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 پیش گفتار          
 

 بسم اهلل ،آغاز سخن به نام تو
 

 4و سايت  6، ايستگاه 4 بخش، 8با دارا بودن کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان  و آموزش مرکز تحقیقات

نفر محقق غیر  37نفر عضو هیأت علمی،  53مندی از پتانسیل بهره باهمچنین و  واحد آموزشی 2 و واحد تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی  248 حدود 1393در سال فنی نفر کارشناس و کاردان  85 و حدود نفر مدرس 15 و هیات علمی

و  از دستاوردها. ه استنمودش کشاورزی و منابع طبیعی استان را اجرا کاربردی مرتبط با مباحث و مشكالت بخ

معرفی الين گندم ، معرفی رقم سامان سويا، قابوسرقم گندم ديم معرفی ، 1393ی شاخص مرکز در سال فعالیت ها

همكاری با گیاهان،  های جديد باکتری های محرک رشدمعرفی جدايه ،های پروتئینی کانوالتولید ايزوله، N8720آبی 

 ای و مشارکتیانعقاد تفاهم نامه فروش دانش فنی، مشاورهمورد  5و  های تعاونی دامدارانهای تولید و شرکتتعاونی

عنوان دوره آموزشی  200عنوان کتاب و همچنین برگزاری بیش از  5و علمی پژوهشی و  ISIمقاله  85باشد. چاپ می

 بوده است. 1393ه برداران نیز از مهمترين فعالیت های اين مرکز در سال کوتاه مدت و مقطع دار برای کارکنان و بهر

های ها و يافتهدر قالب معرفی ارقام زراعی و باغی، کتب، دستورالعملهای اين مرکز، از فعالیتدست آمده به نتايج 

های ها، نمايشگاهرانیهای آموزشی، سخنگزارشات نهايی و فنی، مقاالت علمی پژوهشی و ترويجی، کارگاه تحقیقاتی،

های مختلف اجرايی و آموزشی استانی و ملی نظیر سازمان مشارکت فعال با دستگاه تخصصی، بازديدهای علمی و

تعداد ارقام  به عنوان مثال، الزم به ذکر است که .ه استگرفتبرداران قرار جهاد کشاورزی در دسترس و استفاده بهره

رقم بوده است. میانگین افزايش عملكرد  30ان طی دوره فعالیت اين مرکز بالغ بر گندم معرفی شده برای کشت در است

سود تنها کیلوگرم در هكتار بوده و  26و  41ساالنه ارقام گندم آبی و ديم استان طی دوره پس از انقالب به ترتیب 

موم شیمیايی و افزايش جويی در مصرف سها از محل صرفهتقريبی حاصل از معرفی ارقام گندم متحمل به بیماری

  میلیارد تومان در سال برای استان گلستان برآورد شده است. 40 بالغ برعملكرد 

          

 سید علی حسینی

 كشاورزي و منابع طبیعی استان گلستانو آموزش رئیس مركز تحقیقات                   
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 1393در سال هاي پژوهشی مركز  فعالیتخالصه فصل اول: 

 عنوان فعالیت
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1-
ش

وه
پژ

 

 5 - - 9 21 4 - 2 41 طرح يا پروژه ملی )خاص( -1-1
 7 - 11 109 1 3 5 7 143 طرح يا پروژه ملی )غیرخاص( -1-2
 - 4 - 9 4 14 3 5 39 طرح يا پروژه استانی )خاص( -1-3

 - - 1 6 1 2 - - 10 طرح يا پروژه استانی )غیرخاص( -1-4
 - - - 3 - - - 1 4 تطبیقی )آنفارم( )خاص( –پروژه تحقیقی  -1-5
 - - - - 1 - - - 1 تطبیقی )آنفارم( )غیرخاص( –پروژه تحقیقی  -1-6
 - - - 7 1 - - - 8 ترويجی )خاص( –پروژه تحقیقی  -1-7
 - - - 2 - - - - 2 ترويجی )غیرخاص( –قیقی پروژه تح -1-8
 - 5 1 3 8 3 - - 20 پروژه پیشنهادی مصوب شورای تحقیقات استان -1-9

 4 - 3 38 6 9 3 2 65  گزارش نهايی پروژه )/طرح( -1-10
 - 2 8 22 10 5 - - 47 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش -1-11

2-
ت

ارا
ش

انت
 

 - - - ISI   23 - - 2 - 21مقاله  -2-1
 - - - 4 4 - - - 8 ( در مجالت معتبرISIالمللی )غیر مقاله بین -2-2
 9 2 3 12 10 18 - - 54 پژوهشی -مقاله علمی -2-3
 - - - 2 - - - 1 3  مروری )تحلیلی( -مقاله علمی -2-4
 - - 1 4 1 - - - 6 ترويجی -مقاله علمی -2-5
 - - - - - - - - - خالصه مقاله در مجالت معتبر -2-6
 17 4 6 38 5 8 4 9 91 های علمی معتبرمقاله علمی کامل در همايش -2-7
 8 - 1 9 13 1 - - 32 های علمی معتبرخالصه مقاله علمی در همايش -2-8
 - - - - 3 2 - - 5 نامهمقاله علمی صد درصد مستخرج از پايان -2-9

 - 1 - 1 1 1 - - 4 تالیف يا تصنیف کتاب -2-10
 - - 1 - - - - - 1 تجديد چاپ کتاب تالیفی يا تصنیفی -2-11
 - - - - - - - - - ترجمه کتاب -2-12
 - - - - - - - - - تدوين کتاب )به شیوه گردآوری( -2-13
 - - - - - - - - - ترجمه کامل يک مقاله علمی چاپ شده -2-14
 - - - - - - - - -   تدوين مجموعه مقاالت -2-15
 - - - - - - - 1 1 نشريات فنی -2-16
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های فنی/ نشريات ترويجی يا دستورالعمل -2-17
 ترويجی

2 - - - 1 1 - - - 

3-
ش

وز
آم

 

 7 6 20 4 6 4 6 7 61 حد در سال(وا 6تدريس دانشگاهی )حداکثر  -3-1
های آموزشی و اندازی کارگاهطراحی و راه -3-2

 پژوهشی
11 2 4 1 - 2 2 - - 

 - - - 6 - 15 - 2 23 های آموزشی و پژوهشیتدريس در کارگاه -3-3
 - - 7 17 18 5 8 9 74 های آموزشی و پژوهشیشرکت در کارگاه -3-4
 - 4 - 3 3 1 - - 11 وزشی/ ترويجیتدريس در کالس های آم -3-5
 - - - 8 - 1 - - 9 های تحقیقاتیروز مزرعه يا هفته انتقال يافته -3-6
 - 2 - - - - - - 2  مصاحبه راديويی يا تلويزيونی -3-7
 - - - 1 3 4 - - 8 برنامه راديويی يا تلويزيونی -3-8
 - - - - - 4 - - 4 سخنرانی علمی -3-9
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رائ
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نامه های دوره راهنمايی و مشاوره پايان -4-1
 کارشناسی

3 - - 3 - - - - - 

نامه های دوره راهنمايی و مشاوره پايان -4-2
 ایکارشناسی ارشد يا دکترای حرفه

38 - - - 3 24 - - 11 

نامه های دوره دکترای راهنمايی و مشاوره پايان -4-3
 تخصصی

9 - - 1 2 1 5 - - 

 - - - - - - - - - مدير مسئولی مجالت علمی معتبر -4-4
 1 - - 1 - 3 - - 5 عضويت در هیات تحريريه مجالت علمی معتبر -4-5
 - - - - - - - - - های علمیدبیری همايش -4-6
عضويت در پانل يا کمیته های علمی/اجرايی  -4-7

 های علمیهمايش
3 - - 3 - - - - - 

 15 3 - 4 15 24 13 3 77 های فنیعضويت در کمیته -4-8
 18 9 3 10 5 24 - 4 73 شرکت در جلسات فنی -4-9

 - 3 2 2 2 1 - - 10 تقدير و تشويق -4-10
 2 2 - 3 6 10 2 - 25 های اجرايیمسئولیت -4-11
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ش 
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ي 
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 - - - - - - - - - اختراع يا اکتشاف ثبت شده در داخل يا خارج -5-1
های جديد برای ها و میزبانکشف و معرفی گونه -5-2
 ايران

2 - - - 2 - - - - 

 - - - - - 1 - - 1 تولید دانش فنی  -5-3
 پژوهشیها يا پروژه های ارزيابی و نظارت طرح -5-4

 و فناوری 
13 - 3 9 1 - - - - 
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 17 6 4 20 2 19 1 - 69 داوری متون علمی -5-5
های پژوهشی و مشارکت در برپايی نمايشگاه -5-6

 - - - 2 - - - - 2 فناوری 

اندازی آزمايشگاه يا کارگاه و طراحی و راه -5-7
 ايستگاه تحقیقاتی

15 - - - - 1 - - 14 

 6 2 10 1 - 4 - - 23 ی گزارش تحلیلی(بازديدهای فنی )با ارايه -5-8

 2 - 9 - - - 2 - 13 های آزمايشگاهی )کارهای کلینیكی(تست -5-9

 - - - - - - - - - آزمون ارزيابی کارخانه، آزمايشگاه و .... -5-10
 - - - 2 2 - - - 4   تولید و تكثیر بذر -5-11
 - - - - - - - - - كثیر نهالتولید و ت -5-12
 - - 1 - - - - 1 2 ی نقشه های فنیتهیه -5-13
 - - - - - - - - - ثبت کلكسیون -5-14
 - - - - - - - - - های علمی، کاربردی و نوينثبت ايده -5-15
 - - - - - - - - - افزارهای تخصصیثبت نرم -5-16
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39313931سال سال   دردر  عملکردي مركزعملکردي مركز  رشرشگزاگزافصل دوم:    
 

 : )نقش آفرینی موثر در نظام علم و فن آوري(1جدول 

 تعداد موضوع فعالیت ردیف

 1 طرح/ پروژه مشترک با دانشگاه و مراکز آموزشی و پژوهشی خارج از سازمان 1

 2 تعداد طرح و پروژه مشترک در حال اجرا با بخش خصوصی 2

 3 لب پروژه های تحقیقاتی مصوبراهنمايی رساله دکتری در قا 3

 18 راهنمايی پايان نامه کارشناسی ارشد در قالب پروژه های تحقیقاتی مصوب 4

 12 مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در قالب پروژه های تحقیقاتی مصوب سازمان 5

 17 )خارج از پروژه مصوب( های تحقیقاتیراهنمايی و مشاوره پايان نامه/رساله در راستای نیازها و اولويت  6

 5 تعداد شرکت دانش بنیان خصوصی فعال  7

 3 تعداد شرکت دانش بنیان فعال ثبت شده توسط محققین  8

 10 تعداد همكاری با انجمن های علمی و ساير سازمان ها و نهادهای علمی کشاورزی  9

 30 رهای علمی داخلیها و سمیناتعداد محققین شرکت کننده در کنفرانس 11

 1 الملیها و سمینارهای علمی بینتعداد محققین شرکت کننده در کنفرانس 12

 - تعداد اعزام محققین به فرصت مطالعاتی 13

 123 تعداد خالصه مقاله منتشر شده 14

 ISI 23پژوهشی منتشرشده در نشريات معتبر تعداد مقاله علمی 15

 62 منتشرشده در نشريات معتبر داخلیپژوهشی تعداد مقاله علمی 16

 5 تعداد کتاب منتشرشده 17

 : )توسعه و تقویت تحقیقات كاربردي(2جدول

 تعداد موضوع فعالیت ردیف

 80 تعداد طرح/پروژه سفارشی )خاص( از دستگاه های اجرايی 1

 1 تعداد واگذاری و فروش دانش فنی به بخش خصوصی 2

 6 به بهره برداران  انتقال دانش فنی و دستاورد 3

 11 تعداد دانش فنی آماده واگذاری 4

 23 تعداد کارگاه آموزشی انتقال يافته ها برای بهره برداران توسط محققان 5

 9 تعداد روز مزرعه برگزار شده توسط محققان 6

 4 ستگی به آنهاهای وارداتی به منظور کاهش واردات و وابتعداد دانش فنی تولید شده در ارتباط با نهاده 7

 34 های موضوعی محققان با تولید کنندگان، اتحاديه ها و دست اندرکاران تولیدتعداد برگزاری نشست 8

 : )توسعه و تقویت فعالیت هاي ترویج(3جدول 

 تعداد موضوع فعالیت ردیف

 9 برگزاری کارگاه روز مزرعه توسط موسسه 1

 3 تورالعمل ترويجیانتشار نشريه ترويجی، پوستر ترويجی، دس 2

 انتشار مجله علمی ترويجی )با درجه مصوب( 3
و يک  يک مورد علمی پژوهشی

 دست اقدامدر مورد علمی ترويجی 
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 11 برگزاری کارگاه آموزشی مشترک با دانشگاه ها/ نهادهای خصوصی و بین المللی 4

 13 تحقیقاتی( تعداد همكاری مروجان در  اجرای طرح تحقیقاتی )همكار در طرح/پروژه 5

 11 برگزاری کارگاه آموزشی مشترک با تولید کنندگان پیشرو، تعاونی ها، اتحاديه ها و  6

 1 تعداد برنامه تلويزيونی آماده شده برای پخش در شبكه کشاورز 7

 ()موسسه آموزش عالی علمی كاربردي و سایر مراكز آموزشی(: )بازنگري و ساماندهی آموزشی 4جدول 

 تعداد وع فعالیتموض ردیف

 130 برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت برای بهره برداران 1

 13 تعداد دوره آموزشی مقطع دار مرتبط با کشاورزی تا سطح کاردانی 2

 4 های برگزارشده تخصصی برای کشاورزان پیشروتعداد دوره 4

 219 ورزیزاده شاغل به تحصیل در هنرستان های کشاتعداد دانش آموزان روستا 6

 58 تعداد برگزاری دوره آموزشی برای ارتقای کارکنان 7

 21 تدوين پودمان ها و استانداردهای آموزشی 8

 58 ارزشیابی دوره های آموزشی 9

 : )توسعه وتوانمند سازي منابع انسانی(5جدول 

 تعداد موضوع فعالیت ردیف

1 

 295 1392تعداد کل نیروی انسانی در سال 

 294 1393نیروی انسانی در سال تعداد کل 

 57 1392تعداد کل اعضاء هیات علمی در سال 

 54 1393تعداد کل اعضاء هیات علمی در سال 

 60 1392تعداد کل محققان/مدرسان غیرهیات علمی در سال 

 57 1393تعداد کل محققان/مدرسان غیرهیات علمی در سال 

 90 1392در سال  تعداد نیروهای پشتیبانی فنی تحقیقاتی

 85 1393تعداد نیروهای پشتیبانی فنی تحقیقاتی در سال 

 70 1392تعداد نیروهای کادر اداری در سال 

 70 1393تعداد نیروهای کادر اداری در سال 

2 
 9 تعداد اعضای هیات علمی شاغل به تحصیل

 2 تعداد اعضای غیرهیات علمی شاغل به تحصیل

 122 یات علمی ارتقاء يافته در طی سالتعداد اعضای غیره 3

 5 تعداد اعضای هیات علمی موفق به اخذ پايه تشويقی در طی سال 4

 25 متوسط سابقه کار اعضای هیات علمی 5

 25 متوسط سابقه کار اعضای غیرهیات علمی 4

 4 93تعداد عضو هیات علمی بازنشسته در طی سال  5

 9 93شسته در طی سال تعداد اعضای غیر هیات علمی بازن 6

 6 تعداد دوره آموزشی مجازی برای کارکنان غیر هیات علمی 7

 11 تعداد دوره آموزشی حضوری برای کارکنان غیر هیات علمی 8
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 : )تقویت منابع و ساماندهی زیر ساخت ها(6جدول 

 (میلیون ريال)  تعداد/متراژ موضوع فعالیت ردیف

 ر مربعمت 300 نوسازی ساختمان و بنا 1

 293 خريد تجهیزات و دستگاه های آزمايشگاهی 2

 مورد تأيید از طرف موسساتعدد  15 تعداد آزمايشگاه استاندارد )دارای گواهی استاندارد( 3

4 
 201 1392تعداد کل طرح/ پروژه تحقیقاتی در حال اجرا در سال 

 248 1393تعداد کل طرح/ پروژه تحقیقاتی در حال اجرا در سال 

5 

 5703 میزان کل اعتبارات جاری

 1393 میزان کل اعتبارات تملكی

 - میزان کل اعتبارات جذب شده از بخش خصوصی

 2922 میزان کل اعتبارات جذب شده از ساير دستگاه های دولتی

6 
 70548 میزان کل حقوق و دستمزد پرداختی

 454 میزان کل اعتبارات صرف شده در بخش پژوهش

 15 برگزاری نشست با اعضای هیات علمی و کارکنان در طی سالتعداد  7

 ها:: دستاوردها و اولویت7جدول 

 دستاورد مهم مرکز از ابتدا تاکنون: 10تعداد 
 معرفی ارقام مناسب گندم و جو برای نواحی آبی و ديم استان -1

 معرفی ارقام مناسب دانه های روغنی برای استان  -2

 برای استان ذرت و گیاهان علوفه ای  ومعرفی ارقام مناسب حبوبات  -3

 معرفی باکتری های محرک رشد برای شرايط مختلف استان  -4

 ارائه توصیه های کودی مناسب برای زراعت های مختلف  -5

 ارائه راهكارهای مناسب کاهش مصرف آب و افزايش کارايی مصرف -6

 و بیماری های مختلف معرفی سموم مختلف علف کش، قارچ کش و حشره کش برای آفات، علف های هرز  -7

 استفاده از پسماند بقايای گیاهی جهت تغذيه دام و سیلو -8

 تولید ايزوله های پروتئینی کانوال -9

 ارائه راهكارهای مناسب جهت استفاده بهینه از مراتع و جنگل ها -10

 :1393دستاورد مهم مرکز درسال  5تعداد 
 معرفی رقم قابوس گندم مناسب برای ديم زارهای استان -1

 رقم سامان سويا مناسب برای نواحی سويا کاری استان معرفی -2

 تولید ايزوله های پروتئینی کانوال -3

 معرفی جدايه های جديد باکتری های محرک رشد -4

 تهیه نقشه جامع حاصلخیزی خاک های استان -5

 :1394اولويت مهم مرکز برای سال  5تعداد 
 استانمعرفی ارقام مناسب زراعی و باغی جهت نواحی و شرايط مختلف  -1

 بهبود ساختمان و حاصلخیزی خاک های استان با استفاده از مواد آلی و کودهای زيستی -2

 استفاده از روش های نوين آبیاری و ارتقا بهره وری آب -3

 ارتباط مستقیم با تعاونی ها، تشكل ها و بهره برداران بخش کشاورزی و انتقال يافته ها -4

 د غذای سالمکاهش مصرف سموم شیمیايی و حرکت به سمت تولی -5

 افزايش تولید بذور اصالح شده محصوالت زراعی  -6
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 تحقیقاتی هايبه تفکیک بخش مركز گزارشات پژوهشیفصل سوم: 
 

 

  خش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداريب-1
 پژوهش -1

 طرح یا پروژه ملی )خاص( -1-1

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامی تاریخ نوع

 همکار/همکاران مجري/مجریان سئولمجري م پایان شروع پروژه طرح

1 
بررسی تعداد بهینه جستها از طريق تنک 

ها به منظور افزايش  کردن در جست گروه
 میزان تولید در کلن هلی صنوبر 

86047-0000-
09-57-2 

 آسیايی غالمعلی غالمی  95 91  

2 
بررسی عملكرد برخی گونه های اوکالیپتوس 

 مدتدر دوره های بهره برداری کوتاه 
89001-8904-

09-014 
 آسیايی غالمعلی غالمی  95 91  

 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص( -1-2

ف
دی

ر
 

 عنوان
شماره 

 مصوب

 اسامی تاریخ نوع

 مجري مسئول پایان شروع پروژه طرح
 مجري/

 مجریان
 همکار/همکاران

1 
از طريق بررسی  EPMواسنجی مدل تجربی 

 رسوب مخازن بندهای کوچک 

89002-
8902-29-
29-01 

 * 1390 1392 
نبی پی 
 لشكريان

محمد رضا 
 پارسامهر

 

2 

و  PSIACتجربی  هایواسنجی مدل
MPSIAC  از طريق بررسی رسوب مخازن

 بندهای کوچک 

8900-
8902-29-
29-01 

 * 1390 1392 
نبی پی 
 لشكريان

محمد رضا 
 پارسامهر

 

3 

از طريق رسوب  FSMواسنجی مدل تجربی 
 مخازن بندهای کوچک

89003-
8902-29-
29-01 

 * 3/2/90 3/2/92 
سعید نبی پی 

 لشكريان
  مفیدی خواجه

4 
ارزيابی اثراحداث سازه های عمرانی بر پروفیل 

 سطح آب رودخانه  قورچای رامیان استان گلستان
 صلبی ناظمی - 1393 1392  * 

5 
 احداث مستعد مناطق اطلس هیهت و كانیابیم

 لستانگ استان در سیالب پخش سامانه

4-57-29-
931159311

5 
 پارسايی  10/94 10/93  *

 -مفیدی -رهبر
 پارسامهر

6 

تهیه دستورالعمل جهت طراحی و بهینه سازی 
مخازن آب باران در ساختمان ها )مطالعه موردی: 

    "شرق گلستان(

انجمن سطوح 
 آبگیر

 پارسايی معماريان  94 93 * 

7 
مساحت در فرسايش  –بررسی آستانه شیب 

 بكندی دراستان گلستانآ
9002-29-
29-0 

 حسین عیسائی محیدصوفی 1393 1391 * 
 -پارسايی-رپارسامه

 عبدی -صفرنژاد
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 طرح یا پروژه استانی )خاص( -1-3

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول
 مجري/مجریان

 همکار/

 همکاران

 محمدرضا پارسامهر - 1396 1393 *   اربری اراضی بر .....بررسی نقش تغییر ک 1
پارسايی 

 مفیدی -شاهینی

2 
بررسی مناسب ترين اندازه سامانه های سطوح 

آبگیر لوزی شكل در استقرار نهال زيتون در 
 استان گلستان

 غالمرضا شاهینی - 94 89 *  4-57-22-88081
محمد روغنی 
 محمد باقری

3 
سطوح آبگیر باران در  بررسی سه فرم سامانه

استقرار و رشد ديم نهال زيتون در اراضی 
 شیبدار

4-57-22-88080 

 
 غالمرضا شاهینی - 94 89 * 

محمد روغنی 
 محمد باقری

 حسین عیسايی  اسدی 93-12-1 92-12-1 *  4-57-14-92133 کشت زعفران در گلستان لیپتانس یبررس 4

5 
یدی الگوی کشت  مناسب در تعاونی  های تول

 گلستان و بوستان استان گلستان
5704-14-93118  * 15-3-93 12-3-93 

محمداسد
 ی

 حسین عیسايی 

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

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامی تاریخ

 همکار/همکاران مجري/مجریان پایان شروع

 حسین عیسايی محمداسدی 1393 1393  اناستان گلست در دیتول یتعاون13کشت در یمطالعه الگو 1

 گزارش نهایی پروژه )/طرح( -1-10

ف
دی

ر
 

 عنوان
شماره 

 فروست

 اسامی تاریخ انجام

 پایان شروع
مجري 

 مسئول
 همکار/همکاران مجري/مجریان

 ارسايیپ -فیاض  سید علی حسینی فیاض 92 91 46379 شناخت مناطق  اکولو ژيک کشور)فاز دوم( استان گلستان     1

2 
بررسی ارزش رجحانی گونه های مرتعی و رفتار چرايی 

 )مراوه تپه(  دام در مناطق نمونه پنج منطقه رويشی ايران
 پارسايی -فیاض  جمشید خطیر نامنی فیاض 89 88 463784

 انتشارات -2

 مروري )تحلیلی( -مقاله علمی -2-4

ف
دی

ر
 

 مقاله عنوان

 زبان

ال مجله نام
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامی

ی
س

ار
ف

 

س
گلی

ان

ي
 

 مجید آسیايی –شاهینی    93 سامانه سطوح آبگیر باران  * استحصال آب باران به روش میكروکچمنت های لوزی شكل 1

 هاي علمی معتبرمقاله علمی كامل در همایش -2-7

ف
دی

ر
 

 تاریخ
 همایش عنوان

 برگزاري محل
 نگارندگان اسامی مقاله عنوان

 شهر كشور الس ماه روز

 93 8 21و20 1
دومین همايش بیابان با رويكرد مديريت 

 مناطق خشک و بیابانی
 ايران

دانشگاه 
 سمنان

کاربرد سیستم های آبگیر کوچک در ايجاد 
 باغ مثمره در مناطق خشک

 شاهینی

 شاهینینقش سامانه های آبگیر کوچک در افزايش دانشگاه  ايراندومین همايش بیابان با رويكرد مديريت  93 8 21و20 2



12 

 

 رطوبت خاک در مناطق خشک سمنان مناطق خشک و بیابانی

 93 8 21و20 3
دومین همايش بیابان با رويكرد مديريت 

 مناطق خشک و بیابانی
 ايران

دانشگاه 
 سمنان

مروری بر استحصال آب باران جهت تامین 
 آب در مناطق خشک

 شاهینی

 93 11 30و29 4
ی سیستم های سومین همايش بین المل

 سطوح آبگیر باران
 بیرجند ايران

میكروکچمنت های لوزی شكل برای توسعه 
 درختكاری در مناطق خشک

 محمد روغنی

 93 11 30و29 5
سومین همايش بین الملی سیستم های 

 سطوح آبگیر باران
 بیرجند ايران

کاربرد روش های ساده استحصال آب در 
 احیاء اراضی شیبدار با کشت زيتون

 د روغنیمحم

6 24 07 1393 
International Symposium on 

Loess ,soils and Climate 

Change in Southern Eurasia. 
 گرگان ايران

The Study the Relationship of 

Physico-Chemical 

Characteristics of Soil with 

Tunnel Erosion in Loess 

Deposits of North-East of Iran 

محمدحسین -حسین عیسايی
-سیدعلی حسینی-سیدعلیپور

 محمدرضا جوادی

 93 11 30و29 7
سومین همايش بین الملی سیستم های 

 سطوح آبگیر باران
 بیرجند ايران

نقش فر هنگی اجتماعی  قنات در استان 
 گلستان

 صلبی -پارسايی 

 93 11 30و29 8
سومین همايش بین الملی سیستم های 

 سطوح آبگیر باران
 دبیرجن ايران

راه کارهای سنتی مديريت آب در جلوگیری 
مطالعه موردی -از مهاجرت روستايی

 روستای سرطاق شهرستان بندرگز 
 صلبی -پارسايی 

 93 11 30و29 9
سومین همايش بین الملی سیستم های 

 سطوح آبگیر باران
 بیرجند ايران

اثرهم پوشانی سازه های احداث شده  
 سیل رودخانه جفاکنده درمیزان کاهش اثر

 صلبی -پارسايی 

 نشریات فنی -2-16

ف
دی

ر
 

 عنوان
سال  نوع نشریه

 انتشار
 ناشر

تعداد 

 صفحه
 نگارنده)گان(اسامی 

 ترویجی فنی

 عقیلی -هزار جريبی -پارسامهر -صلبی 32 مرکز تحقیقات  1393  * آن کنترل راهكارهای  و خشكسالی 1

 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

ی 
س

شنا
ار

ك
 

ی
میل

تک
 

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  *  مكانیک سیاالت 3 اول 1393 1

 علمی کاربردی جهاد کشاورزی  *  اقلیم شناسی کلیات هوا و 2 اول 1393 2

 علمی کاربردی جهاد کشاورزی  *  طرح های منابع طبیعی اصول 2 اول 1393 3

 علمی کاربردی جهاد کشاورزی  *  کلیات منابع طبیعی 2 اول 1393 4

 علمی کاربردی جهاد کشاورزی  *  هواشناسی 3 دوم 1393 5

 هاي آموزشی و پژوهشیاندازي كارگاهطراحی و راه -3-2

ف
دی

ر
 

 درصد مشاركت محل مدت تاریخ عنوان

 50 شهرستان بندر گز يک روز مرداد روز دريای خزر 1

 100 مرکز تحقیقات  يک روز اسفند همزيستی با تاالب 2
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 هاي آموزشی و پژوهشیتدریس در كارگاه -3-3

ف
دی

ر
 

 محل مدت )ساعت( تاریخ عنوان

 شهرستان بندر گز يک روز مرداد روز دريای خزر 1

 مرکز تحقیقات  وزيک ر اسفند همزيستی با تاالب 2

 هاي آموزشی و پژوهشیشركت در كارگاه -3-4

ف
دی

ر
 

 محل مدت ساعت( تاریخ عنوان

 مرکز تحقیقات  8 20/5/93 دسترسی به منابع علمی از طريق سامانه کتابخانه ديجیتالی گیگا 1

 مرکز تحقیقات  29/12/92 معرفی رقم صنوبر مفید) دورگ( جهت توسعه زراعت چوب در استان گلستان 2

 مرکز تحقیقات  29/12/92 توسعه کشت آويشن در اراضی شیب دار و دشت همسو با حفظ پايدار منابع طبیعی 3

 گرگان   آيین نامه شیوه نامه و نحوه تكمیل فرم ارتقا 4

 دانشگاه سمنان   SWATکارگاه علمی تخصصی  5

 سمناندانشگاه    اهمیت برنامه ريزی و مديريت منابع آب 6

 پژوهشكده آبخیزداری 8 93-12-18 1فاز-شیب در فرسايش آبكندی در ايران–تعیین آستانه ی مساحت 7

  18 93-12-28 دوره آموزشی تفسیر جزدوم قرآن کريم از جلد دوم تفسیر نمونه 8

   93-10-10 دوره آموزشی اصول و تربیت اسالمی 9

 مسئولیت پژوهشی و اجرایی -4

 هاي فنیكمیتهعضویت در  -4-8

ف
دی

ر
 

 محل عنوان

( ساعت) مدت سطح ابالغ مشخصات

 در شركت

 جلسات
 بخش مركز استانی ملی تاریخ شماره

 30   *    اداره کل منابع طبیعی دبیر کارگروه منابع طبیعی و آبخیزداری 1

 30 *      بخش آبخیزداری گروه حفاظت خاک بخش آبخیزداری 2

 100   *    مرکز تحقیقات  طرح های تحقیقاتی مرکز دبیر کمیته ارزيابی 3

 شركت در جلسات فنی -4-9

ف
ردی

 

 محل عنوان

 شركت مدت سطح ابالغ مشخصات

 جلسات رد

 (ساعت)
 بخش مركز استانی ملی تاریخ شماره

 100  *     مرکز تحقیقات  نماينده اعضاء هیات علمی 1

 هاي دانش محورفعالیت -5

 نقشه هاي فنیي تهیه -5-13

ف
دی

ر
 

 تاریخ متقاضی شرح عنوان

 1393ارديبهشت  بخش تحقیقات آبخیزداری  نقشه تقسیمات اقالیم استان گلستان بروش دومارتن گسترده 1
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  بخش تحقیقات دامپزشکی-2
 پژوهش -1

