیاري تولید و بهره مقایسه
) مطالعه موردي  یکدرمیان در شرایط کم آبی و شوري

 روي گیاه ذرت()صندوق حمایت(
 علیرضا کیانی - 1393 1391 91115-14-57-4

سید افشین مساوات و 
 م طبرسارحی

12 
پذیري عمومی و خصوصی صفات بررسی ترکیب

 مختلف الینهاي ذرت سیمیت در تالقی دیالل
92124-03-57-2 1392 1394 - 

سید افشین 
 مساوات

آقاجانی، مبشري، 
راد چمانه، حیدري

مرجانی، تربتی و 



 قادري

13 
اي دیررس و بررسی هیبریدهاي امیدبخش ذرت دانه

 ائی(نهرس )آزمایشات متوسط
 رجب چوکان 1394 1392 0 -03 -03 -92101

سید افشین 
 مساوات

 راد و چمانهحیدري

14 
تولید اینبرد الین هاي جدید از هیبرید هاي خارجی 

شیرین بمنظور تولید هیبرید هاي  بسیارذرت شیرین و 
 جدید

92125-03-57-2 1392 1394 - 
حسن 
 مختارپور

راد و مساوات، حیدري
 چمانه

15 
ی و خودگشنی ژرم پالسم ذرت دیررس سیمیت و ارزیاب

 تولید الین خالص
90047- 03- 57- 2 1390 1392 - 

سید افشین 
 مساوات

آقاجانی، مبشري، 
راد، مرجانی، حیدري

 تربتی و قادري

16 
بررسی عملکرد هیبریدهاي ذرت دانه اي دیررس و 

 متوسط رس در مرحله پیشرفته )نیمه نهایی(
 رجب چوکان 1392 1391 0 -03 -03 -91017

سید افشین 
 مساوات

 راد، چمانهحیدري

17 
-پذیري الینهاي ذرت استخراجی از ژرمبررسی ترکیب

 پالسم سیمیت با الینهاي معتدله
 رجب چوکان 1393 1391 0 -03 -03 -91016

سید افشین 
 مساوات

 رادحیدري

18 
وري آب با استفاده ازآبیاري تولید و بهره مقایسه

) مطالعه موردي  در شرایط کم آبی و شوريیکدرمیان 
 روي گیاه ذرت()صندوق حمایت(

 علیرضا کیانی - 1393 1391 91115-14-57-4
سید افشین مساوات و 

 رحیم طبرسا

19 
پذیري عمومی و خصوصی صفات بررسی ترکیب

 مختلف الینهاي ذرت سیمیت در تالقی دیالل
92124-03-57-2 1392 1394 - 

سید افشین 
 مساوات

آقاجانی، مبشري، 
راد چمانه، حیدري

مرجانی، تربتی و 
 قادري

20 
اي دیررس و بررسی هیبریدهاي امیدبخش ذرت دانه

 نهائی(رس )آزمایشات متوسط
 رجب چوکان 1394 1392 0 -03 -03 -92101

سید افشین 
 مساوات

 راد و چمانهحیدري

21 
تولید اینبرد الین هاي جدید از هیبرید هاي خارجی 

شیرین بمنظور تولید هیبرید هاي  بسیارت شیرین و ذر
 جدید

92125-03-57-2 1392 1394 - 
حسن 
 مختارپور

راد و مساوات، حیدري
 چمانه

22 

ارزیابی الینهاي امید بخش گندم در آزمایش بررسی و 
 تعیین سازگاري هم اقلیم 

 (ERWYT( ساحل خزر)Zone-1 ) 
 1391 1392 

مجتبی 
 وهابزاده

جبار آلت 
 فربايجع

 قلی پور
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1 

Study of the quatitative and 

biochemical characterestics of 

Ziziphus fruits ecotype in 

Golestan province 

  pharmaceutical 

research(IJPR). 
 2012   

Ghazaeian 

M.,Zeraatgar H. and 
E.Faghani 

2 
Responses of soybean varieties 

for abnormality in Podding  in 
different Planting Dates 

 * 

International 

Journal of Pure 

and Applied 
Sciences and 

Technology 

0.367 2013 1-17  
 -مریم شهبازي -یسیسامیه رئ

 ابراهیم هزارجریبی

3 
Evaluation of Genotype × 

Environment Interactions Using 
of Path Coefficient Analysis in 

 * 
Caspian Journal 

of Applied 
Sciences 

 2013 (7)2 54-46 
خالق  –ابراهیم هزارجریبی 
 جبارف



Soybean Research 

4 

Seed weight in canola (B. napus), 

as a function of assimilate supply 

and source-sink ratio during seed 

filling period 

 * IJPP  2014 2 
255-
270 

Abolfazl Faraji 

5 

The effects of sowing density and 
sowing pattern on yield, yield 

components and some agronomic 

characteristics of corn (Zea mays 

l.),H.S.C. 704 cultivar. 

 * 

WFL Publisher 

Science & 

Technology 
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3B, FI-00980, 

Helsinki, 
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Print ISSN: 
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JFAE 
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Saberi A.R. 

, S.A. Mosavat, H. 
Siti Aishah and Z. 

Barati 

6 

Effect of sowing dates and plant 

density on qualitative and 
quantitative yield of sweet corn 

forage on summer sowing 

 * 

Asian Journal of 

Experimental 
Biological 

Sciences 

2013 4(2) 
251-
255 

 

MOKHTARPOUR, 
H, FAIZBAKHSH, 

M.T., MOSAVAT, 

S.A., POURFARID, 

A 

7 

The effects of sowing density and 

sowing pattern on quantity 
and quality yield and some 

morphological characteristics of 
sweet corn (Zea mays l.),H.S.C. 

403 cultivar. 

 * Scientia 
Agriculturae 

2013  
1-2-
56-
60 

 
Saberi A.R. and H. 

Mokhtarpour 

8 

The possessions of plant density 
and planting arrangement on dry 

yield and some agronomic 

characteristics of sweet corn (Zea 

mays l.),H.S.C. 403 cultivar. 

 

 * 

 

International 
Journal of 

Farming and 

Allied Sciences 

2014  
3-1-
95-
98 

 
A.R Saberi, H. 

Mokhtarpour and 

S.A. Mosavat 

9 

The effects of sowing density and 
sowing pattern on yield, yield 

components and some agronomic 

characteristics of corn (Zea mays 
L.), H.S.C. 704 cultivar 

 * 
Journal of Food, 

Agriculture & 

Environment 

0.44 2013 

Vol

.11)
3,4
) 

1441-
1443 

Saberi, A. R., 

Mosavat, S. A., Siti 
Aishah, H. and 

Barati, Z. 

10 

The possessions of plant density 

and planting arrangement on dry 

yield and some agronomic 
characteristics of sweet corn (Zea 

mays l.),H.S.C. 403 cultivar. 

 * 

International 
Journal of 

Farming and 

Allied Sciences 

 2014 

Vol
. 

3)1
) 

95-98 
Saberi, A. R., 

Mokhtarpour, H. and 
Mosavat, S. A. 

1 
Analysis of yield stability in 

multi-enviromennt  trials of barley 
genotypes using AMMI model 

 * 
Current Opinion 

in Agriculture  2013 1 20-24 
M Mohammadi- H 

Ghojogh 

2 
 طینخود در شرا دیبر تول میاقل رییسازي اثر تغ هیشب
 کرمانشاه یو آب مید

*  
 دیمجله پژوه شهاي تول

 یاهیگ
 1392 2 

252-
235 

، یسلطان نیحجارپور، افش ریام
 ديیو فرامرز س ینلیز میابراه

3 

GGE Biplot Analysis of Yield 

Stability in Multi-environment 
Trials of Lentil Genotypes under 

Rainfed Condition 

 * 
Notulae Scientia 

Biologicae 

 

 2013 2 
262-
256 

کریمی زاده، محمدي، صباغ نیا، 
 سیدي، رستمی
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1 
Effects of stratification treatments 

on germination of pecan seeds 
(Carya illinoensis)”. 

  
International 

Journal of 
AgriScience 

2012   

Ghazaeian M., Zamani S., 

Safarnejad A., Kheradmand 
G 

2 

Biochemical Composition of 

Forage Sorghum (Sorghum bicolor 

L) Varieties under Influenced of 
Salinity and Irrigation Frequency 

  

International 

Journal of 

Traditional and 
Herbal Medicine 

Vol, 

1 )2(, 
28-
37 

201
3 

:234
5-
324
9 

 Saberi A.R. 

3 

The Effect of Different Spraying at 
different Sowing Date to Pest 

Control and Management of Sweet 

Corn 
 

  

International 
Journal of  allied 

science 

ISC INDEX 
JOURNAL 

2322 - 
4134 

 

201
3 

 

 Saberi A.R, H. 
Shamsabadi, and Z. Barati 

4 

The effects of sowing density and 

sowing pattern on quantity 
and quality yield and some 

morphological characteristics of 
sweet corn (Zea mays l.),H.S.C. 

403 cultivar. 

 * Scientia 
Agriculturae 

2013  
56
-
60 

Saberi A.R. and H. 
Mokhtarpour 

5 

 

The possessions of plant density 

and planting arrangement on dry 

yield and some agronomic 
characteristics of sweet corn (Zea 

mays l.),H.S.C. 403 cultivar. 

 

 * 

 

International 
Journal of 

Farming and 

Allied Sciences 

2014  

3-
1-
95
-
98 

 

A.R Saberi, H. 

Mokhtarpour and S.A. 
Mosavat 

6 

Effects of Sowing Dates and Plant 

Density on Qualitative and 

Quantitative yield of Sweet Corn 
Forage in Summer Sowing 

 * 

Asian Journal of 

Experimental 

Biological 
Science 

2013 
Vol

.4)
2( 

25
1-
25
5 

Mokhtarpour, H., 

Feyzbakhsh, M. T., 

Mosavat, S. A. and 
Pourfarid, A. 

 

 پژوهشی -مقاله علمی -2-3

ف
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ر
 

ال مجله نام مقاله عنوان
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامی

1 
داشت میوه بر میزان آلفا توکوفرول در ارقام زیتون در اثرزمان بر

 منطقه گرگان
مجله علوم باغبانی .

 دانشگاه فردوسی مشهد
1389   

آصفی نجف آبادي اعظم، همتی 
خدایار، قاسم نژادعظیم، غزاییان 

 مینا و پونه ابراهیمی

2 
ارزیابی ارقام سویا در آرایش و تراکم هاي مختلف کاشت در 

 استان گلستان

ه به زراعی نهال و لمج
 بذر

   
ابراهیم   –سامیه رئیسی 

 هزارجریبی

 نقش اجزاي عملکرد در تعیین عملکرد دانه کلزا در منطقه گنبد 3
پژوهش هاي تولید 

 گیاهی
1392 

 20جلد 
 2شماره 

 ابوالفضل فرجی 

4 
واکنش دو ژنوتیپ کلزا به باکتري هاي محرک رشد: عملکرد و 

 اده خشك و شاخص برداشتاجزاي عملکرد دانه، م
  29-2جلد  1392 به زراعی نهال و بذر

ابوالفضل فرجی و محمدحسین 
 ارزانش



5 
بررسی اندازه بذر و عمق کشت ژنوتیپ هاي مختلف جو در تنش 

 شوري
پژوهش هاي علوم 

 گیاهی
1392   

 -ام البنین چکانی
حسین  -الهام فغانی

 عجم نوروزي

6 
هاي مختلف جو در مرحله جوانه ارزیابی تحمل به شوري ژنوتیپ 

 زنی
   1392 تکنولوژي بذر

 -ام البنین چکانی
حسین  -الهام فغانی

 عجم نوروزي

7 
بررسی اثرات ضدعفونی کنندگی بذر با نانو ذرات نقره بر 

 همزیستی میکوریزایی و مرفولوژي ریشه جو در تنش خشکی
    1392 پژوهش و سازندگی

8 
برخی ویژگی هاي فیزیولوژیکی  اثرات همزیستی مایکوریزا بر

 سسبانیا در تنش خشکی
    1392 پژوهش و سازندگی

9 
بررسی عملکرد و مصرف آب در ذرت شیرین تحت تاثیر 

 الگوي کاشتهاي مختلف کم آبیاري در دو شیوه

مجله پژوهش هاي 
 حفاظت آب و خاک

  
 /م921219
26/8/92 

 علیرضا کیانی و علیرضا صابري

10 
روباهی براي تولید علوفه قصیل اصالح شده ارزن دمباستان، رقم 

 در دوره زمانی کوتاه

نژادي نهال و مجله به
 بذر

1392 
-1جلد 

، شماره 29
4 

868-865 

اردالن مهرانی، سید افشین 
مساوات، احمد علی شوشی، 
-محمد رضا عباسی، حمید نجفی
نژاد، سید علی طباطبائی و 

 علیرضا قاسمی

11 
ح شده ارزن معمولی براي تولید علوفه پیشاهنگ، رقم اصال

 قصیل در دوره زمانی کوتاه

نژادي نهال و مجله به
 بذر

1392 
-1جلد 

، شماره 29
4 

864-861 

اردالن مهرانی، سید افشین 
مساوات، احمد علی شوشی، 
-محمد رضا عباسی، حمید نجفی
نژاد، سید علی طباطبائی و 

 علیرضا قاسمی

 298-289 3 1392 ژنتیك نوین پتوریا در گندم در مرحله گیاهچه ايتجزیه ژنتیکی مقاومت به س 12

حسن سلطانلو، فروزان حیدري، 
سیده ساناز رمضانپور، مهدي 
 کالته عربی و شعبان کیا

1 
شناسایی محتمل ترین ژنوتیپ هاي جو نسبت به تنش غرقابی با 

 استفاده از خصوصیات ریشه و شاخص هاي تحمل به تنش

مجله پژوهش هاي 
 تولید کیاهی

1392 20 120-95 
راویه حیدري، عاطفه صبوري، 
حسین صبوري، حسین علی 

 فالحی
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1 

  * روباهی براي تولید علوفه اضطراريباستان اولین رقم ارزن دم
هاي تحقیقاتی در یافته

 گیاهان زراعی و باغی
زمستان 
1392 

ج 
 2ش2

128-
119 

اردالن مهرانی، سید افشین 
مساوات، احمد علی شوشی، 
سید علی طباطبائی، احمد 

قاسمی، محمد رضا عباسی و 
 محمد زمانیان
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ی
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بررسی اثرات بازدارنده عصاره جوگالنین حاصل از برگها و  1
پوشینه میوه گردو بر روي جوانه زنی بذر ورشد دانهال هاي 

 حاصله در چند سبزي و گیاه زراعی

 مینا غزاییان، صدیقه زمانی   91 زیتون  *



 مینا غزاییان   87 زیتون  * اهمیت اصالح نباتات در گیاهان باغبانی. 2

ظفر، رقم جدید کلزاي تیپ بهاره مناسب کشت در مناطق  3
 میانبند استان مازندزان و اقلیم هاي مشابه

*  
یافته هاي تحقیقاتی در گیاهان 

 زراعی و باغی
1392 2 

23-
13 

ابراهیم  –نفر 4ولی اله رامعه+
 نفر9هزارجریبی+

 

 

 خالصه مقاله در مجالت معتبر -2-6

رد
ف

ی
 

 مقاله عنوان

 زبان

 نشریه نام
 دهش نمایه

ال در
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامی

ی
س

ار
ف

ی 
س

گلی
ان

 

1 
کتول، رقم جدید سویا براي کشت در استان 

 گلستان
*  

نهال و  نژادي ه بهلمج
 بذر

 1392   
سامیه  –ابراهیم هزارجریبی 

 حمیدرضا بابایی –رئیسی 

 هاي علمی معتبریشمقاله علمی کامل در هما -2-7
 

 هاي علمی معتبرخالصه مقاله علمی در همایش -2-8

ف
دی

ر
 

 تاریخ
 همایش عنوان

 محل

 نگارندگان اسامی مقاله عنوان رگزاريب

 شهر كشور سال ماه روز

   بیستمین کنگره گیاهپزشکی 1391 6  1
ارزیابی میزان جلب سوسك چوبخوار  .

معمولی به ژنوتیپ هاي پکان استان 
 گلستان

 سلیمان خرمالی ، مینا غزاییان

2   1390 
اولین کنگره ملی علوم و 
 زنجان-فناوریهاي نوین کشاورزي

  
مطالعه برخی خصوصیات فیزیولوژیکی میوه 

 هاي استان گلستان عناب در اکوتیپ
کوهستانی رقیه ، همتی خدایار، 
قاسم نژاد ، غزاییان مینا و پونه 

 ابراهیمی

   ،ایراناصفهان-اغبانیکنگره ب 1390   3
مطالعه برخی از خصوصیات کیفی میوه 
 عناب در اکوتیپ هاي استان گلستان

کوهستانی رقیه ، همتی خدایار، 
 قاسم نژاد و مینا غزاییان

4   1390 
. اولین همایش ملی زرشك وعناب

 بیرجندخراسان جنوبی، 
  

مطالعه برخی خصوصیات مورفولوژیکی 
در  (Ziziphus jujuba mill.) عناب

 هاي گلستان، مازندران و سمنان اکوتیپ

کوهستانی رقیه ، همتی خدایار، 
 قاسم نژاد و مینا غزاییان

5   1390 
اولین همایش ملی زرشك  .

 ،خراسان جنوبیبیرجند-وعناب
  

بررسی برخی خصوصیات کیفی میوه . 
عناب در اکوتیپ هاي گلستان،مازندران 

 .وسمنان

خدایار، کوهستانی رقیه ، همتی 
 قاسم نژاد و مینا غزاییان

6   1390 
اولین همایش ملی زرشك 

 ،خراسان جنوبیبیرجند-وعناب
  

مطالعه برخی خصوصیات مورفولوژیکی 
 عناب در اکوتیپ هاي گلستان

غزاییان مینا ، خادمی غالمعباس ، 
زمانی صدیقه ، کوهستانی رقیه ، 
مقصودلو اسماعیل و غالمرضا 

 خردمند

7   1388 
مایش ملی اصالح الگوي مصرف ه

-در کشاورزي ومنابع طبیعی
 کرمانشاه

  
بررسی تاثیر زمان برداشت بر صفات کمی 

 وکیفی روغن زیتون در منطقه گرگان
اعظم ، همتی خدایار، قاسم  آصفی

 نژاد ، غزاییان مینا و پونه ابراهیمی

   .گیالنششمین کنگره باغبانی 1388   8

صاره جوگالنین ررسی اثرات بازدارنده عب
حاصله از برگ ها وپوشینه میوه گردو بر 
روي جوانه زنی بذر ورشد دانهال هاي 

 حاصله در چند سبزي وگیاه زراعی

غزاییان مینا ، تمسکنی فاطمه و 
 آصفی اعظم

   .شیرازپنجمین کنگره باغبانی 1386   9
مقایسه تکنیك هاي تعیین زیوایی مادگی 

 در درختان میوه
 اغزاییان مین

 



 نامهمقاله علمی صد درصد مستخرج از رساله/پایان -2-9

ف
دی

ر
 

 مقاله عنوان

 زبان

 مجله نام
 شده نمایه

ال در
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامی

ی
س

ار
ف

ی 
س

گلی
ان

 

1 

مطالعه مورفولوژي دانه گرده چندژنوتیپ 
( به Pyrus  pyrifoliaگالبی آسیایی)
کشت و تعیین محیط  SEMوسیله اسکن با 

 مناسب براي جوانه زنی گرده.