 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص( -1-2

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 طرح
پروژ

 ه
 پایان شروع

مجري 

 مسئول
 مجري/مجریان

همکار/همکا

 ران

1 
جداسازی و تعیین شیوع سرووارهای 
 مختلف لپتوسپیرا در استان گلستان

 پرستو پورغفور  1393 1390  * 4/90009-18-18-0
 -ذهتاب

 رحیمی

 سعادتفر پرستو پورغفور  1392 1389  *   2

3 
مطالعه ملكولی گونه های آناپالسما در گاو 

 فند در استان گلستانو گوس
 پرستو پورغفور  1392 1390  * 38-0- 90016-18

زهتاب يوسفی 
 رحیمی -

4 

جداسازی و تعیین هويت باکتری های 
عضو کمپلكس مايكوباکتريوم توبرکلوزيس 

از گاوهای توبرکولین مثبت و جوندگان 
 دامداری های آلوده استان گلستان

8 /0181890010 *  1390 1393  
فیوضی  احمد علی

 يوسفی

 -پورغفور
 -ذهتاب

 رحیمی

5 
جداسازی و شناسايی ويروس های 

آنفوالنزا برونشیت و نیوکاسل در کمپلكس 
 تنفسی طیور گوشتی استان گلستان

 زهتاب  9/92 9/89  * 125718890289014
 -رحیمی

 -شوشتری
 عشرت ابادی

 طرح یا پروژه استانی )خاص( -1-3

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی ریختا نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول

مجري/مجریا

 ن
 همکار/همکاران

1 
لپتوسپیروز در شترهای کشتار شناسايی 

 شده در استان گلستان
 رحیمی پرستو پورغفور  1394 1393 **  93103-18-57-4

2 
تشخیص مولكولی گونه های آناپالسما در 

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

3 
جدا سازی و شناسايی ويروس زبان آبی 

 رحیمی زهتاب  1393 1392 **   در نشخوار کنندگان استان

 نهایی پروژه )/طرح( گزارش -1-10

ف
دی

ر
 

 عنوان
شماره 

 مصوب

 اسامی انجام تاریخ

 همکار مجري مجري مسئول پایان شروع

1 
السماهای عامل بیماری آگاالکسی جداسازی و شناسايی مايكوپ

 مسری از گوسفند و بز در استان گلستان
89067-18-
18-02 

 رحیمی-سعادتفر پورغفور پوربخش 1393 1389

2 
مطالعه مولكولی گونه های آناپالسمادر گاو و گوسفند در استان 

 گلستان
6/900016-

18-38-0 
 يوسفی-رحیمی پورغفور نعمان 1393 1390

3 
یین هويت باکتری های عضو کمپلكس مايكوباکتريوم جداسازی و تع

توبرکلوزيس از گاوهای توبرکولین مثبت و جوندگان دامداری های 
8/90010-

18-18-0 
 يوسفی مصوری 1393 1390

-زهتاب–پورغفور 
 رحیمی
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 الوده در استان گلستان

 انتشارات-2

 هاي علمی معتبرمقاله علمی كامل در همایش -2-7

ف
دی

ر
 

 تاریخ
 همایش نعنوا

 برگزاري محل
 نگارندگان اسامی مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

 تهران ايران هجدهمین کنگره دامپزشكی ايران 93 2 16-18 1
شناسايی مولكولی سويه های ويروس تب 

برفكی در کانون های درگیر در استان 
 گلستان

 سعادتفر-پورغفور

 سعادتفر-پورغفور طالی سفید مشهد ايران همايش ملی توسعه شتر 93 1 28 2

 سعادتفر-پورغفور گوشت شتر مشهد ايران همايش ملی توسعه شتر 93 1 28 3

 سعادتفر-پورغفور مقايسه شیر شتر با شیر دام های اهلی مشهد ايران همايش ملی توسعه شتر 93 1 28 4

 آموزش -3

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

ف
دی

ر
 

 نیمسال صیلیسال تح
تعداد 

 واحد
 نام درس

 تحصیلی مقطع

 دانشگاه

ی
دان

ار
ك

شنا 
ار

ك

ی س
میل

تک
 

 علمی کاربردی پیگیر  **  زبان تخصصی 2 دوم 93-92نیمسال  1

 پیگیرعلمی کاربردی   **  شناخت داروهای دامی 1 دوم 93-92نیمسال  2

 کردکویعلمی کاربردی    ** شناخت داروهای دامی 2 تابستان 93 3

 علمی کاربردی کردکوی   ** مايه کوبی و تزريقات 2 تابستان 93 4

 علمی کاربردی پیگیر  **  زبان تخصصی 2 اول 94-93نیمسال  5

 علمی کاربردی پیگیر  **  کالبد گشايی و کالبد شناسی مقايسه ای 2 اول 94-93نیمسال  6

 شیهاي آموزشی و پژوهاندازي كارگاهطراحی و راه -3-2
ف

دی
ر

 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی انجام تاریخ

 پایان شروع
مجري 

 مسئول
 همکار مجري/مجریان

    sas  6/10/93 8/10/93نرم افزار آماری  1

    2/09/93 25/8/93  اصول تعلیم و تربیت اسالمی 2

    Giga  5/9/93 5/9/93کتابخانه ديجیتال 3

    9/10/93 9/10/93  ککارگاه های آموزشی محصوالت ارگانی 4

 هاي آموزشی و پژوهشیشركت در كارگاه -3-4

ف
ردي

 

 تاريخ عنوان
مدت 
 )ساعت(

 محل

 دانشگاه پرديس 40 11/11/91 تربیت مدرس 1

 مرکز تحقیقات 8 22/2/93 آيین نامه شیوه نامه و نحوه تكمیل فرم ارتقا اعضای هیئت علمی 2
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 مرکز تحقیقات 18 1/7/92 لد اول تفسیر نمونهتفسیر نیم جزئ دوم قران از ج 3

 مرکز تحقیقات 16 25/8/93 دوره آموزشی اصول تعلیم و تربیت اسالمی 4

 مرکز تحقیقات 8 5/9/93 دسترسی به منابع علمی از طريق سامانه کتابخانه ديجیتال 5

 امپزشكی استان گلستاناداره کل د 24 1/11/93 اصول بهداشت و بازرسی گوشت در کشتارگاه های طیور 6

 مرکز تحقیقات 8 19/6/93 اصول و فنون مذاکره و مكاتبات تجاری 7
 

 مسئولیت پژوهشی و اجرایی -4

 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

   **   2/4/92 283/92/ کز تحقیقاتمر شورای پزوهشی مرکز 1

2 
کارگروه بیو تكنولوزی سازمان جهاد 

 کشاورزی استان گلستان
سازمان جهاد 
 کشاورزی استان

68309/9 20/6/93  **    

 کارگروه علوم دامی دامپزشكی 3
سازمان جهاد 
 کشاورزی استان

1/283/3991 31/4/92  **    

4 
کمیته تخصصی مبارزه با عفونت 

 تنفسیهای 
اداره کل دامپزشكی 

 استان گلستان
/ک 4/14620
 الف

7/12/92  **    

  **    27/1/91 1/283/731 مرکز تحقیقات کمیته فنی بخش دامپزشكی 5

   **   4/03/90 1684 مرکز تحقیقات گروه بهداشت و بیماری های دام 6

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

 اداره کل دامپزشكی  نی شیر خامکمیته ف 8
/ک 4/14620
 الف

7/12/92  **    

    **  7/12/92 /ک 4/14620 اداره کل دامپزشكی  کمیته فنی دام بزرگ و کوچک 9

    **  7/12/92 /ک 4/14620 اداره کل دامپزشكی  کمیته فنی طیور 10

        مرکز تحقیقات کمیته تجاری سازی 11

 یمشاوره تحقیقات 12
اداره کل دامپزشكی 

 استان
/ک 4/14620
 الف

7/12/92  **    

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

 هاي اجراییمسئولیت -4-11

ف
دی

ر
 

 سطح

 عنوان

 فعالیت انجام تاریخ ابالغ مشخصات

وه
گر

اه 
تگ

س
ای

 

ش
خ

ب
كز 
مر

ن 
او

مع
 

رز
س م

ریی
 

 تاریخ تا تاریخ از تاریخ شماره

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

 1/4/92 1/1/89   واحد انتقال فناوری و تجاری سازی تحقیقات     * 2
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 هاي دانش محورفعالیت -5

 و فناوري پژوهشیها یا پروژه هاي ارزیابی و نظارت طرح -5-4

دی
ر ف

 

 أیید كنندهمرجع ت تاریخ تأسیس نوع فعالیت

1 
های ی با ساختار خوشهطبیعمرکز رشد کشاورزی و منابع همكاری در تاسیس و راه اندازی شبكه

 تخصصی در استان گلستان فناوری
 مرکز تحقیقات و آموزش 1393-1392

2 
مرکز رشد کشاورزی و  همكاری در جذب و استقرار شرکت های دانش بنیان در محل  شبكه

 لستاناستان گی طبیعمنابع
 مرکز تحقیقات و آموزش 1393-1392

3 
همكاری موثر در فروش برند و عالمت تجاری مرکز تحقیقات و آموزش بر روی محصوالت 

 تولیدی بخش خصوصی
 مرکز تحقیقات و آموزش 1393

 داوري متون علمی -5-5

ف
دی

ر
 

 تاریخ مجله/همایش عنوان

 28/1/93 ایران همایش ملی توسعه پرورش شتر مقاله علمی 10داوری  1

 هاي آزمایشگاهی )كارهاي كلینیکی(تست -5-9

ف
ردي

 

 تاريخ محل انجام تعداد عنوان

 93 بخش دامپزشكی 30 شناسايی لپتوسپیرا در شترهای استان گلستان 1

 93 بخش دامپزشكی 30 تشخیص مولكولی گونه های آناپالسما در شترهای کشتار شده دراستان گلستان 2
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  ش تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزيبخ-3
 پژوهش -1

 طرح یا پروژه ملی )خاص( -1-1

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول
 همکار/همکاران مجري/مجریان

1 
 محصوالت یکسر و افت ارزيابی
 یانباردار مرحله در یکشاورز

93120-14-14-04  * 93 95 
حامد 

 اطمیانف
 علیرضا قدس ولی

محمد حسین 
يحیی  -رزاقی

 ابومردانی

2 
ارزيابی جامع اثربخشی فنی ، اقتصادی و 
زيست محیطی اجرای سیستم های خاک 

 ورزی حفاظتی درکشت گندم

90034-14-14-0 

 احمد شريفی 93 90 * 
حمید رضا 

 نژادصادق
 

3 
ای زيرسطحی بررسی امكان آبیاری قطره

هلو و وضعیت تجمع بر روی مرکبات و 
 چكانريشه در اطراف قطره

90042- 90001-14-
57-4 

 * 
اسفند 

90 
 علیرضا کیانی  93

حسین فريدونی، 
 رحیم طبرسا

4 
ارزيابی سازه های تنظیم وتوزيع آب در 

 شبكه های فرعی آبیاری
  علیرضا کیانی نادر عباسی 94 93 *  در حال اخذ شماره

 ص(طرح یا پروژه ملی )غیرخا -1-2

ف
دی

ر
 

 عنوان
 شماره

 مصوب

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول
 همکار/همکاران مجري/مجریان

1 
 يینشا کشت یاقتصاد و یفن یبررس
 یگلدان روش به پنبه

90001-8902-300714-

50-3 
  محمد حسین رزاقی  93 91 * 

2 
 کي یجلو در مناسب ضمائم الحاق

 اتیعمل توأم انجام جهت کار فيرد
 کاشت و ینوار یورزخاک

91009-14-57-2  * 91 93  
حمید رضا 

 نژادصادق
 

3 

های بررسی و تعیین تأثیر سامانه
ورزی حفاظتی بر خواص خاک

فیزيكی خاک، بازده انرژی و عملكرد 
 سويای تابستانه

 احمد شريفی 94 91 *  91007-1403-14-03
حمید رضا 

  نژادصادق

 وژه استانی )خاص(طرح یا پر -1-3

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول
 همکار/همکاران مجري/مجریان

1 
 زعفران کشت یها لیپتانس یبررس

 گلستان استان در
92133-14-57-4  * 93 94  

محمد اسماعیل 
 اسدی

 

2 
 یرو برداشت زمان ریتأث یبررس

 و يیایمیش ویب ،یكيزیف اتیخصوص
 گلستان پرتقال محصول یانبارمان

 يحیی ابومردانی علیرضا قدس ولی  94 91 *  91114-14-57-4
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3 
 یسازمالت اتیخصوص یبررس

 غالت گريد و جو برتر یهانيال
 (كالهیتيتر و گندم)

91001-9151-14-57-
14 

 علیرضا قدس ولی  93 91 * 
 -عطیه صفرنژاد

 حسینعلی فالحی

4 

غییرات ويژگیهای کمی و مطالعه ت
کیفی مالت جو و ساير غالت به 
منظور معرفی مناسبترين کاربرد 

 صنعتی

 علیرضا قدس ولی  95 91  * 9151-14-57-014
 -عطیه صفرنژاد

 حسینعلی فالحی

5 
گلوکان -بررسی اثرات تغییر میزان بتا

های کمی و گلوکاناز بر ويژگی-و بتا
 کیفی مالت حاصل از ارقام جو

92003-9151-14-57-
14 

 علیرضا قدس ولی  94 92  
 -عطیه صفرنژاد

 حسینعلی فالحی

6 

ای بررسی امكان آبیاری قطره
زيرسطحی بر روی مرکبات و هلو و 

وضعیت تجمع ريشه در اطراف 
 چكانقطره

90042- 90001-14-
57-4 

  علیرضا کیانی  93 90  

7 

وری آب با مقايسه تولید و بهره
يكدرمیان در شرايط  استفاده ازآبیاری

کم آبی و شوری )مطالعه موردی 
 روی گیاه ذرت(

  علیرضا کیانی  93 91   91115-14-57-4

8 

های اجرا شده آبیاری ارزيابی پروژه
های آبیاری تحت بارانی )طرح سیستم

در محدوده اراضی استان  فشار(
 گلستان

  علیرضا کیانی  94 92   92134-14-57-4

9 

عوامل موثر در  بررسی و تعیین
مديريت آبیاری سیستم های آبیاری 

میكرو اجرا شده در باغات استان 
 گلستان

  علیرضا کیانی  93 91 *  91178-14-14-04

10 

 یصنعت مهین دیتول یفن دانش تكوين
 روش به کانوال ینیپروتئ محصوالت

 عيصنا پسماند از يیفراغشا
 یکشروغن

  س ولیعلیرضا قد  93 89 *  89020-14-57-4

11 
 در کشت یالگو نییتع و یبررس
 گلستان استان یدیتول یها یتعاون

در حال اخذ شماره از 
 سامانه

 * 93 94  
محمد اسماعیل 

 اسدی
 

12 
ی بررسی تغییرات میزان نشاسته دانه

ارقام جو و گندم در طی فرآيند 
 سازیمالت

92002-9151-14-14-
14 

 س ولیعلیرضا قد رضا فامیل مومن  93 92 * 

13 

بررسی تأثیر اتمسفرهای اصالح شده 
های کمی و کیفی مالت روی ويژگی

حاصل از ارقام جو و ساير غالت 
 )گندم و تريتیكاله(

93005-9151-14-14-
14 

 علیرضا قدس ولی رضا فامیل مومن  94 93 * 

14 
های بررسی اثرات تغییر میزان آنزيم

های کمی و کیفی ويژگی آمیالزی بر
 اصل از ارقام مختلف جومالت ح

93004-9151-14-57-
14 

  علیرضا قدس ولی  95 93 * 
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 طرح یا پروژه استانی )غیرخاص( -1-4

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول

مجري/مجریا

 ن
 همکار/همکاران

1 
 کار فيرد کي یجلو در مناسب ضمائم الحاق
 و ینوار یورزخاک اتیعمل وأمت انجام جهت
 کاشت

91009-57-14-2  *    
حمید رضا صادق 

 نژاد
 

2 
 ستيهمز یبوم ومیزوبير یها هيجدا یبخش ثرا

 یخشك تنش از متاثر مختلف مناطق در باقال با
 یرضو ن خراسا و مازندران گلستان، استان

88040-10-57-2     
 نیحس محمد

 ارزانش
 

محمد اسماعیل 
 اسدی

 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 
رس  -کامپوزيتی پروتئینارزيابی خواص فیلم فعال نانو تولید و

 از کنجاله آفتابگردان در استان گلستان
 علیرضا قدس ولی جالل محمدزاده  10/93  *

2 
وری آب گندم در روش آبیاری بررسی عملكرد و بهره

 دارهای دريچهدرمیان با استفاده از لولهيک
 رحیم طبرسا احمد کريمی علیرضا کیانی 1393آبان  * 

3 
تولید گندم با استفاده  از آبیاری تكمیلی با آب شور در شمال 

 استان گلستان
 رحیم طبرسا احمد کريمی علیرضا کیانی 1393آبان  * 

 گزارش نهایی پروژه )/طرح( -1-10

ف
دی

ر
 

 عنوان
شماره 

 فروست

 اسامی تاریخ انجام

 پایان شروع
مجري 

 مسئول
 همکار/همکاران مجري/مجریان

1 
 كرویم یاریآب یها ستمیس یاریآب تيريمد در موثر عوامل

 گلستان استان باغات در شده اجرا
  علیرضا کیانی  93 91 44628

2 
های تناوب زراعی بر کارايی مصرف آب و بررسی اثرات نظام

 تاثیر آنها بر پايداری تولید گندم در استان گلستان

 540نشريه 
معاونت برنامه 

ريزی استانداری 
 گلستان

  علیرضا کیانی  92 86

3 
تاثیر تنش شوری  رژيم های آبیاری بر تولید زيست توده 

 و روند شوری خاک (Kochia scoparia) یاکوش
 علیرضا کیانی معصومه صالحی  93 91 44728

  علیرضا کیانی  93 90 44152 ای زيرسطحیتوسعه تحقیقات و تجاری سازی آبیاری قطره 4

5 
 ینیپروتئ محصوالت یصنعت مهین دیتول یفن دانش تكوين
 یکشروغن عيصنا پسماند از يیفراغشا روش به کانوال

  علیرضا قدس ولی  92 89 45491

6 
های جو برتر و ديگر سازی الينبررسی خصوصیات مالت
 غالت )گندم و تريتیكاله(

20/10/1393 
 شماره فروست

46449 
 علیرضا قدس ولی  1393 1391

 -فاطمیان -قدس ولی
 صفرنژاد  -فالحی
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7 
تولید نیمه صنعتی محصوالت پروتئینی کانوال به روش 

 کشیپسماند صنايع روغنفراغشايی از 
 )پروژه خارج از سازمان تات(

جلسه مورخ 
07/07/1393 

 دانشگاه گلستان
1389 1393  

 
 علیرضا قدس ولی

 

8 
های زراعی و بررسی جنبه های زراعی، فنی و اقتصادی نظام

 تاثیر آنها بر پايداری تولید گندم در استان گلستان
  رضا کیانیعلی عباسعلی نوری نیا 1391 1/7/83 46072

9 
ای  زيرسطحی بر روی  بررسی امكان کاربرد آبیاری قطره

 چكانمرکبات و هلو و وضعیت تجمع ريشه در اطراف قطره
 علیرضا کیانی  1393 1391 46512

رحیم طبرسا و حسین 
 فريدونی

 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش -1-11

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی انجام تاریخ

 یانپا شروع
مجري 

 مسئول
 همکار مجري

1 
گلوکاناز بر -گلوکان و بتا-بررسی اثرات تغییر میزان بتا

 های کمی و کیفی مالت حاصل از ارقام جوويژگی
92003-9151-14-57-

14 
 علیرضا قدس ولی  94 92

 -عطیه صفرنژاد
 حسینعلی فالحی

2 
 آبیاری از استفاده با آب وریبهره و تولید مقايسه

 شوری و آبی کم شرايط رد يكدرمیان
  علیرضا کیانی  93 91 91115-14-57-4

3 
 یرو بر زيرسطحی  ایقطره آبیاری کاربرد امكان یبررس

 اطراف در شهير تجمع تیوضع و هلو و مرکبات
 چكانقطره

90042- 90001-14-
57-4 

  علیرضا کیانی  93 90

4 
 یهاپروژه ارزيابی " خاص طرح ایمرحله گزارش هيراا
 تحت آبیاری هایسیستم طرح) یباران یاریآب شده جراا

 گلستان استان یاراض محدوده در( فشار
 

 
91 

 
93 

 
 

 علیرضا کیانی
 

5 
ارزيابی جامع اثربخشی فنی، اقتصادی و زيست محیطی 
 اجرای سیستم های خاک ورزی حفاظتی در کشت گندم

90034-14-14-0 1/7/91 1/7/93  
 حمیدرضا
 صادق نژاد

 

 تشاراتان -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

 

سی
گلی

ان
 

1 

Effect of soil water management 

and different sowing dates on Maize 

yield and water use efficiency under 

drip irrigation system 

  
Archives of 

Agronomy and 

Soil Science 
1.7 

2015  

 

بهنام  -محمد تقی فیض بخش
 -حسن مختارپور -کامكار

 محمداسماعیل اسدی

2 
Effect of magnetized water on 

infiltration capacity of different soil 

textures 
 * 

Soil Use and 

Management 1.84 
2014 30 588-

594 

Mojtaba Khoshravesh 

and Ali-Reza Kiani 

 پژوهشی -مقاله علمی -2-3

ف
دی

ر
 

ال مجله نام مقاله عنوان
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامی

 علیرضا کیانی اخذ پذيرش ايران آب پژوهش جلهم یرسطحيز ایقطره ارییآب ستمیس يیکارآ نییتع 1

2 
ای اجرا شده در باغات های آبیاری قطرهارزيابی فنی سامانه

 ان گلستان،است
 های حفاظت آبپژوهش

 و خاک
1393 4 274-261 

مجتبی شاکر، موسی حسام، علیرضا 
 کیانی و مهدی ذاکری نیا
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 وری بارش و آبیاری تكمیلی در چند رقم گندم بررسی بهره 3
 های حفاظت آبپژوهش

 و خاک
1393 

 21جلد 
 5شماره 

 نیاو عباسعلی نوری علیرضا کیانی 173-155

4 
 ریتاث تحت نيریش ذرت در آب مصرف و كردعمل یررسب

 کاشت یالگو دو در یاریآب کم مختلف یهاوهیش
 آب حفاظت یهاژوهشپ
 گرگان دانشگاه "خاک و

 علیرضا کیانی اخذ پذيرش

5 

بررسی تأثیر زمان برداشت و انبارمانی بر خصوصیات کیفی 
 انگور رقم سرخ فخری شاهرود

تولید و فرآوری 
محصوالت زراعی و 

دانشگاه صنعتی  -غیبا
 اصفهان

 اخذ پذيرش
20/01/1393 

 علیرضا قدس ولی

6 

سازی بر خصوصیات فیزيكوشیمیايی و تأثیر فرآيند مالت
 آئرودينامیكی دو الين جو استان گلستان

تولید و فرآوری 
محصوالت زراعی و 

دانشگاه صنعتی  -باغی
 اصفهان

 سال
4 

12 95-87 

علیرضا قدس  -حمید بخش آبادی
امان محمد  -حبیب اهلل میرزايی -ولی

 -فرضیائی

7 
پژوهشهای علوم و صنايع  سازی با استفاده از شبكه عصبی مصنوعیپايش فرآيند مالت

دانشگاه  -غذايی ايران
 فردوسی مشهد

 اخذ پذيرش
ولی، محسن مختاريان، علیرضا قدس

 حمید بخش آبادی

8 
 بر جو ارقام یزن جوانه و ساندنیخ زمان مدت ریتأث یبررس

 آنها از حاصل مالت یفیک اتیخصوص و بتاگلوکان زانیم
 و علوم در نوآوری یمجلّه

 يیغذا فنّاوری
بهار 
93 

شماره 
 اول

43-33 
 سید ،  قدس ولی علیرضا قائمی، پرستو

 اردبیلی سیدين مهدی

9 
 جهت سردخانه در نگهداری مدت و برداشت زمان سازی بهینه
 انگور کیفی خصوصیات بهبود

 و علوم در نوآوری یمجلّه
 يیغذا فنّاوری

   
 محسن ولی، قدس رضا علی

 آبادی بخش حمید مختاريان،

10 
 و روغن یفیک اتیخصوص از یبرخ بر دانه پخت دمای ریتاث

 کلزا یدانه از حاصل کنجاله
 و علوم در نوآوری یمجلّه

 يیغذا فنّاوری
 اخذ پذيرش

 ،یول قدس ،یاستك ،یرستم
 دیآبا بخش ،یبوژمهران

11 
 پروتئینی محصوالت تولید در فراپااليش فرآيند سازیبهینه
 کانوال

 روغنی گیاهان پژوهشنامه
 ايران

 
جلد  
 دوم

 یول قدس رضایعل 16-1

12 
 خصوصیات بر زنی جوانه زمان مدت تأثیر بررسی

 گلستان استان جو واريته دو از حاصل مالت فیزيكوشیمیايی
 و علوم در نوآوری یمجلّه

 يیغذا ریفنّاو
سال 
 ششم

شماره 
 سوم

37-31 
 امیرحسین ،عامريان عرب فاطمه

 محمد ولی، قدس علیرضا راد، الهامی
 آرمین

13 
 نخود ارقام فیزيكی خصوصیات بر رطوبت میزان تاثیر بررسی
 گلستان استان

 و علوم در نوآوری یمجلّه
 يیغذا فنّاوری

سال 
 پنجم

شماره 
 دوم

62-51 
 ولی، قدس علیرضا ،آبادی بخش حمید

 رشیدزاده شیالن عبداللهی، امیر

14 
 استان جو رقم 4 فیزيكوشیمیايی و رويشی خصوصیات بررسی
 گلستان

 و علوم در نوآوری یمجلّه
 يیغذا فنّاوری

سال 
 پنجم

شماره 
 دوم

27-21 
 الهامی آبادی، بخش عامريان، عرب
 آرمین میرزايی، ، یول قدس راد،

15 
 جو غالتی یدانه هس سازی مالت خصوصیات بررسی
 تريتیكاله و گندم دار،پوشینه

 و علوم در نوآوری یمجلّه
 يیغذا فنّاوری

سال 
 پنجم

شماره 
 چهارم

32-25 
 عرب فاطمه ولی، قدس علیرضا

 آبادی بخش حمید عامريان،

16 
آبی بر راندمان استخراج روغن -بررسی تاثیر استخراج آنزيمی

 و میزان پروتئین کلزا

م و فناوری نوآوری در علو
 غذايی

93  31-37 
فهیمه آگاه، سودابه عین افشار، جالل 

 محمدزاده

 موسی حسام و علیرضا کیانی 343-336 8 1393 آبیاری و زهكشی ايران بررسی راندمان آبیاری در مزراع استان گلستان 17

18 
ارزيابی فنی و هیدرولیكی عملكرد سیستم آبیاری قطره ای 

 زيرسطحی
 422-413 8 1393 ی ايرانآبیاری و زهكش

رقیه باقری، موسی حسام،علیرضا 
 کیانی،ابوطالب هزارجريبی
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 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

 ارومیه اناير ه ملی خاک و محیط زيستکنگر 93 6 9و8 1
 یاریآب روش دو با تروژنین یاریکودآب ریتاث

 کود مختلف سطوح تحت ای وجويچه یباران
 نيریش ذرت عملكرد یاجزا و عملكرد بر

 محمد اسماعیل اسدی

 ارومیه ايران ه ملی خاک و محیط زيستکنگر 93 6 9و8 2
 در مرسوم و یحفاظت یکشاورز سهيمقا

 گلستان استان در ذرت کشت
 -اعیل اسدیمحمد اسم

 محمد حسین رزاقی

3 
30 
 و
1 

 اکتبر
 نوامبر

2014 12th Asian Maize 
Conference 

  
Water use efficiency of maize 

under different managements of 

crop residue and tillage 
 محمد اسماعیل اسدی

4 
27-
26 

8 1393 
سومین همايش ملی علوم و صنايع 

 غذايی
 قوچان ايران

های کمی و کیفی عصاره ی ويژگیبررس
 های غالتیحاصل از مالت دانه

امیر حسین  -الهه رازقندی
علیرضا  -الهامی راد

 حسین استیری -ولیقدس

5 
27-
26 

8 1393 

سومین همايش ملی علوم و صنايع 
 قوچان ايران غذايی

سازی بر برخی از تأثیر فرآيند مالت
های غالتی )گندم خصوصیات شیمیايی دانه

 جو( و

امیر حسین  -الهه رازقندی
علیرضا  -الهامی راد

 حسین استیری -ولیقدس

6  12 93 
نخستین همايش ملی دستاوردهای 

 نوين در کشاورزی
 گرگان ايران

تاثیر سامانه های خاک ورزی حفاظتی 
برپارامترهای عملكردی ماشین و انرژی 

 مصرفی تولید سويای تابستانه

حمیدرضا صادق نژاد، احمد 
 يفیشر

 تهران ايران کنگره بین المللی کشاورزی سالم    7
تاثیر مانوپروتئین ها بر پايداری امولسیون 

 های روغن درآب

جالل محمدزاده، علی 
 مرتضوی

8 29 7 1393 

مديريتملیهمايشدومین
تموسسهمزرعه،درآب

مهرآب،وخاکحقیقات
1393 

 کرج ايران
یاری شبیه سازی سناريوهای مختلف کم آب

 Aquacropگیاه سويا با استفاده از مدل 

علیروش،خوشمجتبی
 وکیانیرضا

 جعفریمهدی

 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

 1393 آبان  1

12th Asian Maize 
Conference and Expert 

Consultation on maize 

for food feed nutrition 

and environmental 

security. 

 بانكوک تايلند

"Water use efficiency of maize 

under different managements of 

crop residue and tillage" 
 

 محمد اسماعیل اسدی

 نامهانمقاله علمی صددرصد مستخرج از رساله/پای -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
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1 

بررسی سینتیک و بهینه سازی شرايط رشد 
مخمر کلويورومايسس مارکسیانوس به منظور 

تولید بیوامولسیفاير مانان با استفاده از پودر 
 آب پنیر

*  
پژوهش و نوآوری در 

 لوم و صنايع غذايیع
 93 3  

جالل محمدزاده، فريده 
طباطبايی يزدی، سید علی 
مرتضوی، رسول کدخدايی، 

 آرش کوچكی

2 

استخراج شده از بررسی تاثیر مانوپروتئین 
بر مخمر کلويورومايسس مارکسیانوس 

امولسیون شاخص های کیفی و پايداری 
 روغن درآب

*  
پژوهش و نوآوری در 

 یعلوم و صنايع غذاي
 93 4  

جالل محمدزاده، فريده 
، سید علی 2طباطبايی يزدی

مرتضوی، ، رسول کدخدايی 
 آرش کوچكی

 تجدید چاپ كتاب تالیفی یا تصنیفی -2-11

ف
دی

ر
 

 ناشر عنوان
 تاریخ

 انتشار
 نوبت چاپ مولفان اسامی

تعداد 

 صفحه
 امتیاز

1 
 آبیاری پنبه

 1393 علم کشاورزی ايران
 علیرضا کیانی و ابوالفضل

 فرجی

 آبیاری پنبه 149
 

 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
 

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  x  زبان تخصصی 2 اول 1394-1393 1

 پیام نور گرگان  *  ینهای کشاورزیماش 3 دوم 92-1391 2

 بهاران گرگان  *  تكنولوژی غالت 4 دوم 93 3

 موسسه غیرانتفاعی بهاران  *  روش های آبیاری 2 دوم 94-93 4

 هاي آموزشی و پژوهشیاندازي كارگاهطراحی و راه -3-2

ف
دی

ر
 

 درصد مشاركت محل مدت تاریخ عنوان

 50 استان گلستان روز 2 93ذرماه آ کارگاه آموزشی کشاورزی حفاظتی 1

 هاي آموزشی و پژوهشیتدریس در كارگاه -3-3

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان

ت 
مد

ت(
اع

س
(

 

 محل

1 
 شهرستان در کارشناسان و کشاورزان یژهيو آب بحران تيريمد کارگاه در سيتدر

 کالله

 کالله شهرستان  

2 
 شهرستان در کارشناسان و نکشاورزا یژهيو آب بحران تيريمد کارگاه در سيتدر

 گنبد

 گنبد شهرستان  

 مرکز تحقیقات گرگان   یعلم ئتیه یاعضا یارتقا فرم لیتكم ینحوه و نامه وهیش نامه، نيیآ آموزش 3

 آماده سازی زمین و کاشت گندم آبی و ديم 4
3/8/93

-
24 

مرکز آموزش جهاد کشاورزی 
 گلستان
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6/8/93 

 تعاونی روستايی گرگان 6 1393 ت سويا ويژه کشاورزان و پیمانكاران تكثیری بذر سوياتدريس در کارگاه آموزشی داش 5

 شرکت سويا بین 6 1393 تدريس در کارگاه آموزشی داشت سويا ويژه کشاورزان و پیمانكاران تكثیری بذر سويا 6

 شرکت دانه های روغنی 6 1393 تدريس در کارگاه آموزشی داشت سويا ويژه کشاورزان و پیمانكاران تكثیری بذر سويا 7

 مرکز آموزش شهید کريمی گرگان 4 1393 "تولید بذر با کیفیت "تدريس در کارگاه آموزشی  8

 8 1393 تدريس دوره ضمن خدمت آماده سازی زمین و کشت گندم ديم و آبی )آبیاری( 9
مرکز آموزشی عالی امام خمینی، 

 کرج

10 
محصوالت پايیزه ) مديريت آبیاری گندم، جو و تدريس در دوره آموزشی مرحله داشت 

 کلزا(
 شهرهای مختلف استان گلستان 50 1393

 مرکز آموزش شهید کريمی گرگان 18 1393 تدريس در دوره آموزشی آشنايی با سند ملی آب 11

 ) گرگان و تابعه( 6 1393 سازی زمین و کاشت گندم ديم و آبیآماده تدريس در دوره آموزشی 12

 ) گنبد و تابعه( 6 1393 سازی زمین و کاشت گندم ديم و آبیآماده دريس در دوره آموزشیت 13

 گرگان و غرب استان گلستان 8 1393 تدريس در دوره آموزشی داشت گندم 14

 گنبد و شرق استان گلستان 8 1393 تدريس در دوره آموزشی داشت گندم 15

 هاي آموزشی و پژوهشیشركت در كارگاه -3-4

ر
ف

دی
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 مرکز تحقیقات گرگان 4×16 18/12/1392-21 اخالق علمی و حرفه ای 1

 مرکز تحقیقات گرگان 4×16 11/12/1392-14 انديشه های سیاسی اسالمی و مبانی انقالب اسالمی 2

 گرگان 24 2/12/93 ارزيابی حسی روغن زيتون 3

 کرج 24 1393ابان  SWAT-CUPو نرم افزار  SWATمدل  4

5 
های ارگانیک و اصول آشنايی با محصوالت و فرآورده

 تولید آنها
 گرگان 6 1393دی ماه 

 هاي آموزشی/ ترویجیتدریس در كالس -3-5

 تاریخ عنوان ردیف
مدت 

 )ساعت(
 محل

1 
تدريس کارشناسان ناظر و کشاورزان پیشروی مديريت جهاد کشاورزی  -

 کالله و مراوه تپه پیرامون آبیاری گندم و جو و کلزاشهرستانهای 
 کالله 6 21/10/93

 هاي تحقیقاتیروز مزرعه یا هفته انتقال یافته -3-6

ف
دی

ر
 

 تاریخ مدت )ساعت( محل عنوان

 10/9/93 6 ايستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان کاشت گندم 1
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 برنامه رادیویی یا تلویزیونی -3-8

ف
دی

ر
 

محل  نوع عنوان

 انجام

 تاریخ
 تلوزیونی رادیویی

 یعل در یكیپالست پوشش با یعامر یآقا یفرنگ توت کشت مزرعه از یونيزيتلو لمیف هیته 1
 آباد

 21/02/93 آباد یعل * 

 21/02/93 آباد یعل *  آباد یعل در یحفاظت یکشاورز مزرعه از یونيزيتلو لمیف هیته 2

 یبرا 30/4/93 دوشنبه روز در آباد یعل در یحفاظت یکشاورز زرعهم از یونيزيتلو لمیف هیته 3
 .شد پخش 12/5/93 كشنبهي روز در که یکشاورز بازار یسراسر شبكه

 30/4/93 آباد یعل * 

 ايسو مزارع یاریآب هیتوص و دنگالن در ايسو مزرعه یباران یاریآب از یونيزيتلو لمیف هیته - 4
 روز همان شب شنبه در که گلستان سبز یمایس یبرا  5/93/ 4 شنبه روز در کشاورزان به
 .شد پخش گوناگون اخبار قسمت در 23 و قهیدق 45 و 20 ساعت یخبر بخش دو در

 5/93/ 4 دنگالن * 

 سخنرانی علمی -3-9

ف
دی

ر
 

 محل برگزاري عنوان

 سطح

 تاریخ

ی
مل

 مركز استان 

 93اسفند  x   13 اه آزاد اسالمی گرگاندانشگ راهكارهای افزايش بهره وری آب در کشاورزی 1

 25/10/93  *  سازمان جهاد کشاورزی گلستان آشنايی با مفاهیم اولیه مكانیزاسیون 2

بهینه سازی شرايط استخراج مانوپروتئین از مخمر  3
 کلويورومايسس مارکسیانوس

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 
 کشاورزی

   30/7/93 

 93آذر     هفته پژوهش ) مرکز تحقیقات ( ها در مواد غذايی )مانوپروتئین ها( کاربرد بیوامولسیفاير 4

 مسئولیت پژوهشی و اجرایی -4

 نامه هاي دوره كارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان -4-1

ف
دی

ر
 

 عنوان
 تعداد

 واحد

 تاریخ

 دفاع
 انجام محل دانشگاه دانشجو نام

 سمت

ما
هن

را
 

ور
شا

م
 

 *  دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان حسین بهلول   نه خاک ورزی و مصرف نیتروژن بر گیاه گندمبررسی چند ساما 1

  6 تولید وارزيابی کیک بدون گلوتن از ذرت با کیفیت پروتئین باال 2
 دانشگاه منابع طبیعی گرگان خانم يا نپی

راهنمای 
 مشترک

 

 *  آزاد دامغان خانم مهر موسوی  6 وياتولید وارزيابی کیک با استفاده از شیرين کننده است 3

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

ف
دی

ر
 

 عنوان

 تعداد

 واحد
 

 تاریخ

 دفاع
 دانشجو نام

 دانشگاه

 انجام محل

 سمت

ما
هن

را
 

ور
شا

م
 

 
1 

های متفاوت کاشت بر عملكرد در تاريخ آبیاریکمبررسی اثرات 
 DSSATای و ارزيابی مدلذرت دانه و اجزای عملكرد

6  
محمد تقی فیض 

 بخش

دانشگاه علوم کشاورزی 
 و منابع طبیعی گرگان

 x 
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 عضویت در هیات تحریریه مجالت علمی معتبر -4-5

ف
دی

ر
 

 درجه مجله صاحب امتیاز عنوان مجله

1 
عضو هیئت تحريريه مجله الكترونیک کشاورزی و منابع 

 2×طبیعی گلستان
 ترويجی -علمی گاه علوم کشاورزی گرگاندانش

 پژوهشی-علمی دانشگاه فردوسی مشهد مجله آب و خاک 2

 ترويجی-علمی های روغنیکانون هماهنگی دانش و صنعت دانه پژوهشنامه گیاهان روغنی ايران 3

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

ف
دی

ر
 

 تاریخ برگزاري ريمحل برگزا عنوان همایش

 نقش سطح

 عضو پانل استانی ملی الملیبین
عضو كمیته 

 علمی/اجرایی

 خاک و آب یمهندس کنگره نیولا 1
 منابع و یکشاورز سيپرد

 کرج-تهران دانشگاه یعیطب
30/02/1393  *  *  

2 
بیست و دومین کنگره علوم و صنايع 

 غذايی ايران
 * *  *  9/06/1393و8 دانشگاه کشاورزی گرگان

3 
سومین همايش ملی علوم و صنايع غذايی 

 قوچان
 *   *   قوچاندانشگاه آزاد 

 هاي فنیعضویت در كمیته -4-8

ف
دی

ر
 

 محل عنوان

 مدت سطح ابالغ مشخصات

( ساعت)

 شركت

 در

 جلسات

 مركز استانی ملی تاریخ شماره
بخ

 ش

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

    *  22/1/90 12/5449  ارگروه تخصصی غرب استان گلستانک 2

    *  12/2/90 13/51  هماهنگی امور پژوهشی گروه آبیاری 3

    *  23/05/1390 63618 سازمان جهاد کشاورزی زراعت و باغبانی 4

  *      مرکز تحقیقات کمیته فنی بخش فنی و مهندسی 5

    *    شاورزیسازمان جهاد ک پسماندهای کشاورزی 6

     *   مرکز تحقیقات های روغنیکارگروه صنعت کانون دانه 7

    *  22/1/90 12/5449  کارگروه تخصصی غرب استان گلستان 8

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

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

    *  8/6/90 70159 جهاد گلستان ظام کشت کشاورزیالگو و ن 11

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

    *  23/5/90 63618 گرگان کارگروه زراعت و باغبانی 13
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     * 12/5/90 14462/11 گرگان های روغنی کشورکانون هماهنگی دانه 14

15 
 شورای تحقیقات، آموزش و ترويج

 کشاورزی استان گلستان
    *  16/6/90 73350 گرگان

16 
کارگروه صنعت کانون هماهنگی دانش و 

 های روغنی کشورصنعت دانه
     * 24/3/90 20/88/123 گرگان

17 
کمیته تخصصی بخش تحقیقات فنی و 
 مهندسی موئسسه تحقیقات پنبه کشور

     * 6/10/90 283/4639 موئسسه تحقیقات پنبه کشور

    *  1/10/90 128034 سازمان جهاد کشاورزی گلستان کمیته فنی زراعت استان 18

        یسازمان جهاد کشاورز یحفاظت یخاک ورز 19

20 
سازمان جهاد  ستاد برداشت غالت

 یکشاورز
        یسازمان جهاد کشاورز

        موسسه تحقیقات پنبه کشور کمیته فنی به زراعی 21

22 
ستفاده پايدار از منابع آب برای گروه کار ا

 تولید محصوالت کشاورزی
     x   تهران

    *    یسازمان جهاد کشاورز کار گروه آب و خاک و صنايع 23

24 
 2×کارگروه سند توسعه کشاورزی استان

 نفر
    *    یسازمان جهاد کشاورز

 شركت در جلسات فنی-4-9

ف
ردی

 

 محل عنوان
 رد كتشر مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استانی ملی تاریخ شماره (ساعت)جلسات

1 
شرکت در جلسه کارگروه شرق و غرب 

 استان
سازمان جهاد 

 کشاورزی
12/5449 22/1/90  *    

2 
شرکت در کمیته مشترک بهینه سازی بهینه 

 سازی مصرف آب کشاورزی

شرکت سهامی 
آب منطقه ای 

 استان
 16/3/90  *    

3 
صصی مبنی بر نقد و بررسی کارگروه  تخ

 کارآيی مصرف آب در کشت مستقیم برنج
سازمان جهاد 
 کشاورزی استان

32091 9/3/90  *    

4 
شرکت در جلسه آمايش زمین پیرامون 

 الگوی کشت استان
    *  24/2/90  استانداری

   *      گروه پژوهشی صنايع غذايی 5

    *     شورای تحقیقات استان 6

   *      پژوهشی مرکزشورای  7

  *       کمیته فنی بخش فنی و مهندسی 8

    *     کار گروه زراعت و باغبانی 10

     *    های روغنیجلسات کانون دانه 11

      24/6/90  سازمانشرکت درجلسه سازمان جهادکشاورزی   12
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 تقدیر و تشویق -4-10

ف
دی

ر
 

 مقام اعطاكننده نوانع
 سطح

 تاریخ
 مركز استانی ملی

 پژوهشگر برگزيده 1
رئیس و دبیر ستاد برگزاری هفته 

 پژوهش استان
 *   

 هاي اجراییمسئولیت -4-11
ف

ردي
 

 سطح

 عنوان

 فعالیت انجام تاريخ ابالغ مشخصات

وه
گر

گاه 
ست

اي
 

ش
بخ

کز 
مر

ن 
عاو

م
 

کز
مر

س 
ريی

 

 اريخت تا تاريخ از تاريخ شماره

  04/0301390 04/0301390 1/283/1681 مسئول هماهنگی امور پژوهشی گروه صنايع غذايی     * 1

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

 29/12/1390 01/01/1390 24/03/1390 20/88/123 های روغنیرئیس کارگروه صنعت کانون دانه *     3

4 
رياست سازمان جهاد کشاورزی 

 گلستان

عضو شورای تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی 
 استان گلستان

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

5 
معاونت علمی و فناوری رياست 

 جمهوری
 12/05/1390 12/05/1390 14462/11 های روغنیعضو کانون هماهنگی دانه

 2به مدت 
 سال

6 *     
هشی صنايع غذايی مرکز تحقیقات مسئول گروه پژو

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

 * پیرامون الگوی کشت استان

 شرکت در جلسه کارگروه تخصصی برنج 13
مديريت زراعت 
 سازمان جهاد 

1/283/1920 5/4/90  
 
* 

   

15 

شرکت در جلسه کارگروه آمايش محیط 
زيست و توسعه پايدار پیرامون ارائه 

دستورالعمل های اجرايی طرح اصالح 
 الگوی کشت استان

درمحل ساختمان 
 2شماره 

 استانداری گلستان
 14/4/90  

 
 
* 

   

 مديريت بقايای گیاهی 16
جهاد  سازمان

 کشاورزی
   *    

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

  *      گرگان کمیته فنی بخش 18

19 
شرکت در جلسات کمیته فنی الگوی کشت 

 استان
سازمان جهاد 
 کشاورزی استان

 24/7/90  *    

20 
شرکت در جلسه کمیته راهبردی )آبیاری 

 تحت فشار(
سازمان جهاد 

 اورزی استانکش
       

 مديريت بقايای گیاهی 21
سازمان جهاد 

 کشاورزی
       

 کشاورزی حفاظتی در مناطق مرطوب 22
سازمان جهاد 

کشاورزی 
 مازندران

       

        موسسه پنبه  بررسی پروژه های تحقیقاتی 23

    *    مرکز کارگروه آب، خاک و صنايع 24
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 1390اسفند  14/1/90   مديريت سايت مرکز *     7

   02/09/93 1/283/6391 عضو کارگروه کارشناسان خبره منتخب مرکز *     8

9 
رياست سازمان جهاد کشاورزی 

 گلستان

ان جهاد کشاورزی عضو کارگروه بیوتكنولوژی سازم
 استان

13/68309 20/06/93   

10 
رياست سازمان جهاد کشاورزی 

 گلستان
   29/02/93 5/20335 عضو کمیته کارشناسی تدوين سند توسعه کشاورزی

 هاي دانش محورفعالیت -5

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

ف
دی

ر
 

محل انجام  عنوان

 فعالیت

 شاملاسامی همکاران) انجامتاریخ 

 پایان شروع (متقاضی نام

 
1 

تولید نیمه صنعتی محصوالت پروتئینی کانوال به روش 
 کشیفراغشايی از پسماند صنايع روغن

دفتر طرحهای 
نوين وزارت 

صنعت، معدن و 
 تجارت

1389 1393 

سید  -علیرضا قدس ولی
جالل -محمد علی رضوی

يحیی  -محمدزاده
 ابومردانی

 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 

 پايان شروع

1 
بررسی فن آوری مغناطیسی آب روی گرفتگی قطره 

 چكانها در روش ابیاری قطره ای
مرکز تحقیقات 

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

2 
بررسی کارايی مصرف آب تحت مديريت های مختلف بی 

 خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم در کشت سويا
مرکز تحقیقات 

 گلستان
88 90 

249/6294 
20/9/89 

 محمد اسماعیل اسدی

3 
بررسی کارايی مصرف آب تحت مديريت های مختلف 

 خاک ورزی در کشت ذرت
مرکز تحقیقات 

 ستانگل
88 90 

249/5769 
25/8/89 

 محمد اسماعیل اسدی

4 
های ترين روش تولید مالت )سمنو( از واريتهتعیین مناسب

 مختلف تجاری و ارزيابی خواص کمی و کیفی آن
 موسسه

 فنی و مهندسی
1389 1391 

249/983 
27/02/90 

 عادل میر مجیدی

5 
ناظر پروژه تحقیقاتی خاص تحت عنوان: بررسی امكان 

ربرد آبیاری قطره ای زيرسطحی بر روی مرکبات و هلو کا
 و وضعیت تجمع ريشه در اطراف قطره چكان 

مرکز تحقیقات 
 گلستان

1390 1392 
249/6359 
16/11/90 

 علیرضا کیانی

6 

الحاق ضمائم مناسب در جلوی يک رديف کار جهت 
شماره  -انجام توام عملیات خاک ورزی نواری و کاشت

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 های خاک ورزی حفاظتی بر خواص 

 –-فیزيكی خاک، بازده انرژی و عملكرد سويای تابستانه
موسسه  5/2/91مورخ  249/654غ طی نامه شماره ابال

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 دکتر احمد شريفی    فنی و مهندسی

8 
ناظر پروژه تحقیقاتی مستقل تحت عنوان: مقايسه تولید  

و بهره وری آب با استفاده از آبیاری يک در میان در 
 شرايط کم آبی و شوری )مطالعه موردی روی گیاه ذرت(

 علیرضا کیانی    
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تأثیر بسترهای مختلف کشت قارچ خوراکی صدفی  9
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

 1393 تربیت مدرس -يرانمجله علوم و صنايع غذايی ا پژوهشی -عنوان مقاله علمی 2داوری  1

 1393 علوم و فناوری غذايینوآوری درمجله  پژوهشی -عنوان مقاله علمی 15داوری  2

 پژوهشی -عنوان مقاله علمی 2داوری  3
دانشگاه شهید  -و صنايع غذايی ايرانتغذيه مجله علوم 

 بهشتی
1393 

4 
 یمحمد گل عملكرد بر یسطحريز و یسطح یاقطره یاریآب ریثتا

 یاریآب مختلف یهاميرژ تتح

IJSWR 
09/04/1393 

5 
 در CERES-Maize و AquaCrop هایمدل عملكرد بررسی
 ذرت عملكرد  و خاک آب بیالن اجزاء برآورد

IJSWR 
27/02/1393 

6 
 از پس SWAP سازیشبیه مدل در محصول عملكرد برآورد هبودب

 ایماهواره داده با رسانی روزبه

IJSWR 
14/02/1393 

7 
 از استفاده با یاریآب شبكه کشت یالگو اهانیگ یآب ازین نییعت

ArcET (فارس درودزن دشت یمورد مطالعه) 

IJSWR 
20/01/1393 

8 
 خاک رطوبت حفظ یرو کمپوستیورم و سوپرجاذب اثرات یسهيمقا
 یاریآب آب یشور مختلف سطوح در

IJSWR 
18/01/1393 

9 
 و یحفاظت یورز خاک ثرا یبررس: عنوان با يینها گزارش یداور

 پنبه -گندم تناوب در آب مصرف يیکارا بر یاریآب یها روش

 موسسه پنبه
1393 

 1393سال  مجله نگهداری و فرآوری مواد غذايی پژوهشی -عنوان مقاله علمی 6داوری  10

11 
پروپوزال تحقیقاتی با عنوان بررسی کارايی ماشین وش چین در ارقام 

 جديد پنبه 
 3/12/93 قات پنبه کشورموسسه تحقی

 93شهريور  بیست و دومین کنگره ملی صنايع غذايی مقاله 2 12

 93دی  گزارش نهايی موسسه فنی و مهندسی يک فقره 13

 93آبان  سومین همايش ملی علوم و صنايع غذايی قوچان مقاله 5 14

 1393مهر تا آذر  پژوهشی تحقیقات آب و خاک دانشگاه تهران-مجله علمی مقاله  6داوری  15

 1393آبان و تا دی  پژوهشی آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد-مجله علمی مقاله 4داوری  16

 1393آبان تا دی  پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی-مجله علمی مقاله 4داوری  17

 پژوهشی آبیاری و زهكشی ايران-مجله علمی مقاله 10داوری  18
مهر تا دی ماه 

1393 

 1393آذر تا اسفند  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی فقره گزارش نهايی و پروژه تحقیقاتی 3ابی و داوری ارزي 19
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 ي گزارش تحلیلی(بازدیدهاي فنی )با ارایه -5-8

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل بازدید مجري برگزاري عنوان

 سطح

ی
مل

ن 
ستا

ا
 

كز
مر

ش 
خ

ب
 

 سد ومهح سوار سنگر دیتول یتعاون یاراض از ديبازد 1
 و ینیحس دکتر همراه  هكتار 2200 وسعت به ریوشمگ

 یفرج دکتر
 

 سد حومه سوار سنگر
 ریوشمگ

24/01/93   *  

 طرح از  گلستان استان استاندار صادقلو دکتر یآقا ديازد 2
 آباد یعل یحفاظت یکشاورز

   *  09/02/93 آباد یعل 

 یكیپالست پوشش با یفرنگ توت کشت مزرعه از ديازد 3
 آباد یعل در

 آباد یعل 
و  18

21/02/93 
  *  

 ده ،یهكتار کي تونيز کشت تحت یاراض از ديبازد 4
 کرند سبز یصحرا دیتول یتعاون  یهكتار صد و یهكتار

 گرگان یلومتریک 200 در واقع
 

 یصحرا دیتول یتعاون
 کرند سبز

12/03/93   *  
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 بخش تحقیقات منابع طبیعی -4
 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 

جمع آوری گونه های چوبی) درختی، درختچه 
ای و بوته ای( بومی و انصاری رويشگا های 

هیرکانی و زاگرس به منظور غنی سازی 
 هشناسی ملی ايران) فاز اول(بیولوژيک باغ گیا

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

—کريم مقصودلو

 کريمی دوست

2 
شناخت وضعیت اجتماعی ، معیشتی و مشارکتی 

جوامع روستايی و عشايری ساکن در محدوده 
 مناطق خطر آتش سوزی جنگل

 سید اخالقی 93 91 *  91042-09-09-0
سید زيدا... 

 ظمیمیرکا
 -کريمی دوست 
 کريم مقصودلو

3 
تحقیق و بررسی در روش های مديريت پايدار 

 93 91 *   جنگل در اکوسیستم های جنگلی خزر) وطنا(
مصطفی 
 جعفری

 کريمی دوست
کريم  -میرکاظمی

 مقصودلی

4 
تحقیق و بررسی در روش های   مديريت پايدار 

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

مصطفی 
 جعفری

محمد کريم 
 مقصودلو

  -کريمی دوست
 میرکاظمی

5 
بررسی اثرات تغییرات اقلیمی برخی از گونه های 

 درختی در اکوسیستم های جنگلی
89070-09-09-

02 
 * 91 93 

مصطفی 
 جعفری

محمد کريم 
 مقصودلو

کريمی   -میرکاظمی
 دوست

6 
بررسی خصوصیات مورفولوژيكی، شیمیايی، 

 Zelkovaیكی چوب آزاد فیزيكی و مكان

carpinifolia 

  شامحمد امیری 1393 1391 *  91009-09-57-2
 فخريان

 حسینخانی,فامیلیان
 گلبابايی

7 
 5تهیه و نگارش فلور ايران به زبان فارسی 

 جنس از تیره میخک
 - فاطمه فدائی مصطفی اسدی 7/95 7/92 *  92140-09-57-2

8 
رگان بررسی روشهای کشت و استقرار پهن ب

استان گلستان )مطالعه موردی  –علفی دائمی 
hedysarrum wrightnatum) 

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

9 
ارزيابی جمعیتهای مهمترين گندمیان علوفه ای 

 چندساله در مناطق مختلف رويشی کشور
89001-8902 – 

09 – 09 – 01 
 انیيدکتر قصر 1393 1389  ملی

 المرضا ناصریغ
 

 -سید علی حسینی
 حسن اکبر پور

10 
بررسی عملكرد برخی گونه های اکالیپتوس در 

 دوره های بهره برداری کوتاه مدت
89001-8904-
09-09-014 

 * 1389 1393 
علیرضا مدير 

 رحمتی
 غالمعلی غالمی

–مدير رحمتی 

 -کالگری–قاسمی 
کريمی  -میرکاظمی

 دوست

11 
تقرار پهن برگان بررسی روشهای کشت و اس

 Astragalus rawlinsianusعلفی
  حسینی فیاض 1395 1391 *  222/13679

12 
بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان 

 Astragalus onobrychisعلفی
  حسینی- فیاض 1395 1392 *  222/13679
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13 
بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان 

 Astragalus ciamphylantusعلفی
 حسینی حسینی)حبیب( فیاض 1395 1392 *  222/13679

14 
بررسی سازگاری گیاه جاتروفا در مناطق 

 کريم مقصودلو هاشم کنشلو 95 91 *   گرمسیری و نیمه گرمسیری استان گلستان
کريمی  -میرکاظمی

 سپیده زوار-دوست

15 

 حفاظت آوری،شناسايی،ارزيابی مقدماتی و جمع

 ژن بانک تقويت منظور به دارويی گیاهان بذور

 گلستان – دوم( )فاز
87046-09-09-0  * 87 91 

علی اشرف 
 جعفری

 محمدعلی دری حسین قربانی

16 
 حفاظت آوری،شناسايی،ارزيابی مقدماتی و جمع

 ژن بانک منظور تقويت به مرتعی گیاهان بذور

 گلستان– سوم( )فاز
89053-09-09-0  * 89 93 

علی اشرف 
 جعفری

 حسین قربانی
 قصودلو،دری ،م

 ابرسجی

17 
بررسی تولید و غنای گونه های گیاهی 

 -اکوسیستم های استپی ، نیمه استپی و علفزار
 گمیشان -استان گلستان

  حسینی جلیلی 1396 1393 *  1-12-6405

18 
بررسی تولید و غنای گونه های گیاهی 

 -اکوسیستم های استپی، نیمه استپی و علفزار
 پاشايلق -استان گلستان

  حسینی- جلیلی 1396 1393 *  2-12-6405

19 
بررسی تولید و غنای گونه های گیاهی 

 -اکوسیستم های استپی ، نیمه استپی و علفزار
 چناران مراوه تپه -استان گلستان

  حسینی جلیلی 1396 1393 *  3-12-6405

20 
ارزيابی جمعیت مهمترين گندمیان  علوفه ای 

 چند ساله گلستان
12-5658 

 فیاض 1393 1389 * 
 حسینی ناصری

21 
طرح بررسی تولید و غنای گونه های گیاهی در 

 اکوسیستم های استپی ، نیمه استپی و علفزار
93002- 9353- 

09 -  09-  017 
 96مهر 93مهر  * 

اسماعیل 
 مقصودلو

 * دکتر عادل جلیلی

 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص( -1-2

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامی تاریخ نوع

 همکار/همکاران مجري/مجریان مجري مسئول پایان شروع پروژه طرح

1 
 5تهیه و نگارش فلور ايران به زبان فارسی 

 جنس از تیره میخک
92140-09-57-

2 
 - فاطمه فدائی مصطفی اسدی 7/95 7/92 * 

 طرح یا پروژه استانی )خاص( -1-3
ف

دی
ر

 

 شماره مصوب عنوان
 اسامی تاریخ نوع

 همکار/همکاران مجري/مجریان مجري مسئول پایان شروع ژهپرو طرح

 ناصری-مفیدی خواجه  حسینی 94 93  * - اصالح مراتع با گونه گون علوفه ای  1

2 

فايده تغییر کاربری  –تجزيه وتحلیل هزينه 
اراضی در جنگل های استان گلستان مطالعه 

موردی حوزه کردکوی و حوزه چهل چای 
 مینودشت 

7048- 123294 

 
 علی صالحی  1394 1392  *

 -ناصری  -االزمنی
اسداله  -مقصودلو

 کريمی دوست

3 
ارزيابی اثر اجرای طرح خروج دام از جنگل روی 

 تجديد حیات طبیعی جنگل
   1392  

اسدا... کريمی 
 دوست

اسدا... کريمی 
 دوست

میرکاظمی،مقصودلو، 
االزمنی، صالحی، 
 ناصری، مالداری

میرکاظمی،مقصودلو، ا... کريمی داساسدا... کريمی   1392   ومی مناسب برای جگلكاری بررسی گونه های ب 4
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صالحی، االزمنی،  دوست دوست      جنگلی تخريب يافته در ارتفاعات
 ناصری، قربانی

 طرح یا پروژه استانی )غیرخاص( -1-4

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول

مجري

مجریا/

 ن

 همکار/همکاران

1 
 فون و گیاهی پوشش روی سوزی آتش اثر

 گلستان استان لوه جنگل خاکزی حشرات
2-57-09-

92141 
  29/6/97 1/7/1392  طرح

علی 
 صالحی

  -االزمنی   -محمدعلی دری
 -محمدکريم مقصودلو -ناصری

سیدمرسل   -اسداله کريمی دوست
وحیدرضا  -رسول امید  -احمدی

 حمید يارمند  -نیری فسخودیم

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

ف
ردی

 

 عنوان
شماره 

فروس

 ت

محل 

انجام 

 فعالیت

 اسامی تاریخ انجام

وع
شر

ن 
ایا

پ
ي  

جر
م

ئو
س

م

ل
ي 

جر
م

 

ار
مک

ه
 

1 
جمع آوری و  شناسايی حشرات بذر خوار گیاهان مرتعی)بجز 

 لگومها(

در 
شرف 
 انجام

استان 
 گلستان

1388 
1392 
باتمدي

 د

حمید 
 يارمند

میرمرسل 
 احمدی

قاسمعلی 
 ابرسجی

 ترویجی )خاص( –پروژه تحقیقی  -1-7

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ

شروع
 

ن
پایا

 

مجري/م

 جریان
 همکار/همکاران

1 
 گیاهان بذور حفاظت آوری،شناسايی،ارزيابی مقدماتی و جمع

 سوم( ز)فا ژن بانک منظور تقويت به مرتعی
89053-09-09-0 89 93 

علی اشرف 
 جعفری

حسین قربانیمحمدعلی  دری ،محمدکريم 
 مقصودلو،قاسمعلی ابرسجی

 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
 همکارانهمکار/ مجري/مجریان

1 
بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم های جنگلی با تاکید 

 بر مطالعات فنولوژی گونه راش
 *   

سید 
 زيدا...میرکاظمی

 مصوب در کار گروه

2 
بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم های جنگلی با تاکید 

 بر مطالعات فنولوژی گونه بلوط
 *   

سید 
 زيدا...میرکاظمی

 وب در کار گروهمص

   *  بررسی طرز تربیت دانه زاد ناهمسال راش 3
سید 

 زيدا...میرکاظمی
 مصوب در موسسه

4 
منطقه   چهار گونه دارويی در  و امكان کشت  بررسی سازگاری

 گرگان
      

5 
بررسی تعداد بهینه جست ها از طريق تنک کردن در جست گروه 

 لن های صنوبر )فاز دوم(ها به منظور افزايش میزان تولید در ک
***وو

333ووج

*****

*****

** 

در حال 
تصويب در 

 
غالمعلی  7777

 غالمی
علیرضا مدير  7

رفعت ا...  –رحمتی 
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*666ج
***ج

 ج77

*****

*****

****` 

موسسه جنگلها 
 و مراتع

* 

محسن  –قاسمی 
سید زيد  -کالگری

 ا... میرکاظمی

6 
 Atriplex  مرتعیبررسی کشت و استقرار گونه "

verruciferum   در مراتع شور و قلیايی استان گلستان
 ربربببببررسی کشت "

****

* 
 

  در دست

 ددر بررسی
   حسینی

7 
مرسل  91-11-1  * بررسی آفات زعفران و روشهای کنترل آنها در استان گلستان

 احمدی
  

 × .Populus alba L یاگونهنیدورگ ب یكیتوژنتیمطالعه س 8

P. euphratica Oliv 
 ** 3/8/93 - 

لبب فاطمه فدائی 
 بنتتتل

علی جعفری 
 مفیدآبادی

 گزارش نهایی پروژه )/طرح( -1-10

ف
دی

ر
 

 عنوان
شماره 

 فروست

 اسامی تاریخ انجام

 پایان شروع
مجري 

 مسئول

مجري/مجر

 یان
 همکار/همکاران

1 
بررسی خصوصیات مورفولوژيكی، شیمیايی، فیزيكی و 

جنگل لوه استان  Cerasus aviumمكانیكی چوب آلوکک 
 گلستان

88002-8708-
09-57-12 

1388 1390 
حسین 

 حسینخانی
 

شامحمد 
 امیری

 فامیلیان فخريان
 حسین حسینخانی

 فرداد گلبابايی
 سیدزيدا.. میرکاظمی

 حبیب ا.. اکبرزاده
 بهزاد شهرياری

2 
بررسی خصوصیات چوب سیمان تهیه شده از پسماندهای 

 کشاورزی
88012-09-09-

2 
1388 1391 

 فرداد گلبابايی
 

 

 حسینخانی نوربخش
 کارگرفرد

 حاجی حسنی
 کامیار صالحی
 شامحمد امیری

3 
 Saginaتهیه و نگارش فلور جنس 

L.(Caryophyllaceae) ايران به زبان فارسی 
 - فدائیفاطمه  اسدیمصطفی  29/12/92 1/7/91 46012

4 
بررسی تغییرات وضعیت مرتع به منظور دستیابی به روش 

 ناسب برای تعیین وضعیت و گرايش اکوسیستمهای مرتعیم
87072-09-09-

04 
1391 1387 

دکتر 
 شاهمرادی

غالمرضا 
 ناصری

 -خطیر نامنی-اکبرپور
 غالمرضا شاهینی،...