*  
 علوم وفنون باغبانی

 شیراز
 1386   

غزاییان، مینا ، ارزانی، کاظم و 
 احمدمعینی

2 
بررسی اندازه بذر و عمق کشت ژنوتیپ هاي 

 مختلف جو در تنش شوري
*  

پژوهش هاي علوم 
 گیاهی

 1392   

 -ام البنین چکانی
حسین  -الهام فغانی

 عجم نوروزي

3 
بی تحمل به شوري ژنوتیپ هاي مختلف ارزیا

 جو در مرحله جوانه زنی
   1392  تکنولوژي بذر  *

 -ام البنین چکانی
حسین  -الهام فغانی

 عجم نوروزي

4 
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Growth Analysis of Forage 
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 ترجمه کتاب -12-2   د چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفیتجدی -2-11

 ترجمه کامل یك مقاله علمی چاپ شده -14-2   تدوین کتاب )به شیوه گردآوري( -2-13
 تدوین مجموعه مقاالت -2-15

 

 نشریات فنی -2-16

ف
دی

ر
 

 عنوان
سال  نوع نشریه

 انتشار
 ناشر

تعداد 

 صفحه

اسامی 

 ترویجی فنی نگارنده)گان(

 مینا غزاییان  سازمان تحقیقات 1387 * * کان، گردوي گرمسیريپ 1

 هاي فنی/ ترویجینشریات ترویجی یا دستورالعمل -2-17
 

 آموزش -3
 

 واحد در سال( 6تدریس دانشگاهی )حداكثر  -3-1

ف
دی

ر
 

 نیمسال سال تحصیلی
تعداد 

 واحد
 نام درس

 تحصیلی مقطع

 دانشگاه

ی
دان

ار
ك

ی 
س

شنا
ار

ك
 

ی
میل

تک
 

1 
مرکز علمی کاربردي جهاد کشاورزي   *  اصالح گیاهان دانه روغنی 3 اول 93-1392

 کردکوي-گلستان

 مجتمع آموزش جهاد کشاورزي  *  زبان دانه هاي روغنی 2 دوم 92-91 2

 دانشگاه آزاد اسالمی گرگان *   مباحث نوین در زراعت 2 اول 93-92 3

 ه آزاد اسالمی گرگاندانشگا *   زراعت تکمیلی 3 اول 93-92 4

 پیام نور گرگان  *  گیاهان آبزي 3 اول 1392 5

 پیام نور گرگان  *  گیاهشناسی 3 دوم 1392 6

 گنبد کاووس  *  اصول اصالح نباتات 3 دوم 1392-1391 7

 گنبد کاووس  *  اصالح نباتات خصوصی 3 اول 1393-1392 8

 و پژوهشیهاي آموزشی اندازي کارگاهطراحی و راه -3-2

 

 هاي آموزشی و پژوهشیتدریس در كارگاه -3-3

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 8 91مهر دوره آموزشی احداث باغ 1
مرکزتحقیقات کشاورزي و منابع 

 طبیعی گلستان

 8 91/ 11/8 دوره آموزشی پایه هاي درختان میوه 2
مرکزتحقیقات کشاورزي و منابع 

 طبیعی گلستان



 36 15/2/92 احل فنولوژي سیب زمینیمر 3
مرکز آموزش جهادکشاورزي 

 گلستان 

 برگزاري گارگاه آموزشی خسارت سرما در کلزا، باقال و سیب زمینی 4
بهمن و  28
 92اسفند6

 
ایستگاه تحقیقات گرگان و دفتر 

 زراعت

 مرکز تحقیقات گلستان 8 4/5/92 ایمنی زیستی در کشاورزي 5

 موسسه تحقیقات پنبه 8 28/6/92 ريارتقاء سالمت ادا 6

 سازمان بازرسی کل کشور 10 7/7/92 حقوقی محصوالت تراریخته در کشور-بررسی ابعاد فنی 7

 سازمان بازرسی کل کشور 10 25/7/92 بررسی خصوصات حقوقی محصوالت سالم 8

 سازمان بازرسی کل کشور 10 9/8/92 بررسی بهره وري در کشاورزي 9

 سازمان بازرسی کل کشور 12 9/9/92 در تحقیقات کشاورزي SPSSکاربرد  10

 

 هاي آموزشی و پژوهشیشركت در كارگاه -3-4

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 64 21/5/92 کارگاه آموزش بین المللی اصالح برنج 1
مرکز بین المللی منطقه اي تحقیقات 

 RRTCرشت  -برنج

 الکترونیك 8 92فروردین  نه هاغیر حضوري هدفمندي یارا 2

 الکترونیك 8 92فروردین  غیر حضوري قانون خدمات کشوري 3

 الکترونیك 36 92خرداد  22 (1قوانین و مقررات مرتبط با سالمت اداري )غیر حضوري  4

 سالن موسسه تحقیقات پنبه کشور 6 22/3/92 روشهاي تحقق حماسه سیاسی در انقالب اسالمی 5

 سالن غیومیان مرکز 12 92بهمن المتاریخ اس 6

7 
روشهاي تحقق حماسه  "گارگاه دانش افزایی فرهنگی با موضوع

 "سیاسی در انقالب اسالمی
 سالن اجتماعات موسسه پنبه کشور 6 22/3/1392

 دفتر آموزش کارکنان وزارت جهاد  06/01/92 614448اتوماسیون اداري تحت وب شماره  8

 سازمان تحقیقات کشاورزي 4 12/12/92 مدیریت سبز 9

10 16 2 1392 
سومین همایش بین المللی دانشجویی 

 بیوتکنولوژي

11 21 6 1392 
دومین همایش توسعه پایدار کشاورزي و 

 محیط زیست سالم

 مرکز تحقیقات گلستان 8 11/92 کارگاه آموزشی معرفت 1

  8 6/1/92 دوره آموزشی اتو ماسیون اداري تحت وب 2

 مرکز تحقیقات استان  1391 ی با قوانین حقوقی بیوتکنولوژي.آشنای 3

 

 تدریس در كالس هاي آموزشی/ ترویجی -3-5

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 آق قال 16 16/04/92-18 آفتابگردان روغنی به عنوان کشت جایگزین مناسب منطقه آق قال 1

   12/1391 هدفمند کردن یارانه ها 2

   12/1391 یریت خدمات کشوريمد 3

 



 هاي تحقیقاتیروز مزرعه یا هفته انتقال یافته -3-6

ف
دی

ر
 

 تاریخ مدت )ساعت( محل عنوان

 16/2/92 8 ایستگاه گرگان روز مزرعه کلزا 1

 25/2/92 8 ایستگاه گرگان روز مزرعه باقال 2

 27/1/92  ایستگاه تحقیقات گرگان روز مزرعه کلزا 3

 مزرعه گندم روز 4
ایستگاه تحقیقات کشاورزي 

 گرگان
6 27/6/92 

 92 6 ایستگاه گرگان روز مزرعه ذرت و گیاهان علوفه اي 5

 92شهریور  6 ایستگاه تحقیقات گرگان برگزاري روز مزرعه ذرت 6

1 
ایستگاه تحقیفات کشاورزي  کاشت، داشت و برداشت آفتابگردان

 گنبد
 92تابستان  8

 

 ادیویی یا تلویزیونیمصاحبه ر -3-7

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام نوع عنوان

رادیوی

 ي

 تلوزیونی

 1392مرداد  گرگان  * مدیریت مزرعه ذرت 1

 

 برنامه رادیویی یا تلویزیونی -3-8

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام نوع عنوان

 تلوزیونی رادیویی

1 
مجله علمی سیماي گلستان )عنوان: ذرت، انواع آن و 

 وژي تولید بذر هیبرید ذرت(تکنول
 * 

ایستگاه 
 گرگان

 1392تیر 

 گرگان  * برنامه رادیویی گلستان سالم 2
هر روز به مدت دو دقیقه  92از بهمن 

 روز ادامه دارد... 15هر ماه 

 17/10/92 ایستگاه گنبد *  توصیه هاي فنی داشت گندم و معرفی رقم گندم گنبد 1

 

 سخنرانی علمی -3-9
 
 

 لیت پژوهشی و اجراییمسئو -4
 نامه هاي دوره کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان -4-1

 

 اينامه هاي دوره كارشناسی ارشد یا دكتراي حرفهراهنمایی و مشاوره پایان -4-2

ف
دی

ر
 

 عنوان

 تعداد

 واحد

 

 تاریخ

 دفاع
 دانشجو نام

 دانشگاه

 انجام محل

 سمت

ما
هن

را
 

ور
شا

م
 

1 
اکوتیپ هاي در تلف روي برخی از مواد ثانویهثیر اندام هاي مخأت

 مختلف عناب در استان گلستان
 رقیه کوهستانی 21/6/91 6

علوم کشاورزي ومنابع 
 طبیعی گرگان

 * 



2 
اثرزمان برداشت برمیزان آلفا توکوفرول در میوه برخی ارقام 

 زیتون در گرگان
 اعظم آصفی 1389 6

علوم کشاورزي و 
 منابع طبیعی گرگان

 * 

3 
تاثیر فواصل بین ردیف و بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد 

 کتان در منطقه گرگان
 93تیر 

 ملیحه بهشتیان
 

دانشگاه آزاد اسالمی 
 گرگان

 * 

4 
تاثیر فواصل بین ردیف بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام 

 گلرنگ در منطقه گرگان
 اسمعیل مقصودلو 93تیر 

دانشگاه آزاد اسالمی 
 گرگان

 * 

   دانشگاه آزاد گرگان رضا میراب 6/92/ 6 در منطقه گرگان مقصد در سویا -ررسی روابط مبداب 5

6 
بررسی اثر تاریخ کاشت و زمان مصرف کود میکرو بر عملکرد و 

 اجزاء عملکرد گندم دیم در منطقه گنبد
   دانشگاه آزاد گرگان حسین محمدي 26/6/92 6

7 
بر عملکرد  و اجزاي  بررسی تاثیر محدودیت منبع)قطع برگ(

 عملکرد سویا رقم کتول در استان گلستان
   دانشگاه آزاد گرگان محدثه اصغري 30/6/92 6

8 
بررسی اثر محلول پاشی روي بر عملکرد و صفات کیفی دانه دو 

 رقم سویا در منطقه گرگان
6 26/6/92 

محمدمهدي مسلمی 
 پور

   دانشگاه آزاد گرگان

9 
ریخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد بررسی اثر آبیاري و تا

 سویا در منطقه کردکوي
   دانشگاه آزاد گرگان جمشید بهمنی 30/6/92 6

10 
 بررسی عوامل موثر بر کاهش عملکرد سویا در منطقه علی آباد

 کتول
   دانشگاه آزاد کرج علیرضا کرد کتولی 5/6/92 6

11 
فاوت هاي جدید بهاره کلزا تحت شرایط متواکنش ژنوتیپ

 مصرف نیتروژن در کشت تأخیري در منطقه گرگان
   دانشگاه آزاد گرگان مالحت عسگري 28/6/92 6

12 
ارزیابی تاثیر عمق کاشت و شوري آب بر خصوصیات ریشه، رشد 

 و عملکرد ژنوتیپ هاي مختلف جو در شرایط گلخانه
 *  دانشگاه آزاد گرگان ام البنین چکانی  8

13 
تراکم بوته بر عملکرد،اجزاي عملکرد و ته واثرات کود ازبررسی 

برخی خصوصیات زراعی و شاخص هاي فیزیولوژیکی خردل 
 علوفه اي

 
6 

 *  دانشگاه آزاد گرگان نقی عباسی 18/11/92

14 
علوفه ارقام ارزن در تراکم هاي  کمی و کیفی بررسی عملکرد
 در منطقه گنبد مختلف کاشت

 *  د گرگاندانشگاه آزا امیر ایوبی 18/11/92 6

15 
بررسی اثر محلول پاشی کود پتاس در دو شکل نانو و غیرنانو بر 

هاي رشد و برخی فرایندهاي بیوشیمیایی گیاه نخود شاخص
(Cicer arietinum L.تحت تنش شوري ) 

 رادمهدیه ساجدي 24/6/92 6
دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد گرگان
 * 

16 
هیبریدهاي جدید  عملکرد تاثیر تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي

 متوسط رس و دیررس ذرت سیلویی در گرگان
 لیال رضائی 30/6/92 6

دانشگاه آزاد اسالمی 
 واحد گرگان

 * 

17 
هاي پاسخدر دو شکل نانو و غیرنانو بر  رويود ک اثر مقایسه

در ( .Cicer arietinum Lگیاه نخود ) مورفوفیزیولوژیکی
 شوري سطوح مختلف

 تا یادگاريروزی 31/6/92 6
دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد گرگان
 * 

18 
بررسی اثر الگوي کاشت و تقسیط کود نیتروژن بر رشد، عملکرد 

 و اجزاي عملکرد در بالل ذرت شیرین
 محمد غریب 31/6/92 6

دانشگاه آزاد اسالمی 
 واحد گرگان

 * 

19 
مطالعه الگوي بیان برخی ژن هاي دخیل کاندید در پاسخ به 

 سپتوریاي برگی گندمبیماري 
 نسیبه چنارانی 30/6/92 6

دانشگاه علوم 
کشاورزي و منابع 
 طبیعی گرگان

رمضانپور و 
 سلطانلو

یامچی و 
 کیا

20 
بررسی تنوع ژنتیکی درون گونه اي برخی ژنوتیپ هاي زراعی 

 جو با استفاده از نشانگرهاي مولکولی
 الهه رحیمی 31/6/92 6

دانشگاه علوم 
 کشاورزي و منابع
 طبیعی گرگان

دکتر سیده 
ساناز 

رمضانپور و 
دکتر حسن 
 سلطانلو

مهدي 
کالته 
عربی و 
 شعبان کیا

 *  دانشگاه آزاد گرگان حسین محمدي 26/6/92 6بررسی اثر تاریخ کاشت و زمان مصرف کود میکرو بر عملکرد و  1



 اجزائ عملکرد کندم نان دیم در منطقه گنبد

2 

بر عملکرد دانه و اجزائ بررسی تاثیر فاصله خطوط کشت 
عملکرد ارقام مختلف نخود در شرایط دیم در شرق استان 

 گلستان

 *  دانشگاه آزاد گرگان عزیز آتاباي 30/6/92 6

3 
بررسی کاربرد عوامل شیمیایی کنترل کننده جمعیت سوسك 

 برکخوار غالت در ارقام گندم در شرایط آبی و دیم
 ابراهیم آق  

دانشگاه علوم 
و منابع  کشاورزي

 طبیعی گرگان

 * 

4 
تاثیر کاربرد محرک هاي رشد بر عملکرد و خواص کیفی دانه 

 جهانی فر   در دوشرایط N-85-5گندم ارقام مرواریدو
دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد گرگان
 * 

5 
بررسی تاثیر تاریخ کاشت و  تراکم بوته بر فنولوژي، عملکرد و 

   *   VC1973 اجزا عملکرد ماش الین
92 

 تابستان

6 

 2بررسی تاثیر تراکم بوته و مصرف کود بیولوژیك فسفات بارور 
بر ویژگی هاي مورفولوژیك ، عملکرد و اجزاي عملکرد نخود 

 فرنگی رقم شمشیري
  *   

92 

 تابستان

7 
بررسی خصوصیات فنولوزیك و مورفوفیزیولوژیك ژنوتیپ هاي 

 گنبدمختلف گندم نان در تاریخ هاي مختلف کاشت در 
 عبدالطیف فروزش 92 6

کشاورزي و منابع 
 طبیعی گرگان

 * 

8 
تأثیر حذف برگ بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام گندم نان 

 دیم در شرایط شمال شرق
 *  آزاد گرگان سعید امانی 92شهریور 6

9 
تجزیه ارتباط براي تحمل به تنش غرغابی در جو با استفاده از 

 AFLPنشانگرهاي 
 *  دانشگاه کیالن راویه حیدري 92یورشهر 6

 *  دانشگاه کرمان سمیرا تاجدینی 92شهریور 6 اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در جو 10

 مدیر مسئولی مجالت علمی معتبر -4-4 نامه هاي دوره دکتراي تخصصیراهنمایی و مشاوره پایان -4-3
 

 عضویت در هیات تحریریه مجالت علمی معتبر -4-5

ف
دی

ر
 

 درجه مجله صاحب امتیاز ان مجلهعنو

 پژوهشنامه گیاهان روغنی ایران 1
مرکزتحقیقات کشاورزي گلستان و موسسه آموزش 

 عالی بهاران
 پژوهشی-علمی

 علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و کانون دانه هاي روغنی پژوهشنامه گیاهان روغنی ایران 2

3 
Canadian Journal of Agricultural 

Science Canadian Journal Scientific journal 

 هاي علمیدبیري همایش -4-6

 

 هاي علمیعضویت در پانل یا كمیته هاي علمی/اجرایی همایش -4-7

ف
دی

ر
 

 تاریخ برگزاري محل برگزاري عنوان همایش

 نقش سطح

 عضو پانل استانی ملی الملیبین
عضو كمیته 

 علمی/اجرایی

    *  25/6/1392و24 جکر گرد همایی غالت کشور 1

 
 
 
 



 هاي فنیعضویت در كمیته -4-8

ف
دی

ر
 

 محل عنوان

( ساعت) مدت سطح ابالغ مشخصات

 در شركت

 جلسات
 ملی تاریخ شماره

استان

 ي
 بخش مركز

1 
رئیس کارگروه پژوهش کانون 
هماهنگی دانش و صنعت دانه 

 هاي روغنی
      24/4/89 20/88/183 ملی

2 
فنی موسسه  -عضو کمیته علمی

 اصالح و تهیه نهال و بذر
      7/2/90 24/244/4313 موسسه

3 
عضو کمیته هماهنگی امور 

 پزوهشی سازمان تحقیقات
      19/4/90 222/22611 سازمان تحقیقات

4 
عضو کارگروه زراعت و باغبانی 

 سازمان
رئیس سازمان جهاد 

 کشاورزي
63618 25/5/90      

5 
ان عضو شوراي آموزش سازم

 نظام مهندسی
      26/6/91 3986 گلستان

      12/5/92 53170 گلستان عضو کمیته پژوهش استان 6

7 
کمیته فنی بخش اصالح و تهیه 

 نهال وبذر
      27/12/90 12/12/1464 گرگان

8 
کمیته فنی بخش اصالح و تهیه 

 نهال وبذر
  *    27/12/90 13/11/1464 گرگان

9 
سه فنی موس -کمیته علمی

 تحقیقات پنبه کشور
     * 23/6/92 283/2197 گرگان

 

 شركت در جلسات فنی -4-9

ف
ردی

 

 محل عنوان

 شركت مدت سطح ابالغ مشخصات

 رد

ساع)جلسات

 (ت

 ملی تاریخ شماره

ی
تان

س
ا

 

مرك

 ز
 بخش

1 
شرکت در جلسه فنی موسسه برنج 

 کشور
موسسه تحقیقات 

 برنج کشور
4541/283/1 15/7/92 *    8 

 شرکت در گردهمایی ساالنه برنج 2
موسسه تحقیقات 

 برنج کشور
 20/12/92 *     

3 
 جلسات کمیته فنی بخش

شرکت در جلسات سازمان جهاد در 
 ارتباط با دانه هاي

        

 ستاد فنی سازمان 4
معاونت بهبود 
 تولیدات گیاهی

   *   6 

 24 *      بخش نهال و بذر کمیته فنی بخش 5

 12   *    مرکز تحقیقات ژوهشیشوراي پ 6

7 
شوراي تحقیقات و کارگروه هاي 

 تخصصی
    *    سازمان جهاد

     *   موسسه کمیته فنی موسسه نهال و بذر 8

 18  *   19/12/91 1/283/9565 مرکز مرکز کمیته ورزشعضو  9



10 
مربی آمادگی جسمانی کارکنان و 

 فرزندان سازمان جهاد
 360   *  18/9/91 100587 گرگان

11 

نماینده مرکز تحقیقات کشاورزي و 
منابع طبیعی گلستان در کار 
گروهفنی  بیمه محصوالت 
 کشاورزي و منابع طبییعی

سازمان کشاورزي 
 گلستان

 1390  *    

      19/12/91 1/283/9565 مرکز عضو کار گروه اقتصادي مرکز 12

 