5 
بررسی تعداد بهینه جست ها از طريق تنک کردن در جست 

 گروه ها به منظور افزايش میزان تولید در کلن های صنوبر
 1387 1391  

غالمعلی 
 غالمی

مدير رحمتی، قاسمی ، 
 سید زيد ا... میرکاظمی

 

 پارسايی ، نعمتی حسینی فیاض 92 91 در دست اقدام فاز دوم استان گلستان -شناخت مناطق اکولوزيک کشور 6

 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش -1-11

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی انجام تاریخ

 پایان شروع
مجري 

 مسئول
 همکار جريم

1 
بررسی خصوصیات مورفولوژيكی، شیمیايی، 

 Zelkovaفیزيكی و مكانیكی چوب آزاد 

carpinifolia 

91009-09-57-
2 

 شامحمد امیری  1393 1391
 حسینخانی فامیلیان فخريان

 گلبابايی

2 
 5تهیه و نگارش فلور ايران به زبان فارسی 

 جنس از تیره میخک
92140-09-57-

2 
7/92 7/95 

ی مصطف
 اسدی

 - فاطمه فدائی
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3 

بررسی روشهای کشت و استقرار پهن 
استان گلستان  –برگان علفی دائمی 

 hedysarrum)مطالعه موردی 

wrightnatum) 

91034-09-09-
0 

1391 1395 
مهندس 

 فیاض
  غالمرضا ناصری

4 
ارزيابی جمعیتهای مهمترين گندمیان علوفه 

ای چندساله در مناطق مختلف رويشی 
 کشور

89001-8902 – 
09 – 09 – 01 

1389 1393 
دکتر 

 انیيقصر
 غالمرضا ناصری

 
حسن اکبر  -سید علی حسینی
 پور

5 
ارزيابی جمعیتهای مهمترين پهن برگان 

علوفه ای چندساله در مناطق مختلف 
 رويشی کشور

89002-8902 – 
09 – 09 – 01 

1389 1393 

دکتر 
 انیيقصر
 

 حسن اکبرپور
 غالمرضا ناصری

 

6 
روشهای کشت و استقرار پهن  بررسی

 Astragalusبرگان علفی

rawlinsianus 

222/13679 
08/03/1391 

  حسینی فیاض 1395 1391

7 
بررسی روشهای کشت و استقرار پهن 

 Astragalus onobrychisبرگان علفی
222/13679 

08/03/1391 
  حسینی- فیاض 1395 1392

8 
بررسی روشهای کشت و استقرار پهن 

 Astragalusیبرگان علف

ciamphylantus 

222/13679 
08/03/1391 

 حسینی حسینی)حبیب( فیاض 1395 1392

9 
بررسی آفات زعفران و روشهای کنترل آنها 

 در استان گلستان
 1391 1393 

مرسل 
 احمدی

  

10 
 آوری،شناسايی،ارزيابی مقدماتی و جمع

منظور  به مرتعی گیاهان بذور حفاظت
  سوم( )فاز ژن بانک تقويت

-09-09-0 
89053 

92 93 
علی اشرف 

 جعفری
 حسین قربانی

محمدعلی  دری ،محمدکريم 
 مقصودلو،

 قاسمعلی ابرسجی

 انتشارات -2

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

 

ف
دی

ر
 

 مقاله عنوان

 زبان

 مجله نام
ضریب 

ال تاثیر
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامی

ی
س

ار
ف

 

س
گلی

ان

ي
 

1 

Assessment of land suitability and 

the possibility 
and performance of a canola 

(Brassica napus L.) – 
soybean (Glycine max L.) rotation 
in four basins of 
Golestan province, Iran 

 * 

The Egyptian 

Journal of 

Remote Sensing 

and Space 
Sciences 
www.sciencedirec

t.com 

 2014 17 95-104 

Behnam Kamkar, 

Mohammad Ali 

Dorri, Jaime A. 

Teixeira da Silva 

2 Dwarf Mistletoe-infected Juniperus 

polycarpos in Iran 
 * Forest 

Ecosystems 
 

2014 
  

ABOLFAZL 

DANESHVAR 

3 
Studies on genetic diversity in 

Equisetum L. from North of Iran 

using RAPD markers 
 * BIOINFOLET - 2014 (3B) 11 

939-
934 

 -2مونا سلیم بهرامی،  -1
 -3آرمان محمودی اطاقوری، 

سیدکمال  -4فاطمه فدائی، 
افسانه  -5کاظمی تبار، 

 پ. ل. يونیال -6کلبادی، 

4 
تاثیر نوع پوشش گیاهی بر رواناب و رسوب و 

 تپه مواد غذايی خاک اراضی شیب دار مراوه
  

مجله مهندسی و 
 مديريت آبخیز،  

 1393 6 
231-
224 

محمدعلی ، حسین اعتراف
 داود نیک کامی، دری

 

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81*
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%AF%D8%B1%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%AF%D8%B1%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF+%D9%86%D9%8A%D9%83+%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A
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 پژوهشی -مقاله علمی -2-3

ف
دی

ر
 

ال مجله نام مقاله عنوان
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامی

1 
 سرد مناطق در پايیزه کشت برای ديم علوفه جديد رقم سفید، گل

 ايران  سرد معتدل و
 617-619 29-1 1392 بذر و نهال به نژادی

 علیرضا ديزج، علیزاد خشنود

 سرحد المعی، جواد فخرواعظی،

شعبانی،  اکبر نیستانی، الیاس هرامی،ب
 میدانی، اصغری جلیل محمودی، حمید

 درّی، محمدعلی حسین مصطفائی،

 رحیم رضا بافنده، افشین خادمی، کريم

 عباسی ابن و رحمن زاده

2 
 در صنوبر مختلف های کلن رشد بر کف برکردن عملیات تأثیر

 گرگان سلكسیون های خزانه

 - علمی فصلنامه

 قیقاتتح پژوهشی

 ايران صنوبر و جنگل

1393 22 162-152 
علیرضا مدير غالمعلی غالمی، 

 رحمتی،رفعت ا... قاسمی

3 
بررسی سازگاری و میزان تولید چوب کلن های مختلف صنوبر 

 گرگان های تاج بسته( در منطقه)کلن

 - علمی فصلنامه

 تحقیقات پژوهشی

 ايران صنوبر و جنگل
1393  

 صفحه 14
18/3/93 

ه پذيرفت
 شده است

علیرضا مدير غالمعلی غالمی، 
 رحمتی،رفعت ا... قاسمی

4 
های امكان برداشت در سری يک طرح جنگلداری مقايسه روش
 دکتر بهرام نیا

پژوهش های علوم و 
فناوری چوب و جنگل 
)دانشگاه کشاورزی 

 گرگان

1393  

 صفحه15
15/2/93 

پذيررفته 
 است شده

 -محمد هادی معیری-نیشتمان حاتمی
 المعلی غالمیغ

5 
بررسی تاثیر شدت های مختلف برداشت بر تولید دو گونه يونجه 

 سیاه و گل گندم در مرتع سر علی آباد گرگان
 حفاظت و بهره برداری

داوری 
 نهايی

 حسینی - -

6 
در ماههای مختلف فصل رجحانی گیاهان مرتعی بررسی ارزش

 آباد گرگانچرا  دام  در منطقه سرعلی
 فیاض -حسینی  15-1 اول 93 مرتعداری

7 
رجحانی گونه های مهم مرتعی سرعلی آباد گرگان بررسی ارزش

 در مراحل مختلف رويشی
 فیاض -حسینی  434-424 3 93 مرتع و بیابان

8 
بررسی رفتار چرايی دام و مقايسه آن در شیب های مختلف در 

 93 مرتع و بیابان مراتع نمونه نیمه استپی

پذير
ش 
 چاپ

31/6/93 
م  29-107

 ب
 شیرمردی -بیات -حسینی -فیاض

9 
An investigation forage quality five important 

grasses in different phenological stages at 

summer rangelands in Golestan  province 
Agro science 

scientific Journal 

Yerev
an,Ar

mania
n 

2014)
1-2( 

77-81 Hosseini 

10 
صله رديف بر عملكرد ، اجزای عملكرد ، درصد روغن ، اثر فا

 برخی صفات مهم زراعی گلرنگ در گرگان
علمی پژوهشی دانه 

 های روغنی ايران
93   

دکتر  –دکتر محمد رضا داداشی 
 محسن باقری

 ترویجی -مقاله علمی -2-5

ف
دی

ر
 

 مقاله عنوان

 زبان

ال مجله نام
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامی

س
ار

ف ي
 

ان
گلی ی

س
 

بررسی تاثیر شدت های مختلف برداشت بر تولید دو گونه  1
 يونجه سیاه و گل گندم در مرتع سر علی آباد گرگان

* 
 

 حفاظت و بهره برداری
پذيرش 

 چاپ

 حسینی  
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 هاي علمی معتبرمقاله علمی كامل در همایش -2-7

ف
ردي

 

 تاریخ
 همایش عنوان

 برگزاري محل
 ندگاننگار اسامی مقاله عنوان

 شهر کشور سال ماه روز

1 13 12 93 
نخستین همايش ملی دستاوردهای نوين 

 در کشاورزی دانشگاه آزاد گرگان
 گرگان ايران

تاثیر فاصله رديف بر خصوصیات مهم 
 زراعی گلرنگ در استان گلستان

محسن  –دکتر محمد رضا داداشی 
 باقری

2 13 12 93 
ن نخستین همايش ملی دستاوردهای نوي

 در کشاورزی دانشگاه آزاد گرگان
 گرگان ايران

بررسی پراکنش و فنولوژی گیاهان دارويی 
 رازک در استان گلستان

 محسن باقری –ملیحه بهشتیان 

3 27 9 93 
شناسی و علوم اولین کنگره ملی زيست

 طبیعی ايران
 تهران ايران

هايی جديد از پراکنش جنس گز گزارش
(Tamarix L. (Tmaricaceae))  در

 استان سیستان و بلوچستان

 فاطمه فدائی
 )شفاهی(

4 27 9 93 
شناسی و علوم اولین کنگره ملی زيست

 طبیعی ايران
 تهران ايران

بررسی سیستماتیک و معرفی دو گونه گیاه 
 Boerhaviaی دارويی کمتر شناخته شده

  diffusa و B. elegans  متعلق به تیره
 از ايران (Nyctaginaceae)الله عباسی 

 فاطمه فدائی

 )پوستر(

5 27 9 93 
شناسی و علوم اولین کنگره ملی زيست

 طبیعی ايران
 تهران ايران

بو ای تیره شبتنوع گونه
(Brassicaceae) های کوه در رويشگاه

 تفتان در استان سیستان و بلوچستان

 فاطمه فدائی
 )پوستر(

 هاي علمی معتبرخالصه مقاله علمی در همایش -2-8

ف
دی

ر
 

 تاریخ

 همایش عنوان

 محل

 نگارندگان اسامی مقاله عنوان رگزاريب

 شهر کشور سال ماه روز

1 27 2 1393 

3rd National Congress on 
Medicinal Plants, 14, 15 

May 2014 

ان
اير

هد 
مش

 

MORPHOLOGICAL TRAITS 

OF HYPERICUM 

PERFORATUM L. IN TWO 

NATURAL HABITATS OF 

GOLESTAN PROVINCE 

Mohammad Ali Dorri1*, 

Zeinab Lotfi2 

2 27 2 1393 

3rd National Congress on 
Medicinal Plants, 14, 15 

May 2014 

ان
اير

هد 
مش

 

INVESTIGATION OF 

MENTHA LONGIFOLIA L. 

MORPHOLOGICAL TRAITS 

AND INTRODUCTION OF 

PLANT SPECIES LIFE 

FORMS IN SOME NATURAL 
HABITATS OF GOLESTAN 

PROVINCE 

Zeinab lotfi , Mohammad 

Ali Dorri 

3 27 2 1393 

3rd National Congress on 
Medicinal Plants, 14, 15 

May 2014 

ان
اير

هد 
مش

 

EFFECT OF SALICYLIC 

ACID AND ORGANIC 

FERTILIZERS ON TOTAL 

PHENOL, FLAVONOID AND 

ANTIOXIDANTS OF 
ECHINACEAE PURPUREA 

Neda Esmailee , Khodayar 

Hemmati, Mohammad Ali 

Dorri 

4 27 7 1393 
همايش ملی گیاهان دارويی ديم 

ان ايران
اير

ان 
هر

ت
 

در دو   Plantago ovataکشت اسفرزه
شرايط ديم کم باران و پر باران استان 

 گلستان

 محمد علی درّی

 

5 27 7 1393 
همايش ملی گیاهان دارويی ديم 

ان ايران
اير

 

ته
ان

ر
 

  Plantago ovataارزيابی صفات اسفرزه
باران استان کشت شده در شرايط ديم کم

 گلستان

 زينب لطفی -محمد علی درّی 
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6 27 2 1393 

3rd National Congress on 
Medicinal Plants, 14, 15 

May 2014 

ان
اير

هد 
مش

 

FOUR MATHEMATICAL 

MODELS COMPARISON TO 

DETERMINE 

GERMINATION CARDINAL 

TEMPERATURES OF MILK 

THISTLE AS 
A MEDICINAL PLANT 

Mohammad Ali Dorri¹*, 

Behnam Kamkar², Elahe 

Komshikamar 

7 
17 - 
19 

Septem

ber 
2014 

Tropentag, Bridging the 

gap between increasing 

knowledge and 

decreasing resources 

C
ze

ch
 

R
ep

u
b
li

c
 

P
ra

g
u
e

 

Filling the Gap Between 

Agricultural Polluted Areas and 

Environmental Clean up with 

Method of Agroforestry 

Ali Salahi 

Shirin Geranfar 
 

8 
17 - 
19 

Septem

ber 
2014 

Tropentag, Bridging the 
gap between increasing 

knowledge and 

decreasing resources 

C
ze

ch
 

R
ep

u
b
li

c
 

P
ra

g
u
e

 

Decreasing the Impacts of 
Climate Change via Adaptation 

Strategies and Initiatives at 

Regional and National Level 

Ali Salahi 

Shirin Geranfar 
 

9 
17 - 
19 

Septem

ber 
2014 

Tropentag, Bridging the 

gap between increasing 

knowledge and 

decreasing resources 
C

ze
ch

 R
ep

u
b

li
c

 

P
ra

g
u
e

 

Reducing Gap Between 
Agricultural and Natural 

Resources Quality with 

Monitoring the Precipitation 

Chemical Quality in Vaz 

Research Forest in North of 

Iran 

Ali Salahi 

Shirin Geranfar 
 

10 
17 - 
19 

Septem

ber 
2014 

Tropentag, Bridging the 

gap between increasing 

knowledge and 

decreasing resources 

C
ze

ch
 

R
ep

u
b
li

c
 

P
ra

g
u

e
 

Emissions Study from Caspian 

Sea Level up to Natural 

Resources 
High Altitude in Iran 

Ali Salahi 
Shirin Geranfar 

11 
17 - 
19 

Septem

ber 
2014 

Tropentag, Bridging the 

gap between increasing 

knowledge and 

decreasing resources 

C
ze

ch
 

R
ep

u
b
li

c
 

P
ra

g
u

e
 

Filling the Gap between 

Climate Change and Weather-

Related Catastrophes with 

Attributions to Psychological 

Impacts and 
Mental Health 

Shirin Geranfar 
Ali Salahi 

 

 1393 ارديبهشت 24 12

همايش بین المللی چالش های 
زيست محیطی و گاهشناسی 

 درختی
 ساری ايران

مقايسه تنوع گونه های چوبی در 
جنگلكاری زربین با جنگل طبیعی پهن 

 برگ

،رامین 1حسین قربانی
 3،اسداهلل کريمیدوست2رحمانی

 1393 ارديبهشت 25 13
همايش بین المللی چالش های 

اسی زيست محیطی و گاهشن
 درختی

  
مقايسه تنوع زيستی گونه های چوبی در 

 جنگلكاری های بروسیا و زربین
 شرق استان گلستان

 2،رامین رحمانی1حسین قربانی

 

 نامهمقاله علمی صد درصد 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

 

ان
ی

س
گلی

 

1 
تعیین بهترين مدل برای ارزيابی دماهای 

 بذر گیاه دارويی ماريتیغالزنی جوانهکاردينال 
   1393  علوم و فناوری بذر ايران  *

بهنام   –محمّد علی درّی 
 رکمالهه کمشی  -کامكار

2 

اثر فاصله رديف بر عملكرد ، اجزای عملكرد ، 
درصد روغن ، برخی صفات مهم زراعی 

 گلرنگ در گرگان

  فارسی
علمی پژوهشی دانه های 

 روغنی ايران

در دست 
 بررسی

93   
دکتر  –دکتر محمد رضا داداشی 

 محسن باقری
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3 

 
تاثیر فاصله رديف بر خصوصیات مهم زراعی 

 گلرنگ در استان گلستان
  فارسی

نخستین همايش ملی 
دستاوردهای نوين در 
کشاورزی دانشگاه آزاد 

 گرگان

  رارائه پوست

93   
 –دکتر محمد رضا داداشی 

 محسن باقری

 تالیف یا تصنیف كتاب -2-10

ف
دی

ر
 

 تعداد صفحه مولفان اسامی انتشار تاریخ ناشر عنوان

1 
ارزش رجحانی گیاهان مرتعی ايران جلد اول مراتع نیمه استپی و 

 کوهستان های مرتفع ايران

موسسه تحقیقات جنگلها و 
 مراتع

1393 

مكاران فیاض، يگانه و ه
استانی )احمدی، خادم ، 

 نفر ديگر( 18حسینی و 

 

 هاي فنی/ ترویجینشریات ترویجی یا دستورالعمل -2-17

ف
دی

ر
 

 عنوان

 نوع نشریه

سال 

 انتشار
 ناشر

تعداد 

 صفحه

اسامی 

 نگارنده)گان(

ی
فن

 

ی
ج

وی
تر

 

1 
تهیه گزارش فنی مبارزه با جوندگان زعفران 

 قه وامنانو ارايه آن به کشاورزان منط
 میرمرسل احمدی 4 مرکز)تايپ خود بخش( 1393  *

 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
 

 دی جهادعلمی کاربر   * تولید نباتات علوفه ای مرتعی 2 اول 93-94 1

 کاربردی جهاد-جامع علمی   * چوب شناسی و عملیات چوب شناسی 2 اول 94-93 2

 کاربردی جهاد-جامع علمی   * چوب شناسی و عملیات چوب شناسی 2 دوم 94-93 3

 مرکز آموزش  *  مديريت گیاهان همراه آگروفارستری 2 دوم 93 4

 ی جهادعلمی کاربرد   * تولید بذر و نهال 3 دوم 93-94 5

   * گیاهشناسی عمومی 3 دوم 94-93 6
جامع علمی  کاربردی، مرکز آموزش 

 جهاد کشاورزی

 هاي آموزشی و پژوهشیشركت در كارگاه -3-4

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

  10  حفاظتی -آموزش توجیهی  1

 8 22/2/93 مینامه و نحوه تكمیل فرم ارتقاء اعضای هیات علنامه، شیوهآئین 2
کشاورزی و  و آموزش تحقیقاتمرکز 

 گلستان منابع طبیعی

 18 30/2/93 ء اول قرآن کريم از جلد دوم تفسیر نمونه نیم جزتفسیر  3
کشاورزی و  و آموزش تحقیقاتمرکز 

 گلستان منابع طبیعی



42 

 

 18 25/12/92 تفسیر نیم جزء دوم قرآن کريم از جلد اول تفسیر نمونه 4
کشاورزی و  و آموزش تتحقیقامرکز 

 گلستان منابع طبیعی

 موسسه تحقیقات پنبه کشور 16 21/12/92 ایاخالق علمی و حرفه 5

 موسسه تحقیقات پنبه کشور 16 14/12/92 های سیاسی اسالمی و مبانی انقالب اسالمیانديشه 6

7 
رقم صنوبر مفید)دورگ( جهت توسعه زراعت چوب در معرفی 

 ستان گلستانا
19/12/92 8 

کشاورزی و  و آموزش تحقیقاتمرکز 
 گلستان منابع طبیعی

8 
توسعه کشت آويشن در اراضی شیب دار و دشت، همسو با حفظ 

 پايدار منابع طبیعی
19/12/92   

9 
و  31/6/93 مديريت پايدار جنگل

1/7/93 
16 

 
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 

 استانمازندران

10 
 توسعه جنگل کارگاه تغییر اقلیم و

 
25/2/93 

 
 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
 گرگان

11 
 کارگاه کشت و توسعه پالونیا در شمال کشور

16/7/93  
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 گرگان

 گرگان 8 5/9/93 دسترسی به منابع علمی از طريق سامانه کتابخانه ديجیتالی گیگا 12

 مرکز SAS 6/10/93 36ری نرم افزارهای آما 13

 دانشگاه کشاورزی و منايع طبیعی گرگان 8  حفاظت و توسعه جنگلهای معتدله در تغییرات اقلیمی 14

15 
بررسی تولید و غنای گونه های گیاهی اکوسیستم های استپی ، 

 نیمه استپی و علفزار
 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 8 29/11/93

 ز تحقیقاتمرک 2 15/11/93 تاالب 16

 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 8 4/8/93 آشنايی با انواع گیاهان پوششی 17

 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 8 5/8/93 معرفی گیاهان خشكی پسند مناسب فضای سبز 18

 تدریس در كالس آموزشی/ ترویجی -3-5

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

1 

 -رهنگ تربیتی دينی بعنوان مدرس و مربی قرآنیارتقای ف 
 صدا و سیمای مرکز گلستان

از ابتدای سال 
 تا کنون

ساعت در 2
 هفته

جمع بسیجیان قاری قرآن صدا 
 و سیمای مرکز گلستان

2 
تدريس موضوعات مختلف دينی در محل مرکز تحقیقات 

 بعنوان مربی

از ابتدای سال 
 تا کنون

ساعت در 2
 هفته

ان مرکز در درجمع بسیجی
 نمازخانه مرکز

 آموزش ديم کاری گیاهان دارويی 3
24/9/93-
7/9/93 

18 
دوره ضمن خدمت برای کارشناسان 

مرکز آموزش  -باغبانی استان گلستان
 سازمان جهاد کشاورزی استان

 برنامه رادیویی یا تلوزیونی -3-8

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام نوع فعالیت عنوان

 تلوزیونی ییرادیو برنامه مصاحبه

1 
سبزی ها و گیاهان خوراکی 
 طبیعی و سنتی استان گلستان

 
* 

 
 جنگلهای استان *

ارديبهشت 
93 

2 
کارکردهای بیوسیستماتیک 
گیاهی )ارائه تصاوير و ضبط 

   
* 

مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و 

20 /9/93 
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 منابع طبیعی گرگان فعالیتهای مرتبط(

3 
 کارکردهای بیوسیستماتیک

گیاهی ) ارائه تصاوير و ضبط 
 فعالیتهای مرتبط(

   
* 

مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و 
 منابع طبیعی گرگان

27 /9/93 

 مسئولیت پژوهشی و اجرایی -4

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

ف
ردي

 

 عنوان
 واحد تعداد

 
 دانشجو نام دفاع تاريخ

 دانشگاه
 انجام محل

 سمت

ما
هن

را
 

ور
شا

م
 

1 
-مطالعه فلوريستیكی و اکولوژيكی تاالب های بین المللی آجی

 گل، آالگل و آلماگل
8 

 دانشگاه مازندران هاجر همدانی 
* 

 

2 
)گل راعی( از  .Hypericum Lبررسی بیو سیستماتیک جنس

 در شمال ايران با استفاده از روشهای Clusiaceaeتیره 
 مورفومتری و میكرومورفومتری.

8 
کريم علی نتاج  

 عمرانی
 دانشگاه مازندران

* 

 

3 
)شابیزک( از تیره   .Atropa Lبیوسیستماتیک جنس بررسی 

Solanaceae  سیب زمینی( در شمال ايران با استفاده از(
 روشهای مورفومتری و میكرومورفومتری.

8 
 دانشگاه مازندران مهدی صفاريه 

* 

 

 هنمایی و مشاوره رساله دكتري تخصصیرا -4-3

ف
ردی

 

داد عنوان
تع

 
حد

وا
 

 

 تحصیلی دوره

 تاریخ

 دفاع
 دانشجو نام

 دانشگاه

 انجام محل

 سمت

سی
شنا

کار
 

سی
شنا

کار
 

شد
ار

 

ی
تر

دک
 

فه
حر

ی
ا

 

ی
تر

دک
صی 

ص
تخ

 

ما
هن

را
 

ور
شا

م
 

1 

فراوانی و تنوع استقرار گونه 
های چوبی در جنگلكاری 
 های بروسیا و زربین شوق

 استان گلستان

6  *   
زمستان 

93 
 حسین قربانی

دانشگاه علوم 
کشاورزی و 
منابع طبیعی 

 گرگان

 * 

2 

بررسی قابلیت دو گونه گیاهی 
در جذب فزات سنگین خاک 
)مطالعه موردی : منطقه نیمه 

بیابانی چپرقويمه استان 
 گلستان( 

6     
زمستان 

93 

محمدرضا 
 *   دهقان

 فنی هايعضویت در كمیته -4-8

ف
دی

ر
 

 محل عنوان

( ساعت) مدت سطح ابالغ مشخصات

 در شركت

 جلسات
ی تاریخ شماره

مل
 

استان

 ي
 بخش مركز

  *      مرکز عضو کمیته فنی بخش 1

  *      مرکز عضو شورای اداری مرکز 2

  *      مرکز عضو شورای پژوهشی مرکز 3
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    *    مرکز عضو شورای تحقیقات مرکز 4

5 
رگروه تخصصی منابع طبیعی و عضو کا

 آبخیزداری
    *    مرکز

6 
مسئول هماهنگی امور دبیرخانه کمیته 

 راهبردی گیاهان دارويی استان
 6   *  6/11/90 1/283/8542 مرکز 

7 
  مسئول کار گروه پژوهشی گیاهان دارويی

 مرکز

بخش منابع 
 طبیعی

16/110 24./2/90   *  - 

8 

ت و بازرگانی صنع_عضو  کار گروه زراعت
 استان گیاهان دارويی

معاونت تولید و 
 بهبود گیاهی و

مديريت 
 باغبانی سازمان

16/110 24./2/90  *   6 

 استان 33عضو کمیسیون ماده  9
سازمان جهاد 

 کشاورزی 
3/7877/12 21/3/87  

× 
 

 
 

 
 
 

 ساعت 6ماهانه 

     *   موسسه عضو کارگروه شمشاد موسسه 12

   * *  23/01/91 1/283/621 مرکزتحقیقات هان دارويی مرکزعضوکمیته گیا 13

  *      مرکزتحقیقات عضو کمیته گیاهشناسی و گیاهان دارويی 14

 استان گلستان -کار گروه انجمن ارگانیک 15
 -اتاق بازررگانی

انجمن ارگانیک 
 استان گلستان

3981/93 25/5/93  *   10 

 شركت در جلسات فنی -4-9

ف
ردی

 

 محل عنوان

 شركت مدت سطح ابالغ مشخصات

 رد
 (ساعت)جلسات

 ملی تاریخ شماره
استان

 ي

مر

 كز

بخ

 ش

1 
صنعت و _عضو  کار گروه زراعت

 استان بازرگانی گیاهان دارويی

معاونت تولید و 
 بهبود گیاهی

16/110 24./2/90 
 *   3 

2 
صنعت و بازرگانی _کار گروه زراعت
 استان گیاهان دارويی

بانی مديريت باغ
 سازمان

16/110 24./2/90 
 *   3 

3 
فناوری و    -کمیته پژوهش 

 تحول اداری استان گلستان
 

2309/4 7/11/
1392 

 
 استانی

  45 

4 
جلسات کارگروه تخصصی خشكسالی 

سرما زدگی و مخاطرات بخش   -
 کشاورزی و منابع طبیعی 

 4024 24/1/92  
 استانی

  82 

5 
خدام مراقب برگزاری آزمون بدو است

ناظرين سازمان جهاد کشاورزی 
 گلستان

مرکز آموزش 
شهید روحانی فرد 

 کردکوی
 ساعت 4   *  17/12/93 1/283/10547
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 تقدیر و تشویق -4-10

ف
دی

ر
 

 مقام اعطاكننده عنوان
 سطح

 تاریخ
 مركز استانی ملی

1 
تقدير نامه از فرماندهی سپاه گرگان بخاطر زحمات و 

 ايگاه بعنوان فرماندهی پايگاهتالش صادقانه در پ
 15/12/93  *  سپاه گرگان

 20/10/93  *  رياست محترم مرکز تحقیقات گلستان در دانشگاه گلستان 93همكاری در برگزاری هفته پژوهش  2

 هاي اجراییمسئولیت -4-11

ف
دی

ر
 

 سطح

 عنوان

 فعالیت انجام تاریخ ابالغ مشخصات

وه
گر

اه 
تگ

س
ای

 

ش
خ

ب
كز 
مر

ن 
او

مع
 

ری
كز

مر
س 

ی
 

 تاریخ تا تاریخ از تاریخ شماره

 ادامه دارد    مسئول گروه جنگل     * 1

 ادامه دارد    رئیس بخش تحقیقات منابع طبیعی   *   2

     تگاه تحقیقاتی مراوه تپهساي    *  3

     ايستگاه تحقیقاتی اينچه برون    *  4

 تاکنون 1/10/92 24/9/93 517/14 العلومکاشف بسیج آموزش يايگاه مسئول تربیت و       5

 اکنون 89-1-1   مسوول گروه حمايت و حفاظت     * 6

 

 هاي دانش محورفعالیت -5

 هاي جدید براي ایرانها و میزبانكشف و معرفی گونه -5-2

ف
دی

ر
 

 عنوان

 ثبت محل
 تاریخ

 ثبت
ایرا مجریان اسامی محل ثبت

 ن

 كشور خارج

 (كشور نام)

 19/1/91  ايران گل سفید ماشک علوفه ایرقم  1

 تحقیقات، سازمان

 ترويج و آموزش

 کشاورزی

 فخرواعظی، ديزج، علیزاد خشنود

 شعبانی، نیستانی، بهرامی، المعی،

 مصطفائی، میدانی، اصغری محمودی،

 رحیم بافنده، خادمی، دری، محمدعلی

 وعباسی زاده

2 
معرفی کلن موفق و برتر صنوبربه اداره کل 

 ابع طبیعی استانمن
 غالمعلی غالمی    

 

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

ف
دی

ر
 

 دستگاه مجري پروژه/عنوان طرح
تاریخ و  تاریخ انجام

 شماره ابالغیه
 مجریاناسامی 

 پایان شروع

   يک سال 03/12/1392 مرکز تحقیقات گلستان نظارت و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی 1
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 داوري متون علمی -5-5

 تاریخ مجله/همایش عنوان ردیف

 بهار و تابستان تولید گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان وهشیژمقاله علمی پ عنوان   3  داوری 1

 93بهار در مجله زيست بومی گیاهی داوری يک مقاله علمی پژوهشی  2

 تولید و تکثیر بذر -5-11

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام شرح انعنو

  منطقه مراوه تپه و پارک ملی گلستان جهت کشت جمع آوری بذر گونه هديساروم 1

  ايستگاه مراوه تپه مراحل اجچرای طرح کشت پايیزه گونه هديسارم 2
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  بخش تحقیقات زراعی باغی -5
 پژوهش -1

 طرح یا پروژه ملی )خاص( -1-1

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

طر

 ح
 پایان شروع پروژه

مجري 

 مسئول

 مجري/

 مجریان
 همکار/همکاران

1 
ارزيابی سازگاری و عملكرد دانه الين های 

منتخب بر نج هوازی در چند استان برنج 
 خیزکشور

92107-04-04-04 1/2/92 خاص    1/7/95  علی مومنی 
ولی ارازيعلی 
مومنی، احمد 

ی،رمضان  

رضا اسدی، فاطمه 
توسلی الريجانی، 
مهدی رستمی، 
 امیری الريجانی

2 
تراکم بذر و خاکدهی بوته ها بر عملكرد اثرات 

 سويای علوفه ای
-/زم1142/25/567

 بسیج
 * 1393 1393  

رضا صابری، علی
حسینعلی شمس 

 آبادی

تمسكنی کريم 
 زاهدی

3 
بررسی تكمیلی عوامل موثر بر عارضه اختالل 

ف بندی سويادر غال  
 سامیه رئیسی سامیه رئیسی 97 93  * 

-هزارجريبی
-بهمرام-باقری

 آقاجانی

4 
سازگاری تعدادی از ارقام هلو وشلیل با نیاز 

 سرمايی پايین در شرايط اقلیمی ايران
89139-03-03-0  صديقه زمانی، مینا غزايییان ناصربوذری 1392 1389 *  

5 
رايط مقايسه الين های موتانت کلزا در ش

 شوری استان گلستان
     

ابراهیم 
 هزارجربیبی

  

6 
پايش و کمّی سازی واکنش فنولوژيک ارقام 

اشت در مناطق مختلف يخ کگندم نان به تار
 کشور

  * 1392 1394 
حمیدرضاشري

 فی
نوری نیا عباسعلی  

 االزمنیعلیرضا 
سكینه درويش 

 محمدی

7 
واکنش نموی ارقام گندم نان به کود بررسی 

وژن رد اقلیم های مختلف کشورنیتر  
 1394 1392 *  در دست ابالغ

حمیدرضاشري
 فی

نوری نیا عباسعلی  
االزمنیعلیرضا   

سكینه درويش 
 محمدی

8 
عكس العمل نمو ارقام گندم به تنش مطالعه 

 رطوبت در اقلیم های مختلف کشور
 1394 1392 *  دردست ابالغ

حمیدرضاشري
 فی

نوری نیا عباسعلی  
 نیاالزمعلیرضا 

سكینه درويش 
 محمدی

04-58-03-89133 بررسی کشت متراکم زيتون 9  صديقه زمانی ح.فريدونی م.ر.رمضانی 94 89 *  

 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص( -1-2

ف
دی

ر
 

 عنوان
شماره 

 مصوب

 اسامی تاریخ نوع

طر

 ح
 مجري مسئول پایان شروع پروژه

 مجري/

 مجریان
 همکار/همکاران

1 
پايداری عملكرد الين های سازگاری و  بررسی

 يكنواخت عملكرد مقايسه درآزمايش جو امیدبخش
گرم منطقه 15th EBYT-92 

 حبیب اهلل قزوينی 1395 1393 *  هنوز ارسال نشد
حسین علی 

 فالحی
 احمد قلی پور

2 
 مقايسه جودرآزمايشهای پیشرفته مطالعه الين

گرم منطقه يكنواخت عملكرد (ABYT) 
3931 *  هنوز ارسال نشد  حبیب اهلل قزوينی 1394 

حسین علی 
 فالحی

 احمد قلی پور

 احمد قلی پورحسین علی  حبیب اهلل قزوينی 1394 1393 *  هنوز ارسال نشدبررسی صفات کمی ژنوتیپهای جو در آزمايش مقايسه  3
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 فالحی عملكرد يكنواخت مقدماتی منطقه گرم

4 
بررسی و انتخاب در توده ها و نسلهای در حال 

یک گندم نان و آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتی تفك
 zone 1)اقلیم ساحل خزر 

  * 1/9/92  1/12/93  
مهدی کالته 

 عربی

مهدی کالته 
جبار آلت -عربی

معرفت -جعفربای
 قاسمی

 

7 
الين های امید بخش گندم در سازگاري ارزيابی

اقلیم) مقايسه عملكردآزمايش   ERWYT ساحل )
 (Zon-Iخزر ) 

  * 1/9/93  
92/12/

95 
 خدا رحمی

جبار آلت -سوقی
خاوری -جعفربای

-خانزاده-نژاد
 سلطانی

 

8 
بررسی و انتخاب در توده ها و نسلهای در حال 

تفكیک گندم نان و آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتی 
 (zone 1)اقلیم ساحل خزر 

-03-93270
0-57  

 * 1/9/93  1/12/94  سوقی 

جبار آلت 
-جعفربای
نزادهخا خاوری -
 نژاد

 

9 
بررسی صفات کمی و کیفی گندم های نان در 

آزمايشات مقايسه عملكرد پیشرفته يكنواخت اقلیم 
ARWYT-Z1گرم شمال)    )  

  * 1/9/93  
29/12/

94 
 خدا رحمی

جبار آلت -سوقی
خاوری -جعفربای

-خانزاده-نژاد
 سلطانی

 

1
0 

بررسی خصوصیات زراعی و عملكر ددانه ژنوتیپ های 
مشاهده ای ومقايسه  گندم دوروم در آزمايشات

 عملكرد بین المللی در شرايط نیمه گرمسیر ديم
  * 1/9/93  

29/12/
94 

رحمت اهلل کريم 
 زاده

رحمت اهلل کريم 
زاده،جبار آلت 

جعفربای و اصغر 
 مهربان

 

1
1 

بررسی خصو صیات زراعی و عملكرد دانه ژنوتیپ 
های گندم دوروم در آزمايشات مقدماتی مقايسه 

ق ديم نیمه گرمسیریعملكرد در مناط  
  * 1/9/93  

29/12/
94 

رحمت اهلل کريم 
 زاده

رحمت اهلل کريم 
زاده،جبار آلت 

جعفربای و اصغر 
 مهربان

 

1
2 

بررسی خصو صیات زراعی و عملكرد دانه ژنوتیپ 
های گندم دوروم در آزمايشات پیشرفته مقايسه 

 عملكرد در مناطق ديم نیمه گرمسیر ی
  * 1/9/91  1/12/94  

اهلل کريم  رحمت
 زاده

رحمت اهلل کريم 
زاده،جبار آلت 

جعفربای و اصغر 
 مهربان

 

1
3 

 اثر متقابل ژنوتیپ*محیط و تعیین پايداریارزيابی 
عملكرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم در آزمايش 

مناطق نیمه گرمسیر ديم های يكنواخت سراسری  

0—-15-56
92 

 * 1/9/92  1/12/95  
رحمت اهلل کريم 

 زاده

ت اهلل کريم رحم
زاده،جبار آلت 

جعفربای و اصغر 
 مهربان

 

1
4 

بررسی پايداری عملكرد علوفه در الين های امید 
 بخش سورگوم علوفه ای در مناطق معتدل

93105—

0308-43-03  
  علی رضا صابری علی رضا بهشتی 94 93 * 

1
5 

بررسی و مقايسه  نهائی عملكرد کمی و کیفی دانه و 
ارزن دم روباهی  علوفه  ارقام مختلف (Setaria 

italica) 

91020– 03 – 
03 - 0  

  علی رضا صابری اردالن مهرانی 93 91 * 

1
6 

مقايسه عملكرد کمی و کیفی ارقام امید بخش ارزن 
 Pennisetum americanum)  مرواريدی

92220—

0308-03-03  
  علی رضا صابری اردالن مهرانی 94 93 * 

1
7 

لكرد کمی و کیفی دانه و بررسی و مقايسه  نهائی عم
 Panicum)علوفه  ارقام مختلف ارزن معمولی 

miliaceum 

92212—

0308-03-03  
  علی رضا صابری اردالن مهرانی 94 93 * 
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1
8 

 دیامی نهايال عملكرد سهيمقا وی سازگاری بررس
ماش بخش  

  فرامرز سیدی سخاوت 1394 1393   0710393196

1

9 
میدبخش سورگوم ارزيابی نهايی الين های ا  

دانه ای-دومنظوره علوفه ای   
-  * 3139  4139   حسن مختارپور عزيز فومن 

2

0 
بررسی واکنش  الين های پیشرفته و امید بخش 

 سورگوم به بیماری لكه برگی
-  * 1391 3139   حسن مختارپور وحید رهجو 

2

1 
جمع اوری تكمیلی ذخاير سورگوم و ارزن های بومی 

 کشور
0430390137  * 1391 4139  عباسی 

حسن 
 مختارپور)گرگان(

 

2

2 

جمع آوری و ارزيابی صفات زراعی ،مورفولوژيكی 
ذخاير توارثی شبدرشیرين موجود در ايران به منظور 

 حفاظت و استفاده
0430390118  * 1391 4139   حسن مختارپور عباسی 

2
3 

 نیزارع طيدرشرا ايسو زودرس خالصی نهايالی ابيارز
گلستان استان  

-0308-03-03
92133 

 داوطلب سامیه رئیسی بابائی 93 92 * 

2
4 

ارزيابی مقاومت ارقام هلو وشلیل علیه دو بیمارگر مولد 
 سفیدک پودری وپیچیدگی برگ هلو

88102-1603-
16-03  

 * 1388 4139  
حسین خباز 

 جلفايی
 صديقه زمانی، مینا غزايی يان

2
5 

از سرمايی سازگاری تعدادی از ارقام هلو وشلیل با نی
 پايین در شرايط اقلیمی ايران

89139-03-
03-0  

 صديقه زمانی، مینا غزايی يان ناصربوذری 1392 1389 * 

2
6 

ارزيابی و گزينش ژنوتیپ های مقاوم گوجه و 
هیبريدهای انتخابی به بیمارگرهای مهم خاکزاد جهت 

 دستیابی به پايه های متحمل به کوتاهی عمر

90018-0316-
03-03  

 * 8913   مینا غزايی يان ناصربوذری 1394 

2
7 

بررسی سازگاری برخی پايه های رويشی برای مهم 
 ترين میوه های هسته دار

90259-03-
03-0  

 صديقه زمانی، مینا غزايی يان ناصربوذری 1395 1390 * 

2
8 

 تهیه و مقايسه مقدماتی هیبريدهای جديد آفتابگردان
-03-92170

0-57  
 x 1393 1393 

ی نور عرازمحمد
یراددوج  

ی مسعودسلطان
 وی آباد نجف
اندرخوری عباسعل  

 يونس عادلی

2
9 

ارزيابیمقدماتیعملكردوسايرصفاتزراعیهیبريدهايجديدآفتا
 بگردان

-03-93190
0-03  

 x 1393 1393 
ی مسعودسلطان

یآباد نجف  

ی عرازمحمدنور
یراددوج  

یعادل ونسي  

3
0 

انتهیهموادژنتیكیبرايتولیدهیبريدهايجديدآفتابگرد  
 شماره پیگیری:

47754 
 x 1393 1393 

ی مسعودسلطان
یآباد نجف  

ی عرازمحمدنور
یراددوج  

یعادل ونسي  

3
1 

های بررسی سازگاری و پايداری عملكرد دانه ژنوتیپ
 جو در آزمايشات يكنواخت سراسری ديم 

 اصغر مهربان     
اله محمدی رحمت

 و بهروز واعظی
 

3
2 

های رد دانه ژنوتیپبررسی  سازگاری و پايداری عملك
 جو در آزمايشات يكنواخت سراسری مناطق ديم

 بهروز واعظی     
اله محمدی رحمت

 و اصغر مهربان
 

3
3 

های بررسی سازگاری و پايداری عملكرد دانه ژنوتیپ
جو در آزمايشات يكنواخت سراسری مناطق نیمه 

 گرمسیر ديم
 بهروز واعظی     

رحمت اله 
 محمدی )

 

3
4 

های نر عقیم، نگهدارنده و رستورر جديد  ينايجاد ال
 کلزا

  رحمت اهلل بهمرام      

3
5 

مقايسه عملكرد الين های امید بخش جو ديم در    
 شرايط زارعین 

      
رحمت اهلل 

 محمدی
 

 رحمت اهلل       بررسی خصوصیات زراعی و عملكرد دانه ژنوتیپ    3
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های جو در آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتی  6
مسیر و نیمه گرمسیر درشرايط ديم گر  

 محمدی

3
7 

بررسی خصوصیات زراعی و عملكرد دانه الين های  
جو در آزمايشات بین المللی مقايسه عملكرد مناطق 

 ديم گرمسیر و نیمه گرمسیر
      

رحمت اهلل 
 محمدی

 

3
8 

بررسی خصوصیات زراعی و عملكرد دانه ژنوتیپ    
عملكرد مقدماتی  های جو در آزمايش مقايسه

 درشرايط ديم گرمسیر و نیمه گرمسیر 
      

رحمت اهلل 
 محمدی

 

3
9 

های باقال مقايسه عملكرد و بررسی سازگاری الين
Vicia FabaL .  

 فاطمه شیخ     
رضا سخاوت  
 -حسین آسترکی 

 خالد میری
 

4
0 

های در حال تفكیک ¬بررسی و انتخاب در جمعیت
 . Vicia Faba. Lباقال

  رضا سخاوت فاطمه شیخ     

4
1 

های باقالبررسی مقدماتی الين   رضا سخاوت فاطمه شیخ      

4
2 

ايجاد تنوع ژنتیكی از طريق دورگ گیری در باقال 
Vicia Faba L  

  فاطمه شیخ      

4
4 

بررسی سازگاری و پايداری عملكرد دانه ژنوتیپ های 
 گندم نان در آزمايش يكنواخت سراسری مناطق نیمه

 گرمسیر ديم
 محتشم محمدی     

 -حسن قوجق
 حسین پور

 

4
6 

بررسی خصوصیات زراعی و عملكرد دانه الينهای 
گندم نان در آزمايش پیشرفته مقايسه عملكرد در 

 مناطق نیمه گرمسیر ديم
 محتشم محمدی     

 -حسن قوجق
 حسین پور

 

4
7 

بررسی خصوصیات زراعی و عملكرد دانه الينهای 
آزمايش مقايسه مقدماتی عملكرد در گندم نان در 

 مناطق نیمه گرمسیر ديم
 محتشم محمدی     

 -حسن قوجق
 حسین پور

 

4
8 

ارزيابی الينهای گندم نان در آزمايشات خزانه بین 
المللی مشاهده ای و تكرار دار مقايسه عملكرد در 

 مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر در شرايط ديم
     

محتشم 
-محمدی  

 -حسن قوجق
 حسین پور

 

5
0 

بررسی و انتخاب در نسلهای درحال تفكیک و 
 آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتی سويا

-03-93159
0-57  

 * 
فروردين

93 
93اسفند  

ابراهیم 
 هزارجريبی

ابراهیم 
 –هزارجريبی 

 غالمحسین عرب

 سامیه رئیسی

5
1 

 بررسی مقدماتی الين های خالص ديررس سويا
-03-93154

0-57  
 * 

فروردين
93 

93سفندا  
ابراهیم 

 هزارجريبی

–هزارجريبی 

رزمی–عرب   
 سامیه رئیسی

5
2 

ارزيابی الين های ديررس سويا برای سازگاری در 
 شمال کشور

-0308-93114
03-57  

 * 
فروردين

93 
94اسفند  

ابراهیم 
 هزارجريبی

–هزارجريبی 

 -رزمی–عرب 
 مهرآور

 سامیه رئیسی

5
3 

وياارزيابی و گزينش در نسلهای درحال تفكیک س  
-03-93199

0-03  
 * 

فروردين
93 

93اسفند  حمیدرضا بابايی 
ابراهیم 

 هزارجريبی
 

5
4 

 ارزيابی مقدماتی عملكرد الين های خالص سويا
-03-93187

0-03  
 * 

فروردين
93 

93اسفند  حمیدرضا بابايی 
ابراهیم 

 هزارجريبی
 

5
5 

بررسی سازگاری الينهای جديد سويا حاصل از دورگ 
 گیری

-0308-93117
03-03  

 * 
فروردين

93 
94اسفند  حمیدرضا بابايی 

ابراهیم 
 هزارجريبی
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5
6 

بررسی و مقايسه عملكرد الينهای خالص سويا در 
 اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور

 غالمحسین عرب 94 93 *  
ابراهیم 

 هزارجريبی
 

5
7 

میزان فومونیسین ناشی از بررسی تجمع 
Fusarium verticilliodiesقارچ  در ژنوتیپ های 

وم دانه ایمختلف سورگ  

   افشین مساوات 94 93   46356

5
8 

ای درحال تفكیک ھای دورگ ونسلھبررسی درتوده
 سورگوم

0-03-03-
93119 

   افشین مساوات 94 93  

5
9 

بررسی صفات کمی و کیفی گندمهای نان در 
آزمايشات مقايسه عملكرد مقدماتی هم اقلیم گرم 

 (PRWYT)شمال

-03-03-
092195 

 √ 
ر آذ

1392 
1393آذر  

منوچهر 
 خدارحمی

 حبیب اله سوقی
مهدی کالته و 

 مهدی نظری

6
0 

بررسی و انتخاب در توده ها و نسلهای در حال 
تفكیک گندم نان و آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتی 

لدر اقلیم گرم و مرطوب شما  

-03-
92239057  

 √ 
آذر 
1392 

1393آذر  حبیب اله سوقی حبیب اله سوقی 
، مهدی کالته

مهدی نظری، و 
 محمدعلی دهقان

6
1 

ارزيابی و انتخاب الينها و ارقام بین المللی گندم نان 
 بهاره در اقلیم گرم و مرطوب شمال

-03-03-
092296 

 √ 
آذر 
1392 

1393آذر  
منوچهر 
 خدارحمی

 حبیب اله سوقی
مهدی کالته و 

 مهدی نظری

6
2 

بررسی صفات کمی و کیفی گندمهای نان در 
يسه عملكرد مقدماتی هم اقلیم گرم آزمايشات مقا

 (ARWYT)شمال

--03-03
092266 

 √ 
آذر 
1392 

1393آذر  
منوچهر 
 خدارحمی

 حبیب اله سوقی
مهدی کالته و 

 مهدی نظری

6
3 

ارزيابی الين های پیشرفته گندم در آزمايش های هم 
 (N-91)اقلیم ساحل خزر

-03 - -03
91213-0308  

 √ 
آذر 
1391 

1393آذر  
منوچهر 
 خدارحمی

 مهدی کالته حبیب اله سوقی

6
4 

ارزيابی الين های پیشرفته گندم در آزمايش های هم 
 (N-92)اقلیم ساحل خزر

03- 03-
0308-92195  

 √ 
آذر 
1392 

1394آذر  
منوچهر 
 خدارحمی

 مهدی نظری حبیب اله سوقی

6
5 

های دو های گندم در بلوکتالقی ارقام و الين
گیری و ارزيابی نسل رگ F1 ژادی ساحل نويژه به 

 خزر

- -03-03
092264 

 √ 
آذر 
1392 

1393آذر  
منوچهر 
 خدارحمی

 حبیب اله سوقی
مهدی کالته ، 
مهدی نظری و 

 زهرا کارزرگر

6
6 

بررسی سازگاری و عملكرد ژنوتیپ های امید بخش 
 زيتون

03-03-89171  صديقه زمانی حسین فريدونی زينانلو 94 89 *  

6
7 

ه در استانجمع اوری ژنوتیپ های الو و گوج  03-03-90061  صديقه زمانی حسین فريدونی پیرخضری 93 90 *  

6
8 

 نسبت ميد جو شرفتهیپی نهايال العمل عكسی بررس
مزرعه طيشرا دری برگ لكهی هايماریب به  

-15-93121
0-57  

 معصومه خیرگو 1394 1393 * 

 -یصفو -اقنوم
 -نژاد میابراه

 -اریهوش میرح
زادیخان عباس  

 

6
9 

 قهوه زنگی ماریب بهی كیژنت مقاومت منابعيی شناسا
ميد دوروم و نان گندمی ها پیدرژنوت گندمی ا  

-15-15-0
93113 

 * 1393 1394 
مقصود حسنپور 

 حسنی

 -یفرزادافشار
 اله نصرت
يیطباطبا  

 

7
0 

ی زدگ برقی ماریب عامل قارچی تیساختارجمع نییتع
 نخود

اشرفی -خیرگو فرشید محمودی 1395 1393 *     

7
1 

 به نسبت نخود شرفتهیپی نهايال واکنشی سربر
یزدگ برقی ماریب  

اشرفی -خیرگو فرشید محمودی 1394 1393 *     

7
2 

 عدس شرفتهیپ و المللین بی نهايال واکنشی ابيارز
یوميفوزاری پژمردگی ماریب به  

 محسن مهديه 1394 1393 *  
 -معصومه خیرگو

 اشرفی
 

7
3 

ی ماریب به خودن شرفتهیپی نهايال واکنشی بررس
یوميفوزاری پژمردگ  

اشرفی -خیرگو محسن مهديه 1394 1393 *     
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7
5 

 ميد جو دبخشیامی ها نيال دانه عملكردی ابيارز
گلستان استان نیزارع درمزارع  

  * 1393 1394 
رحمت اله 

 محمدی گنبد
 

 -معصومه خیرگو
 محمد صالح روان

7
6 

 یها نيال دانه وعملكردی زراع اتیخصوصی بررس
 ميد عملكردمناطق سهيمقای نالمللیب شاتيجودرآزما

ریگرمس  
  * 1393 1394 

رحمت اله 
 محمدی گنبد

 
 -رگویخ معصومه

 -یزدانموسوي
یزناصريعز  

7
7 

ی پهایژنوت دانه وعملكردی زراع اتیخصوصی بررس
 مشترکی عملكردمقدمات سهيمقا شاتيجودرآزما

ميردیگرمس مناطق  
  * 1393 1394 

رحمت اله 
گنبد محمدی  

 
 -رگویخ معصومه

 -یموسو زداني
یزناصريعز  

8
0 

 خزانه شاتيدرآزما نان گندمی نالمللیبی نهايالی ابيارز
 ميد عملكرددرمناطق سهيومقای ا مشاهده

ریگرمس مهیرونیگرمس  
 معصومه خیر گو حسن قوجق محتشم محمدی 1394 1393 *  

8
1 

ی نهايال دانه وعملكردی زراع اتیخصوصی بررس
 عملكرددرمناطقی مقدمات سهيمقا شيدرآزما ننا گندم

ميردیگرمس مهین  
 معصومه خیر گو حسن قوجق محتشم محمدی 1394 1393 *  

8
2 

ی فیوکی کمی اھیژگيووی سازگاری بررس

 سرد و معتدل درمناطق پنبه دبخشیامی اھپیژنوت
 کشور

93016-07-
07-0  

  محمد نعمتی عمران عالیشاه 1395 1393 * 

8
3 

داری و ارزيابی تحمل به شوری در مراحل تجزيه پاي
 مختلف رشد دورگ های جديد پنبه 

-07-93123
0-07  

 * 1393 1395 
محسن فتحی 

 سعدآبادی
  محمد نعمتی

8
4 

بررسی سازگاری ارقام امیدبخش کلزای بهاره در 
 شرايط ديم نیمه گرمسیری 

-15-56-0
93210 

  محمد نعمتی نارکی 1395 1393 * 

8
5 

ای ديررس و دهای امیدبخش ذرت دانهبررسی هیبري
نهائی(رس )آزمايشات متوسط  

92101- 03- 
03- 0 

 رجب چوکان 1394 1392 * 
سید افشین 

 مساوات
راد ابوالفضل حیدری
 و قاسم چمانه

8
6 

ای بررسی سازگاری هیبريدهای امیدبخش ذرت دانه
نهائی  رس در مقايسه عملكردديررس و متوسط  

93101-0308- 
03- 03- 0 

 رجب چوکان 1395 1393 * 
سید افشین 

 مساوات
راد ابوالفضل حیدری
 و قاسم چمانه

8
7 

ای بررسی عملكرد هیبريدهای پیشرفته ذرت دانه
نهائیرس در مرحله نیمهديررس و متوسط  

 

93107- 03- 
03- 0 

 رجب چوکان 1394 1393 * 
سید افشین 

 مساوات
راد ابوالفضل حیدری
 و قاسم چمانه

8
8 

ارزش زراعی هیبريدهای جديد خارجی مون تعیین آز
 ذرت دانه ای

 

93141- 
0308- 03- 

03 
 رجب چوکان 1395 1393 * 

سید افشین 
 مساوات

راد ابوالفضل حیدری
 و قاسم چمانه

8
9 

های گندم مربوط به آزمايشات بررسی واکنش الين
يكنواخت مقدماتی اقلیم  ومقايسه عملكرد ايستگاهی 

های منتخب، و ال کشور، ژنوتیپگرم و مرطوب شم
نسبت به  1393-94مواد بین الملل سال زراعی 

"بیماری باليت فوزاريومی سنبله در شرايط مزرعه  

ملیحی پورعلی  1394 1393 *    
 محمد علی 

 دهقان
 محمود داوطلب

9
0 

های گندم مربوط به آزمايشات ارزيابی واکنش ژنوتیپ
 1392-93مقايسه عملكرد امیدبخش سال زراعی 

نسبت به بیماری باليت فوزاريومی سنبله در شرايط 
"مزرعه و گلخانه  

ملیحی پورعلی  1394 1393 *    
 محمد علی 

 دهقان
 محمود داوطلب

9
1 

های گندم مربوط به آزمايشات بررسی واکنش ژنوتیپ
مقايسه عملكرد پیشرفته اقلیم گرم و مرطوب شمال و 

 1393-94امیدبخش هر چهار اقلیم سال زراعی 
ملیحی پورعلی  1394 1393 *    

 محمد علی 
 دهقان

 محمود داوطلب
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کشور نسبت به بیماری باليت فوزاريومی سنبله در 
"شرايط مزرعه و گلخانه  

9
2 

بررسی واکنش الينهای گندم دوروم مربوط به 
-94آزمايشات مقايسه عملكرد امیدبخش سال زراعی 

ماری باليت معتدل نسبت به بی ودو اقلیم گرم  1393
"فوزاريومی سنبله در شرايط مزرعه و گلخانه  

ملیحی پورعلی  1394 1393 *    
 محمد علی 

 دهقان
 محمود داوطلب

9
3 

پالسم گندم موجود در تعیین واکنش بخشی از ژرم
کلكسیون بخش تحقیقات غالت نسبت به بیماری 
"باليت فوزاريومی سنبله در شرايط مزرعه و گلخانه  

  * 1393 4139 ملیحی پورعلی    
 محمد علی 

 دهقان
 محمود داوطلب

9
4 

پالسم گندم موجود در تعیین واکنش بخشی از ژرم
کلكسیون بخش تحقیقات غالت نسبت به بیماری 

در گرگان باليت فوزاريومی سنبله  
  * 1393 1395 - 

 محمد علی 
 دهقان

 محمود داوطلب

9
5 

شرفته ، ارزيابی مقاومت ارقام و الينهای مقدماتی ، پی
نسبت به  1393  -94امیدبخش گندم سال زراعی 

 بیماری سفیدک پودری
  * 1393 1394 

 محمد علی 
 دهقان

 محمد علی 
و شاهپور  دهقان

 ابراهیم نژاد

محمود 
داوطلبمهندس 

 صهبا

9
6 

های گندم مربوط به  ارزيابی عكس العمل  ژنوتیپ
آزمايشهای مقايسه عملكرد مقدماتی ، پیشرفته و امید 

بخش يكنواخت چهار اقلیم کشور نسبت به بیماری 
 زنگ قهوه ای

 رحیم مهرابی 1395 1393 *  
 محمد علی 

 دهقان
 محمود داوطلب

9
7 

ارزيابی مقاومت ژنوتیپ های امید بخش چهار اقلیم 
در مزرعه  زنگ قهوه ایبیماری  نسبت به  

 رحیم مهرابی 1395 1393 *  
 محمد علی 

 دهقان
 محمود داوطلب

9
8 

مطالعه فاکتورهای بیماريزائی عامل بیماری زنگ 
قهوه ايگندم در سراسر کشور با کاشت خزانه تله در 

  1393-94سال زراعی 
 رحیم مهرابی 1396 1393 *  

 محمد علی 
 دهقان

 محمود داوطلب

9
9 

تعیین فاکتورهای بیماريزائی عامل بیماری زنگ سیاه 
 1393-49در کشور با کاشت خزانه تله در سال  گندم

   
 فرزاد افشاری 1395 1392 *  

 محمد علی 
 دهقان

 محمود داوطلب

1
0
0 

ارزيابی الينهای پیشرفته و امید بخش و ارقام تجاری 
گندم نان اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور نسبت به 