 تقدیر و تشویق -4-10

ف
دی

ر
 

 نندهمقام اعطاك عنوان
 سطح

 تاریخ
 مركز استانی ملی

 مسابقات تنیس روي میز 1
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع 

 طبیعی گلستان
  * 28/11/92 

     معاون تحقیقاتی سازمان تات تشکر به خاطر فعالیت ها 2

3 
 تقدیر از پژو هشگر مرکز تحقیقات کشاورزي

  *  استاندار
، شماره 26/9/1392

200/55098 

4 
قدردانی بخاطر نقش در معرفی رقم جدید گندم نان 

 ینام گنبد
 16/7/1392 *   رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی

5 
قدردانی بخاطر نقش در معرفی رقم جدید سویا ینام 

 سامان
 16/7/1392 *   رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی

6 
تقدیر از اجراي بهینه طرحها ي ملی و طرح تکثیر 

 بذر
 92فرو ردین  *   یاست ایستگاهر

7 
تقدیر از اجراي بهینه طرحها ي ملی و طرح تکثیر 

 بذر
 91تیر    * ریاست موسسه دیم

8 
تقدیر از اجراي بهینه طرحها ي ملی و طرح تکثیر 

 بذر
 92فرو ردین  *   ریاست ایستگاه

 

 هاي اجراییمسئولیت -4-11
ف

دی
ر

 
 سطح

 عنوان

 فعالیت انجام تاریخ ابالغ مشخصات

وه
گر

اه 
تگ

س
ای

 

ش
خ

ب
ن  

او
مع

كز
مر

س  
ریی

كز
مر

 

 تاریخ تا تاریخ از تاریخ شماره

     مدیر گروه پژوهشی دانه هاي روغنی     * 1

     معاون پژوهشی مرکز  *    2

 1/4/92 1/1/92 4/7/90 1/283/5323 رئیس ایستگاه گرگان    *  3

 

 هاي دانش محورفعالیت -5

 

 اكتشاف ثبت شده در داخل یا خارج اختراع یا -5-1

ف
دی

ر
 

 اكتشاف یا اختراع موضوع یا نام

 ثبت محل

 ثبت تاریخ
 سازمان یا واحد نام

 كننده استفاده
 مجریان اسامی

 ایران
 كشور خارج

 (كشور نام)

 باقري-هزارجریبی جهادکشاورزي گلستان 24/4/92 ایران * معرفی رقم سویا بنام سامان 1



2 
وري گیاه علوفه اي خردل کاشت وفرآ

 جهت خوراک دام
 ایران *

71294-
12/3/92 

 جهادکشاورزي گلستان
-کاویان-فیض بخش-باقري

 نوري نیا-فرجی-بهمرام

 باقري جهادکشاورزي گلستان  ایران * معرفی رقم گل مهر) گلرنگ( 3

4 
براي  706همکاري در معرفی رقم کرج 

 K3547/4 xاي هیبرید ذرت دانه

MO17 ك ستارهبا ی 
*  

200/73725 
مورخ 

17/12/91 

کمیته انتخاب و 
نامگذاري ارقام سازمان 
تحقیقات، آموزش و 
 ترویج کشاورزي

 رجب چوکان و سید افشین مساوات

 هاي جدید براي ایرانها و میزبانکشف و معرفی گونه -5-2
 هاي تحقیقاتی(تولید دانش فنی )صنعتی کردن نتایج طرح -5-3

 

 ها یا پروژه هاي پژوهشی و فناوريو نظارت طرح ارزیابی -5-4

ف
دی

ر
 

 پروژه/عنوان طرح
دستگاه 

 مجري

تاریخ و  تاریخ انجام

 شماره ابالغیه
 مجریاناسامی 

 پایان شروع

 طرح توجیهی احداث گلخانه گل و گیاهان زینتی 1

نظام مهندسی 
کشاورزي و 
منابع طبیعی 
 گلستان

1391 1396   

2 
لید درختان و درختچه هاي زینتی و طرح توجیهی تو

 فضاي سبز

نظام مهندسی 
کشاورزي و 
منابع طبیعی 
 گلستان

 لیدا احمدي  1394 1391

 طرح توجیهی تولید قارچ تکمه اي 3

نظام مهندسی 
کشاورزي و 
منابع طبیعی 
 گلستان

1391    

 طرح توجیهی تولید گل و گیاهان زینتی 4

نظام مهندسی 
کشاورزي و 

ی منابع طبیع
 گلستان

1391    

 

 داوري متون علمی -5-5

ف
دی

ر
 

 تاریخ مجله/همایش عنوان

 11/4/1392 همایش اولین همایش منطقه اي گیاهان داروئی شمال کشور 1

   برآورد ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در باقال 2

   امکان سنجی کشت دوم هیبریدهاي جدید آفتابگردان 3

4 
ر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد بررسی اثرات میزان بذ

 کلزا
  

5 
مطالعه واکنش ژنوتیپ هاي کلزا به کشت تاخیري در مناطق سرد 
 کرمانشاه

  

   ارزیابی تحمل به شوري ژنوتیپ هاي مختلف جو در مرحله جوانه زنی 6

7 
تاثیر تنش گرماي ناشی از تاریخ کاشت و درجه حرارت آستانه ارقام 

 ملکرد ...سویا بر ع
  

   بررسی اثر سه گیاه پوششی بر کنترل علف هاي هرز باغات مرکبات 8



   بررسی تاثر پرایمینگ بذر روي ویژگی هاي جوانه زنی گندم رقم میالن 9

   اثر پیش تیمارهاي مختلف بذر ذرت بر روي شاخص هاي ............. 10

   یط پیري تسریع شدهجوانه زنی و فعالیت آنزیمی بذر کلزا تحت شرا 11

12 
تاثیر افزایش تراکم تاج خروس ریشه قرمز بر تولید دانه ذرت در سطوح 
 مختلف نیتروژن

  

   داوري پروپوزال هاي موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر 13

14 
( بر Artemisia aucheri Boissاثر آللوپاتی گونه درمنه کوهی)

 Bromus tomentellusزنی علف پشمکی )برخی صفات جوانه

Boiss.( و جارو علفی نازک )Bromus inermis Leyss.)» 
  

 5/12/92 پژوهشنامه گیاهان روغنی ایران ارزیابی پیش تیمار بذري بر جوانه زنی سویا 15

16 
بذور زوال  تاثیر هیدرو پرایمینگ بر تغییرات فزیولوژیکی و بیوشمیایی 

 L Brassica napusیافته کلزا ).
 26/12/92 ه گیاهان روغنی ایرانپژوهشنام

17 
تاثیر زوال بذر بر سبز شدن و میزان پراکسیداسیون لیپید آفتابگردان 
 تحت شرایط تنش هاي خشکی و شوري

 26/12/92 پژوهشنامه گیاهان روغنی ایران

18 Relationships of Stomatal Characteristics and 
Grain Yield in Bread Wheat 

journal of crop improvement 12/4/92 

 28/1/92 شمال کشور گیاهان دارویی ايمنطقههمایش  مقاله 42 19

20 Overexpression of GmCLC1 from soybean 

increases salt tolerance in transgenic Populus 

Canadian Journal of Agricultural 

Science 
17th July2013 

21 Impact of Fertilizers on the Seed Quality of 
Aromatic Rice 

Canadian Journal of Agricultural 
Science 

5th Sep2013 

 

 هاي پژوهشی و فناوريمشاركت در برپایی نمایشگاه -5-6

ف
دی

ر
 

 تاریخ برگزاري محل برگزاري عنوان
درصد 

 مشاركت

 100  دانشگاه کشاورزي گلستان 1392برپایی نمایشگاه هفته پژوهش   1

 نمایشگاه هفته پژوهش 2
سالن ورزش مرکز تحقیقات 
 کشاورزي گلستان

  

 ي گزارش تحلیلی(بازدیدهاي فنی )با ارایه -8-5 اندازي آزمایشگاه یا کارگاه و ایستگاه تحقیقاتیطراحی و راه -5-7
 .آزمون ارزیابی کارخانه، آزمایشگاه و ... -10-5   هاي آزمایشگاهی )کارهاي کلینیکی(تست -5-9

 

 تولید و تکثیر بذر -5-11

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام شرح عنوان

1 
تولید بذر پایه باقالي برکت الیت و 
 مادري

وظیفه برنامه ریزي و نظارت بر بوجاري وبسته 
 بندي

 1392 ایستگاه گرگان

  ورسن -ایستگاه گرگان  مشارکت در تولید بذر سویا 2

 تولید و تکثیر بذور گندم نان 3
پرورش اول، دوم و سوم و همچنین  در طبقات

بذور مورد نیاز آزمایشات اقلیم گرم و مرطوب 
 شمال کشور

 1392 ایستگاه گرگان و مزرعه نمونه

 تولید والدین بذر هیبرید ذرت شیرین 4

مزرعه والد پدري و مادري ذرت شیرین )هیبرید 
متر مربع با رعایت  4000دانه طالیی( در سطح 
ت و بعد از مراقبت هاي فاصله ایزوالسیون کش

 زراعی و فنی الزم در زمان مناسب برداشت شد.

 ایستگاه گرگان
اردبیهشت 
تا شهریور 
1392 



 ایستگاه گرگان متر مربع 5000در سطح  k19تولید ایزوله الین ذرت  5
اردبیهشت 
تا شهریور 
1392 

6 
تولید بذر هیبرید ذرت شیرین در مزرعه 
 پیمانکار

میلون تومان در  3دود در سطح یك هکتار  ح
 امد خالص به حساب مرکز واریز شد

 مزرعه آقاي جرجانی
اردبیهشت 
تا شهریور 
1392 

 ایستگاه گرگان متر مربع 5000در سطح  k19تولید ایزوله الین ذرت  7
اردبیهشت 
تا شهریور 
1392 

8 
تولید الین هاي پدري و مادري و تولید 

 KSC403 بذر هیبرید ذرت شیرین
 1392 در ایستگاه تحقیقات گرگان. یك هکتاردر سطح 

9 
الین سورگوم و  Bو  Aتولید و تکثیر 

 تولید بذر هیبرید سورگوم
 1392 در ایستگاه تحقیقات گرگان. در سطح یك هکتار

 1392 در ایستگاه تحقیقات گرگان. مترمربع 5000در سطح  K166Bایزوله و تکثیرالین ذرت  10

 1392 در ایستگاه تحقیقات گرگان. مترمربع 2000در سطح  ولیه بذر شبدر برسیمتولید و تکثیر هسته ا 11

12 
نظارت و مسئولیت تکثیر بذور پرورشی 
 گندم و جو

 تن 80به  3و2و1تکثیر بدور پرورش 
ایستگاه تحقیقات کشاورزي 

 گنبد
92 

 تهیه هیبریدهاي جدید آفتابگردان 13
ر کیسه هیبرید جدید در شرایط ایزوله زی 45تهیه 

)تیمارهاي بررسی مقدماتی هیبرید هاي جدید 
 (93ن در سال iآفتابگردا

ایستگاه تحقیقات کشاورزي 
 گنبد

 92تابستان 

 89-90 ایستگاه گنبد 2و1پرورش    تکثیربذر گندم 14

 89-90 ایستگاه گنبد 3و2و1پرورش  تکثیر بذر جو 15

 کیلو گرم 110مقدار  تکثیر بذر ماش 16
قات کشاورزي ایستگاه تحقی

 گنبد
1392 

 ي نقشه هاي فنیتهیه -13-5     تولید و تکثیر نهال -5-12
 هاي علمی، کاربردي و نوینثبت ایده -15-5     ثبت کلکسیون -5-14
 افزارهاي تخصصیثبت نرم -5-16

 

 

 



 بخش تحقیقات خاک و آب
 

 پژوهش -1

 

 طرح یا پروژه ملی )خاص( -1-1

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ وعن

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول

 مجري/

 مجریان
 همکار/همکاران

 ارزانش  کریم شهبازي  93 92  *  بررسی سنیتیك مواد آلی در خاک  1
علی آخوندي، علیرضا 
ربیع زاده ،صدیقه 

 عبدالهی، نصراله عقیلی

2 
انتخاب نقاط مطالعاتی پایش کیفیت خاک هاي 
 کشور

 

-10-10-01 
90001-9002 

 

 حامد رضایی 1394 1389 * 
عبدالعلی 
 شهرام

 -ربیع زاده  -یغمایی
 –عبداللهی  –مسگر 

پیل  –آخوندي  -کیا
 عقیلی -آرام

3 
بررسی خصوصیات فیزیکی پایش کیفیت خاک 
 هاي کشور

10-10-014 
90004-9002 

 حامد رضایی 1394 1389 * 
عبدالعلی 
 شهرام

 -ربیع زاده  -یغمایی
 –عبداللهی  –مسگر 

پیل  –آخوندي  -کیا
 عقیلی -آرام

4 
بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهاي آلی 
-بر خصوصیات فیزیکی خاک در تناوب گندم

 ذرت
 ابراهیمی پاک 1394 1390 *  

عبدالعلی 
 شهرام

 -ربیع زاده  -یغمایی
 –عبداللهی  –مسگر 

پیل  –آخوندي  -کیا
 عقیلی -آرام

5 
شوري برخی ارقام و ژنوتیپهاي بررسی نحمل به 

 عبدالعلی شهرام  حسین فریدونی 1391 1385 *   زیتون در استان گلستان

6 
پایش کیفیت  تغییرات شوري و سدیمیبررسی 

 خاک هاي کشور
10-10-014 
9003-9002 

 حامد رضایی 1394 1389 * 
عبدالعلی 
 شهرام

 -ربیع زاده  -یغمایی
 –عبداللهی  –مسگر 

پیل  –آخوندي  -کیا
 عقیلی -آرام

7 

بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهاي آلی 
 –در تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه در تناوب گندم 

 ذرت
 

- *  91 93 
کامران 
 میرزاشاهی

محمد حسین 
 ارزانش

  -غالمحسین پیل آرام
،نرگس  -فریبا یغمایی

 ،ابوالقاسم کیا-مسگر

8 
خاک در  بررسی تغییرات ویژگی هاي شیمیایی

 پایگاه هاي مطالعاتی پایش کیفیت خاک
9002-90003-
014-10-10 

 حامد رضایی 95 91  *
محمد حسین 

 ارزانش

 -ربیع زاده  -یغمایی
 –عبداللهی  –مسگر 

پیل  –آخوندي  -کیا
 عقیلی -آرام

9 
بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهاي آلی 

 مریم سبطی فرهاد مشیري 93 91  *  –دم در تامین فسفر مورد نیاز گیاه در تناوب گن
  -غالمحسین پیل آرام

،نرگس  -فریبا یغمایی



 ذرت
 

 ،ابوالقاسم کیا-مسگر

10 
 -اثر مواد آلی بر جذب نیتروژن در تناوب گندم 

 مریم غزاییان زهرا خوگر 93 91  *  ذرت
علی آخوندي، علیرضا 
ربیع زاده ،صدیقه 

 عبدالهی، نصراله عقیلی

 ارزانش  کریم شهبازي  93 92  *  نیتیك مواد آلی در خاک بررسی س 11
علی آخوندي، علیرضا 
ربیع زاده ،صدیقه 

 عبدالهی، نصراله عقیلی

 

 

 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص( -1-2

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
 مجري

 مسئول 

مجري/مجریا

 ن
 همکار/همکاران

1 

و تعیین تاثیر سامانه هاي خاک ورزي بررسی 
ژي و حفاظتی بر خواص فیزیکی خاک بازده انر

 عملکرد سویاي تابستانه
 

 احمد شریفی 1392 1391 *  
حمید رضا صادق 

 نژاد

 -مریم سبطی
محمد حسین 

یحیی  -رزاقی
 ابومردانی

 
   طرح یا پروژه استانی )خاص( -1-3

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 یاسام تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
 مجري

 مسئول

مجري/مجریا

 ن
 همکار/همکاران

1 
اثر بخشی جدایه هاي ریزوبیوم بومی همزیست 
با باقال در مناطق مختلف متاثر از تنش خشکی 
 استان هاي گلستان ، مازندران و خراسان رضوي

88040-2-57-
10 

 ارزانش  93 1391 * 
چراتی   -ارزانش 
 ذبیحی  –

سبطی  – غزائیان
پیل  –آخوندي   -

  -عقیلی -آرام
 عبداللهی -یغمایی

 طرح یا پروژه استانی )غیرخاص( -1-4

 

 تطبیقی )آنفارم( )خاص( –پروژه تحقیقی  -1-5

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامی تاریخ

 همکار/همکاران مجري/مجریان پایان شروع

 کریمی ارزانش 1393 1392  تاثیر کود بیولوژیك فالوین روي عملکرد گندم 1

 تطبیقی )آنفارم( )غیرخاص( –پروژه تحقیقی  -1-6

 

 

 



 ترویجی )خاص( –پروژه تحقیقی  -1-7

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامی تاریخ

 همکار/همکاران مجري/مجریان پایان شروع

 کریمی ارزانش 1393 1392  تاثیر کود بیولوژیك فالوین روي عملکرد گندم 1

 ترویجی )غیرخاص( –ژه تحقیقی پرو -1-8

طرح یا پروژه پیشنهادي )مصوب در شوراي تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزي  -1-9

 استان(

ف
دی

ر
 

 عنوان

 نوع
تاریخ 

 تصویب

 اسامی

 پروژه طرح
مجري 

 مسئول
 همکار/همکاران مجري/مجریان

1 
تاثیر کارایی باکتري همزیست با باقال در شرایط کم آبی ) طرح  

 شیخ –ارزانش  ارزانش  *  قال(با
 –آخوندي  –پیل آرام 
 -یغمایی –عقیلی 

 مسگر

 گزارش نهایی پروژه )/طرح( -1-10

 

 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش -1-11

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی انجام تاریخ

 شروع
پایا

 ن

مجري 

 مسئول
 همکار مجري

1 

ادیر مختلف گزارش سالیانه طرح بررسی تاثیر منابع و مق
کودهاي آلی در تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه در تناوب 

 ذرت –گندم 
 

- 1391 1393 
کامران میزرا 

 شاهی
محمد حسین 

 ارزانش

فریبا   -غالمحسین پیل آرام
-،نرگس مسگر -یغمایی

 ،ابوالقاسم کیا

2 
بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهاي آلی در 

 ذرت –در تناوب گندم  تامین فسفر مورد نیاز گیاه
 

- 1391 1393 
فرهاد 
 مشیري

 مریم سبطی
فریبا   -غالمحسین پیل آرام

-،نرگس مسگر -یغمایی
 ،ابوالقاسم کیا

3 
بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهاي آلی در 

 ذرت –تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه در تناوب گندم 
 مریم غزاییان زهرا خوگر 1393 1391 -

وندي، علیرضا ربیع زاده علی آخ
،صدیقه عبدالهی، نصراله 

 عقیلی

4 
بررسی خصوصیات فیزیکی پایش کیفیت خاک هاي 
 کشور

 1389 1394 
ابراهیمی 

 پاک

عبدالعلی 
 شهرام

 –مسگر  -ربیع زاده  -یغمایی
 –آخوندي  -کیا –عبداللهی 

 عقیلی -پیل آرام

 

 

 

 

 



 انتشارات -2

 

 ISIمقاله  -2-1

ف
دی

ر
 

 همقال عنوان

 زبان

 مجله نام
ضریب 

ال تاثیر
س

 

لد
ج

حه 
صف

 
 نگارندگان اسامی

سی
فار

سی 
گلی

ان
 

1 

The Effect of Plant Growth 

Promoting Rhizobacteria on 
Growth 

Parameters, Antioxidant 

Enzymes and Microelements of 

Canola under 
Salt Stress 

 * 
J. Appl. 

Environ. Biol. 

Sci. 
 2013 3)1( 17-27 

Noorieh Baniaghil, ,
M.H.Arzanesh, ,

Mahlegha Ghorbanli, ,
Maryam  Shahbazi 

2 

Frequency of arbuscular 

mycorrhizalfungi in the 
rhizosphere of soybean roots and 

possibility of the mass 

reproduction of spores. 

 * 

International 

Journal of 
Agronomy and 

Plant 

Production. 

 2013 4 )4( 
763-
768 

Tahereh 

Safarzadeh,T., 

Olamaee,M., 

Arzanesh,M.H. 

3 
The ability of filter heavy metals 

of lead,copper and zinc in some 

species of tree and shrub 

 * 

International 
Journal of 

Advanced 

Biological 
Research 

 2013 1 53-60 
Daylam-

jafarabad,M.,Azadfar,

D.,Arzanesh,M.H. 

4 

Effect of plant growth promoting 
rhizobacteria (PGPR) on leaf 

area 

duration (LAD) dynamics of rice 
(Oryza sativaL.) plants under 

nitrogen and water limited 

conditions 

 * Res. on Crops  2013 
14 
(2) 

345-
349 

Yosouf Niknejhad, 
Jahanfar Daneshian 

,Amirhossein ,Shirani 
Rad, 

Hemmatollah 

Pirdashti,And 
Mohammad Hossein 

Arzanesh 

5 
تاثیر جدایه هاي مختلف باکتري آزوسپیریلوم بر 

پتاسیم عملکرد و جذب عناصر نیتروژن و فسفر و 
 گیاه کلزا

   

دانش آب 
و خاک 
دانشگاه 
 تبریز

1392 23  
  ،م . ارزانش  ،ن. علمایی ،قادري 

ر.   ،م.ح. قربانی نصرآبادي
 م ،م. سبطی  ،غزاییان 

 ( در مجالت معتبرISIالمللی )غیر مقاله بین -2-2
 

 پژوهشی -مقاله علمی -2-3

ف
ردی

 

ال مجله نام مقاله عنوان
س

 

جلد
حه 

صف
 

 نگارندگان اسامی

1 
لوم بر عملکرد و جذب تاثیر جدایه هاي مختلف باکتري آزوسپری

 پتاسیم گیاه کلزاعناصر نیتروژن و فسفر و 

دانش آب و خاک 
 دانشگاه تبریز

1392 23  
م.ح.   ،م . ارزانش  ،ن. علمایی ،قادري 

م.  ،ر. غزاییان   ،قربانی نصرآبادي
 م ،سبطی 

 ترویجی -مقاله علمی -5-2    مروري )تحلیلی( -مقاله علمی -2-4
 در مجالت معتبرخالصه مقاله  -2-6



 هاي علمی معتبرمقاله علمی كامل در همایش -2-7

ف
دی

ر
 

 تاریخ
 همایش عنوان

 برگزاري محل
 نگارندگان اسامی مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

1 13 10 92 
 کنگره علوم خاک اهواز

 
 اهواز ایران

بررسی تاثیر سیستم هاي مختلف 
آلی  خاکورزي در کشت سویا بر میزان مواد

 و تنفس میکروبی خاک در استان گلستان
 حمیدرضا صادق نژاد -مریم سبطی

 نامهمقاله علمی صد درصد مستخرج از رساله/پایان -9-2هاي علمی معتبر                خالصه مقاله علمی در همایش -2-8
 یتجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیف -11-2           تالیف یا تصنیف کتاب   -2-10
 تدوین کتاب )به شیوه گردآوري( -13-2     ترجمه کتاب  -2-12
 تدوین مجموعه مقاالت -15-2   ترجمه کامل یك مقاله علمی چاپ شده -2-14
  نشریات فنی -2-16

 هاي فنی/ ترویجینشریات ترویجی یا دستورالعمل -2-17

ف
دی

ر
 

 عنوان

 نوع نشریه
سال 

 انتشار
 ناشر

تعداد 

 صفحه

اسامی 

ی گان(نگارنده)
فن

ی 
ج

وی
تر

 

  سازمان کشاورزي  *  توصیه کودي ذرت سویا و گندم 1
 مریم غزاییان
 مریم سبطی

 

 آموزش -3

 

 واحد در سال( 6تدریس دانشگاهی )حداكثر  -3-1

ف
دی

ر
 

 نیمسال سال تحصیلی
تعداد 

 واحد
 نام درس

 تحصیلی مقطع

 دانشگاه

ی
دان

ار
ك

ی 
س

شنا
ار

ك
 

ی
میل

تک
 

 5 دوم 91 -92 
خاکهاي شور و  -خاکشناسی عمومی

 قلیا
 پیام نور گرگان  * 

 
 هاي آموزشی و پژوهشیاندازي كارگاهطراحی و راه -3-2

ف
دی

ر
 

 درصد مشاركت محل مدت تاریخ عنوان

1 
 –مهارت هاي مدیریت بقایاي گیاهی محصوالت کشاورزي 

 خاک ورزي( -برنج ) تبدیل بقایا
 ساعت  8 6/6/91

 -اورزيسازمان جهاد کش
 سالن کوثر -ترویج

 درصد 100

 

 

 

 



   هاي آموزشی و پژوهشیتدریس در كارگاه -3-3           

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

1 
برنج ) تبدیل  –مهارت هاي مدیریت بقایاي گیاهی محصوالت کشاورزي 
 خاک ورزي( -بقایا

 ساعت 8 6/6/91
 -ترویج -سازمان جهاد کشاورزي

 ن کوثرسال

 ساعت 8 6/11/91 تغذیه برگی 2
 -ترویج -سازمان جهاد کشاورزي
 سالن کوثر

 مجتمع دانشگاهی مرکز آموزش ساعت12 6/12/91 تغذیه باغات زیتون 3

 مدیریت جهاد کشاورزي کردکوي ساعت 8 6/12/91 تغذیه محصوالت زراعی ) گندم ، جو و کلزا( 4

 ساعت 8 12/10/92 كنقش تغذیه گیاه در کشاورزي ارگانی 5
اتاق بازرگانی و تجارت صنایع 

 استان

 

 هاي آموزشی و پژوهشیشركت در كارگاه -3-4

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 سالن دکتر بیات موسسه پنبه 6 18/12/92 اخالق حرفه اي 1

 
 تدریس در كالس هاي آموزشی/ ترویجی -3-5

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 لمح

 ایستگاه شوري 2 15/2/92 گواهی تدریس در روز مزرعه معرفی ارقام مناسب شوري گندم و جو 1

 ایستگاه شوري 4 15/2/92 معرفی ارقام مناسب شوري گندم و جو 2

 
 هاي تحقیقاتیروز مزرعه یا هفته انتقال یافته -3-6

ف
دی

ر
 

 تاریخ مدت )ساعت( محل عنوان

 92بهار 8 ایستگاه شوري ت خاک هاي شور و اصالح آنمسائل و مشکال 1

 مصاحبه رادیویی یا تلویزیونی -3-7

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام نوع عنوان

 تلوزیونی رادیویی

 22/4/92 23گفتگوي  –صدا وسیماي گلستان   * کشاورزي ارگانیك 1

 برنامه رادیویی یا تلویزیونی -3-8

ف
دی

ر
 

 یختار محل انجام نوع عنوان

 تلوزیونی رادیویی
 29/6/92 گلستان -صدا و سیماي گلستان *  اهمیت و ضرورت و مصرف کود آلی ورمی کمپوست 1



 سخنرانی علمی -3-9

ف
دی

ر
 

 تاریخ سطح محل برگزاري عنوان

 مركز استان ملی
 92ند اسف  *  مدیریت جهاد کشاورزي کردکوي تغذیه محصوالت زراعی ) گندم ، جو و کلزا( 1

 

 مسئولیت پژوهشی و اجرایی -4
 نامه هاي دوره کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان -4-1

 
 اينامه هاي دوره كارشناسی ارشد یا دكتراي حرفهراهنمایی و مشاوره پایان -4-2

ف
دی

ر
 

 عنوان

 تعداد

 واحد
 

 دانشجو نام دفاع تاریخ
 دانشگاه

 انجام محل

 سمت

ما
هن

را
 

ور
شا

م
 

1 
سی  اثرات دو جدایه باکتري آزوسپیریلوم بر عملکرد و اجزاي برر

 عملکرد ارقام گندم در منطقه گرگان
 نواهلل تازیکه 12/12/91 6

دانشگاه آزاد اسالمی 
 واحد گرگان

 * 

2 
جداسازي و استفاده از قارچ میکوریز اربوسکوالر بر پارامترهاي 
 رشدي گیاه سویا

  * اه کشاورزي گرگاندانشگ طاهره صفر زاده 16/11/91 6

3 
مقایسه عصاره گیرهاي مختلف گوگرد ، منابع گوگردي و تعیین 
 حد بحرانی آن در خاک هاي زیر کشت کلزا در استان گلستان

 *  دانشگاه کشاورزي گرگان مسلم ابراهیمی 9/11/91 6

4 
تاثیر کاربرد محرکه هاي رشد بر عملکرد و خواص کمی دانه 

 قم گنبد در دو شرایط دیم و آبیاريگندم رقم مروارید و ر
 سمانه جهانی فر 10/6/92 6

دانشگاه  آزاد واحد 
 گرگان

 * 

5 
اثر سطوح مختلف تغذیه اي بر پارامتر هاي عملکردي گندم در 
 شرایط شور

 فرداد اسدي 00/12/92 
دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد آمل
*  

6 
ي( و بررسی اثر کاربرد کودهاي آلی )کود مرغی و گوسفند

 شیمیایی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و صفات کیفی سویا در گرگان
 *   عرب مفرد 00/12/92 

 
 نامه هاي دوره دكتراي تخصصیراهنمایی و مشاوره پایان -4-3

ف
دی

ر
 

 عنوان

 تعداد

 واحد
 

 دانشجو نام دفاع تاریخ
 دانشگاه

 انجام محل

 سمت

ما
هن

را
 

ور
شا

م
 

1 
ي آزوسپرلیوم و سودوموناس بر کارایی تأثیر کاربرد باکتري ها

مصرف نیتروژن و ویژگی هاي زراعی رقم شیرودي برنج در شرایط 
 تنش کم آبی

 *  دانشگاه آزاد واحد تاکستان یوسف نیك نژاد 17/12/91 20

2 
اثرات علف کش هاي خاک مصرف بر فرایند تثبیت بیولوژیك 

 م در سویانیتروژن توسط جدایه هاي برادي ریزوبیوم ژاپنیکو
 *  دانشگاه کشاورزي گرگان ناصرباقرانی 31/6/92 20

 بهروز صالحی 20/12/92 20 تاثیر کود هاي الی و زیستی بر عملکرد سیب زمینی 3
دانشگاه ازاد اسالمی واحد 

 تاکستان
 * 

 هاي علمیمایشدبیري ه -6-4عضویت در هیات تحریریه مجالت علمی معتبر -5-4مدیر مسئولی مجالت علمی معتبر -4-4



 هاي علمیعضویت در پانل یا كمیته هاي علمی/اجرایی همایش -4-7

ف
دی

ر
 

 تاریخ برگزاري محل برگزاري عنوان همایش

 نقش سطح

 عضو پانل استانی ملی الملیبین

عضو كمیته 

علمی/اجرای

 ي

1 

مهارت هاي مدیریت بقایاي گیاهی 
 برنج –محصوالت کشاورزي 

 ورزي(خاک  -) تبدیل بقایا

جهاد کشاورزي  –سالن کوثر 
 گلستان

6/6/92   * *  

 

 هاي فنیعضویت در كمیته -4-8

ف
دی

ر
 

 محل عنوان
( ساعت) مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استانی ملی تاریخ شماره جلسات در شركت

 30  *   19/12/91 9575/91 مرکز تحقیقات کارگروه اقتصادي مرکز 1

 30   *  8/11/91 122687 جهاد کشاورزي گلستان باغی کارگروه زراعی و 2

 کارگروه ذیل شوراي تحقیقات 3
سازمان جهاد کشاورزي 
 گلستان

      50 

4 
شوراي تحقیقات ، آموزش و 
 ترویج کشاورزي

 100       مرکز تحقیقات

 75 *      مرکز تحقیقات کمیته فنی بخش خاک و آب 5

 30   *    کشاورزي سازمان جهاد کمیته فنی نهال 6

 30   *    سازمان جهاد کشاورزي کمیته فنی باغبانی 7

 
 شركت در جلسات فنی -4-9

ف
ردی

 

 محل عنوان

 شركت مدت سطح ابالغ مشخصات

 رد

ساع)جلسات

 (ت

ره
ما

ش
 

خ
ری

تا
 

ی
مل

ی 
تان

س
ا

 

كز
مر

ش 
خ

ب
 

1 
اثر کاربرد کودهاي آلی مختلف بر 

، فیزیکی و بیولوژي  خواص شیمیایی
 ک تحت تناوب گندم ذرتخا

 8    * 92تابستان   موسسه خاک و آب کرج

2 
اثر کاربرد کودهاي آلی بر خواص 

، فیزیکی و بیولوژي خاک  شیمیایی
 تحت تناوب گندم ذرت

 8    * 92تابستان   موسسه خاک و آب کرج

 10   *    سازمان جهاد کشاورزي کمیته فنی نهال 3

 10   *    جهاد کشاورزيسازمان  کمیته فنی باغبانی 4

 6   *    مرکز تحقیقات کشاورزي استعداد یابی اراضی 5

 3   *    مرکز تحقیقات کشاورزي آمایش سرزمین 6



 تقدیر و تشویق -4-10

ف
دی

ر
 

 مقام اعطاكننده عنوان
 سطح

 تاریخ
 مركز استانی ملی

    * ذر+موسسه ثبت و گواهی نهال و ب ساماندهی تولید و توزیع نهال 1

  *   مرکز تحقیقات کشاورزي پیشبرد اهداف مرکز)گروه هاي تحقیقاتی 2

 92اذر  *   مرکز تحقیقات کشاورزي غرفه برتر در هفته پژوهش 3

 92اذر  *   مرکز تحقیقات کشاورزي محقق نمونه 4

 
 هاي اجراییمسئولیت -4-11

ف
دی

ر
 

 سطح

 عنوان

 فعالیت انجام تاریخ ابالغ مشخصات

گ
وه

ر
اه 

تگ
س

ای
 

ش
خ

ب
ن  

او
مع

كز
مر

س  
ریی

كز
مر

 

 تاریخ تا تاریخ از تاریخ شماره

     مدیر گروه تحقیقات حاصلخیزي و تغذیه گیاهی      * 1

     مدیر گروه تحقیقات خاکشناسی و اصالح اراضی      * 2

     سرپرست بخش تحقیقات خاک و اب    *   3

     مسئول آزمایشگاه بیولوژي خاک      4

     دبیر آموزش کانون دانه هاي روغنی      5

 

 

 هاي دانش محورفعالیت -5
 اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج -5-1

 
 هاي جدید براي ایرانها و میزبانكشف و معرفی گونه -5-2

ف
دی

ر
 

 عنوان

 ثبت محل

ایرا مجریان اسامی محل ثبت ثبت تاریخ

 ن

 كشور خارج

 (كشور نام)

باکتري ریزوبیوم لگومینوزاروم  همزیست با  1
 باقال

*  
 92تیرماه 

موسسه تحقیقات 
 خاک و آب

 غزائیان -سبطی -ارزانش

2 
 باکتري محرک رشد گیاه ازتو باکتر

*  
 92دي ماه 

دانشگاه کشاورزي 
 گرگان

 ارزانش

3 
 باکتري محرک رشد گیاه سودوموناس

*  
 92دي ماه 

دانشگاه کشاورزي 
 گرگان

 ارزانش

 هاي تحقیقاتی(تولید دانش فنی )صنعتی کردن نتایج طرح -5-3
 ها یا پروژه هاي پژوهشی و فناوريارزیابی و نظارت طرح -5-4
 
 



 داوري متون علمی -5-5

ف
دی

ر
 

 تاریخ مجله/همایش عنوان

1 
بررسی تاثیر باکتري هاي محرک رشد گیاه بر شاخص هاي 
 رشد گندم  تحت شرایط تنشی

 6/10/91 اسی خاکزیست شن

2 
جداسازي و شناسایی و بررسی گونه هاي مختلف ازوسپیریلوم 
در خاک هاي اطراف تهران و ارزیابی اثرات محرک رشدي آنها 
 بر گیاه گوجه فرنگی در شرایط گلخانه

 4/4/92 زیست شناسی خاک

 
 

 هاي پژوهشی و فناوريمشاركت در برپایی نمایشگاه -5-6

ف
دی

ر
 

 تاریخ برگزاري اريمحل برگز عنوان
درصد 

 مشاركت

 در صد  100 23/9/92 4منطقه –سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزي دانش فنی تولید ورم واش یا چاي کمپوست  1

 در صد 100 23/9/92 4منطقه –سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزي تولید فیلترهاي بیولوژیك تصفیه آب 2

 در صد 100 23/9/92 4منطقه –سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزي ي باکتریاییتولید هورمون ها 3

 درصد 100 92آذر  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گلستان  نمایشگاه هفته پژوهش 4

 اندازي آزمایشگاه یا کارگاه و ایستگاه تحقیقاتیطراحی و راه -5-7
 

 زارش تحلیلی(ي گبازدیدهاي فنی )با ارایه -5-8

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل بازدید مجري برگزاري عنوان
 سطح

ی
مل

ستا 
ا

مركز ن
 

خ
ب

 ش

   *  92مرداد  ایستگاه شوري موسسه شوري با مرکز بازدید از ایستگاه شوري 1

   *  22/2/92 مراوه تپه مرکز تحقیقات کشاورزي استعداد یابی اراضی 2

 بازدید تولید نهال 3
مرکز -اورزيسازمان جهاد کش

 تحقیقات کشاورزي
 نقاط استان

24/2/92 

5/3/92 
12/4/92 

 *   

 بازدید باغات استان 4
مرکز -سازمان جهاد کشاورزي

 تحقیقات کشاورزي
 نقاط استان

24/3/5/4/ 
31/4/11/7 

11/23 
 *   

 

 هاي آزمایشگاهی )كارهاي كلینیکی(تست -5-9

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام تعداد عنوان

 20/4/92الی  20/1/92 بیولوژي خاک -آز جدایه 40 زي و شناسایی باکتري هاي ریزوبیومی همزیست با باقال  جدا سا 1

 6/10/92لغایت  6/6/92 بیولوژي خاک -آز جدایه 20 جد اسازي و خالص سازي باکتري محرک رشد گیاه ازتو باکتر 2

 6/10/92لغایت  6/6/92 بیولوژي خاک -آز جدایه  7 جد اسازي و خالص سازي باکتري محرک رشد گیاه ازتو باکتر 3

 92اردیبهشت  بیولوژي خاک -آز 4 شمارش جمعیت باکتري بردي ریزوبیوم 4



 92آذر بیولوژي خاک -آز 4 بررسی میزان آلودگی کود بیولوژیك  5

 92آذر بیولوژي خاک -آز 3 شمارش باکتري روي بذر 6

 

 گاه و ....آزمون ارزیابی كارخانه، آزمایش -5-10

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام آزمون شركت متقاضی عنوان

 16/12/92 بخش خاک و آب   ارزیابی کود معدنی ) تکسا= مینرال کود( 1

 

 تولید و تکثیر بذر -5-11

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام شرح عنوان

  مناطق مختلف استان بررسی و شناسنامه دار کردن نهال ها بررسی تولید نهال 

 

 تولید و تکثیر نهال -5-12

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام شرح عنوان

1 
تولید و اسلنت کردن ) شکل قابل 

 30نگهداري باکتري ( حداقل 
 جدایه

باکتري هاي جداسازي شده و خالص شده بعد از شناسایی 
اولیه براي نگهداري براي طوالنی مدت روي محیط کشت 
 هاي مختلف ودر یخچال نگهداري می شوند.