 Cochliobolus sativusلكه ارغوانی  
 رحیم مهرابی 1396 1393 *  

 محمد علی 
 دهقان

 محمود داوطلب

1
0
1 

بررسی و ارزيابی مقاومت الينهای مقدماتی ، پیشرفته 
و امید بخش جو نسبت به سفیدک پودری در شرايط 

 مزرعه ای 
 رضا اقنوم 1395 1393 *  

 محمد علی 
 دهقان

 محمود داوطلب

1
0
2 

بررسی مقاومت ژنوتیپ های مقدماتی ، پیشرفته و 
امید بخش جو نسبت به لكه برگیهای قارچی جو 

جو ، لكه قهوه ای جو، لكه قهوه ای معمولی )اسكالد 
 و لكه توری جو (

 رضا اقنوم 1394 1393 *  
 محمد علی 

 دهقان
 محمود داوطلب

1
0
3 

بررسی فاکتورهای بیماريزائی عامل بیماری سفیدک 
 پودری جو با کاشت خزانه تله

 رضا اقنوم 1395 1393 *  
 محمد علی 

 دهقان
 محمود داوطلب

1
0
4 

ی و پايداری عملكرد دانه ژنوتیپ های بررسی سازگار
نخود در آزمايش های يكنواخت سراسری مناطق نیمه 

 گرمسیر ديم 

-15-56-0
93166 

 * 1392 1396 
رحمت اله 
 کريمزاده

-کريم زاده
برزعلی-پزشكپور  

 

 -کريمزادهرحمت اله کريم  1397 1393 *  اعالم می گرددارزيابی سازگاری ژنوتیپ های جديد نخود در مناطق 1



54 

 

0
5 

برزعلی-پزشكپور زاده نیمه گرمسیر ديم  

1
0
6 

ارزيابی سازگاری ژنوتیپ های جديد عدس در مناطق 
 نیمه گرمسیر ديم

 1397 1393 *  اعالم می گردد
رحمت اله 
 کريمزاده

-زاده کريم
برزعلی-پزشكپور  

 

1
0
7 

پايش ويروالنس عامل بیماری لكه برگی سپتوريايی 
های تله گندم با استفاده از خزانه  

 رامین روح پرور     
شعبان کیا، 

 معصومه خیر گو
 

1
0
8 

ارزيابی واکنش ژنوتیپهای گندم در آزمايشات 
يكنواخت مقايسه عملكرد مقدماتی و پیشرفته گندم 

 نسبت به بیماری لكه برگی سپتوريايی 
  شعبان کیا رامین روح پرور     

1
0
9 

م ديم به ارزيابی واکنش ژنوتیپهای گندم نان و دورو
بیماری لكه برگی سپتوريايی و باليت فوزاريومی 

 سنبله
     

مقصود حسن پور 
 حسنی

  شعبان کیا

 طرح یا پروژه استانی )خاص( -1-3

ف
دی

ر
 

 عنوان
شماره 

 مصوب

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول

 مجري/

 مجریان
 همکار/همکاران

1 
علوفه ای جديدو  ارزيابی کمی وکیفی  محصوالت

 گیاهان علوفه ای فراموش شده در استان گلستان
92286-03-
57-2  

 * 1393 1394 
علی رضا 

 صابری
 

مختار مهاجر، قدرت 
 ا... شاهی

2 
بررسی و ارزيابی ارقام وپايه های تجاری سیب در 

 سطح مناطق کوهستانی استان گلستان
 *  1392 1393  

ز بهروصديقه زمانی،  مینا غزايی يان
 فتاحی، 

3 
ارزيابی ژنوتیپ های گردو وانتخاب ژنوتیپهای برتر 

 درسطح استان گلستان
 *  1393 1395  

بهروز صديقه زمانی،  مینا غزايی يان
 فتاحی،

4 
بررسی تاثیر روش های خاک ورزی بر رشد گندم 

 در تناوب با سويا
1392مهر   *   1396 

محمداسماعیل 
 اسدی

فغانیالهام   
، يمیمیر کررزاقی، 

 مهدی اديبی

5 
ارزيابی الين های امیدبخش جو در شرايط زارعین 

آقدکش( -)تعاونی پیوند  
  * 1392 1393 

حسینعلی 
 فالحی

عباسعلی نوری 
 نیا

االزمنیعلیرضا   

6 
ارزيابی الين های منتخب پرتوتابی شده کلزا در 

 شرايط زارعین استان گلستان

-03-92132
4-57  

92پايیز *  93پايیز   - 
اهیم ابر

 هزارجريبی

 –بهمرام رحمانپور  
 –مسعود رحیمی 

 کامران مظفری

7 
بررسی سازگاری ارقام و ژنوتیپ های امید بخش 

 زيتون
 صديقه زمانی  حسین فريدونی 93 90 *  

8 
 تیفیوک برعملكرد کاشت وتاريخ میاقل اثرات بررسی

گلستان دراستان پنبه وتجاری دبخشیام ارقام افیال  
 شماره پیگیری

47607 
 * 1393 1395 

محمدر رضا 
 زنگی

  محمد نعمتی

9 
وری آب با استفاده ازآبیاری تولید و بهره مقايسه

يكدرمیان در شرايط کم آبی و شوری مطالعه 
 موردی روی گیاه ذرت

91115-14-
57-4 

 علیرضا کیانی - 1393 1391 * 
سید افشین مساوات 

 و رحیم طبرسا

 رخاص(طرح یا پروژه استانی )غی -1-4

 

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامی تاریخ نوع

 همکار/همکاران مجري/مجریانمجري  پایان شروع پروژهطر
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 مسئول ح

1 

ها و الينهای دارای صفات بررسی و انتخاب بوته
های در حال مطلوب در توده های دورگ و نسل
 تفكیک جو و آزمايش مشاهده ای

-57-03-93226
2 

 * 1393 1394 
 

ی فالحیحسین عل  احمد قلی پور 

2 
تولید اينبرد الين های جديد از هیبريد های 

خارجی ذرت شیرين و فوق شیرين بمنظور تولید 
 هیبريد های جديد

-57-03-92125
2 

 * 2139  3139  حسن مختارپور  
سید افشین مساوات 
و ابوالفضل حیدری 
 راد و قاسم چمانه

3 
 الينهایی زراع اتیوخصوص عملكردی ابيارز
یآب کم تنش طيدرشرا ايسو ررسيد  

-03-57-203
93141 

شربتی -کیانی سامیه رئیسی  94 93 *   

4 
ايجاد تنوع ژنتیكی ازطريق دورگ گیری و 

 سوياF1بررسی نسل 
-57-03-93152

2 
 * 

فروردين
93  

93اسفند  سامیه رئیسی ابراهیم هزارجريبی - 

5 
پذيری عمومی و خصوصی صفات بررسی ترکیب
 ای ذرت سیمیت در تالقی دياللمختلف الينه

92124-03-57-
2 

 سید افشین مساوات - 1394 1392 * 

آقاجانی، مبشری، 
راد، چمانه، حیدری

مرجانی، تربتی و 
 قادری و اکاتی

6 

تولید اينبردالين های جديد از هیبريد های 
و  (Sweet Corn)شیرينخارجی ذرت  

بمنظور   (Super Sweet Corn)بسیارشیرين
 یبريد های جديدتولید ه

92125-03-57-
2 

 حسن مختارپور - 1394 1392 * 
راد و مساوات، حیدری

 چمانه

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

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامی تاریخ

 همکار/همکاران مجري/مجریان پایان شروع

1 
مقايسه عملكرد ارقام و الين های کنجد در شرايط زارعین 

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

-شربتی-داوطلب
 تیموری

2 
ارزيابی الين های امیدبخش گندم نان در شرايط کشاورزان 

 استان گلستان
 مهدی کالته 92آذر  91آذر  0353-57-3491214-

حبیب اله سوقی و 
 مهدی نظری

3 
در  انهتابست کشت بررسی و مقايسه عملكرد آفتابگردان در

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

عرازمحمد نوری راد 
 موسی خانی -دوجی

 رحمت ا... بهمرام

 ترویجی )خاص( –پروژه تحقیقی  -1-7
ف

دی
ر

 

 شماره مصوب عنوان
 اسامی تاریخ

 همکار/همکاران مجري/مجریان پایان شروع

1 
 در صحرا رقم با جو امیدبخش یالينها عملكرد مقايسه
گلستان استان  

93167-0353-57-3 ، احمد قلی پور حسین علی فالحی 94 93 
 وحیدرضا ثنايی

2 

مقايسه نظام های تناوب زراعی مطلوب با نظام زراعی 
-متداول)شاهد(مبتنی برگندم آبی در آزمايشات تحقیقی

 ترويجی

االزمنی-یکشیر عباسعلی نوری نیا 1394 1393 در دست ابالغ  

3 
بررسی الين های امیدبخش جو بدون پوشینه )دو منظوره( 

 ترويجی-درآزمايشات تحقیقی
چگانی-االزمنی عباسعلی نوری نیا 1394 1393 در دست ابالغ  

4 
مقايسه عملكرد الين های امیدبخش جو متحمل به 

 ترويجی-شوری)دو منظوره( در آزمايشات تحقیقی
سعلی نوری نیاعبا 1394 1393 در دست ابالغ مالعلی-االزمنی   

3-57-0353-93108 مقايسه عملكرد الين های ديررس سويا در استان گلستان 5 93فروردين  93اسفند    وحید ثنايی ابراهیم هزارجريبی 
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3-57-0353-93104 ارزيابی الين های جديد  بادام زمینی در استان گلستان 6 93فروردين  93اسفند   يار عسكریماز ابراهیم هزارجريبی   

7 
های امیدبخش گندم نان در بررسی و مقايسه عملكرد الين

 شرايط زارعین
- 0353- 57 – 

3492142 
 حبیب اله سوقی 1393 1392

مهدی کالته،مهدی 
 نظری و علی سهرابی

 ترویجی )غیرخاص( –پروژه تحقیقی  -1-8

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامی تاریخ

 کار/همکارانهم مجري/مجریان پایان شروع

1 

مقايسه عملكرد الين های امید بخش گندم نان 
(ERWYT91-8 ,ERWYT91-10,ERWYT-90-

 در شرايط آبی استان گلستان( با رقم گنبد7
-0353-57-393178 1/9/93 1/12/94 

-جبار آلت جعفربای

 ثنايی
-فالحی -سوقی

 قلی پور-مارامايی

2 
مقايسه عملكرد الين های جديد گندم نان 

(ERWYT91-9 ,ERWYT91-17,ERWYT-90-

 ( با رقم گنبد 7

93179-0353-57-3 1/9/93 1/12/94 
-جبار آلت جعفربای

 ثنايی
-فالحی -سوقی

 قلی پور-مارامايی

 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
ري مج

 مسئول
 همکار/همکاران مجري/مجریان

1 
 صحرادراستان جوبارقم امیدبخش عملكردالينهای مقايسه
 گلستان

 * 25/6/93  
، احمد قلی پور حسین علی فالحی

 وحیدرضا ثنايی

2 

ها و الينهای دارای صفات مطلوب در بررسی و انتخاب بوته
های در حال تفكیک جو و آزمايش  توده های دو رگ و نسل

 شاهده ایم

 * 25/6/93  
 احمد قلی پور حسین علی فالحی

3 
با  SHF81-90 بررسی و مقايسه عملكرد هیبريد جديدب

  هیبريد فرخ در مزارع زارعین استان گلستان
 *  

 یونسعادلي یراددوج یعرازمحمدنور 

 گزارش نهایی پروژه )/طرح( -1-10

ف
دی

ر
 

 عنوان
شماره 

 فروست

 اسامی تاریخ انجام

 پایان عشرو
مجري 

 مسئول
 همکار/همکاران مجري/مجریان

های دارای صفات مطلوب در ها و الينو انتخاب بوته بررسی 1
های در حال تفكیک جو و آزمايش توده های دو رگ  و نسل

 های خالصای الينمشاهده
 حسین علی فالحی  92 91 46199

جبار آلت جعفر 
 بای،احمد قلی پور

جو در آزمايش مقايسه عملكرد   پیشرفتههای  مطالعه الين 2
 (ABYT)يكنواخت منطقه گرم 

46149 91 92 
حبیب اهلل 

 قزوينی
 احمد قلی پور حسین علی فالحی

بررسی صفات کمی ژنوتیپ های جو در آزمايش مقايسه  3
 عملكرد يكنواخت مقدماتی منطقه گرم

46150 91 92 
حبیب اهلل 

 قزوينی
 احمد قلی پور حسین علی فالحی

 هیبريدهای زراعی وصفات عملكرد عملكرد،اجزای بررسی 4
گلستان دراستان برنج منتخب  

 - ولی ارازی 1391 1390 
حمید درستی و 
 ابوالفضل فرجی

5 
 علوفه سورگوم امیدبخش الينهای وکیفی عملكردکمی مقايسه

 ای 
46481 1391 1393 

علی رضا 
 بهشتی

 قاسم چمانه علی رضا صابری

رد کمی و کیفی ارقام امید بخش ارزن معمولیمقايسه عملك 6   

(Panicum miliaceum) 
 قاسم چمانه علی رضا صابری اردالن مهرانی 1393 1391 46340
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7 
 جارجو خربزهی وبومی اصالح تودهی آلودگ زانیم یبررس

پسيوتر شته به نسبت  

257168715
6 

1388 1389 
سلیمان 
 خرمالس

 فرامرز سیدی 

ن های خا لص ديررس سويابررسی سازگاری الي 8 داوطلب-هزارجريبی رئیسی سامیه رئیسی 92 91 45754   

9 
سويا در شرايط تنش ديررس ارزيابی  واکنش  الين های   

 کم آبی
شربتی -هزارجريبی سامیه رئیسی  92 91   

 هزارجريبی سامیه رئیسی سامیه رئیسی 93 93  ارزيابی الين های جديد سويا در شرايط زارعین 10

11 
تنش  ليبا جو در تعد ستيهمز یزايكوريما حیتلق ریتاث یابيارز

در استان گلستان یشور  
 الهام فغانی  1393 1391 

نوری نیا، االزمنی، 
 میرکريمی، خردمند

12 

 

 

 

تأثیر نظام های مختلف تناوب زراعی بر عملكرد، اجزای 
 عملكرد و پايداری تولید گندم آبی استان گلستان

-86002
-11-8601
-120000

14-056  

1386سال  
سال
1392 

موسسه اصالح 
و تهیه نهال و 

 بذر

 استانی
 )خاص(

 

 

 

- 

مقايسه عملكرد کمی و کیفی ارقام مقاوم به بولتینگ )ساقه  13
 روی( چغندر قنددر شرايط زارعین استان گلستان

-91-128
2-02-02  

1391سال  
سال 
1392 

موسسه 
تحقیقات چغندر 

 قند
 - ملی

نوتیپ های چغندر قند از نظر مقاومت به ساقه رویارزيابی ژ 14  -90-142
2-02-02  

1391سال  
سال 
1392 

موسسه چغندر 
 قند

 - ملی

15 
مقايسه عملكرد ارقام و الينهای خالص سويا در شرايط زارعین 

 در استان گلستان

-44667
18/01/

1393 
92فروردين  92اسفند   ابراهیم هزارجريبی - 

ابوالفضل  -شعبان کیا
سامیه رئیسی -فرجی  

 بررسی مقدماتی الينهای خالص ديررس سويا 16
-44668

18/01/
1393 

92فروردين  92اسفند   
ابراهیم 

 هزارجريبی

ابراهیم هزارجريبی 
غالمحسین عرب  –

نسرين رزمی –  

 

17 
 کشاورزاندر شرايط  نان امید بخش گندمالين های  ارزيابی

 استان گلستان

45298 
1/4/1393  

 
 مهدی کالته مهدی کالته 92 91

حبیب اله سوقی و 
 مهدی نظری

18 
گندم  بررسی و انتخاب در توده ها و نسلهای در حال تفكیک

در اقلیم گرم و مرطوب  آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتیو نان
 شمال

45296 
1/4/93  

 مهدی کالته مهدی کالته 92 91
حبیب اله سوقی ، علی 
 سهرابی ومهدی نظری

19 

ات کمی و کیفی گندم های نان در بررسی صف  
 آزمايشات مقايسه عملكرد مقدماتی يكنواخت

اقلیم گرم شمال   RWYT-N  )  
 

45661 
28/5/93  

 مهدی نظری حبیب اله سوقی مجتبی وهابزاده 92 91

20 
المللی گندم بهاره در های بینبررسی پتانسیل عملكرد خزانه

های برتراقلیم گرم و مرطوب شمال با هدف انتخاب الين  
46433 

16/10/93  
92 93 

منوجهر 
 خدارحمی

 مهدی کالته حبیب اله سوقی
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یبرگ یهايماریب به ميجود شرفتهیپ یپهایژنوت مقاومت یبررس 21  
-46100
5/8/93  

 معصومه خیرگو 1392 1391
 -رحیم هوشیار

 عباس خانیزاد
 

22 
بررسی خصوصیات زراعی و عملكرد دانه ژنوتیپ های گندم 

مايشات پیشرفته مقايسه عملكرد در شرايط ديم نان در آز
 گرمسیری

-46298
23/9/93  

1392 1393 
محتشم 
 محمدی

 حسن قوجق
-معصومه خیر گو
 آيدغدی طغانی

23 
بررسی خصوصیات زراعی و عملكرد دانه ژنوتیپ های گندم 

نان در آزمايش مقدماتی مقايسه عملكرد در شرايط ديم 
 گرمسیری

-46232
5/9/93  

1392 1393 
محتشم 
 محمدی

 حسن قوجق
-معصومه خیر گو
 آيدغدی طغانی

24 
بررسی خصوصیات زراعی و عملكرد دانه ژنوتیپ های گندم 

نان در آزمايشات مشاهده ای و  مقايسه عملكرد بین المللی در 
 شرايط ديم نیمه گرمسیری

-46231
5/9/93  

1392 1393 
محتشم 
 محمدی

 حسن قوجق
-معصومه خیر گو
 آيدغدی طغانی

25 
خصوصیات زراعی و عملكرد دانه گندم دوروم در  بررسی

آزمايشات بین المللی مشاهده ای و مقايسه عملكرد سراسری 
 مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر

-45518
22/4/93  

 حسن قوجق 1391 1390
رحمت ا.. کريمی 

 زاده
-معصومه خیر گو
 آيدغدی طغانی

26 
های گندم بررسی سازگاری و پايداری عملكرد دانه ژنوتیپ 

دوروم در آزمايش های يكنواخت سراسری مناطق گرمسیر و 
 نیمه گرمسیر

-46550
11/11/93  

1390 1391 
رحمت اله 
 کريمی زاده

 حسن قوجق
-معصومه خیر گو
 آيدغدی طغانی

27 
بررسی سازگاری و پايداری عملكرد دانه ژنوتیپ های گندم 

دوروم در آزمايش های يكنواخت سراسری مناطق نیمه 
مسیر ديمگر  

-46599
20/1/93  

1390 1391 
رحمت اله 
 کريمی زاده

 حسن قوجق
-معصومه خیر گو
 آيدغدی طغانی

28 
پالسم پذيری الينهای ذرت استخراجی از ژرمبررسی ترکیب

 سیمیت با الينهای معتدله

46183 ،
25/08/93  

 سید افشین مساوات رجب چوکان 1393 1391
آقاجانی، مبشری، 

، رادبخش، حیدریفیض
 مرجانی، تربتی و قادری

29 

ارزيابی و خودگشنی ژرم پالسم ديررس ذرت سیمیت و تولید 
، 44649 الين خالص 

16/01/93  
 سید افشین مساوات - 1392 1390

آقاجانی، مبشری، 
راد،  چمانه، حیدری

 مرجانی، تربتی و قادری

30 
پايش فاکتورهای بیماريزائی عامل بیماری زنگ قهوه ای گندم 

91-93اشت خزانه تله با ک  
 فرزاد افشاری 1392 1391 46425

محمد علی دهقان 
 ...... 

 محمود داوطلب
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31 
مطالعه فاکتورهای بیماريزائی عامل بیماری زنگ سیاه گندم با 

 کاشت خزانه تله 
 فرزاد افشاری 93 1389 46424

محمد علی دهقان 
 ...... 

 محمود داوطلب

32 
بخش سويا نسبت به بیماری  ارزيابی واکنش ژنوتیپ های امید
 پوسیدگی ذغالی در شرايط مزرعه

 ابراهیم هزارجريبی  شعبان کیا 1393  45881

33 
بررسی سازگاری و پايداری عملكرد دانه ژنوتیپ های نخود در 

 آزمايش های يكنواخت سراسری مناطق نیمه گرمسیر ديم
-15-89034

0-56  
1389 1392 

رحمت اله 
 کريمزاده

-كپورپزش-کريمزاده
 برزعلی

 

34 
بررسی سازگاری و پايداری عملكرد دانه ژنوتیپ های نخود در 

 آزمايش های يكنواخت سراسری مناطق نیمه گرمسیر ديم
-15-89035

0-56  
1389 1392 

رحمت اله 
 کريمزاده

-پزشكپور-کريمزاده
 برزعلی

 

نبوتی -یانارزان برزعلی 1393 1392 محرمانه بررسی ابعاد تامین امنیت غذايی کشور 35   

36 
اقدامات وزارت جهادکشاورزی در فراهم نمودن تولید گیاهان 

 داروئی در کشور
عابدينی-محمدی برزعلی 1393 1392 محرمانه   

37 
بررسی نحوه اجرا و اثر بخشی برنامه های آموزشی و ترويجی 

 وزارت جهادکشاورزی
ارزانیان-محمدی برزعلی 1393 1392 محرمانه   

39 
مات وزارت جهادکشاورزی در خصوص فراهم بررسی اقدا

نمودن زمینه های تولید میوه های سردسیری، دانه ريز و 
 معتدله در کشور

  عابدينی برزعلی 1393 1392 محرمانه

40 
حقوقی -بررسی اقدامات صورت پذيرفته در خصوص ابعاد فنی

 محصوالت کشاورزی تراريخته در کشور
نارزانیا برزعلی 1393 1392 محرمانه   

 

 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش -1-11
ف

دی
ر

 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی انجام تاریخ

 پایان شروع
مجري 

 مسئول
 همکار مجري

1 

امید  سازگاری و پايداری عملكرد ژنوتیپ هایبررسی 
بخش جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه 

 EBYT-91گرم

91204-0308-03-
03 

91 93 
حبیب اهلل 

وينیقز  

حسین علی 
 فالحی

  احمد قلی پور

2 
بررسی خصوصیات زراعی و عملكرد دانه ژنوتیپ های 

گندم دوروم در آزمايشات مقدماتی مقايسه عملكرد 
 مناطق ديم گرمسیر و نیمه گرمسیری

46127-10/8/93  91 92 
رحمت اهلل 

 کريمی

کريمی زاده، 
 جعفربای،
 مهربان

 

3 
بخش در آزمايش ارزيابی سازگاری الينهای امید 

(ساحل خزر ERWYT-90مقايسه عملكرد هم اقلیم 
one-I 

45606-6/5/93  90 92 
مجتبی وهاب 

 زاده

وهاب زاده، 
کالته، 

جعفربای، 
خاوری، 
 شهبازی
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4 
امید  سازگاری و پايداری عملكرد الين هایبررسی 

بخش جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه 
 14th EBYT-92گرم

92219-8030-03-
03 

92 94 
حبیب اهلل 

 قزوينی
حسین علی 

 فالحی
 احمد قلی پور

5 
گندم)بررسیخصوصیاتمالتسازيالينهايبرترجووديگرغالت

(،تريتیكاله  
91001-9151-14-

57-14  
91 93  

علیرضا قدس 
 ولی

حامد فاطمیان، عطیه 
صفرنژاد، حسین علی 

 فالحی

6 

 اثر متقابل ژنوتیپ*محیط و تعیین پايداریارزيابی 
های عملكرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم در آزمايش 

مناطق نیمه گرمسیر ديم يكنواخت سراسری  
0—92-15-56  1/9/92  

1/12/
95 

رحمت اهلل 
 کريم زاده

 

 کريم زاده،
جعفربای و 
 اصغر مهربان

 

 

7 
 سهيمقا شيمدرآزما گند بخش دیامی نهايالی ابيارز

میاقل عملكرد erwyt-91  خزر ساحل Zon-1 
39121-0308-03-

03 
92آذر  1393 

ی مجتب
 وهابزاده

 وهابزاده،
یجعفربا  

 

8 
 سهيمقا شيدرآزما گندم دبخشیامی نهايالی ابيارز

erwyt-92  میعملكرداقل  Zon-1 خزر ساحل(
92195-0308-03-

03 
92آذر  1393 

ی مجتب
 وهابزاده

 وهابزاده،
یجعفربا  

 

9 
ی پهایژنوت دانه عملكردی داريپا وی سازگاری بررس

 مناطقی سراسر كنواختی يشهايآزما در دوروم دمگن
ميد ریگرمس مهین  

91133-15-56-0 92مهر   1393 
رحمت اهلل 
 کريم زاده

 ،یجعفربا
زادهی ميکر  

 

10 
بررسی پايداری عملكرد علوفه در الين های امید 

 بخش سورگوم علوفه ای در مناطق معتدل
93105—0308-43-

03 
1391 1393 

علی رضا 
 بهشتی

 علی رضا
 صابری

 قاسم چمانه

11 
بررسی و مقايسه  نهائی عملكرد کمی و کیفی دانه و 

 Setaria)علوفه  ارقام مختلف ارزن دم روباهی 

italica) 

91020– 03 – 03 - 
0 

1391 1393 
اردالن 
 مهرانی

علی رضا 
 صابری

 قاسم چمانه

12 
مقايسه عملكرد کمی و کیفی ارقام امید بخش ارزن 

 Pennisetum americanum)  مرواريدی

92220—0308-03-
03 

1391 1393 
اردالن 
 مهرانی

علی رضا 
 صابری

 قاسم چمانه

13 
بررسی و مقايسه  نهائی عملكرد کمی و کیفی دانه و 

 Panicum)علوفه  ارقام مختلف ارزن معمولی 

miliaceum 

92212—0308-03-
03 

1391 1393 
اردالن 
 مهرانی

علی رضا 
 صابری

 قاسم چمانه

14 
 دبخشیام ینهايال عملكرد سهيومقا یسازگار یبررس
 ماش

  فرامرز سیدی سعادت 1394 1393 0710393196

15 
سويا در  ديررس ارزيابی  واکنش  الين های    

 شرايط تنش کم آبی
93141-03-57-2 شربتی-کیانی رئیسی  94 93   

92170-03-57-0 تهیه و مقايسه مقدماتی هیبريدهای جديد آفتابگردان 16  9313  1393 
يعرازمحمدنور

یراددوج  

سلطانی و  
 اندرخور

یعادل ونسي  

17 
ارزيابی مقدماتی عملكرد وساير صفات زراعی 

 هیبريدهای جديدآفتابگردان
0-03-03-93190 یعادل ونسي   1393 1393   

18 
تهیه موادژنتیكی برای تولیدهیبريدهای جديد 

 آفتابگردان
 شماره پیگیری:

47754 

فروردين 
1393 

د مردا
1393 

نیمسعودسلطان
یجفآباد  

يعرازمحمدنور
یراددوج  

یعادل ونسي  

19 
پايش و کمّی سازی واکنش فنولوژيک ارقام گندم نان 

اشت در مناطق مختلف کشوريخ کبه تار  
 1392 1394 

 حمیدرضا
 شريفی

 عباسعلی
 نوری نیا

درويش -االزمنی
 محمدی

20 
در شرايط  نان امید بخش گندمالين های  ارزيابی

استان گلستان ورزانکشا  
45298 

1/4/1393  
 مهدی کالته مهدی کالته 92 91

حبیب اله سوقی و 
 مهدی نظری

 93 92 استانی بررسی و شناسايی ارقام متحمل به سرما زيتون 21
حسین 
 فريدونی

 ص.زمانی 
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22 
بررسی و مكانیابی ارقام و ژنوتیپ های انار در استان 

 گلستان
 93 92 استانی

حسین 
 فريدونی

 ص.زمانی 

 انتشارات -2

 ISI مقاله -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 

The effects of nitrogen fertilizer and 

plant density on  
mustard-(Brassica Juncea); an 

Overview 

 * 

Global Advanced 

Research Journal 
of Agricultural 

Science  

 

2014.   Vol. 

3(8)  

Vol. 

3(8)  

Saberi A. R., 

 
 Siti Aishah H. 

2 
Study and determination of the most 

suitable planting date of maize 

hybrids 
 * 

Scintia agriculture 
 

2014 1 )0(, 
2014 

1 )0(, 
2014 

Alireza Saberi1 

 

3 

Dry matter accumulation trend on 

corn (TWC 647) as affected by plant 

density and planting pattern 

 
 * 

Journal: Food, 

Agriculture and 

Environment 

(JFAE) 

 

 

2014 Vol. 

12, 

Issu

e 

3&4

,  

pages 

127-

130 

Ali Reza Saberi  

and Siti Aishah Hassan 

4 

YIELD AND WUE RESPONSES 

OF FORAGE SORGHUM RATOON 

CROP UNDER VARYING 
SALINITY AND IRRIGATION 

FREQUENCY 

 * 

African Journal of 

Plant Science 
 

2014 Vol.

8(1

2), 

pp. 

554-

559 

Ali Reza Saberi  

 

5 

 INVESTIGATION OF CORN AND 

SOYBEAN INTERCROPPING 

ADVANTAGES IN DIFFERENT 

PLANT DENSITIES AND  

 PATTERNS FOR EAR 

PRODUCTION  

 * 

AARJMD 

ASIAN 

ACADEMIC 

RESEARCH 

JOURNAL OF  

MULTIDISCIPLI

NARY 

 2015 

VO

LU

ME 

1                    

ISS

UE 

30 

-176
186 

Ali Reza Saberi  

 

6 

Potential benefits from adaptation to 

climate change in chickpea 
 * 

Agric. Sci. Dev. 

 2014 

(3)    

7 

Amir Hajarpoor, A. 

Soltani, 

 E. Zeinali, 

 F. Sayyedi 

7 

Simulating climate change impacts 

on production of chickpea under 
water-limited conditions 

 * 

Agric. Sci. Dev. 

 2014 

(3)  

9 

Amir Hajarpoor, A. 