شگاه بیولوژي و آزمای
 بیوتکنولوژي خاک

الی  3/3/92
31/6/92 

2 
جد اسازي و خالص سازي باکتري 
 محرک رشد گیاه ازتو باکتر

باکتري هاي جداسازي شده و خالص شده بعد از شناسایی 
اولیه براي نگهداري براي طوالنی مدت روي محیط کشت 
 هاي مختلف ودر یخچال نگهداري می شوند.

ي و آزمایشگاه بیولوژ
 بیوتکنولوژي خاک

6/6/92 
لغایت 

6/10/92 

3 
جد اسازي و خالص سازي باکتري 
 محرک رشد گیاه سودوموناس

باکتري هاي جداسازي شده و خالص شده بعد از شناسایی 
اولیه براي نگهداري براي طوالنی مدت روي محیط کشت 
 هاي مختلف ودر یخچال نگهداري می شوند.

آزمایشگاه بیولوژي و 
 ولوژي خاکبیوتکن

6/6/92 
لغایت 

6/10/92 
 

 ي نقشه هاي فنیتهیه -5-13
ف

دی
ر

 

 تاریخ متقاضی شرح عنوان

 6/2/90 موسسه تحقیات خاک و آب روي نقشهتعیین نقاط مطالعاتی  نقشه نقاط مطالعاتی طرح پایش خاکهاي کشور 1

 16/4/90 ات خاک و آبموسسه تحقی تصحیح نقاط مطالعاتی طرح پایش خاکهاي کشور Land useنقشه  2

 ثبت كلکسیون -5-14

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل كلکسیون  محل ثبت شماره ثبت عنوان

  کلکسیون باکتري هاي مفید خاکزي 1
مرکز تحقیقات 
کشاورزي و منابع طبیعی 
 گلستان

بخش تحقیقات خاک و 
 آب

19/12/92 

 ي تخصصیافزارهاثبت نرم -16-5  هاي علمی، کاربردي و نوینثبت ایده -5-15



 بخش تحقیقات علوم دامی
 پژوهش -1

 

 طرح یا پروژه ملی )خاص( -1-1

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول

مجري/مجریا

 ن
 همکار/همکاران

1 
تعیین ارزش غذایی سویا علوفه اي 
سیلو شده و سطح مناسب آن در پروار 

 بره هاي نر

02-40202084-
83 

 اخوت * 1392 1390  *
پاسندي، 

عباسی،کر،شاهی،تیمور نژاد ، 
 سمیعی

2 
ارزیابی روش هاي همزمانی فحلی با 
سیدر بر عملکرد تولید مثل خارج فصل 

 در میش هاي داالق

03-40207-
084-87 

 

 رضا کمالی  92 92 * 

مختار مهاجر محمد پاسندي 
سید مهدي  رحمت ا.. سمِعی

ی حسینی ابوالحسن صادق
پناه هحمد تقی زمانی نعمت 

 مقصودلو

4 
در افزایش  eCGبررسی دز مناسب 

بره زایی گوسفندان عشایر در خارج از 
 فصل تولید مثل در استان گلستان

4-57-13-
91181 

 مختار مهاجر   1/2/92 * 
صادق پناه، 

 کمالی،سمیعی،اسفندیاري

 

 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص( -1-2

ف
دی

ر
 

 بشماره مصو عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 طرح
پروژ

 ه
 پایان شروع

مجري 

 مسئول

مجري/مجریا

 ن
 همکار/همکاران

1 
تعیین اهداف و برنامه اصالحی براي نژاد 

 گوسفند داالق

88009-8802-

13-57-14
 

  1389 1392 
مختارعلی 
 عباسی

 عبداله کاویان
 سیماساور

 سیداصغر-علیا

 محمدباقرصیادنژاد -نعمتی

 تطبیقی )آنفارم( )خاص( –پروژه تحقیقی  -5-1طرح یا پروژه استانی )غیرخاص( -4-1وژه استانی )خاص(طرح یا پر -1-3

 

 تطبیقی )آنفارم( )غیرخاص( –پروژه تحقیقی  -1-6

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ

 پایان شروع
مجري/مجریا

 ن

همکار/همکارا

 ن

 
 يویاتعیین روش مناسب سیلو نمودن بوتة سپیشنهادي 

 غالف( علفی شده)بدون
     آماده شده در کارگروه

 ترویجی )غیرخاص( –پروژه تحقیقی  -8-1   ترویجی )خاص( –پروژه تحقیقی  -1-7



طرح یا پروژه پیشنهادي )مصوب در شوراي تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزي  -1-9

 استان(

ف
دی

ر
 

 عنوان

 نوع

ب
وی

ص
خ ت

ری
تا

 

 اسامی

ح
طر

ژه 
رو

پ
 

مجري 

 ئولمس

 مجري

 مجریان/

همکار/همکارا

 ن

 عبداله کاویان  1392   ارزیابی ذرت سیلو شده و ساختمان هاي سیلو در گاوداري هاي استان 1
رضا  -محمد پاسندي

 اسفندیاري -کمالی

 عبداله کاویان  1388 *  تعیین میزان ابتال به لنگش در گاوهاي شیري استان گلستان 2
رضا  -محمد پاسندي

 سفندیاريا -کمالی

3 
ارزیابی تغذیه پودر ضایعات کشتارگاهی طیور به عنوان منبع پروتئینی 
 در عملکرد بره هاي پرواري

 رضا کمالی  1392 * 
مهاجر ، 

تخله،تیمورنژاد، 
 سمیعی، جعفرپور

4 
شناسایی کلنی هاي زنبورعسل فعال در روزهاي غیر آفتابی  در 

 استان گلستان زنبورستانهاي
  الحلیم کرعبد  1392 * 

6 
تجزیه وتحلیل مدیریت اقتصادي واحد هاي صنعتی پرورش گاو 
 شیري: مطالعه موردي استان گلستان

  محمد اعتراف  1392 * 

7 
مقایسه ارزش غذایی ارفام مختلف سورگوم علوفه اي در استان 
 گلستان

 اسنديپمحمد   1392 * 
کاویان، سمیعی، 

 مهاجر،

8 
لید مثلی کراس هاي هلشتاین* سمینتال با مقایسه عملکرد تولید و تو

  مختار مهاجر  1392 *  هلشتاین  در استان گلستان

 

 گزارش نهایی پروژه )/طرح( -1-10

ف
دی

ر
 

 عنوان
شماره 

 فروست

 اسامی تاریخ انجام

 پایان شروع

مجري 

مسئو

 ل

 مجري

مجریا/

 ن

 همکار/

 همکاران

 سمیعی-سلیمانی-پاسندي کاویان  1/1/92 1/7/89 شد ارسال تعیین خصوصیات سیلویی خردل علوفه اي 1

2 
تعیین روش مناسب سیلو نمودن علوفه تریتیکاله وقابلیت هضم 
 آن

  شاهی  1392 1389 ارسال شد

3 
برسی وضعیت کتوزیس و تاثیر آن برتولید و ترکیب شیر 
 گاوهاي هلشتاین

  92 88 ارسال شد
عبداله 
 سمیعی

حسن فضائلی، غالمرضا 
، ابوالفضل عباسی، قربانی

رضا کمالی، قدرت ا.. 
 شاهی، محمد پاسند



4 
( In-Vitroتعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم) به روش 

 گونه هاي مهم  مراتع شور و قلیایی استان گلستان
  92 89 ارسال شد

محمد 
 پاسندي

مقصودلوراد، کاویان، 
 عباسی، شاهی

 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش -1-11

 تشاراتان -2
 ( در مجالت معتبرISIالمللی )غیر مقاله بین -ISI     2-2مقاله  -2-1

 

 پژوهشی -مقاله علمی -2-3

ف
دی

ر
 

ال مجله نام مقاله عنوان
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامی

1 
تعیین قابلیت هضم و استفاده از ساقه و برگ باقالي سیلو شده در 
 جیره غذایی بره هاي پرواري داالق

 

 پژوهش و سازندگی
تاب1393
 ستان

 

 محمد پاسندي 

 خالصه مقاله در مجالت معتبر -6-2ترویجی -مقاله علمی -5-2 مروري )تحلیلی( -مقاله علمی -2-4
 
 

 هاي علمی معتبرمقاله علمی كامل در همایش -2-7

ف
دی

ر
 

 تاریخ

 همایش عنوان

 محل

 برگزاري

 نگارندگان اسامی مقاله عنوان

وز
ر

 

اه
م

ال 
س

ور 
ش

ك
 

هر
ش

 

 ایران همایش ملی شتر 92 6 19 1
مینودش
 ت

اثرفاکتورهاي زیست محیطی بر روي 
 پرورش کرم ابریشم

 برسالنی -کاویان

 ساري ایران همایش ملی دام و طیور شمال کشور 92 2 12 2
ارزیابی میزان شیوع لنگش در گاوهاي 
 شیري شهرستان گرگان

 -عبداله کاویان-علی اصغر آیین
 طفی لویوسف مص

 ساري ایران همایش ملی دام و طیور شمال کشور 92 2 12 3
تعیین قابلیت هضم علوفه ي سیلوشده 
 تریتیکاله به روش تولید گاز

 -اکبر تقی زاده-یوسف آق نیکوانی
 عبداله کاویان

4   92 
 همایش کشوري  دانشگاه کرج

 کرج ایران 
The replacement of daphia 

magna flour in feeding of 
rainbow trout 

 قدرت اهلل شاهی –دکتر جعفریان 

 نامهمقاله علمی صد درصد مستخرج از رساله/پایان -9-2 هاي علمی معتبرخالصه مقاله علمی در همایش -2-8
 تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی -11-2    تالیف یا تصنیف کتاب -2-10
 یوه گردآوري(تدوین کتاب )به ش -13-2    ترجمه کتاب -2-12
 تدوین مجموعه مقاالت -15-2  ترجمه کامل یك مقاله علمی چاپ شده -2-14
 هاي فنی/ ترویجینشریات ترویجی یا دستورالعمل -17-2    نشریات فنی -2-16

 



 آموزش -3
 

 واحد در سال( 6تدریس دانشگاهی )حداكثر  -3-1

ف
دی

ر
 

 سال تحصیلی
نیمسا

 ل

تعداد 

 واحد
 نام درس

 تحصیلی مقطع

 دانشگاه

ی
دان

ار
ك

س 
شنا

ار
ك

ی ي
میل

تک
 

 دانشگاه گنبد  *  اصول سوارکاري 3 دوم 1392 1

 بهاران   * دامپروري عمومی 3 دوم 1392 

 هاي آموزشی و پژوهشیاندازي کارگاهطراحی و راه -3-2
 

 هاي آموزشی و پژوهشیتدریس در كارگاه -3-3

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 92ازسال  همکاري با معاونت امور دام گلستان 1
یك روز در 
 هر هفته

 ازمایشگاه غلو م دامی

 زمایشگاه تغذیهآ عت300 92ازسال  اموزش کارشناسان دانشگاه 2

 سازمان تعاون روستایی  92 روشهاي خشك کردن گاوهاي شیرده 3

 تاییسازمان تعاون روس  92 مدیرت استرس گرمایی در گاوهاي شیري 4

 مجله اقتصادي  92 استفاده از جو بدون پوشینه در تغذیه طیور 5

 سالن غیومیان  92 مدیریت تغذیه گاو هاي شیري 

 

 هاي آموزشی و پژوهشیشركت در كارگاه -3-4
ف

دی
ر

 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 6 22/3/92 روشهاي تحقق حماسه سیاسی در انقالب اسالمی 2
ن جهاد سازما -گرگان

 کشاورزي

 10 17/5/92 (1امنیت ملی) 3
سازمان جهاد  -گرگان

 حراست کل -کشاورزي

 هاي تحقیقاتیروز مزرعه یا هفته انتقال یافته -6-3  تدریس در کالس هاي آموزشی/ ترویجی -3-5
 برنامه رادیویی یا تلوزیونی -8-3   مصاحبه رادیویی یا تلوزیونی -3-7
 سخنرانی علمی -3-9
 
 
 



 مسئولیت پژوهشی و اجرایی -4
 نامه هاي دوره کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان -4-1

 اينامه هاي دوره كارشناسی ارشد یا دكتراي حرفهراهنمایی و مشاوره پایان -4-2

ف
دی

ر
 

 عنوان

 تعداد

 واحد
 

 تاریخ

 دفاع
 دانشجو نام

 دانشگاه

 انجام محل

 سمت

ما
هن

را
 

او
ش

م

ر
 

1 

اختمانی سیلو و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بررسی عوامل س
علوفه موثر بر کیفیت ذرت علوفه اي سیلو شده در گاوداري 

 هاي استان گلستان

 *  دانشگاه گنبد علی اصغر آیین 28/3/92 6

 6 مقایسه ارزش غذایی ذرت و پنج رقم ذرت علوفه اي سیلو شده 1
مرداد 
1392 

 *  گنبد کاووس فاطمه مفتاحی

 مدیر مسئولی مجالت علمی معتبر -4-4  نامه هاي دوره دکتراي تخصصینمایی و مشاوره پایانراه -4-3
 هاي علمیدبیري همایش -6-4   عضویت در هیات تحریریه مجالت علمی معتبر -4-5

 

 هاي علمیعضویت در پانل یا كمیته هاي علمی/اجرایی همایش -4-7

ف
دی

ر
 

 محل برگزاري عنوان همایش
تاریخ 

 يبرگزار

 نقش سطح

-بین

 الملی
 استانی ملی

عضو 

 پانل

عضو كمیته 

 علمی/اجرایی

 *   *  19/6/92 مینودشت -گلستان همایش ملی کرم ابریشم 1

 

 هاي فنیعضویت در كمیته -4-8

ف
دی

ر
 

 محل عنوان

( ساعت) مدت سطح ابالغ مشخصات

 در شركت

 جلسات
 بخش مركز استانی ملی تاریخ شماره

    *    استان حقیقات استانشوراي ت 1

   *     استان شوراي پژوهشی مرکز 2

3 
کارگروه علوم دامی و دامپزشکی 

 استان
    *    استان

4 
کارگروه فرعی تخصصی بیماري ها 

 و آفات و امراض دامپزشکی
    *    استان

 شركت در جلسات فنی -4-9

ف
ردی

 

 محل عنوان

 شركت مدت سطح ابالغ مشخصات

 رد

ساع)تجلسا

 (ت

شما

خ ره
ری

تا
 

ی
مل

ی 
تان

س
ا

 

م

رك

 ز

بخ

 ش

 4   *    گرگان اتحادیه مرغداران 1



 5  *     مرکز جلسه پژوهشی مرکز 2

 5   *    گنبد جلسه کمیته تخصصی اسب 3

 2   *    مرکز شوراي تحقیقات استان 4

 2   *    مرکز شوراي اداري مرکز 5

 4   *    سازمان ستانکارگروه علوم دامی و دامپزشکی ا 6

7 
کارگروه فرعی تخصصی بیماري ها و 

 آفات و امراض دامپزشکی
سازمان دامپزشکی 

 استان گلستان
   *   1 

 1   *    سازمان جلسه کنترل آفت ملخ در استان 8

 12 *      مرکز تحقیقات جلسه فنی بخش 9

 جلسات هماهنگی همایش کرم ابریشم 

دانشگاه علمی 
 -ینودشتکاربردي م

مدیریت جهاد 
 کشاورزي مینودشت

   *   3 

 تقدیر و تشویق -4-10
 

 هاي اجراییمسئولیت -4-11

ف
دی

ر
 

 سطح

 عنوان

 فعالیت انجام تاریخ ابالغ مشخصات

وه
گر

گا 
ست

ای

ه
ش 

خ
ب

ن  
او

مع

كز
مر

س  
ریی

كز
مر

 

 تاریخ شماره
 از

 تاریخ
 تاریخ تا

     دبیر کارگروه علوم دامی ودامپزشکی      1

 1392 1370 اذرماه 1370 میئول ازمیشگاه تغذیه  مرکز   *   2

     مسئول بخش   *   3

 هاي دانش محورفعالیت -5
 هاي جدید براي ایرانها و میزبانکشف و معرفی گونه -2-5اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج         -5-1
 ي تحقیقاتی(هاتولید دانش فنی )صنعتی کردن نتایج طرح -5-3

 

 ها یا پروژه هاي پژوهشی و فناوريارزیابی و نظارت طرح -5-4

ف
دی

ر
 

 پروژه/عنوان طرح
دستگاه 

 مجري

تاریخ و  تاریخ انجام

شماره 

 ابالغیه

 مجریاناسامی 
 پایان شروع

 تعیین ارزش غذایی گونه مرتعی علف پشمکی 1

Bromous tomentallus  در منطقه ییالقی استان
 -ان مازندر

علیرضا ذبیح اهلل زاده سماکوش  20/9/90 1/4/92 1/4/90 مازندران
 -میر ایوب تقیان -محمد اکبرزاده 

 غالمرضا مختارپور

 تعیین ارزش غذایی گونه مرتعی علف بره 2

Festuca ovinaدر منطقه ییالقی استان 
حسن قلیچ  -غالمرضا مختار پور 29/12/91 29/12/89  مازندران

علیرضا ذبیح  -ب تقیانمیر ایو -نیا
 اهلل زاده

 



 داوري متون علمی -5-5

دی
ر ف

 

 تاریخ مجله/همایش عنوان

 19/6/92 همایش ملی پرورش کرم ابریشم مقاله 49داوري  1

 22/4/92  داوري مقاالت و رزومه مهندسین نظام مهندسی استان گلستان 2

 19/6/92 همایش ملی پرورش کرم ابریشم مقاله 49داوري  3

 هاي پژوهشی و فناوريمشارکت در برپایی نمایشگاه -5-6

 

 اندازي آزمایشگاه یا كارگاه و ایستگاه تحقیقاتیطراحی و راه -5-7

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل عنوان
درصد 

 مشاركت

  19/6/92 مینودشت مرکز پشتیبان تحقیقات کرم ابریشم 1

 

 ي گزارش تحلیلی(بازدیدهاي فنی )با ارایه -5-8

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل بازدید مجري برگزاري عنوان
 سطح

كزمر نتااس يمل
خ 

ب

 ش

   *  12/6/92 مراوه تپه-چات بخش مجتمع چات 

–باز دید دانشجویان گرگان و گنبد  

 ازاد گرگان ار آزمایشگاه تغذیه
   نفر35   آزمایشگاه تغذیه دانشگاه گنبد و آزاد گرگان

 یکی(هاي آزمایشگاهی )كارهاي كلینتست -5-9

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام تعداد عنوان

 آزمایشگاه تغذیه دام مرکز 480 آنالیز نمونه هاي خوراک دام و طیور 
سه ماهه اول  دوم 

92 

 آزمون ارزیابی كارخانه، آزمایشگاه و .... -5-10

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام آزمون شركت متقاضی عنوان

 ازمایشگاه تغذیه ت خوراک دامکارخانجا همکاري با اداره پشتبانی سازمان 
ازسال تا 1385

 بحال

 تولید و تکثیر بذر -5-11

 تولید و تکثیر نهال -5-12

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام شرح عنوان

 
 تولید نسل پنجم  ملکه زنبور عسلهمکاري در 

(F5) 

در اجراي پروزه اصالح نژادزنبور عسل نسل 
 پنجم ملکه هاي اصالح شده  تولید شد

اصالح نژاد زنبور ایستگاه 
 عسل

 -بهار
 تابستان

 ثبت کلکسیون -14-5    ي نقشه هاي فنیتهیه -5-13
 افزارهاي تخصصیثبت نرم -16-5   هاي علمی، کاربردي و نوینثبت ایده -5-15



 بخش تحقیقات گیاهپزشکی
 

 پژوهش -1
 

 طرح یا پروژه ملی )خاص( -1-1

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

ط

ر

 ح

ژه
رو

پ
 

وع
شر

 

ن
ایا

پ
 

مجري 

 مسئول
 همکار/همکاران مجري/مجریان

1 
کش هاي مورد استفاده مقایسه کارایی علف

 در کشت گندم استان گلستان
 77798قرارداد
 9/9/92مورخ 

*  1392 1393  
ناصر باقرانی و 

 معصومه یونس آبادي
علیرضا ساوري نژاد 

 و لیال حبیبیان

 

 یرخاص(طرح یا پروژه ملی )غ -1-2

ف
دی

ر
 

 عنوان
 شماره 

 مصوب

 اسامی تاریخ نوع

ح
طر

ژه 
رو

پ
 

وع
شر

 

ن
ایا

پ
ي  

جر
م

ول
سئ

م
 

 مجري/مجریان
همکار/هم

 كاران

1 

بررسی هاي تکمیلی در ارتباط با شناسائی، 
تراکم جمعیت و تعیین پراکنش نماتدهاي 
سیست و نماتدهاي زخم ریشه گندم در 
 استانهاي خراسان، گلستان، قزوین، فارس،

لرستان، اصفهان و خوزستان و تهیه اطالعات 
 در این استانها GISجغرافیائی آنها 

 
-16-16-01 

87002-8701 
 

 * 1/1387 7/90 
زهرا تنها 
 معافی

 محمدعلی آقاجانی

حسن ملکی 
و محمدرضا 

 مرجانی

2 
برداري، شناسایی و تعیین پراکنش نمونه

نماتدهاي سیستی سیب زمینی در مناطق 
 اري کشورسیب زمینی ک

16-16-014 
88002-8806 

-63-04) 
(88046 

 * 2/1388 8/90 
زهرا تنها 
 معافی

 محمد علی آقاجانی
محمدعلی 
 کالسنگیانی

3 
 Ug99تهیه نقشه پراکندگی زنگ سیاه گندم 

در مناطق مختلف کشور با استفاده از سامانه 
 GISاطالعاتی جغرافیایی 

-16-16-014 
8902-8901 

 * 1389 1390 
محمد 
 رضوي

  محمدعلی آقاجانی

4 
بررسی  نقش بوته هاي زرشك در انتقال 
 عامل بیماري زنگ سیاه گندم به فصل دیگر

16-45-+ 
-89001 

89003 
 * 1389 1392 

حجت اله 
 ربانی نسب

 محمدعلی آقاجانی
محمدعلی 
 کالسنگیانی

5 
 2کش جدید اورست بررسی کارایی علف
ا( بر  کنترل SC35% )فلوکاربازن سدیم

 هاي هرز مزارع گندمعلف
  *  1393 1392 *  در دست تصویب

6 
 Euarygasterّ بررسی نوسانات جمعیت سن 

Maura  در مزارع گندم شمال شرق کشور 
-  

* 
 

1391 
 

1392 
محقق 
 نیشابوري

 خرمالی
قرنجیك و 
 احمدي



 طرح یا پروژه استانی )خاص( -1-3

ف
دی

ر
 

 عنوان
شماره 

 مصوب

 اسامی تاریخ نوع

طر
ح

ژه 
رو

پ
 

وع
شر

 

ن
ایا

پ
 

مجر

ي 

مسئو

 ل

مجري/مج

 ریان
 همکار/همکاران

1 
توسعه مدل پیش آگاهی براي کنترل موثر 
بیماري بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی در 

 استان گلستان

سازمان جهاد 
کشاورزي استان 

 گلستان

 * 9101 9301  
محمدعلی 
 آقاجانی

محمدعلی 
 کالسنگیانی

2 
بندي سویا در غالفي اختالل سازي عارضهمدل

 در استان گلستان

سازمان جهاد 
کشاورزي استان 

 گلستان

 * 9105 9305  
محمدعلی 
 آقاجانی

سامیه رییسی، ابراهیم 
هزارجریبی، * 

خردمند، محمدعلی 
 کالسنگیانی

3 
در کنترل هاي مختلفبررسی کارایی قارچکش

ي گندم در بیماري بادزدگی فوزاریومیسنبله
 استان گلستان

ان جهاد سازم
کشاورزي استان 

 گلستان
 * 9207 9307  

محمدعلی 
 آقاجانی

محمدعلی 
 کالسنگیانی

4 

بررسی آفات، بیماري ها و علف هاي هرز تحت 
مدیریت هاي مختلف خاک ورزي در تناوب 

 سویا-گندم
 *  1392 1397 

اسماعیل 
 اسدي

معصومه 
 یونس ابادي

علیرضا ساوري نژاد، 
لیال حبیبیان، سمیرا 

 شاملی،

 کورش قادري،

 عطیه صفرنژاد

5 
بررسی تیپ هاي ایده آل گندم درتوانایی رقابت 

  *  با علفهاي هرز
پاییز 
1392 

تابستان 
1394 

 
معصومه 
 یونس آبادي

 علیرضا ساوري نژاد

 لیال حبیبیان

 مهدي کالته عربی

 عطیه صفرنژاد

6 
بررسی آفات، بیماري ها و علف هاي هرز تحت 

ورزي در تناوب  مدیریت هاي مختلف خاک
 سویا-گندم

 *  1392 1397 
اسماعیل 
 اسدي

معصومه 
 یونس ابادي

علیرضا ساوري نژاد، 
لیال حبیبیان، سمیرا 

 شاملی،

 کورش قادري،

 عطیه صفرنژاد

7 
بررسی تیپ هاي ایده آل گندم درتوانایی رقابت 

 با علف هاي هرز
 *  

پاییز 
1392 

تابستان 
1394 

 
معصومه 
 یونس آبادي

 ساوري نژادعلیرضا 

 لیال حبیبیان

 مهدي کالته عربی

 عطیه صفرنژاد

8 
بررسی کیفیت سموم علف کش باریك برگ 

    کش گندم موجود در بازار
پاییز 
1392 

 علیرضا ساوري نژاد ناصر باقرانی  

9 
بررسی کیفیت سموم علف کش پهن برگ کش 

    گندم موجود در بازار
پاییز 
1392 

 وري نژادعلیرضا سا ناصر باقرانی  

10 
بررسی تاثیر نظام هاي تناوب زراعی  و نوع 
خاکورزي برشدت بیماري هاي گندم  

 دراستان گلستان  HUB)نان)
  92خرداد 91آبان  *  

عباسعلی 
 نوري نیا

حمیدرضا صادق 
 نژاد،سمیرا شاملی



 طرح یا پروژه استانی )غیرخاص( -1-4

ف
دی

ر
 

 عنوان
شماره 

 مصوب

 اسامی تاریخ نوع

طر
ح

 

 پروژه
شرو

ن ع
ایا

پ
 

مجري 

 مسئول

مجري/مجریا

 ن
 همکار/همکاران

1 
بررسی اثر تاریخ کاشت و رقم بر جمعیت 
 سوسك غنچه خوار کلزا

90013-1603-
57-3 

 قرنجیك و عادلی نوري راد دوجی سلیمان خرمالی 1392 1390 * 

 ی )آنفارم( )غیرخاص(تطبیق –پروژه تحقیقی  -6-1  تطبیقی )آنفارم( )خاص( –پروژه تحقیقی  -1-5

 ترویجی )غیرخاص( –پروژه تحقیقی  -8-1   ترویجی )خاص( –پروژه تحقیقی  -1-7
 طرح یا پروژه پیشنهادي )مصوب در شوراي تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي استان( -1-9

 

 گزارش نهایی پروژه )/طرح( -1-10

ف
دی

ر
 

 عنوان
شماره 

 فروست

 اسامی تاریخ انجام

 انپای شروع
مجري 

 مسئول
 همکار/همکاران مجري/مجریان

1 
بررسی استفاده از مخلوط ارقام در کنترل بیماري سفیدک 
 سطحی گندم

 محمد علی آقاجانی محمد رضوي 1390 1387 
مهدي کالته، محمدعلی 

 کالسنگیانی

2 
 یومیفوزار تیبال کنترل در دوو رکس دیجد قارچکش ریتاث

 گندم سنبله
 1389 1390 

ا عبدالرض
 فروتن

 محمدعلی کالسنگیانی محمد علی آقاجانی

3 
اي و ژرم پالسم حاره تحمل به آفات و بیماري در ارزیابی

(  Tropical and Subtropical)  اينیمه حاره
 سیمیت جهت استفاده در برنامه به نژادي ذرت

42976 1387 1389 
سید افشین 
 مساوات

 محمد علی آقاجانی

محمدتقی مبشري، 
فیض بخش، محمدتقی 

ابوالفضل حیدري راد، 
کوروش قادري، 

 محمدعلی کالسنگیانی

4 
 ) باقال تفکیك حال در جمعیتهاي در انتخاب و بررسی

Vicia Faba L.) 
 شیخ فاطمه  1390 1389 44047

 سرپرست، رمضان

 آقاجانی علی محمد

 یونس آبادي و حبیبیان ساوري نژاد نیادکتر نوري   1391  بررسی تأثیر ادوات خاک ورزي بر روي جمعیت علفهاي هرز 5

6 
کش در برگ مقاوم به علفهرز پهنهايپی جویی علف

 مزراع گندم برخی استان هاي کشور
 علیرضا ساوري نژاد ناصر باقرانی اسکندر زند 1392 1390 

7 
 بیبر ترک ییایمیگندم و با کنترل ش هیاثر تناوب زراعی بر پا

 گندم در استان گلستان هرزيهاو تراکم علف تیجمع
 1383 1388 

عباسعلی نوري 
 نیا

 علیرضا ساوري نژاد ناصر باقرانی

8 
بررسی میزان آلودگی توده اصالحی و بومی چارجو نسبت به 
 شته و تریپس

 قرنجیك سلیمان خرمالی - 1390 1388 ارسالی به موسسه

9 
جهت  Biscaya24%ODارزیابی کارایی حشره کش 

 Meligethes aeneusوار کلزا کنترل سوسك گرده خ
علی اکبر  1392 1390 ارسالی به موسسه

 کیهانیان
سلیمان خرمالی و 

 حسن براري
 

10 
بررسی اثر تاریخ کاشت و رقم  بر جمعیت سوسك غنچه 

 (Melighetes aeneusخوار کلزا )
   سلیمان خرمالی 1392 1390 ارسالی به موسسه

 
 



 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش -1-11

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی انجام تاریخ

 پایان شروع
مجري 

 مسئول
 همکار مجري

1 

اي ارزیابی تحمل به آفات و بیماري در ژرم پالسم حاره
و نیمه حاره سیمیت جهت استفاده در برنامه به نژادي 

 ذرت

87031-0316-03-3 
 

سید افشین  1390 1387
 مساوات

محمدعلی 
 آقاجانی

ري، محمدتقی مبش
محمدتقی فیض بخش، 
ابوالفضل حیدري راد، 

کوروش قادري، محمدعلی 
 کالسنگیانی

2 
بررسی نوسانات جمعیت سن مغربی در مزارع شمال 

 کشور
جعفر محقق  1382 1391 استان گلستان

 نیشابوري

سلیمان 
 خرمالی

 

 

 انتشارات -2

 

 ISIمقاله  -2-1

ف
دی

ر
 

 مقاله عنوان

 زبان

 مجله نام
ضریب 

ال تاثیر
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامی
ی

س
ار

ف
ی 

س
گلی

ان
 

1 

Spatial Distribution of 

Macrophomina phaseolina and 
SoybeanCharcoal Rot Incidence 

Using Geographic Information 

System(A Case Study in 

Northern Iran) 

 * J. Agr. Sci. 

Tech. 
685/0  2013 

 
15 

1523-
1536 

F. Taliei, N Safaie, and 

M. A. Aghajani** 

2 
Interaction between Sclerotinia 

sclerotiorum virulence and 
important crop's resistance 

 * 

International 

Research 

Journal of 
Applied and 

Basic Sciences 

0.406 2013 5 
1180-
1183 

Mohammad Reza 

Ahmadi, Mohammad 

Javan-Nik-khah, 

Mohammad Ali Aghjani 

and Marzie **Ghobakhloo 

 ( در مجالت معتبرISIالمللی )غیر مقاله بین -2-2
 

 پژوهشی -مقاله علمی -2-3

ف
دی

ر
 

ال مجله نام مقاله عنوان
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامی

1 
بررسی احتمال وقوع بیماري بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی 

 شرایط آب و هواییدر گرگان بر ساس 
هاي کاربردي پژوهش

 در گیاهپزشکی
 محمدعلی آقاجانی 80-67 1 1391

2 
هاي و سایر قارچ Macrophomina phaseolinaبقاي 

 Trichodermaهمراه در بقایاي سویا و تاثیر 

harzianum هابر تغییرات جمعیت آن 

هاي تحقیقات بیماري
 گیاهی

1391 
 

1 13-1 
فایی و فاختك طلیعی، ناصر ص

 محمدعلی آقاجانی**

3 
بررسی وضعیت آلودگی به بیماري پوسیدگی اسکلروتینیایی 

 ساقه کلزا در مناطق مختلف استان مازندران
 بیماریهاي گیاهی

1391 
 

48 237-247 
رضاپورمهدي علمدارلو، محمدعلی 
 آقاجانی، صفرعلی مهدیان و براري*



4 
-اریایی در گونهرابطه بین وقوع و شدت بیماري سوختگی آلترن

 هاي مختلف جنس براسیکا در منطقه گنبد
 بیماریهاي گیاهی

1392 
 

49 51-60 
مهدي قاسمی، محمدعلی آقاجانی، 
-ابوالفضل فرجی و محمدرضا سعیدي

 نژاد*

5 
رابطه بین میزان شدت و وقوع بیماري پوسیدگی ذغالی سویا 

 در استان گلستان

هاي تولید پژوهش
 گیاهی

1391 
 

19 142-125 
فاختك طلیعی، ناصر صفایی و 

 محمدعلی آقاجانی**

6 
 شالیزارهاي در برنج غالف سوختگی بیماري وضعیت بررسی

 مازندران استان

 بیماریهاي تحقیقات

 گیاهی

1392 
 

1 24-13 
 آقاجانی، محمدعلی توکلی، فرشته

 *رستمی مهدي اعتباریان، رضا حسن

7 
 بیماریهاي تحقیقات النا در مازندران اي )سوختگی ریزوکتونیایی(بیماري لکه قهوه

 گیاهی

1392 
 

 آقاجانی محمدعلی 16-9 1

8 
 ارزیابی خسارت نماتد مولد گره ریشه گوجه فرنگی در گرگان

 زیست پژوهش پیگیر
1392 
 

  
حسن ملکی زیارتی و  محمد علی 

 آقاجانی

9 
کش کلتودیم در مقایسه با سایر باریك ارزیابی کارایی علف

 راي کنترل علفهاي هرز باریك برگ سویابرگ کشها ب
نشریه پژوهش هاي 

 زراعی ایران
92 7 307-315 

سید کریم موسوي، پیمان ثابتی و ناصر 
 باقرانی

10 
ارزیابی شایستگی بیوتیپ هاي  علف هرزخردل وحشی مقاوم 

 به علف کش تري بنورون متیل در شرایط آزمایشگاهی
مجله پژوهش علف 

 هاي هرز
92 5 35-48 

عصومه عبداللهی پور، جاوید قرخلو و م
 ناصر باقرانی

11 
هرز در هايخالء عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی و علف

 بندر گز -گندم: مطالعه موردي استان گلستان
   تولید گیاهان زراعی

پذیرش 
/م 911327
مورخ 

24/6/92 

محمد زمان نکاحی، افشین سلطانی، 
 آسیه سیاهمرگویی و ناصر باقرانی

12 
در  Cicadelidaeبررسی فونستیك زنجرک هاي خانواده 
 استان گلستان

مجله پژوهش هاي پنبه 
 ایران

 آخر-93 اول اول
 

 سلیمان خرمالی

 مروري )تحلیلی( -مقاله علمی -2-4

 

 ترویجی -مقاله علمی -2-5

ف
دی

ر
 

 مقاله عنوان

 زبان

ال مجله نام
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامی

ی
س

ار
ف

 

س
گلی

ان

ي
 

روي ساقه گندم در  Torula herbarumمشاهده قارچ  1
 ایران

* 
 

 ترویج گیاهپزشکی
 محمد علی آقاجانی  7 1390

2 
، میزبان زمستانگذران Acalypha australisهرز علف

 جدیدي براي نماتد مولد گره ریشه
* 

 

 ترویج گیاهپزشکی
حسن ملکی زیارتی، محمد   7 1390

و محمد علی  علی آقاجانی
 سنگیانیکال

 خالصه مقاله در مجالت معتبر -2-6
 

 هاي علمی معتبرمقاله علمی كامل در همایش -2-7

ف
دی

ر
 

 تاریخ
 همایش عنوان

 برگزاري محل
 نگارندگان اسامی مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

1 18 2 92 
اولین همایش گیاهان دارویی شمال 

ان کشور
ایر

ان 
رگ
گ

 

 استان گلستانورون در  یوقوع پژمردگ
 یآقاجان یعل محمدسمیرا شاملی، 
 یتربت الیلو 

 

معصومه یونس آبادي، علی رضا استفاده از پتانسیل هاي طبیعی استان  اردبیل ایراندومین کنگره ملی کشاورزي  1392 31-5 2



ساوري نژاد، لیال حبیبیان، حبیب  گلستان در مبارزه با علفهاي هرز ارگانیك و مرسوم 30
 یرياله کش

3 30 11 1392 
سومین همایش ملی  مدیریت 

 کشاورزي
 

 ایران
دانشگاه آزاد 
 اسالمی واحد

 جهرم

اثر دگرآسیبی گیاه گندجارو 
Artemisia annua L. بر جوانه-

هرز گاوپنبه  زنی و رشد علف
Abutilon theophrasti 

Medicus. 

آبادي، حبیبیان، لیال؛ یونس
 نژاد، علیرضامعصومه و ساوري
 

4 30 11 1392 
سومین همایش ملی  مدیریت 

 کشاورزي
 

 ایران
دانشگاه آزاد 
 اسالمی واحد

 جهرم

بررسی برخی فاکتورهاي موثر بر 
هرز شکستن خواب بذور علف

 (Cleome viscosaکنجدوحشی
 

شیردل، محبوبه؛ سیاهمرگویی، 
آبادي، معصومه؛ آسیه؛ یونس

 حبیبیان، لیال
 

5 
15-
17 

Feb

ruar
y 

 

2014 

ISWS Biennial 
Conference on 

Emerging Challenges in 

Weed Management 

 

India 
Jabalpur, 

Madhya 
Pradesh 

Response of wheat 
cultivars to plant extracts 

as weed growth inhibitors 

under field condition 

 

M. Younesabadi, M. 
Kalateh, L. Habibian, 

A. Savari Nejad, H. O. 

Kashiri. 