Soltani, 
 E. Zeinali, 

 F. Sayyedi 

8 

Assessment of Physiological and 

Phytochemical Responses of 

ALTHAEA ROSEA to Salinity Stress   

 

 * 

Advance  

IN 

ENVIRONMENT

AL BIOLOGY 

14/0  2014   

Ahmad Abdolzadeh, 

Elham Faghani*, 

Fathemeh Asghari 

9 

Comparative physiology and 

proteomics analysis of two wheat 

genotypes with different 

susceptibility to drought stress  

 

  Journal of 

proteomics 
12/4  2014   

Elham Faghani, Javad 

Gharechahi, Ghasem 

Hosseini salekdeh 

 

10 

 

Evaluation of tolerance of bread 

wheat genotypes to water logging 

stress 

 ×× 

International 

Journal of 

Farming and 

Allied Sciences 

 

2014 
Vol.

, 3  

(7): 

777-

781 

Fatemeh sheikh, 

Arezoo pourfaridand 

mohamad taghi 

feyzbakhsh 

http://world-food.net/dry-matter-accumulation-trend-on-corn-twc-647-as-affected-by-plant-density-and-planting-pattern/
http://world-food.net/dry-matter-accumulation-trend-on-corn-twc-647-as-affected-by-plant-density-and-planting-pattern/
http://world-food.net/dry-matter-accumulation-trend-on-corn-twc-647-as-affected-by-plant-density-and-planting-pattern/


62 

 

11 

Genotypes and environment 

interaction and cluster analysis for 

fresh forage yield Sorghum bicolor 

(L.) Moench 

 ×× 

International 

Journal of 

Farming and 

Allied Sciences 

 

Octo

ber-

25-

2014 
  

 Mohamad Taghi 

Feyzbakhsh, Hassan 

Mokhtarpour, Arezoo 

Pourfarid and Fatemeh 

sheikh 

12 

Effect of soil water management and 

different sowing dates on maize yield 

and water use efficiency under drip 

irrigation system 
 ×× 

Archives of 

Agronomy and 

Soil Science 
 

Mar

ch 

201

5 
 1-12  

Mohammad Taghi 

Feyzbakhsh, Behnam 

Kamkar, Hassan 

Mokhtarpour & 

Mohammad Esmaeil 

Asadi 

13 The comparison of some olive 

cultivars and genotype  
 * 

Eco. Env. & Cons. 
20 (4) : 2014; pp. 

(1921-1925) 
 2014   

Esmaeil Seifi1*, 

Arezoo Jalali1, 
Somayyeh 

Ebrahimnia1, Hosein 

Fereidooni2 

14 Influences of genotype, mycorrhiza, 

andgrowing 
 * Scientia 

Horticulturae 
 2014   

Esmaeil Sei“, Yahya 

Shiri Teymoor, Mahdi 

Alizadeh, Hossein 

Fereydooni 
 

15 
Evaluating some features of 

germination of different cotton 

cultivars under osmotic stress 

 * 

International 

Journal of 

Agriculture and 

Biosciences  

 2015 4)2( 38-41. 
Tmaddon rastegar, 

Fathi, Siadat and 

Barzali 

16 
The effects of moisture stress on 

seedling growth characteristics of 
cotton cultivars 

 * 

International 

Journal of 
Agriculture and 

Biosciences  

 2015 4)2( 42-48. 
Tmaddon rastegar, 

Fathi, Siadat and 
Barzali 

17 

Evaluation of the effects of moisture 

stress on qualitative and quantitative 

of characteristics 

of cotton cultivars 

 * 

International 

Journal of 

Agriculture 

Innovations and 

Research  

 

 2015 3 )4( 
1303-
1309. 

Tmaddon rastegar, 

Fathi, Siadat and 

Barzali 

18 

Evaluation of water deficit stress on 

seedling growth, antioxidant enzyme 

activity and yield 

cultivars of four cotton 

 * 

International 

Journal of 

Agriculture 

Innovations and 

Research 

 2014 3 )2(: 
610- 

617. 

Tmaddon rastegar, 

Fathi, Siadat and 

Barzali 

19 

Seed weight in canola (B. napus), as 
a function of assimilate supply and 

source-sink ratio during seed filling 

period 

 

* 
International 

Journal of Plant 

Production 

 2014   Abolfazl Faraji 

20 

Seed number in canola: Effects of dry 

matter, crop growth rate, temperature 

and PTQ around flowering 

 

* Seed number in 

canola: Effects of 

dry matter, crop 

growth rate, 

temperature and 

PTQ around 

flowering 

 2014   Abolfazl Faraji 

21 

Effect of cow manure and nitrogen 

fertilizer on canola in Gorgan area 

 

* Effect of cow 

manure and 

nitrogen fertilizer 

on canola in 
Gorgan area 

 2014   Abolfazl Faraji 

 ( در مجالت معتبرISIالمللی )غیر مقاله بین -2-2
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ف
دی

 ر

مقاله عنوان  

 زبان

مجلهنام  
ضریب 

ال تاثیر
س

 

لد
 ج

حه
صف

 

نگارندگاناسامی  

ی
س

ار
 ف

ی
س

گلی
 ان

1 

Physiological Effects on Re-growth 

of Forage Sorghums Ratoon Crop 

under Varying Salinity and 

Irrigation Frequency 

 * 

British Journal of 

Applied Science 

& Technology 

 

 2014 4)16(: 

2277-
2289,  

Saberi A. R., 

 

 Siti Aishah H. 

2 

Agronomical and yield responses of 

forage soybean to plant density, 

fertilization rate and furrowing  

 
 * 

International 

Journal of allied 

science 

ISC INDEX 

JOURNAL 

 
2014 

 
3)5(: 

471-
475 

Saberi A.R., H. 

hamsabadi, and K. 

Tamaskani Zahedi. 

3 

Genetic Control of Fiber Yield and 
Quality in Kenaf (Hibiscus 

cannabinus L.) 
  

Iranian Journal of 
Genetics and Plant 

Breeding  

Accept
ed to 

Online 

Publish 

  

 Rahmatollah 
Behmaram*, Saleh 

Ghizan, Majid 

Foroughi 

4 

The effects of sowing date on yield 

of silage corn hybrids 
  * 

  JOURNAL OF 

ADVANCED  

                                   

BOTANY AND 

ZOOLOGY 

 2014 
Volume 

1/ Issue 

3:   

-  

1-3 
 

Saberi A.R., 

 

 پژوهشی -مقاله علمی -2-3

ف
دی

ر
 

ال مجله امن مقاله عنوان
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 نگارندگان اسامی

1 
های جو با بررسی ساختار جمعیت و تنوع ژنتیكی ژنوتیپ

 AFLPاستفاده از نشانگرهای مولكولی  
141-154 2 1393 مجله تحقیقات غالت  

زينب محمدی، عاطفه صبوری، 
راويه حیدری، حسین صبوری، 
حسین علی فالحی، احمدرضا 

نژادسیدادرس و صديقه مو  

2 
اثرتاريخ کاشت وتراکم بوته بر عملكرد واجزا عملكرد ماش الين 

VC1973A 

ی کاربرد قاتیتحق
یاهیگی ولوژيزیاکوف  

1393   
 نيشمسالد
 نیوحسی دیاسكندرنژاد،فرامرزس

ینوروز عجم  

 سامیه رئیسی    به نژادی نهال وبذر بررسی پايداری عملكرد ارقام سويا در نواحی معتدله خزری 3

4 
مطالعه خصوصیات رويشی وزايشی تعدادی از ژنوتیپ های 

در استان گلستانپكان   

مجله به نژادی نهال 
 وبذر

93 30)1( 191-206  مینا غزائیان 

5 
اثر کود نانو پتاسیم بر فاکتورهای رشد،سیستم فتوسنتزی و میزان 

(.T. aestivum L)پروتئن گیاه گندم 19-80-رقم ان   

پژوهش های 
وژی گیاهی اکوفیزيول

 ايران
نوری نیا-نیاکان-توان   1393  

6 
 Ziziphusخصوصیات رويشی و زايشی اکوتیپ های عناب )

jujubaدر استان گلستان ) 
مجله به نژادی نهال 

 وبذر
93 30)4) 855-849 هادی زراعتگرمینا غزائیان،   

7 
اثر کودهای آلی و تاريخ کاشت بر ارقام ماش در مرحله رشد 

 اولیه
ی گیاهان ژيولواکوفیز

 زراعی
نوری نیا-سینكی-گیلک   1393  
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8 
CERES-Maizeواسنجیوارزيابیمدل وهوايی در شرايط آب

 گرگان 

 

مجله الكترونیكی 
 تولید گیاهان زراعی

1393   

فیض بخش؛ بهنام کامكار، 
حسن مختارپور، محمد 

 اسماعیل اسدی

9 
-ارزيابی ترکیب پذيری الين های ذرت استخراجی از ژرم

سم سیمیت درتالقی با الين های مناطق معتدلهپال  

مجله علوم زراعی 
 ايران

1393 
، 16جلد 

4شماره   
345-334 

رجب چوکان، افشار استخر، 
عزيز آفرينش، غالمرضا 

افشارمنش، محمد رضا شیری، 
سید افشین مساوات و شراره 

 فارغی

10 
های گندم نان بهاره در ارزيابی تنوع ژنتیكی در ژنوتیپ

به تنش شوری در شمال استان گلستان واکنش  

نژادی نهال و مجله به
 بذر

1393 
1-جلد 
30 ،

2شماره   

325-305 
معصومه صالحی، مهدی کالته 

 و سید افشین مساوات

11 
واکنش ژنوتیپ های بهاره کلزا به تنش خشكی در منطقه 

 گنبد
تحقیقات کاربردی 
 اکوفیزيولوژی گیاهان

 ابوالفضل فرجی   1393

12 
عه سطح برگ در کلزا و رابطه آن با عملكرد دانه در توس

 شرايط ديم و آبیاری تكمیلی
 ابوالفضل فرجی   1393 تولید گیاهان روغنی

 مروري )تحلیلی( -مقاله علمی -2-4

ف
دی

ر
 

 مقاله عنوان

 زبان

ال مجله نام
س

 

لد
ج

حه 
صف

 

 اسامی

 نگارندگان

ی
س

ار
ف

ی 
س

گلی
ان

 

1 
Influence of different tillage systems on yield 

of Corn 

(Zea mays l.); An Overview  
 * 

Global Advanced 

Research Journal of 

Agricultural Science 

 2014 Vol. 3(9) 278-283 

2 
Response of Faba bean  (Vicia faba L.) to 
different planting 

pattern; an Overview 

 * Journal of natural 

sciences 
 2015 Vol. 3(1) pp. 1-6 

 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

ی 
س

گلی
ان

 

1 
زهک، رقم جديد جو آبی با سازگاری مناسب برای کاشت در 

 مناطق گرم و خشک جنوب کشور
* 

مجله علمی ترويجی يافته های  
گیاهان زراعی و  تحقیقاتی در

 باغی

قزوينی، کوهكن، لک زاده،    93
فالحی، جعفربای، قاسمی، 
 علی اکبر امینی، طیب غفاری

2 
زهک رقم جديد جو آبی با سازگاری مناسب برای کاشت در 

 مناطق گرم وخشک جنوب کشور
* 

ترويجی يافته -نشريه علمی 
های تحقیقاتی در گیاهان زراعی 

 و باغی

كن، لک زاده، قزوينی،کوه  3 93
 فالحی،جعفربای، قاسمی

3 
تطابق واکنش رقم جديد سويا با يافته تحقیقاتی الگوی کاشت 

 در مزارع  استان گلستان
* 

 
 يافته های ترويجی نهال و بذر

 هزارجريبی -رئیسی   

4 
رقم جديد بی خار و گل قرمز گلرنگ گل مهر با عملكرد باال و 

 گلچه های قرمز
 

جی يافته تروي-نشريه علمی 
های تحقیقاتی در گیاهان زراعی 

 و باغی

 -الحانی -شهشواری -امیدی 2 3 93
صمدی جهان  -پاسبان اسالم

 باقری و شريعتی -فنائی -بین
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 هاي علمی معتبرمقاله علمی كامل در همایش -2-7

ف
دی

 ر

 تاریخ

مایشن عنوان  

برگزاري محل  

مقاله عنوان نگارندگان اسامی   
 شهر كشور سال ماه روز

1 

6-4 
شهريور 

93   

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم 
زراعت و اصالح نباتات و سومین همايش علوم و 

 کرج ايران تكنولوژی بذر ايران

مطالعه سازگاری وپايداری عملكرد دانه الين های 
 اقلیم گرمدر جو پیشرفته

حسین علی فالحی، حبیب اله قزوينی، ايرج 
ده، شیرعلی کوهكن، مهدی جباری و لک زا

 جبارآلت جعفربای

 

2 

6-4 
شهريور 

93   

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم 
زراعت و اصالح نباتات و سومین همايش علوم و 

 کرج ايران تكنولوژی بذر ايران

مطالعه الينهای پیشرفته جو درآزمايش مقايسه 
 عملكرديكنواخت منطقه گرم

ن علی فالحی، حبیب اله قزوينی، ايرج حسی
لک زاده، مهدی جباری، شیرعلی کوهكن و 

 جبارآلت جعفربای

 

3 

6-4 

شهريور 
93   

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم 

زراعت و اصالح نباتات و سومین همايش علوم و 
 کرج ايران تكنولوژی بذر ايران

 زارعین درشرايط دوروم گندم امیدبخش الينهای ارزيابی

 گلستان استان

، حسین علی فالحی، جبار آلت جعفربای

 مهدی کالته عربی

4 

6-4 
شهريور 

93   

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم 
زراعت و اصالح نباتات و سومین همايش علوم و 

 کرج ايران تكنولوژی بذر ايران

مايش مقايسه آزدر گندم امیدبخش الينهای ارزيابی
 عملكرد

، حسین علی فالحی، جبار آلت جعفربای
 مهدی کالته عربی

5 

6-4 
شهريور 

93   

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم 
زراعت و اصالح نباتات و سومین همايش علوم و 

 کرج ايران تكنولوژی بذر ايران

محیط برای عملكرد دانه * بررسی اثرمتقابل ژنوتیپ
وتیپهای امیدبخش جو دراقلیم گرم کشور بااستفاده ژن

 AMMIازمدل

حبیب اله قزوينی، حسن خانزاده، شیرعلی 
کوهكن،حسین علی فالح، سیروس 

 طهماسبی، ايرج لک زاده 

6 

6-4 

شهريور 
93   

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم 

زراعت و اصالح نباتات و سومین همايش علوم و 
 کرج ايران ولوژی بذر ايرانتكن

انتخاب ژنوتیپهای جو براساس سازگاری خصوصی 

وعمومی درآزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت مقدماتی 
 منطقه گرم

ايرج لک زاده،حبیب اله قزوينی، حسین علی 

 فالحی، شیرعلی کوهكن، مهدی جباری

7 8-7  
دي 

 ماه
93 

همايش ملی تولید و تجارت محصوالت 
 ارگانیک

 گرگان ايران

 علی رضا صابری تولید ارگانیک محصوالت گلخانه ای
تاريخ  3168/93طی گواهی شماره 

20/10 /93 

8 

نخستین همايش ملی دستاوردهای نوين در  93 12 13
 کشاورزی

تاثیر فاصله رديف بر خصوصیات مهم زراعی  گرگان ايران
 ارقام گلرنگ در استان گلستان

اسماعیل مقصودلو) دانشجو(، دکتر 
داداشی)راهنما( و محسن باقری) 

 مشاور(

9 

نخستین همايش ملی دستاوردهای نوين در  93 12 13
 کشاورزی

بررسی پراکنش و فنولوژی گیاهان داروئی  گرگان ايران
 رازک در استان گلستان

اسماعیل مقصودلو) دانشجو(، دکتر 
داداشی)راهنما( و محسن باقری) 

 مشاور(

 تهران ايران نوين در کشاورزی همايش ملی مباحث 93 2 20 10
کاربرد کلروفیل فلورسنس در فیزيولوژی پس 

 از برداشت در باغبانی
 مینا غزائیان
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11 4-6  6 1393 

اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی 
علوم زراعت و اصالح نباتات و سومین همايش 

 علوم و تكنولوژی بذر

 کرج ايران

الين های اصالح تجزيه ژنتیكی خصوصیات کمی 
شده آفتابگردان در کشت بهاره به روش طرح 
 تالقی الين در تستر

سیدعباسعلی اندرخور، ناروف مستیبگ، 
ولی اله رامئه، عرازمحمد نوری راد دوجی 
 و رمضانعلی علی تبار بندمیری

12 

 همايشملی مباحث نوين در کشاورزی 1393 01 30

رانيا  تهران 

و قابلیت توارث ارزيابیترکیب پذيری عمومی 
خصوصیات فنولوژيكی، مرفولوژيكی و عملكرد دانه 

الين های اصالح شده آفتابگردان در دو شرايط 
 کشت نرمال و تاخیری   

الهرایبگ،ولیاندرخور،ناروفمستیدعباسعلیس
 یراددوجيعرازمحمدنورو  مئه

13 

 همايشملی مباحث نوين در کشاورزی 1393 01 30

رانيا  تهران 

پذيری حاصل از تالقی الينهای  بررسی ترکیب
آفتابگردان به روش الين در تستر در کشت 

 تاخیری )تابستانه(

سیدعباسعلی اندرخور، ناروف مستیبگ، 
ولی اله رامئه، عرازمحمد نوری راد دوجی 

 و رمضانعلی علی تبار بندمیری

14 3 11 93 

کنفرانس بین المللی يافته های نوين در 
یعی و محیط علوم کشاورزی، منابع طب

 زيست
 تهران ايران

ارزيابی پاسخ فیزيولوژيكی برگ جو بدون 
 Glomus) پوشینه در همزيستی مايكوريزا

intraradices  )در تنش خشكی 

رقیه بیانی، آرين ساطعی و الهام 
 فغانی

15 3 11 93 

کنفرانس بین المللی يافته های نوين در 
علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط 

 زيست
 تهران نايرا

 Glomus) بررسی تاثیر همزيستی مايكوريزا

intraradices  ) در شرايط تنش خشكی
روی پاسخ فیزيولوژيكی ريشه جو بدون 

 پوشینه

رقیه بیانی، آرين ساطعی و الهام 
 فغانی

 فريدونی،زمانی، هاشمیان تولید محصول ارگانیگ زيتون  گرگان ايران همايش محصوالت ارگانیگ 93 10  16

17 4 6 1393 
سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و 

 اصالح نباتات
 کرج ايران

مطالعه اجزا مقاومت به زنگ قهوه ای در 
 برخی ارقام گندم در مرحله گیاهچه ای 

 

18 4 6 1393 
سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و 

 اصالح نباتات
 کرج ايران

ارزيابی مزرعه ای مقاومت به بیماری زنگ 
برخی ارقام و الين های گندم قهو ه ای در 

 نان 
 

19 4 6 1393 
سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و 

 اصالح نباتات
 کرج ايران

ارزيابی مقاومت نسبی به بیماری زنگ برگی 
در برخی از ارقام و الين های گندم نان در 

 شرايط مزرعه 
 

20 4 6 1393 
سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و 

 اصالح نباتات
نايرا  کرج 

مطالعه اجزای مقاومت در مرحله گیاهچه ای 
در برخی از ارقام گندم نسبت به بیماری زنگ 

 قهوه ای  
 

21 4 6 1393 
سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و 

 اصالح نباتات
 کرج ايران

ارزيابی تغییرات کمی رونوشت ژن الكل 
دهیدروژناز گندم در واکنش به بیماری 

 فوزاريوم سنبله   
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22  4 6 1393 
سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و 

 اصالح نباتات
 کرج ايران

شناسائی منابع ژنتیكی مقاومت به بیماری 
 زنگ زرد و سفیدک پودری جو    

 

23 4 6 1393 
سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و 

 اصالح نباتات
 کرج ايران

ارزيابی مقاومت نسبی به بیماری سفیدک 
ری و تعدادی از الين پودری در ارقام تجا

های امید بخش جو به روش اندازه گیری 
 سطح منحنی پیشرفت بیماری     

 

   ژنتیک نو ين    24
بررسی تنوع ژنتیكی برخی الين های جو 

زراعی با استفاده از نشانگر مولكولی                   
AFLP 

سیده ساناز  -افسانه شیری
مهدی کالته عربی و  -رمضانپور

کیا شعبان  

25 4-6  6 1393 
سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و 

 اصالح نباتات
 کرج ج.ا. ايران

بررسی اثرات فاصله بین رديف کاشت و زمان 
آبیاری تكمیلی بر عملكرد و اجزای عملكرد 

 نخود ديم
 

 محمد برزعلی

26 4-6  6 1393 
سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و 

 اصالح نباتات
 کرج ج.ا. ايران

رزيابی درصد پروتئین دانه، میزان کلروفیل و ا
های نخود تحت فعالیت برخی آنتی اکسیدانت

 تراکم های مختلف کاشت و آبیاری تكمیلی
 محمد برزعلی

27 4-6  6 1393 
سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و 

 اصالح نباتات
 کرج ج.ا. ايران

مقايسه توان رشد اولیه در ارقام ديپلوئید و 
د پنبه و همبستگی آن با عملكرد کل تتراپلوئی

 وش
 محمد برزعلی

28   

1393 
سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و 

اصالح نباتات و سومین همايش علوم و 
 تكنولوژی بذر

 گرگان 
تاثیر نمونه هايی از سامانه های خاکورزی 

 حفاظتی بر سبز شدن سويا

حمیدرضا صادق نژاد، ابوالفضل 
 فرجی و احد شريفی

29   

1393 

اولین همايش ملی مديريت خاک و آب در 
 تولید گندم

 تهران 
اثر محلول پاشی کودهای شیمیايی و ارگانیک 
بر عملكرد و اجزای عملكرد گندم مرواريد در 

 منطقه گرگان

بهزاد دشتی زاده، محمدرضا داداشی 
 و ابوالفضل فرجی

30   

1393 

اولین همايش ملی مديريت خاک و آب در 
 متولید گند

 تهران 
اثر محلول پاشی کودهای شیمیايی و ارگانیک 
بر عملكرد و اجزای عملكرد گندم مرواريد در 

 منطقه گرگان

بهزاد دشتی زاده، محمدرضا داداشی 
 و ابوالفضل فرجی

31   

1393 

اولین همايش يافته های نوين در محیط 
 زيست و اکوسیستم های کشاورزی

 تهران 
وی( و نیتروژن بر بررسی اثر کود آلی )کود گا

 گیاه کلزا در منطقه گرگان

علی فرزبد، ابوالفضل فرجی، 
محمدرضا داداشی و احسان سلمانی 

 بیاری 

32   

1393 

اولین همايش ملی دستاوردهای نوين در 
 کشاورزی

 گرگان 
بررسی اثر شوری و کاربرد ورمی کمپوست بر 

 خصوصیات مورفولوژيک کلزا

ی سیدمحمدمهدی نژاد حسینی، کام
 کابوسی و ابوالفضل فرجی
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33   

1393 

اولین همايش ملی دستاوردهای نوين در 
 کشاورزی

 گرگان 
تاثیر ماده اصالحی بیوچار در حضور کودهای 
زيستی بر ابقا نیتروژن و برخی خصوصیات 

 فیزيكوشیمیايی خاک در زراعت سويا

بهمن قره چماقلو، زهرا عربی و 
 ابوالفضل فرجی

34   

1393 

مايش ملی دستاوردهای نوين در اولین ه
 کشاورزی

 گرگان 
بررسی خصوصیات فنولوژی و مورفولوژی 
ارقام و الين های خالص سويا در استان 

 گلستان

هادی طاشی، ابوالفضل فرجی و 
 محسن باقری

35   

1393 

اولین همايش ملی دستاوردهای نوين در 
 کشاورزی

 گرگان 
رد و بررسی اثر آبیاری و تاريخ کاشت بر عملك

اجزای عملكرد سويا رقم کتول در منطقه 
 کردکوی

جمشید بهمنی،ابوالفضل فرجی، جواد 
 فدايی ومحمدرضا داداشی

36   

1393 

اولین همايش ملی دستاوردهای نوين در 
 کشاورزی

 گرگان 
بررسی عملكرد و اجزای عملكرد ارقام و الين 

 های خالص سويا در استان گلستان

جی و هادی طاشی، ابوالفضل فر
 محسن باقری

37   

1393 

اولین همايش ملی دستاوردهای نوين در 
 کشاورزی

 گرگان 
بررسی اثر شوری و کاربرد ورمی کمپوست بر 

 عملكرد و اجزای عملكرد کلزا
سیدمحمدمهدی نژاد حسینی، کامی 

 کابوسی و ابوالفضل فرجی

38   

1393 

اولین همايش ملی دستاوردهای نوين در 
 کشاورزی

 گرگان 
استفاده از  ماده اصالحی بیوچار به همراه 

کودهای بیولوژيک محتوی فسفر و گوگرد بر 
 عملكرد سويا 

بهمن قره چماقلو، زهرا عربی و 
 ابوالفضل فرجی

 هاي علمی معتبرخالصه مقاله علمی در همایش -2-8

ف
دی

ر
 

 تاریخ
 همایش عنوان

 محل

 نگارندگان اسامی مقاله عنوان رگزاريب

 شهر كشور لسا ماه روز

1 6-4  6 93 
اولین کنگره بین المللی وسیزدهمین گنگره ملی 
علوم زراعت و اصالح نباتات و سومین همايش 

 علوم و تكنولوژی بذر ايران
 کرج ايران

بررسی پايداری عملكرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم با 
 استفاده از روش های کالسیک پارامتری

محمدی،جبار  رحمت اهلل کريم زاده،محتشم

،طهماسب حسین پور،کمال آلت جعفرباي

 شهبازی،محمد آرمیون،معصومه يوسفی

2 6-4  6 93 
اولین کنگره بین المللی وسیزدهمین گنگره ملی 
علوم زراعت و اصالح نباتات و سومین همايش 

 علوم و تكنولوژی بذر ايران
 کرج ايران

رعین ارزيابی الين های امید بخش گندم دوروم در شرايط زا

 استان گلستان
،حسین علی جبار آلت جعفرباي

 فالحی،مهدی کالته عربی

3 6-4  6 93 
اولین کنگره بین المللی وسیزدهمین گنگره ملی 

علوم زراعت و اصالح نباتات و سومین همايش 
 علوم و تكنولوژی بذر ايران

 کرج ايران
ارزيابی الين های امید بخش گندم در آزمايش مقايسه 

 عملكرد
،حسین علی آلت جعفرباي جبار

 فالحی،مهدی کالته عربی

4 6-4  6 93 
اولین کنگره بین المللی وسیزدهمین گنگره ملی 
علوم زراعت و اصالح نباتات و سومین همايش 

 علوم و تكنولوژی بذر ايران
 کرج ايران

مطالعه سازگاری و پايداری عملكرد دانه الين های پیشرفته 
 جو در اقلیم گرم

حی،حبیب اهلل قزوينی،ايرج لک حسین علی فال

جبار زاده، مهدی جباری، شیر علی کوهكن،

 آلت جعفرباي
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5 6-4  6 93 
اولین کنگره بین المللی وسیزدهمین گنگره ملی 
علوم زراعت و اصالح نباتات و سومین همايش 

 علوم و تكنولوژی بذر ايران
 کرج ايران

كرد مطالعه الين های پیشرفته جو در آزمايش مقايسه عمل

 يكنواخت منطقه گرم

حسین علی فالحی،حبیب اهلل قزوينی،ايرج لک 

جبار زاده، مهدی جباری، شیر علی کوهكن،

 آلت جعفرباي

یاهپزشكیگ کنگره نیكميو ستیب 93 6 1 6 رانيا  هیاروم   
ی وبومی اصالح تودهی آلودگ زانیمی بررس

پسيوتر شته به نسبت جارجو خربزه  
یدیوفرامرزسیمانخرمالیسل  

  ايران انجمن زيست شناسی 93 7  7
تاثیر پتانسیل اسمزی بر خصوصیات جوانه زنی 

 ارقام مختلف سويا
هديه مصنعی، الهام فغانی، زهرا 

 رنگری

8 1 9 1393 
های نوين در محیط زيست اولین همايش يافته

های کشاورزیو اکوسیستم  
 تهران ايران

فاده از های مختلف ذرت با استمطالعه تنوع ژنتیكی الين
 صفات مورفولوژيک

محبوبه سوسرايی، حسین صبوری، عباس 
 بیابانی و سید افشین مساوات

9 1 9 1393 
های نوين در محیط زيست اولین همايش يافته

های کشاورزیو اکوسیستم  
 تهران ايران

بررسی صفات موثر در عملكرد در ارقام مختلف ذرت  با 
یهای چند متغییره آماراستفاده از  روش  

محبوبه سوسرايی، حسین صبوری، عباس 
 بیابانی و سید افشین مساوات

10 6-4  6 93 
اولین کنگره بین المللی وسیزدهمین گنگره ملی 
علوم زراعت و اصالح نباتات و سومین همايش 

 علوم و تكنولوژی بذر ايران

 کرج ايران

بررسی پايداری عملكرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم با 

روش های کالسیک پارامتریاستفاده از   

رحمت اهلل کريم زاده،محتشم محمدی،جبار 

،طهماسب حسین پور،کمال آلت جعفرباي

 شهبازی،محمد آرمیون،معصومه يوسفی

11 6-4  6 93 
اولین کنگره بین المللی وسیزدهمین گنگره ملی 

علوم زراعت و اصالح نباتات و سومین همايش 
 علوم و تكنولوژی بذر ايران

جکر ايران  

ارزيابی الين های امید بخش گندم دوروم در شرايط زارعین 

 استان گلستان
،حسین علی جبار آلت جعفرباي

 فالحی،مهدی کالته عربی

12 6-4  6 93 
اولین کنگره بین المللی وسیزدهمین گنگره ملی 
علوم زراعت و اصالح نباتات و سومین همايش 

 علوم و تكنولوژی بذر ايران

الين های امید بخش گندم در آزمايش مقايسه ارزيابی  کرج ايران

 عملكرد
،حسین علی جبار آلت جعفرباي

 فالحی،مهدی کالته عربی

13 6-4  6 93 
اولین کنگره بین المللی وسیزدهمین گنگره ملی 
علوم زراعت و اصالح نباتات و سومین همايش 

 علوم و تكنولوژی بذر ايران

 کرج ايران

رد دانه الين های پیشرفته مطالعه سازگاری و پايداری عملك

 جو در اقلیم گرم

حسین علی فالحی،حبیب اهلل قزوينی،ايرج لک 

جبار زاده، مهدی جباری، شیر علی کوهكن،

 آلت جعفرباي

14 6-4  6 93 
اولین کنگره بین المللی وسیزدهمین گنگره ملی 

علوم زراعت و اصالح نباتات و سومین همايش 
 علوم و تكنولوژی بذر ايران

نايرا مطالعه الين های پیشرفته جو در آزمايش مقايسه عملكرد  کرج 
 يكنواخت منطقه گرم

حسین علی فالحی،حبیب اهلل قزوينی،ايرج لک 

جبار زاده، مهدی جباری، شیر علی کوهكن،

 آلت جعفرباي

یاهپزشكیگ کنگره نیكميو ستیب 93 6 1 15  
رانيا هیاروم  ی وبومی اصالح تودهی آلودگ زانیمی بررس 

پسيوتر شته به نسبت جارجو زهخرب  

یدیوفرامرزسیمانخرمالیسل  

تاثیر پتانسیل اسمزی بر خصوصیات جوانه زنی   ايران انجمن زيست شناسی 93 7  16
 ارقام مختلف سويا

هديه مصنعی، الهام فغانی، زهرا 
 رنگری3

 

17 1 9 1393 
های نوين در محیط زيست اولین همايش يافته

یهای کشاورزو اکوسیستم  
 تهران ايران

های مختلف ذرت با استفاده از مطالعه تنوع ژنتیكی الين
 صفات مورفولوژيک

محبوبه سوسرايی، حسین صبوری، عباس 
 بیابانی و سید افشین مساوات

18 1 9 1393 
های نوين در محیط زيست اولین همايش يافته

های کشاورزیو اکوسیستم  
 تهران ايران

در ارقام مختلف ذرت  با بررسی صفات موثر در عملكرد 
 های چند متغییره آماریاستفاده از  روش

محبوبه سوسرايی، حسین صبوری، عباس 
 بیابانی و سید افشین مساوات

 هاي فنی/ ترویجینشریات ترویجی یا دستورالعمل -2-17

دی
ر ف
 

اسامی تعداد  ناشرسال  نوع نشریه عنوان
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ی
فن

 

ی
ج

وی
تر

 نگارنده)گان( صفحه انتشار 

 4 مديريت ترويج استان گلستان 1393  √ دستورالعمل کاشت گندم 1
حبیب اله سوقی، مهدی 

 کالته و ....