 

 کرج ایران هاي هرزپنجمین همایش علوم علف 92 6 2 6
بررسی خال عملکرد مرتبط با مدیریت 

هاي هرز در گندم در شرایط علف
 استان گلستان: بندر گز

نکاحی، م.ز.، ا. سلطانی، ا. 
 سیاهمرگویی و ن. باقرانی

 کرج ایران هاي هرزپنجمین همایش علوم علف 92 6 2 7
عوامل موثر بر جوانه  مطالعه برخی از
 هرز فرفیون خوابیدهزنی بذور علف

 زاهد، س.، ج. قرخلو و ن. باقرانی

 کرج ایران هاي هرزپنجمین همایش علوم علف 92 6 2 8

بررسی تنش شوري بر جوانه زنی 
هاي علف خونی حساس و مقاوم توده

به علف کش هاي آریلوکسی فنوکسی 
 پروپیونات

رخلو و ن. عبداللهی پور، م.، ج. ق
 باقرانی

 کرج ایران هاي هرزپنجمین همایش علوم علف 92 6 2 9
تاثیر تلفیق فاصله ردیف و کاربرد 

کش بر عملکرد برنج در شرایط علف
 کشت مستقیم

افراسیابی مهر، ا.، ج. قرخلو و ن. 
 باقرانی

 کرج ایران هاي هرزپنجمین همایش علوم علف 92 6 2 10

ایی تاثیر کیفیت آب بر کار
هاي سولفوسولفورون و کشعلف

کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل 
 خونیوحشی و علفیوالف

افراسیابی مهر، ا.، ج. قرخلو و ن. 
 باقرانی

 کرج ایران هاي هرزپنجمین همایش علوم علف 92 6 2 11

تاثیر محتواي ماده آلی خاک بر 
کش حساسیت سویا نسبت به علف
هاي سولفوسولفورون و 

 سولفورون متیل در شرایط گلخانهسولفو

علی، ح.، ج. قرخلو، ن. باقرانی و 
 ف. فنودي

 کرج ایران هاي هرزپنجمین همایش علوم علف 92 6 2 12
حساسیت گیاهان زراعی تناوبی با گندم 

کش هاي شوالیه و نسبت به علف
 آتالنتیس

علی، ح.، ج. قرخلو، ن. باقرانی و 
 ف. فنودي

 کرج ایران هاي هرزیش علوم علفپنجمین هما 92 6 2 13

دماي کاردینال جوانه زنی بذور و 
هاي علف خونی حساس و بیوتیپ

هاي کشمقاوم به علف
 پروپیوناتفنوکسیآریلوکسی

عبداللهی پور، م.، ج. قرخلو و ن. 
 باقرانی

نکاحی، م.ز.، ا. سلطانی، ا. هاي شناسایی، تنوع و تعیین شاخص کرج ایران هاي هرزپنجمین همایش علوم علف 92 6 2 14



هاي هرز مزارع گندم غالبیت علف
 استان گلستان

 سیاهمرگویی و ن. باقرانی

 کرج ایران هاي هرزپنجمین همایش علوم علف 92 6 2 15

واکنش جوانه زنی بذور فرفیون خوابیده 
به تنش شوري و خشکی ناشی از 

هاي مختلف کلریدسدیم و غلظت
 اتیلن گلیکولپلی

 ، س.، ج. قرخلو و ن. باقرانیزاهد

 

 هاي علمی معتبرخالصه مقاله علمی در همایش -2-8

ف
دی

ر
 

 تاریخ
 همایش عنوان

 رگزاريب محل
 نگارندگان اسامی مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

1 29 1 92 
پدافند غیر عامل در بخش 

ان کشاورزي
ایر

 

شم
ق

 

 Sclerotiniaکنترل بیولوژیك قارچ 

sclerotiorum هاي با استفاده از گونه
در شرایط  Ganodermaقارچ 

 آزمایشگاهی

برهانی، سعید ، علی صدیقه خلیفه
 زاده، محمدعلی آقاجانیعلی موسی

2 29 1 92 
پدافند غیر عامل در بخش 

ان کشاورزي
ایر

 

شم
ق

 

بررسی اثرات کنترل کنندگی عصاره آبی، 
 Ganodermaاتانولی و متانولی قارچ 

applanatum هاي ایرانی بر رشد قارچ
 بیمارگر گیاهی در شرایط آزمایشگاهی

برهانی، ، علی صدیقه خلیفه
محمدعلی آقاجانی، شیرزاد 

 محمدنژاد

3 29 1 92 
پدافند غیر عامل در بخش 

ان کشاورزي
ایر

 

شم
ق

 

بررسی اثرات آنتاگونیستی قارچ 
Ganoderma lucidum Karst. 

(Basidiomycotaاز ایران ) 

برهانی، ، علی فهصدیقه خلی
محمدعلی آقاجانی، شیرزاد 

 محمدنژاد

4 29 1 92 
پدافند غیر عامل در بخش 

ان کشاورزي
ایر

 

شم
ق

 

بررسی اثرات ضد قارچی ترکیبات فرار قارچ 
Ganoderma resinaceum از ایران 

برهانی، سعید ، علی صدیقه خلیفه
زاده، محمدعلی علی موسی

آقاجانی، رکسانا صالح، زینب 
تیمور زراع محله، صادق خاتون 

 خلیفه، محسن عابدي

5 29 1 92 
پدافند غیر عامل در بخش 

ان کشاورزي
ایر

 

شم
ق

 

گیري آسان و صحیح بیماري لکه اندازه
 موجی سیب زمینی

 یعل محمدمحمد رضا میرشکار، 
، فرخنده امتی و سمیه یآقاجان

 قائمی

6 29 1 92 
پدافند غیر عامل در بخش 

ان کشاورزي
ایر

 

شم
ق

 

هاي پیشرفت زمانی بیماري ررسی منحنیب
لکه موجی سیب زمینی در استان سمنان 

 بخش بسطام

 یعل محمدمحمد رضا میرشکار، 
، فرخنده امتی و سمیه یآقاجان

 قائمی

7 29 1 92 
پدافند غیر عامل در بخش 

ان کشاورزي
ایر

 

شم
ق

 

بررسی وضعیت زمانی بیماري لکه موجی 
 سطامسیب زمینی در استان سمنان بخش ب

 یعل محمدمحمد رضا میرشکار، 
، فرخنده امتی و سمیه یآقاجان

 قائمی

8 29 1 92 
پدافند غیر عامل در بخش 

ان کشاورزي
ایر

 

شم
ق

 

اپیدمیولوژي بیماري لکه موجی سیب 
( در Alternaria alternataزمینی )

 منطقه بسطام

 یعل محمدمحمد رضا میرشکار، 
، فرخنده امتی و سمیه یآقاجان

 قائمی

9 9 May 2013 

The 2nd 

International 
Conference on Plant, 

Water, Soil and 

Weather Modeling 

Ir
an

 K
er

m
an

 

Prediction of flowering 
occurrence in soybean in 

Golestan province 

S. Raeisi, M.A. 

Aghajani, E. 

Hezarjaribi, E. 

Esfandiaripour 



10 6-9 Februa
ry 

2014 

1st Africa-
International 

AllelopathyCongress 

in Sousse-Tunisia 

  

Using of plant extracts in 

control of Abutilon 

theophrasti (Medicus) 

Masoumeh 

Younesabadi, Leila 
Habibian, Alireza 

Savarinejad 

11 

28 
July

-1 
aug 

July - 

August 
2014 

7th World Congress 
on Allelopathy. Vigo 
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12 18 
اردي 
 بهشت

1392 
همایش منطقه اي گیاهان 

 دارویی شمال کشور
 گرگان ایران

هاي بررسی راهکارهاي تبدیل تحدید علف
 هرز به فرصت گیاهان دارویی

محمدعلی صلبی،معصومه یونس 
آبادي، زکیه صلبی،محمد تقی 

 شفیعی و حسین عیسایی

 

 نامهمقاله علمی صددرصد مستخرج از رساله/پایان -2-9

ف
دی

ر
 

 مقاله عنوان

 زبان

 مجله نام

 نمایه

 شده

 در

ال
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامی

ی
س

ار
ف

ی 
س

گلی
ان

 
1 

Yield loss assessment of 
Sclerotinia stem rot of canola 

in Iran 

 * J. Crop Prot. ISI 2013 2 229-240 

Mohammad Ali 

Aghajani, Naser 

Safaie and Azizollah 

Alizadeh 

2 
ي کلزا بیماري پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه

 در استان گلستان
*  

هاي تحقیقات بیماري
 گیاهی

علمی 
 پژوهشی

1392   
آقاجانی، ناصر صفایی  محمدعلی

 و عزیزاله علیزاده

3 

Effect of tillage and tank-mix 

herbicide application on weed 

management in 
soybean (Glycine max) 

 ISI Indian Journal of 

Agronomy 
Sep 2013 58 )3( 372-378 

Masoumeh 
Younesabadi T.K. 

Das and A.R. Sharma 

4 

Effect of herbicide tank-mixes 

on weed control, yield and 
physiological parameters of 

soybean (Glycine max) under 

tilled and no-tilled conditions 

 * Indian Journal of 

Plant Physiology 
Sep. 2013 18)3( 

290-294 

 

Masoumeh 

Younesabadi, T. K. 
Das and Rakesh 

Pandey 

 

5 
هاي تریفلورالین، کشارزیابی اثرات علف

متري بیوزین و ایمازتاپیر بر رشد جدایه هاي 
Bradyrhizobium japonhcum 

*  
مدیریت خاک و تولید 

شماره  رشیپذپایدار)
921062/92/6/17) 

علمی 
 پژوهشی

   

ناصر باقرانی، سراله گالشی، 
ابراهیم زینلی و محمد حسین 

 ارزانش

6 
ت گونه از زنبورهاي پارازیتوئید معرفی هف

 مرتبط با آفات انباري از استان گلستان
 72-69 3 1392  تحقیقات آفات گیاهی = *

کبیر عیدوزهی، سلیمان خرمالی، 
 سلطان رون و حسین براهوئی

 

 تالیف یا تصنیف كتاب -2-10

ف
دی

ر
 

 تعداد صفحه مولفان اسامی انتشار تاریخ ناشر عنوان

  محمدعلی آقاجانی 1392 نوروزي گرگان هاي گندم در استان گلستانیی و مدیریت بیماريراهنماي شناسا 1

 آشنایی با بیماري آنتراکنوز گردو 2
موسسه تحقیقات 
 گیاهپزشکی کشور

1392 
محمد علی آقاجانی و حسن 

 ملکی زیارتی
 



 ب )به شیوه گردآوري(تدوین کتا -13-2 ترجمه کتاب -12-2  تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی -2-11
نشریات  -17-2نشریات فنی -16-2تدوین مجموعه مقاالت -15-2 ترجمه کامل یك مقاله علمی چاپ شده -2-14 

 هاي فنی/ ترویجیترویجی یا دستورالعمل

 آموزش -3

 

 واحد در سال( 6تدریس دانشگاهی )حداكثر  -3-1

ف
دی

ر
 

 نیمسال سال تحصیلی
تعداد 

 واحد
 نام درس

 مقطع

 یتحصیل
 دانشگاه

ی
دان

ار
ك

ی 
س

شنا
ار

ك
 

ی
میل

تک
 

  *  مدیریت تلفیقی گلخانه و فضاي سبز 2 دوم 92-91 1
مرکز آموزش علمی کاربردي جهاد کشاورزي 

 گلستان

 دانشگاه علمی وکاربردي کردکوي   * مدیریت علف هاي هرز 3 دوم 92-91 2

 / /  *  مدیریت علف هاي هرز باغی 1 دوم / / 3

4 / / / / 1 
مدیریت علف هاي هرز گیاهان 

 زراعی
 *  / / 

 / /  *  مدیرت علف هاي هرز 3 اول 92 5

 غیر انتفاعی بهاران  *  هرز گیاهان داروییهايعلف 3 دوم 92-91 6

 غیر انتفاعی بهاران   * هرزهايشناخت و کنترل علف 3 اول 93-92 7

 تفاعی بهارانغیر ان  *  هرز گیاهان داروییهايعلف 3 دوم 93-92 8

 گرگان یمجتمع آموزش  *  بیماري هاي مهم جنگلهاي ایران 1.5 دوم 91  -92 9

 گرگان یمجتمع آموزش  *  بیماري هاي مهم مراتع ایران 1.5 دوم 91  -92 10

 مجتمع آموزشی کردکوي  *  مدیریت ناقلین عوامل بیماریزا 2 دوم 91 -92 11

 هاي آموزشی و پژوهشیاندازي کارگاهطراحی و راه -3-2
 

 هاي آموزشی و پژوهشیتدریس در كارگاه -3-3

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 
 پیمانکاران تکثیري کار بذر سویا

 
 سالن سازمان تعاون روستایی  30/2/92

 
 پیمانکاران تکثیري کار بذر گندم وجو

 
 سالن موسسه پنبه  28/11/92

 مدیریت جهاد کشاورزي گنبد 8 10/2/92 یمانکاران تکثیري شرق استانآفات گندم و جو ویژه پ 
 
 

 
 



 هاي آموزشی و پژوهشیشركت در كارگاه -3-4

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

  30/9/91 کارگاه آموزشی محصوالت ارگانیك 1
مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع 

 طبیعی گلستان

2 
بافت در اصالح و تکثیر نهال سالم و کاربرد تجاري روش کشت 

 اصیل
 ساعت 1 25/9/92

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع 
 طبیعی گلستان

 6 22/3/92 روش هاي تحقق حماسه سیاسی در انقالب اسالمی 3
رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
 سازمان جهاد کشاورزي گلستان

 8 25/4/92 اتوماسیون اداري تحت وب 4
آموزش جهاد رئیس مجتمع 

 کشاورزي گلستان

 موسسه تحقیقات پنبه 8 18/12/92 اخالق اسالمی کار 5

 

 هاي آموزشی/ ترویجیتدریس در كالس -3-5

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 1 17/2/91 بیماري هاي مهم گندم و جو 1
سازمان جهاد کشاورزي 

 سالن کوثر -گلستان

  26/1/92 استان گلستان مزارعر هاي شایع باقال دبیماري 2
مرکز تحقیقات کشاورزي و 

 منابع طبیعی گلستان

  92بهمن  بیماري هاي مهم کلزا 3
مرکز تحقیقات کشاورزي 

 گرگان

 

 هاي تحقیقاتیروز مزرعه یا هفته انتقال یافته -3-6
ف

دی
ر

 

 تاریخ مدت )ساعت( محل عنوان

 روز مزرعه گندم، کلزا و باقال 1
گاه تحقیقات کشاورزي ایست

 گرگان
 27/1/92 

2 

براي کارشناسان و  "ارقام مناسب شوري "روز مزرعه گندم وجو
 کشاورزان پیشرو

 

ایستگاه شوري در شهرستان 
 آق قال

 15/2/92 روز1

 27/1/92 روز1 ایستگاه گرگان روز مزرعه گندم براي کارشناسان و کشاورزان پیشرو 3

 27/1/92 روز1 ایستگاه گرگان شناسان و کشاورزان پیشروروز مزرعه کلزا براي کار 4

 27/1/92 روز1 ایستگاه گرگان روز مزرعه باقال براي کارشناسان و کشاورزان پیشرو 5

 30/5/92 یك روز ایستگاه گنبد روز مزرعه پنبه 6



 

 مصاحبه رادیویی یا تلویزیونی -3-7

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام نوع عنوان

رادیوی

 ي

 یونیتلوز

 26/1/92 ایستگاه گرگان *  مدیریت علف هاي هرز مزارع باقال 

 سخنرانی علمی -9-3    برنامه رادیویی یا تلویزیونی -3-8

 مسئولیت پژوهشی و اجرایی -4
 نامه هاي دوره کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان -4-1

 

 ايیا دكتراي حرفه نامه هاي دوره كارشناسی ارشدراهنمایی و مشاوره پایان -4-2

ف
دی

ر
 

 عنوان

 تعداد

 واحد
 

 تاریخ

 دفاع
 دانشجو نام

 دانشگاه

 انجام محل

 سمت

ما
هن

را
 

ور
شا

م
 

در کنترل  یسم پاش هايمختلف و زمان هايقارچ کش ریتأث 1
 سنبله گندم یومیفوزار یبادزدگ يماریب

 دانشگاه یکوک چل هیهد 14/2/92 6
 آزاد اسالمی واحد دامغان

*  

هاي برگی در هاي باقال در برابر بیماريارزیابی واکنش ژنوتیپ 2
 ي گرگانمنطقه

 دانشگاه محدثه مقسم 30/6/92 6
 آزاد اسالمی واحد دامغان

*  

 قارچ چند نهیسخت یزن جوانه و رشد بر رطوبت و دما ریتاث 3
 يخاکز

6 
19/11/91 

 دانشگاه افسانه علیزاده
 آزاد اسالمی واحد دامغان

*  

 زاييماریب قارچ چند يرو قارچکش چند ايشهیش درون ریتاث 4
 یاهیگ

6 
19/11/91 

 دانشگاه خانم سمنانی
 آزاد اسالمی واحد دامغان

*  

5 
 باقال يهایماریب کنترل در رقم و کاشت خیتار ریتأث

6 
19/11/91 

 دانشگاه خانم حمزوي
 آزاد اسالمی واحد دامغان

*  

ات متقابل بین آنها بر جوانه زنی بررسی دما، نور، خشکی و اثر 6
 بذر و رشد گیاهچه هاي 

 (Cleome viscosaکنجد وحشی )

 دانشگاه محبوبه شیردل  6
 آزاد اسالمی واحد گرگان

 * 

تهیه نقشه پراکنش و تنوع علف هاي هرز باغات مرکبات  7
 GISشهرستان بندرگز با استفاده از سامانه 

محمد حسین   6
 جانعلی نژاد

 دانشگاه
 آزاد اسالمی واحد گرکان

 * 

کش براي مدیریت تلفیق فاصله ردیف و کاربرد علف 8
 هرز در کشت مستقیم برنجهايعلف

6 
27/6/92 

علوم کشاورزي ومنابع  امیر افراسیابی مهر
 طبیعی گرگان

 * 

هرز مزراع سویاي بخشی از حوزه هايتهیه نقشه پراکنش علف 9
 GISآبریز گرگانرود با استفاده از 

6 
20/7/92 

 *  بیرجند حسین سارانی

 مدیر مسئولی مجالت علمی معتبر -4-4  نامه هاي دوره دکتراي تخصصیراهنمایی و مشاوره پایان -4-3
 

 عضویت در هیات تحریریه مجالت علمی معتبر -4-5

ف
دی

ر
 

 درجه مجله صاحب امتیاز عنوان مجله



 ترویج گیاهپزشکی 1
وزش عالی غیر انتفاعی کامران رهنما )موسسه آم

 بهاران(
 علمی ترویجی

 هاي علمیعضویت در پانل یا کمیته هاي علمی/اجرایی همایش -7-4  هاي علمیدبیري همایش -4-6

 هاي فنیعضویت در كمیته -4-8

ف
دی

ر
 

 محل عنوان

( ساعت) مدت سطح ابالغ مشخصات

 در شركت

 جلسات
 ملی تاریخ شماره

استان

 ي
 بخش مركز

 ته فنی زراعتکمی 1
سازمان جهاد کشاورزي 

 گلستان
128034 1/10/90 

 *    

 کمیته فنی گیاهپزشکی 2
سازمان جهاد کشاورزي 

 گلستان
   *    

 کمیته فنی نشاء، سبزي و سیفی 3
سازمان جهاد کشاورزي 

 گلستان
55100/1 15/5/91 

 *    

4 
عضو کانون کشاورزي حفاظتی 

(Hub) 
سازمان جهاد کشاورزي 

 تانگلس

4/
10
77

19
 

5/
10/

91 

 *    

 عضو کمیته پژوهش 5
ها و فضاي سازمان پارک

40 سبز شهرداري گرگان
07

 

14/7/
92 

 *    

 عضو کمیته انتشارات 6
مرکز تحقیفات کشاورزي 
 ومنابع طبیعی گلستان

6982/92 2/11/92 
  *   

   *   26/11/91 8970/91 مرکز تحقیقات کشاورزي عضو ستاد خاکورزي حفاظتی 7

 

 شركت در جلسات فنی -4-9

ف
ردی

 

 محل عنوان

 شركت مدت سطح ابالغ مشخصات

 رد

ساع)جلسات

 (ت

 شماره
تاری

 خ
 ملی

استان

 ي

مرك

 ز
 بخش

1 
شرکت در جلسه بیمه محصوالت 

 زراعی
 جلسه( 5)       شهرستان آق قال

2 
شرکت در جلسه انتخاب کشاورزان 

 برتر
مدیریت ترویج 
 کشاورزي گرگان

 جلسه( 8)      

3 
شرکت در جلسه امحاء سموم تاریخ 

 گذشته
 جلسه(5)       انبار سم گرگان

 جلسه 1       سالن قدس جلسه کمیته گیاهپزشکی 4

 4   *    بخش گیاهپزشکی کارگروه استانی ملخ 5

 

 تقدیر و تشویق -4-10

ف
دی

ر
 

 مقام اعطاكننده عنوان
 سطح

 تاریخ
 مركز استانی ملی



1 

ISWS Best Ph.D. Thesis Award - 

2013 
(A.R. Sharma) 

Secretary, ISWS & 

Organizing Secretary, 
Biennial Conference 

   31-1-2014 

 5/10 *   ریاست محترم مرکز مشارکت در برپایی نمایشگاه هفته پژوهش 2

 

 هاي اجراییمسئولیت -4-11

ف
دی

ر
 

 سطح

 عنوان

 یتفعال انجام تاریخ ابالغ مشخصات

وه
گر

اه 
تگ

س
ای

 

ش
خ

ب
ن  

او
مع

كز
مر

س  
ریی

كز
مر

 

 تاریخ تا تاریخ از تاریخ شماره

     هاي گیاهیمدیر گروه تحقیقات بیماري     * 1

     رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی   *   2

     رابط بخش با روابط عمومی مرکز   *   3

     نماینده مرکز در بیمه محصوالت زراعی آق قال *     4

     نماینده مرکز در انتخاب کشاورزان برتر *     5

     نماینده بخش در کشاورزي حفاظتی  *    6

 تاکنون 24/11/88 24/12/88 1/283/11271 مسئول هماهنگی گروه آفات گیاهی     * 7

 

 هاي دانش محورفعالیت -5
 هاي جدید براي ایرانها و میزبانعرفی گونهکشف و م -2-5 اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج -5-1
 ها یا پروژه هاي پژوهشی و فناوريارزیابی و نظارت طرح -4-5 هاي تحقیقاتی()صنعتی کردن نتایج طرح تولید دانش فنی -5-3

 

 داوري متون علمی -5-5

ف
دی

ر
 

 تاریخ مجله/همایش عنوان

1 
ي لکه موجی ناشی از ارزیابی مقاومت شش ژنوتیپ سیب زمینی نسبت به بیمار

 Alternaria allternata و Alternaria tenuissima بیمارگر قارچی

 اي وگلخانه ايدر شرایط درون شیشه

 2013می  

2 
 Ziziphus بررسی تاثیر پریود آبیاري بر میزان میکوریزاي درختان عناب

jujuba Mill 
 2013می  

3 
ل بیماري لکه غربالی درختان میوه مقایسه تاثیر دو سم نانو با سموم رایج درکنتر
 هسته دار

 
 2013مارچ 

4 
 .Pseudomonas syringae pvهاي¬شناسایی و تنوع ژنتیکی جدایه

syringae ستان شمالی ا چند در دار¬عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته
 و مرکزي ایران

 

 2013آگوست 

 2013آگوست   توتون در استان گلستان وضعیت آلودگی ارقام مهم سویا به ویروس لکه حلقوي 5

6 
 بررسی خصوصیات بیولوژیکی، انتقال و میزان گسترش ویروس موزاییك هندوانه

(WMV) در مزارع کدوئیان درتعدادي از استان هاي کشور 

 
 2013آگوست 



7 
شناسایی، عوامل گسترش و نحوه مدیریت عامل بیماري زغالی 

 Biscogniauxia. mediterranea)بلوط

 
 2013نوامبر 

8 
کالته شصت و پژوهشی اسبی در جنگل آموزشیمکانیکی قارچ سم بررسی کنترل

 گرگان

 
 2013نوامبر 

9 
هاي آسیب شناسی درختان چنار واقع در مناطق شهري گرگان با تاکید بر بیماري

 قارچی

 
 1392دي 

10 
گونه قارچ تریکودرما در  ارزیابی مینی توبرها در شرایط انبارداري با استفاده از سه

 استان گلستان

 
 1392مهر 

 1392آبان   ايبررسی علل مرگ گیاهچه کنگر فرنگی در شرایط گلخانه 11

 1392آذر   هاي مهم حبوباتمعرفی و مدیریت پوتی ویروس 12

 1392خرداد   پورپروپوزال رساله دکتري خانم تبسم ناصري 13

 1392شهریور   یب در ایرانمدیریت تلفیقی سفیدک پودري س 14

 1392شهریور   هاآنزهر و روشهاي مولکولی تشخیص هاي تولید کننده قارچقارچ 15

 1392شهریور   تولید و معرفی قارچ مکزیکن ترافل براي بازار غذایی ایران 16

17 Mycoviruses 1392مرداد   ها(ي قارچهاي آلوده کننده)ویروس 

 1392تیر   ی هلوي زعفرانی تلقیح شده با قارچ همزیست پیريبررسی خصوصیات کیف 18

 1391بهمن   ثبت شده رایج در کنتزل بیماري لکه خرمایی گندم کشقارچتأثیر چند  19

 1392تیر   اي گیاهان دارویی شمال کشورمقاله در همایش منطقه 28 20

21 
رد ارقام پنبه هاي هرز بر خصوصیات رشدي و عملکتاثیر مدیریت تلفیقی علف
(Gossypium hirsutum) 

 18/12/92 مجله پنبه

 

 هاي پژوهشی و فناوريمشاركت در برپایی نمایشگاه -5-6

ف
دی

ر
 

 تاریخ برگزاري محل برگزاري عنوان
درصد 

 مشاركت

مرکز تحقیقات کشاورزي ومنابع  نمایشگاه هفته پژوهش 
 طبیعی گلستان

24/9/92  

حقیقات کشاورزي ومنابع مرکز ت نمایشگاه هفته پژوهش 
 طبیعی گلستان

24/9/92 100% 

 اندازي آزمایشگاه یا کارگاه و ایستگاه تحقیقاتیطراحی و راه -5-7

 

 ي گزارش تحلیلی(بازدیدهاي فنی )با ارایه -5-8

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل بازدید مجري برگزاري عنوان
 سطح

ی
مل

ستا 
ا

مركز ن
 

خ
ب

 ش

1 
 مزارع گوجه فرنگی

ی سبزي و صیفی مدیریت کمیته فن
زراعت سازمان جهاد کشاورزي استان 

 گلستان

مناطق مختلف استان 
 گلستان

11/4/91  *   

   *  28/4/91داغ )شهرستان مراوه گلیهاي روغنی، سازمان اداره پنبه و دانه مزارع آفتابگردان 2



 تپه( جهاد کشاورزي استان گلستان

3 
 مزارع آفتابگردان کشت تابستانه

هاي روغنی، سازمان اره پنبه و دانهاد
 جهاد کشاورزي استان گلستان

   *  3/5/91 بندر ترکمن، آق قال

4 
مزارع سیب زمینی بذري شاهرود و 

 شاهکوه

کمیته فنی سبزي و صیفی مدیریت 
زراعت سازمان جهاد کشاورزي استان 

 گلستان

شاهرود )استان سمنان( و 
 شاهکوه

8/6/91  *   

صوالت زراعی و توصیه بازدید از مح 5
 سموم

  *    ایستگاه شوري ریاست محترم ایستگاه

بازدید از محصوالت زراعی و توصیه  6
 سموم)محصوالت تابستانه(

  *    ایستگاه گرگان ریاست محترم ایستگاه

بازدید از محصوالت زراعی و توصیه  7
 سموم)محصوالت زمستانه(

  *    ایستگاه گرگان ریاست محترم ایستگاه

   *  25/3/92 روستاي داشلی سفلی -مدیریت جهاد کشاورزي گنبد بازدید از مزارع هندوانه 8

   *  20/12/92 روستاي سارجه کر مرکز خدمات ترویج کشاورزي فجر بازدید فنی از مزرعه کلزا 9

 هاي آزمایشگاهی )كارهاي كلینیکی(تست -5-9

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام تعداد عنوان

 در طول سال آزمایشگاه بیماري شناسی بخش تحقیقات گیاهپزشکی  و شناسایی عوامل بیماریزاکشت  1

  آزمایشگاه گیاهپزشکی ایستگاه گنبد 6 هاي آفاتي کنترل نمونهتشخیص و توصیه 2

 تولید و تکثیر بذر -11-5   آزمون ارزیابی کارخانه، آزمایشگاه و .... -5-10
 ي نقشه هاي فنیتهیه -13-5     تولید و تکثیر نهال -5-12
 هاي علمی، کاربردي و نوینثبت ایده -15-5     ثبت کلکسیون -5-14
 افزارهاي تخصصیثبت نرم -5-16
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 (1392آذر  28تا  23) و فناوری هفته پژوهشفعالیت های 
 

 ایران اسالمی جمهوری بازار فن سومین در تحقیقاتیمراکز  4 منطقه حضور-1

تحقیقاتی کشور در سومین فن بازار جمهوری اسالمی ایران مراکز  4پژوهشگران منطقه  های فناوری      

گیالن،  کشاورزی و منابع طبیعی استان های تهران، قیقاتی شامل مراکز تحقیقاتتح 4منطقه  .ارائه شد

موجود و قابل ارایه  خراسان رضوی می باشد و از میان فناوری های و مازندران، گلستان، خراسان شمالی

 آن طرح 9 شد کهطرح در این جایگاه ارایه  13برای نمایشگاه با توجه به محدودیت های موجود تنها 

  .بود تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان مرکزربوط به م



 
 

المللی نمایشگاه بین 14-15در سالن  1392آذرماه  23-27که در تاریخ بازار ملی کشور سومین فن      

های برتر، تاالر عرضه فناوری و تاالر ارائه نیازهای های جدیدی از جمله تاالر تبادل ایدهبخشتهران 

های اجرایی کشور از جمله بخش ارائه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دستگاه دایر شد. فناورانه

و علوم، تحقیقات و فناوری  دکتر فرجی دانا وزیر .بودهای مختلف نیز در این نمایشگاه برقرار وزارتخانه

ن تحقیقات، های تحقیقاتی سازماسازی و انتقال یافتهدفتر فناوری، تجاری دکتر مجید ولدان، مدیرکل

ترویج کشاورزی در نخستین روز از هفته پژوهش پس از برنامه و سخنرانی های افتتاحیه با  آموزش و

در جریان این بازدید  .نددبازدید نمونیز تحقیقاتی کشور  4از غرفه منطقه  15و  14حضور در سالن 

 ری های موجود، طراحی وتحقیقاتی در خصوص روند هماهنگی با مراکز منطقه، فناو 4نماینده منطقه 

غرفه آرایی و برنامه های ویژه غرفه، از جمله بروشور معرفی مراکز فوق و استندهایی که به همین منظور 

 شده است توضیحاتی را برای هیات فوق ارایه داده که مورد اقبال قرار گرفت و بنا شد تا طراحی و چاپ

خصوص تجاری  ده سازمان قرار گیرد. همچنین دربه عنوان یک الگو در برنامه های دیگر مورد استفا

 .پیشنهاداتی ارایه شد سازی فناورری های همکاران سازمان نیز گقتگو و
 

به عنوان  و مهندس ابراهیم هزارجریبی دکتر علیرضا قدس ولی آقایانتخاب -2   

 جهاد کشاورزی برتر وزارت انپژوهشگر
محترم آذرماه، با حضور دکتر الریجانی رئیس  26روز  ی دردر چهارمین روز از هفته پژوهش و فناور      

و تعدادی از معاونان و مدیران  جهاد کشاورزیمحترم  وزیر مجلس شورای اسالمی و مهندس حجتی

علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهشی، آموزشی و ترویجی و اعضای هیات  ، مدیرانیوزارت

و  دکتر علیرضا قدس ولیآقای  کهجهاد کشاورزی قدردانی شد  از پژوهشگران برتر وزارت کشاورزی،



وزارت  1392پژوهشگر برتر سال  افتخار نیز به ،هیات علمی این مرکز اعضای مهندس ابراهیم هزارجریبی

 .ندشد جهاد کشاورزی نائل
 

 
 

 مرکز تحقیقات  آموزشی درهای کارگاه سخنرانی ها و برگزاری -3
عالقمند  که به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش و با حضور گروه های مختلف برنامه ها در این       

برنامه هیات علمی مرکز  پژوهشگران و اعضای شداستان و همکاران بخش های تحقیقاتی مختلف انجام 

فعال و دو طرفه به پرسش ها و  یو در گفتگوی هخود را در تاالر زنده یاد دکتر غیومیان ارایه دادهای 

  :بودکارگاه های آموزشی به ترتیب زیر  . عناویندادند  اضران پاسخنظرات ح
 مکان شروع تاریخ  ارائه کننده عنوان ردیف

مهندسی ارزش، نگاهی خالقانه به  1

 پروژه ها

دکتر علیرضا 

 کیانی
 صبح 10 23/09/92

 تاالر غیومیان

کاربرد تجاری روش های کشت بافت  2

 صیلدر اصالح و تکثیر نهال سالم و ا

دکتر جعفری 

 مفیدآبادی
 صبح 10 25/09/92

 تاالر غیومیان

اجتماعی  -بررسی آثار اقتصادی 3

 تحقیقات در کشاورزی

مهندس نورمحمد 

 آبیار
 صبح 10 26/09/92

 تاالر غیومیان

نگرشی سیستمی بر رشد و تولید  4

گیاهان زراعی با تاکید بر ذرت و 

 DSSAT افزار نرم آشنايی با

دکتر حسن 

 رپورمختا
 صبح 10 27/09/92

 تاالر غیومیان

چالش ها و راهکارهای مديريت گاو  5

 شیری

محققین علوم 

 دامی
 صبح 8 30/09/92

 سازمان تعاون
 روستایی

 



 
 

سازمان تعاون روستایی، مرکز تحقیقات،  فیمابین جانبه 4در راستای اجرای تفاهمنامه همچنین         

ها و راهکارهای مدیریت  زشی، اولین کارگاه آموزشی چالشسازمان جهاد کشاورزی و مجتمع آمو

شیری با حضور دکتر مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی برای بهره برداران بخش دام برگزار  هایگاو

 روستایی تعاون مدیر رجایی مهندس حضور با پژوهش هفته بزرگداشت مناسبت به که برنامه این درشد. 

 برداران بهره عالقمند، مختلف های گروه استان، های شهرستان روستایی نتعاو ادارات مدیران استان،

 های بخش همکاران و استان دامداران کشاورزی تعاونی های شرکت اعضای و مدیران دام، بخش

 مدیر رجایی مهندس ابتدا شد انجام استان روستایی تعاون سازمان اجتماعات سالن محل در تحقیقاتی

 این در تاکنون که هایی برنامه و نامه تفاهم اهمیت موضوع در سخنانی طی استان روستایی تعاون سازمان

 کمالی رضا مهندس و کاویان عبداله مهندس ادامه در .داد ارایه حاضران برای را است شده انجام راستا

 در و دادند ارایه فوق عنوان تحت را خود سخنان دامی علوم تحقیقات بخش علمی هیات اعضای

 دادند. پاسخ حاضران نظرات و ها پرسش به  طرفه دو و فعال گفتگوی
 

 جهاد کشاورزی استان  ها و دستاوردهای خانواده نمایشگاه توانمندی برگزاری-4
نمایشگاهی با عنوان توانمندي ها و دستاوردهاي پژوهشی خانواده بزرگ جهاد  به مناسبت هفته پژوهش     

منابع  آوري، کلید توسعه پایدار در محل مرکز تحقیقات کشاورزي وگلستان با شعار پژوهش و فن  کشاورزي
غرفه از دستاوردهاي مختلف اجرایی، تحقیقاتی، آموزشی و  20 این نمایشگاه شامل .طبیعی استان افتتاح شد

ظهر روزهاي یك شنبه  از بعد 30/14 صبح لغایت 9که از ساعت  بود ترویجی و بخش خصوصی استان

که به حضور جمعی از مدیران و پایانی در آیین  است.برقرار بوده  27/9/92 ارشنبهلغایت چه 24/9/92

ا بوالن غرفه ها و همکاران مرکز تحقیقات اتجام شد ئکارشناسان دستگاه های مختلف استان گلستان، مس



لوح توجه به نظر و آرای بازیدکنندگان از نمایشگاه غرفه های برتر و نمونه شناسایی شده و با اهدای 

 تقدیر و هدیه مورد تجلیل قرار گرفتند. غرفه های برتر این نمایشگاه به ترتیب زیر می باشد:

 اداره کل شیالت استان گلستان

 شرکت سبز یاخته

 بخش تحقیقات خاک و آب

 

  
 

 
 

 تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مرکز گران برترتقدیر از پژوهش-5
مرکز تحقیقات کشاورزی و  گران برتررتر استان گلستان از پژوهشدر آیین تجلیل از پژوهشگران ب     

آذرماه به میزبانی دانشگاه  27در این آیین که روز چهارشنبه  تقدیر و تجلیل به عمل آمد.نیز منابع طبیعی 

استاندار  "حسن صادقلو"علمی کاربردی استان گلستان در تاالر فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد دکتر 

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، مهندس گرایلی مدیر آموزش و  جباری، مهندس گلستان



پژوهش استانداری، جمعی از روسای مراکز پژوهشی و دانشگاه ها، مدیران و کارشناسان سازمان ها و 

قات تحقی پژوهشگران برتر دستگاه های مختلف استان گلستان، حضور داشتند و از پژوهشگران مرکز

سدی، دکتر علیرضا قدس ولی، دکتر علیرضا صابری، ادکتر محمد اسماعیل کشاورزی و منابع طبیعی 

 تجلیل به عمل آمد. مهندس ابراهیم هزار جریبی و مهندس مهدی کالته عربی

        

 
 

 تحقیقات  زهفته پژوهش و تجلیل از برگزیدگان مرک پایانی آیین برگزاری-6

در این آیین که با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه های مختلف استان گلستان، مسوالن        

پس از شادباش هفته  هشی مرکزوغرفه ها و همکاران مرکز تحقیقات اتجام شد ابتدا دکتر فرجی معاون پژ

و مسوالن غرفه های نمایشگاه، در  پژوهش و قدردانی از برگزارکنندگان برنامه های مختلف این هفته

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و خانواده جهاد کشاورزی گلستان  امسال برای مرکز سخنانی گفت

 3سال خاصی بود چرا که علی رغم تمامی مشکالت مختلف توانستیم به طرز شایسته ای با حضور در 

این یادمان ارزشمند را به شایستگی برگزار سطح ملی، استانی و خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان، 

ایشان در این خصوص گفت: خانواده جهاد کشاورزی در سطوح ملی، منطقه ای و استانی حضور  .کنیم

تحقیقات، در سومین فن بازار جمهوری  داشت و عالوه بر برنامه های متنوع در محل مرکز شایسته ای

در محل دانشگاه نیز  و نمایشگاه توانمندی های پژوهشی استان المللی تهراناسالمی ایران در نمایشگاه بین

در ادامه، در خصوص برنامه های انجام شده در طی هفته پژوهش در این  ایشان .حضور خوبی داشتیم

 .ندمرکز و سایر برنامه های کشوری و استانی گزارشی را برای حاضران ارایه داد



زمان جهاد کشاورزی استان طی سخنانی ضمن شادباش هفته در ادامه دکتر مختار مهاجر رئیس سا      

ت های اسراستای سی از برنامه های انجام شده در این هفته، از پژوهشگران خواستند تا در پژوهش و تقدیر

در بخش دیگر برنامه نیز با  توسعه ای کشور، رسالت خود را همچون گذشته به شایستگی انجام دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مهندس رجایی مدیر تعاون روستایی استان، حضور دکتر مختار مهاجر 

نیا مدیر  یهشی مرکز، دکتر اسدی پژوهشگر برتر استان، مهندس طاهرودکتر ابولفضل فرجی معاون پژ

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با اهدای لوح  کشاورزی ترویج استان از برگزیدگان مرکز

 لیل به عمل آمد. تقدیر و هدایا تج

 
 

 
 

 

 