 

 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
 

 مجتمع جهاد کشاورزی گلستان  *  و پرورش گیاهان زراعی کشت 3  93-94 1

 پیام نور گرگان  *  شناسی گیاه 5 اول 94-93 2

 پیام نور گرگان  *  متون تخصصی 2 دوم 94-93 3

 پیام نور گرگان  *  سیستماتیک گیاهی 2 دوم 94-93 4

 هاي آموزشی و پژوهشیاندازي كارگاهطراحی و راه -3-2

ف
دی

 ر

اریخت عنوان  درصد مشاركت محل مدت 

1 
 تنش سرما وخشكی در کلزا

    

2 
 کارگاه آموزش مهارتی ترويجی داشت سیب زمینی

    

 هاي آموزشی و پژوهشیتدریس در كارگاه -3-3

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

نان،گندم دوروم وجو( گندمغالت ديم )ی و بهنژادی بهزراعی آموزش کارگاه 1  

3/2/93 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  8 
 و منابع طبیعی گلستان

8665/93-1/11/93  

به زراعی و به نژادی غالت آبی)گندم نان وجو(ی کارگاهآموزش 2  

15/2/93 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  8 
 و منابع طبیعی گلستان

8662/93-1/11/93  

3 
زمین و کاشت گندم گواهی تدريس)دوره آموزشی آشنايی با آماده سازی 

 آبی و ديم
3/8/93  

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  6
 و منابع طبیعی گلستان

2/283/10343-11/12/93  

 آشنايی با محصوالت و فرآورده های ارگانیک و اصول تولید آنها 4
9/10/93 مرکز تحقیقاتو آموزش کشاورزی و  6 

 منابع طبیعی گلستان

گردان روغنی در شرايط ديم شرق گلستانکشت و تولید  زمستانه آفتاب 5  27/11/93  مديريت کشاورزی کالله 8 

28/11/93 کشت و تولید  زمستانه آفتابگردان روغنی در استان گلستان 6  مديريت کشاورزی آق قال 8 
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 هاي آموزشی و پژوهشیشركت در كارگاه -3-4

ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 دانشكده علوم کشاورزی 16 ساری همايش برنج 1

93اسفند  غیر حضوری عقیدتی 2  مرکز 8 

3 

کار گاه دانش افزايی: دسترسی به منابع علمی از طريق سامانه 
کد دوره  5/12/93مورخ  780982شماره –کتابخانه ديجیتالی گیگا

6/8817/02/1400  

مورخ 
5/12/93   

مرکز تحقیقات و آموزش  کشاورزی و 
گرگان-منابع طبیعی گلستان  

4 
تفسیر نیم جزء دوم قرآن کريم از جلد دوم :کار گاه دانش افزايی

28/12/93مورخ  1045/144040شماره  -تفسیر نمونه  
مورخ 

28/12/93  
 

کمیته راهبردی آموزش عقیدتی با کد 
06/8872/02/1003  

5 
رنمونهیتفس ازجلددوم ميکر قرآن اول جزء مین ریتفس  

30/6/93  18 
 ومنلبع یکشاورز زشوآمو قاتیمرکزتحق

گلستان یعیطب  

6 
  یعلم اخالق یآموزش دوره

21/12/92  16 
 ومنلبع یکشاورز وآموزش قاتیمرکزتحق

گلستان یعیطب  

7 
یاسالم انقالب یومبان یاسالم یاسیس یها شهياند یآموزش دوره  

14/12/92  16 
 ومنلبع یکشاورز وآموزش قاتیمرکزتحق

 گلستان یعیطب

8 
گایگ یتالیجيد کتابخانه سامانه قيازطر یلمع منابع به یدسترس  

5/9/93  8 
 ومنلبع یکشاورز وآموزش قاتیمرکزتحق

 گلستان یعیطب

9 
یاسالم تیوترب میتعل اصول  

2/9/93  16 
 ومنلبع یکشاورز وآموزش قاتیمرکزتحق

گلستان یعیطب  

10 
رنمونهیتفس ازجلددوم ميکر قرآن دومجزء میرنیتفس  

1/7/93  18 
آموزش کشاورزی و منلبع  مرکز تحقیقات و

 طبیعی گلستان

11 
دوره آموزشی انديشه های سیاسی اسالمی و مبانی انقالب 

 اسالمی
31/02/93  مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان 16 

31/02/93 دوره آموزشی اخالق علمی و حرفه ای 12  مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان 16 

13 
قرآن کريم از جلد دوم  تفسیر نیم جزء اول"دوره آموزشی عقیدتی 

"تفسیر نمونه  
16/07/93  مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان 18 

11/11/93 دوره آموزشی نرم افزارهای آماری 14  مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان 36 

15 
دوره آموزشی دسترسی به منابع علمی از طريق سامانه کتابخانه 

 ديجیتالی گیگا
05/12/93 گلستان مرکز تحقیقات کشاورزی 8   

16 
تفسیر نیم جزء دوم قرآن کريم از جلد دوم "دوره آموزشی عقیدتی 

"تفسیر نمونه  
28/12/93  مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان 18 

 گیالن انزلی 18 اسفند ماه آشنايی با کنترل مگس زيتون 17

 گرگان 12 دی ماه کشت و پرورش فندق 18

منبه اشنايی با فرايند تولید نهال زيتون 19  طارم زنجان 18 

 گرگان 18 اسفند ازمايش های حسی و تعیین کیفیت روغن زيتون 20

 گرگان sas  36 نرم افزار  21

 تدریس در كالس هاي آموزشی/ ترویجی -3-5

ف
دی

ر
 

 محلمدت  تاریخ عنوان
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 )ساعت(

16/04/92-18 آفتابگردان روغنی به عنوان کشت جايگزين مناسب منطقه آق قال 1  آق قال 16 
12/1391 هدفمند کردن يارانه ها 2    

12/1391 مديريت خدمات کشوری 3    

 

 

 هاي تحقیقاتیروز مزرعه یا هفته انتقال یافته -3-6

ف
دی

ر
 

 تاریخ مدت )ساعت( محل عنوان

، کلزا، گندم، جو، ذرت و حبوباتروز مزرعه سويا 1    مرکز تحقیقات 

 زیونیبرنامه رادیویی یا تلوی -3-8

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام نوع عنوان

 تلوزیونی رادیویی

زراعی و باغیتولید گیاهان  1  1393 بخش و ايستگاه *  

 مسئولیت پژوهشی و اجرایی -4

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

ف
دی

ر
 

 عنوان

 تعداد

 واحد

 

 تاریخ

 دفاع
 ودانشج نام

 دانشگاه

 انجام محل

 سمت

ما
هن

را
 

ور
شا

م
 

1 
بر شاخصهای فیزيولوژيكی، عملكرد و اجزای  تاثیر آرايش کاشت

 عملكرد باقال )رقم برکت( در گرگان
 *  دانشگاه آزاد گرگان محمد باقر زنگانه  6

رگاندانشگاه آزاد گ سارا اسالمی  6 تاثیر روش های مختلف خاکورزی بر ارقام جديد ذرت 2   * 

  * پیام نور مشهد شاهكوهی 94 6 ارزيابی ارقام سويا در برابر تنش خشكی 3

شوری ارزيابی ارقام سويا در برابر تنش  4  *  پیام نور مشهد پاشائی 94 6 

5 
بررسی جنبه های فیزيولوژيک رشد و نمو گیاه جو در دو رقم 

 يوسف و صحرا در همزيستی با مايكوريزا در شرايط شوری
93شهريور   شیما صالح فروزنده 

آزاداسالمی    دانشگاه
واحد گرگان    

 * 

6 
بررسی جنبه های فیزيولوزيک گیاه جو  )رقم های ماهور و الين 

( در همزيستی با مايكوريزا در شرايط شور4  
93شهريور   

محبوبه قره 
 محمودلو

آزاداسالمی   دانشگاه
 واحد گرگان

 * 

7 
يزا بر مكانیسم تحمل به تنش بررسی تاثیر همزيستی مايكور

 خشكی در ريشه جو بدون پوشینه
93آذر   رقیه بیانی 

دانشگاه آزاداسالمی  
 واحد گرگان

 * 

8 
بررسی اثر سیلیكون و اکسین بر صفات مورفولوژيک و متابولیت 

 Althaea sppهای ثانويه دو گونه گیاه ختمی 
93بهمن   قاسم زاده 

دانشگاه غیرانتفاعی 
 بهاران

 * 

9 
ارزيابی صفات مورفولوژيكی و فیزيولوژيكی گیاه ختمی 

)Althaeaofficinalis L. تحت تنش شوری )  
93شهريور   فاطمه اصغری 

دانشگاه غیرانتفاعی 
 بهاران

 * 

10 

اثر کاربرد نانوکودپتاسیم و ورمی کمپوست بر ويژگی های 
) مورفوفیزيولوژيكی جو بدون پوشینه . vulgare L. تحت تنش  

یشور  

6 82/5/1393  * - دانشگاه آزاد گرگان سكینه حاج ولیئی 
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11 
مطالعه روند تغییرات رونوشت های برخی ژن های دفاعی جو 

 زراعی در پاسخ به بیماری سفیدک پودری
  ثريا قريشی  

 -رمضانپور
 حسن سلطانلو

 -نواب پور
 شعبان کیا

12 
ی شيرو پسی وعلفكشها اوره کودآغازگر مختلف سطوح اثرات

 کشت بعنوان درپنبه وش کل وعملكرد هرزی علفها ترلکن بر
 دوم

6 25/6/93  فائزه توکلی 
علوم و  -آزاد اسالمی

 تحقیقات تهران
*  

13 
 درکشت پنبه هرززراعتی علفها کنترل مختلفی روشها یبررس
ازکلزا پس دوم  

6 25/6/93  سارا رجبی قصبه 
علوم و  -آزاد اسالمی

 تحقیقات تهران
*  

14 
 هیاول رطوبت زانی،میخاکورز مختلفی روشها تاثرای بررس
ی علفها برکنترلی شيرو شیپ علفكش مصرفی وزمانها خاک
پنبه وش وعملكرد هرز  

6 25/6/93  فاطمه دينكو 
علوم و  -آزاد اسالمی

 تحقیقات تهران
*  

15 
تاثیر کودهای ارگانیک و محلول پاشی با کودهای ماکرو و میكرو بر 

گندم در گرگانعملكرد و اجزای عملكرد   
  دانشگاه آزاد گرگان بهزاد دشتی زاده  

ابوالفضل 
 فرجی

16 
بررسی خصوصیات زراعی، عملكرد و اجزای عملكرد ارقام و الين های 

 خالص سويا در استان گلستان
 دانشگاه آزاد گرگان هادی طاشی  

ابوالفضل 
 فرجی

محسن 
 باقری

17 
ر گیاه کلزا در منطقه بررسی اثر کود آلی )کود گاوی( و نیتروژن ب

 گرگان
 

 دانشگاه آزاد گرگان علی فرزبد  
ابوالفضل 

 فرجی
محمدرضا 

 داداشی

18 
بررسی اثر متقابل رقم و میزان بذر بر گیاه کلزا تحت شرايط کشت 

 تأخیری در منطقه گرگان
 دانشگاه آزاد گرگان عبدالناصر کیهانپور  

ابوالفضل 
 فرجی

محمدرضا 
 داداشی

19 
یر تلقیح باکتری برادی رايزوبیوم ژاپونیكوم و سطوح مختلف بررسی تاث

 گوگرد و تیوباسیلوس بر سويا
 دانشگاه آزاد گرگان خدابخش عنايت قوی  

ابوالفضل 
 فرجی

محمد 
 صالحی

20 
ت و زمان برگزدايی بر عملكرد کمی و کیفی بررسی تأثیر شدّ

 ( در شرايط گرگانGlycine max (L.)سويا
 هادی يوسفی  

مع آموزش عالی مجت
 شیروان

 دکتر رسام
ابوالفضل 

 فرجی

21 
اثر شوری و کاربرد کود بیولوژيک )ورمی کمپوست( بر عملكرد و 

 اجزای عملكرد کلزا
  

 سید محمد مهدی
 نژادحسینی

 کامی کابوسی دانشگاه آزاد گرگان
ابوالفضل 

 فرجی

ا  اثر مقادير زئولیت و تنش شوری بر عملكرد و اجزای عملكرد کلز 22 احسانی اسماء     کامی کابوسی دانشگاه آزاد گرگان 
ابوالفضل 

 فرجی

23 
پاسخ فیزيولوژيكی ارقام گندم به کود بیولوژيک نیتروکسین در منطقه 

 گرگان
برادران راد حمیدرضا    دانشگاه آزاد گرگان 

محمدرضا 
 داداشی

ابوالفضل 
 فرجی

24 
اری بر عملكرد  آبی یر تراکم کشت و دور  اث ء بررسی ت اجزا و 

در منطقه گرگان علوفه ای ذرتعملكرد   

 
زرشكیاحمد     دانشگاه آزاد گرگان 

محمدرضا 
 داداشی

ابوالفضل 
 فرجی

 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 
 عضو کمیته فنی بخش تحقیقات

 اصالح و تهیه نهال و بذر

مرکز تحقیقات 
 استان گلستان

12/15  17/1/93  
   *  

2 

تخصصی تهیه و عضو کمیته 
تدوين پودمانهای آموزشی مشاغل 

مرتبط با پرورش گیاهان علوفه 
 ای ويژه بهره برداران کشاورزی

4/6/93 گرگان، آموزش     * 

 

232/23474  

3 
عضو کمیته کارشناسی تدوين 

 کشاورزی سند توسعه

گرگان، مرکز و 
 سازمان

29/2/93  29/2/93  23/3/93  *   18/20335  
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 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 
 گردهمايی غالت

  کرج
و  24

شهريور25  
روز2    *  

2 
 شرکت در جلسه فنی موسسه

 برنج کشور

موسسه تحقیقات 
 برنج کشور

4541/283/1  15/7/92  *    8 

3 
شرکت در گردهمايی ساالنه 

 برنج
موسسه تحقیقات 

 برنج کشور
 20/12/92  *     

4 
شرکت در جلسات کمیته فنی 

 بخش

مرکز تحقیقات 
 استان گلستان

12/15  17/1/93  
   * 

40 

5 
شرکت در کار گروهای ذيل 

 شورای تحقیقات
تحقیقات  مرکز

 استان گلستان
12/15  17/1/93  

  *  
20 

6 
شرکت در ستاد وکمیته های 
 فنی سازمان جهاد کشاورزی

مرکز تحقیقات 
 استان گلستان

12/15  17/1/93  
 *   

40 

7 
مشارکت فعال در کارگروه های 

 ذيل شورای تحقیقات

 1/283/1790 
5/3/93مورخ   

  
   

تا  23/3/92
23/3/93  

8 
ستاد وکمیته شرکت در جلسات 

 فنی سازمان

 1/283/1790 
5/3/93مورخ   

  
   

تا  23/3/92
23/3/93  

9 
شرکت در دوره آموزشی تكثیر 

 1/663/1/1000کد –
مورخ  652271 

24/1/92  

  
   

الی  24/1
29/1/92  

10 
شرکت در دوره آموزشی انديشه 

 1400/2/7937/1کد –
مورخ  741185 

31/2/93  

  
   

الی  11/12
14/12/92  

 تقدیر و تشویق -4-10

ف
دی

ر
 

 مقام اعطاكننده عنوان
 سطح

 تاریخ
 مركز استانی ملی

 ابراز تشكر 1
رئیس و دبیر علمی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی 
 علوم زراعت و اصالح نباتات وسومین همايش علوم و تكنولوژی بذر 

*   6/6/93  

 هاي اجراییمسئولیت -4-11

ف
دی

ر
 

 سطح

 عنوان

 فعالیت انجام تاریخ ابالغ مشخصات

وه
گر

اه 
تگ

س
ای

 

ش
خ

ب
كز 
مر

ن 
او

مع
 

كز
مر

س 
ریی

 

 تاریخ تا تاریخ از تاریخ شماره

12/1763 مسئول برنامه ريزی و تولید بذر غالت آبی ايستگاه گنبد *  *   1  10/11/1389  تا کنون 1389 

 هاي دانش محورفعالیت -5

 داوري متون علمی -5-5

ف
دی

ر
 

 تاریخ مجله/همایش نوانع
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فقره کزارشات نهايی و پروژه 10داوری 1 23/2/93 مرکز و سازمان   

 93 پژوهشنامه دانه های روغنی  2

3 
 مديريت کلزا تحت شرايط

خشكی تنش  
28/12/93 نشريه فنی  

4 
خصوصییات کمی و کیفی بذر و الیاف دو رقم اثرات دورههای گلدهی بر 

 (Gossypium hirsutum)تجاری پنبه 
6/10/93 پژوهشنامه گیاهان روغنی  

8/11/93 پژوهشنامه گیاهان روغنی تناسب ارقام سويا در میكروکلیما های مختلف استان گلستان 5  

6 
بررسی تاثیر باکتری ريزوبیوم، قارچ میكوريزا و محلول پاشی اوره بر برخی 

 صفات سويا
15/8/93 پژوهشنامه گیاهان روغنی  

نيال سهيمقا 7 استان گلستان یشور طيموتانت کلزا در شرا یها کشاورزی سازمان تحقیقات   15/4/93  

8 
رقم گوجه فرنگی در 3اثر استفاده از مالچ و آبیاری قطره ای روی  یبررس

 شرايط آب و هوايی بجنورد
93مهر دانشگاه غیر انتفاعی بهاران  

اتات ايرانمقاله کنگره بین المللی علوم زراعت و اصالح نب 28داوری  9 کنگره زراعت و اصالح نباتات -ايران   93تامرداد 1393اردی بهشت   

10 
 داوری مقاالت مجله تحقیقات به زراعی ، پژوهش نامه گیاهان روغنی ايران،

 مجله پژوهش های اکوفیزيولوژی گیاهی ايران
مرکز تحقیقات گلستان-گرگان - دانشگاه  

دانشگاه آزاد اسالمی گرگان  -ابوريحان  

93تاشهريور1392هر م  

11 
گاان-مرکز تحقیقات گلستان داوری پروپوزال طرح ها، دانشجويان ارشد و دکتری، پايان نامه های دانشجويان ارشد و دکتری -دانشگاه آزاد گر

 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان 
93تاشهريور1392مهر   

مقاله نشريه تخصصی به زراعی کشاورزی 5داوری  12   1393 

13 
پتانسیل تلقیح میكوريز و پرايمینگ بذر بر برخی مولفه های  مطالعه

 فیزيولوژيكی و عملكرد عدس

 1393 

14 
بررسی اثر تنش خشكی آخر فصل بر عملكرد و اجزای عملكرد برخی ژنوتیپ 

 های کلزا

 1393 

15 
مقاله سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصالح نباتات و سومین  33داوری 

كنولوژی بذرهمايش علوم و ت  

 1393 

 1393  داوری کتاب فرهنگ و واژگان تخصصی کشاورزی 16

17 
بررسی اللوپاتی علف های هرز چاودار و يوالف بر جوانه زنی و رشد گیاهچه 

 گندم

 1393 

18 
آزمون های پیری تسريع شده و سرما در ارزيابی بنیه طولی گیاهچه بادام 

 زمینی

 1393 

19 
همايش يافته های نوين در محیط زيست و اکوسیستم داوری مقاالت اولین 

 های کشاورزی 

 1393 

20 
تاثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی 

 در دمای پايین

 1393 

 

هاي پژوهشی و فناوريمشاركت در برپایی نمایشگاه -5-6  

ف
دی

 ر

 تاریخ برگزاري محل برگزاري عنوان
درصد 

 مشاركت
 امتیاز

1393دی ماه  8و  7 گرگان نمايشگاه محصوالت ارگانیک 1 درصد 100    

محصوالت ارگانیکنمايشگاه  2 بهمن  تهران  درصد 50 93    

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

 ر

 تاریخ محل عنوان
درصد 

 مشاركت
 امتیاز

1 
 تحقیقات شوریمتر  راه اندازی تجهییز اليسی

 و خشكی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
بخش -منابع طبیعی استان گلستان

 زراعی باغی
1392-93 درصد100    

 

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

ف
دی

 ر

 تاریخ محل بازدید مجري برگزاري عنوان
 سطح

ی
 مل

ستا
ا

ن
 

 مركز
خ

ب

ش
 

استانسطح   بازديد از مزارع زارعین 1  93  * * * 

 تولید و تکثیر بذر -5-11

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام شرح عنوان

، ذرت، حبوبات و دانه های روغنیغالت  تولید بذر 1 گنبد گرگان و ايستگاه   1393 
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  بخش تحقیقات خاک و آب-6
 پژوهش -1

 طرح یا پروژه ملی )خاص( -1-1

ف 
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 میاسا تاریخ نوع

طر

 ح

پروژ

 ه
 پایان شروع

مجري 

 مسئول

مجر

 ي
 همکار

1 
پايش  تغییرات آالينده هابررسی 

   1394 1389 *   کیفیت خاک های کشور

 -ربیع زاده -شهرام
-عبدالهی -يغمايی

سید -آخوندی -مسگر
 پیل آرام -عقیلی

2 
انتخاب نقاط مطالعاتی پايش 

 کیفیت خاک های کشور
-9002-10-10-

01490001 
 * 1389 1394 

عبدالعلی 
 شهرام

 

 -ربیع زاده -شهرام
-عبدالهی -يغمايی
 -آخوندی -مسگر
 پیل آرام -عقیلی

3 
بررسی خصوصیات فیزيكی پايش 

 کیفیت خاک های کشور
-9002-10-10-

01490004 
 * 1389 1394 

عبدالعلی 
 شهرام

 

 -ربیع زاده -شهرام
-عبدالهی -يغمايی

سید -آخوندی -مسگر
 پیل آرام -عقیلی

4 
 تغییرات شوری و سديمیبررسی 

 پايش کیفیت خاک های کشور

-9002-10-10-
01490003 

 * 1389 1394   

 -ربیع زاده -شهرام
-عبدالهی -يغمايی
 -آخوندی -مسگر
 پیل آرام -عقیلی

5 
اثرات ماده آلی در بررسی 

 خصوصیات فیزيكی خاک
   1392 1394   

 -ربیع زاده -شهرام

-عبدالهی -يغمايی

 -خوندیآ -مسگر

 پیل آرام -عقیلی

ثر مواد آلی بر جذب فسفر در ا 
 ذرت –تناوب گندم 

 مشیری 1393 1391   
مريم 
 سبطی

غزايیان، يغمايی، مسگر 
 ، غالمحسین پیل آرام

7 
اثر مواد آلی بر جذب نیتروژن در 

    ذرت –تناوب گندم 
1391 1393 

زهرا 

 خوگر

مريم 

غزايیا

 ن

علی آخوندی، علیرضا 

،صديقه  ربیع زاده

 عبدالهی، نصراله عقیلی

8 
اثر مواد آلی بر جذب پتاسیم در 

 ذرت –تناوب گندم 
   1391 1393  

محمد 
حسین 
 ارزانش

 مسگر ، پیل آرام
آخوندی، ربیع زاده ، 

 عبدالهی، عقیلی
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  1393 1392    سنتیک تجزيه مواد آلی 9
محمد 
حسین 
 ارزانش

 مسگر ، پیل آرام
آخوندی، ربیع زاده ، 

 الهی، عقیلیعبد

10 
بررسی تاثیر روشهای مختلف 

خاک ورزی بر حاصلخیزی خاک 
 در کشت گندم

  * 1392 1395  
غالمر
ضا 
 رهبر

 -محمد حسن رزاقی
 مسعود کاظمی

11 

مكان يابی و اولويت بندی مناطق 
مناسب پخش سیالب با استفاده 

و تحلیل تصمیم چند   GISاز 
 معیاره

 غالمرضا رهبر   1393 1393 *  

 طرح یا پروژه استانی )غیرخاص( -1-4

ف
ردی

 

 شماره مصوب عنوان
 اسامی تاریخ نوع

 همکار/همکاران مجري/مجریان مجري مسئول پایان شروع پروژه طرح

 عبدالعلی شهرام  دکتر اسدی    *  الگوی کاشت استان 1

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

ف
ردی

 

 عنوان
تاریخ  نوع

 تصویب

 اسامی

 همکار مجري مجري مسئول پروژه طرح

1 

بررسی امكان استحصال آب باران از پشت بام ها و 
 هرزآب های شهری به منظور آبیاری فضای سبز شهری

 

  غالمرضا رهبر 1393 * 
 -سادات عظیمی

 پارسايی -کاظمی

 گزارش نهایی پروژه)/طرح( -1-10

ف
ردی

 

 عنوان
شماره 

 فروست

محل انجام 

 فعالیت

 اسامی تاریخ انجام

 پایان شروع
مجري 

 مسئول
 همکار مجري

1 
 یزداریآبخ کيولوژیب اتیعمل لیاثرات و پتانس نییتع

 یمیاقل راتییکربن بمنظور اصالح تغ بیدر ترس
  1393 1389 استان فارس 

غالمرضا 
 رهبر

 حمید مصباح

2 
ملیات بیومكانیكی آبخیزداری در مطالعه اثربخشی ع

 ترسیب کربن بمنظور اصالح تغییرات اقلیمی
  1393 1389 استان فارس 

غالمرضا 
 رهبر

حمید مصباح 
 محمد طیبی

3 
 بیدر ترس یزداریآبخ یكای مكانیسازه اتیعمل

 یمیاقل راتییکربن بمنظور اصالح تغ
  1393 1389 استان فارس 

غالمرضا 
 رهبر

حمید مصباح 
 طیبیمحمد 
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 ساالنه پروژه)/طرح( گزارش -1-11
ف

ردی
 

 شماره مصوب عنوان
 اسامی انجام تاریخ

 همکار مجري مجري مسئول پایان شروع

1 

پايش کیفیت خاک  تغییرات آالينده هابررسی 
 های کشور 

انتخاب نقاط مطالعاتی پايش کیفیت خاک 
 های کشور

بررسی خصوصیات فیزيكی پايش کیفیت 
 ک های کشورخا

پايش کیفیت  تغییرات شوری و سديمیبررسی 
 خاک های کشور

 –در تناوب گندم  فسفراثر مواد آلی بر جذب 
 ذرت

اثر مواد آلی بر جذب نیتروژن در تناوب گندم 
 ذرت  –

 –اثر مواد آلی بر جذب پتاسیم در تناوب گندم 
 ذرت  

 سنتیک تجزيه مواد آلی 
 

 
90001-10-10-014 

 
90004-10-10-014 

 
90003-9002-10-10-

014 

1389 
 

1389 
 
 

1389 
 
 

1389  
 

1391  
 

1391  
 

1391 
 

1392 

1394 
 

1394  
 

1394  
 
 

1394  
 

1393  
 

1393 
 

1393 
 
 

1393 

 

 
 عبدالعلی شهرام
  عبدالعلی شهرام

 
 عبدالعلی شهرام

  مشیریفرهاد 
 زهرا خوگر

 
 

 
 
 
 

مريم 
  سبطی
مريم 

  غزايیان
محمد 
حسین 
 ارزانش 

مد مح
حسین 
 ارزانش

نرگس 
مسگر ، 

غالمحسی
  ن پیل آرام

علی 
آخوندی، 
علیرضا 

ربیع زاده 
،صديقه 

عبدالهی، 
نصراله 
 عقیلی

 انتشارات -2

 پژوهشی -مقاله علمی -2-3

ف
ردی

 

 مجله نام مقاله عنوان

سال
 

جلد
حه 

صف
 

 نگارندگان اسامی

1 
 
 
2 

ارزيابی اثرات علف کش های ترفلورالین،متری 
ين و ايازتاپیر بر رشد جدايه های بیوز

B.japonicum   
 

Effect of olive oil on The suruivelt 

rate  of Brad ghizobium 

japuoaoniqcum in sone liquid carrier  
 

مديريت خاک 
 و تولید پايدار

 
 

Journal of 

plant 
Nutaonral  

 

  
1393  

 
 
 

2014 

4(3) 
 
 
 

37 

251
-

268 
 

869
-

874 

،ن ،گالشی ، س . ا .زينلی باقرانی 
 ، ا.ارزانش م ، ح 

 
 

Arzanesh. MH 

khavazi.K.  
M.iransari.M. 

3 

Various source of suqply 

ofnitrogen(chemical,animal and  

biological ) on grouth yield and 

product quality potatoes ( solanum 

tuberosum l. 

Internation

al 
2014 

  

Salehi,B.,Dane shian, J. 

Ardakani,M .R  . 

Arzanesh , M. H . shirani 

Rad, A. H 
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 ترویجی -مقاله علمی -2-5
ف

ردی
 

 مقاله عنوان

 زبان

 مجله نام

سال
 

جلد
حه 

صف
 

 اسامی

 نگارندگان
 امتیاز

سی
فار

سی 
گلی

ان
 

1 
های سنتی بهره برداری از سیالب با مروری بر روش

 در استان فارس بنای سطوح آبگیر کوچک
*  

های سطوح سامانه
 آبگیر باران

1393 1 9 
رهبر، مصباح، 
 سادات عظیمی

 

 هاي علمی معتبرمقاله علمی كامل در همایش -2-7

ف
ردي

 

 تاريخ
 همايش عنوان

 برگزاری محل
 نگارندگان اسامی مقاله عنوان

 شهر کشور سال ماه روز

1 8-9 6 93 
کنگره ملی خاک و 

 محیط زيست 
 ارومیه يرانا

باکتری های مولد بیور سورفكتنات 
 در پسابهای شهری استان گلستان

 رجب لو ،م .ارزانش ،م. ح

2 21 8 93 
دومین همايش ملی 

 بیابان
 سمنان ايران

بررسی زيست آزمون مواد خاکی 
 حاصل از فعالیت خرخاکی

غالمرضا رهبر، آهنگ کوثر و 
 مژگان سادات عظیمی

3 29 11 93 

ايش بین سمومین هم
آلملی سیستم های 
 سطوح آبگیر باران

 بیرجند ايران
آب بندان گزينه ای مناسببرای 
مقابله با بحران آب در استان 

 گلستان

غالمرضا رهبر، محمد علی 
 صلبی و مژگان سادات عظیمی

4 29 11 93 
سمومین همايش بین 

آلملی سیستم های 
 سطوح آبگیر باران

 بیرجند ايران
ا جمع آوری باران کاشت انگور ديم ب

 به روش سنگچال در استان بوشهر

غالمرضا رهبر مژگان سادات 
 عظیمی

 

5 29 11 93 
سمومین همايش بین 

آلملی سیستم های 
 سطوح آبگیر باران

 بیرجند ايران
پخش سیالب روشی ساده و ارزان 
برای جمع آوری روا ناب و مهار 

 سیل
 غالمرضا رهبر

6 29 11 93 

 مكان يابی و الويت
بندی مناطق مناسب 

پخش سیالب با 
 GISاستفاده از 

 بیرجند ايران
دهمین همايش ملی علوم و 

 مهندسی آبخیزداری

مژگان سادات عظیمی، شهروز 
 منصوری و غالمرضا رهبر

 

 هاي علمی معتبرخالصه مقاله علمی در همایش -2-8

ف
ردي

 

 تاريخ
 همايش عنوان

 برگزاری محل
 نگارندگان اسامی مقاله عنوان

 شهر کشور سال ماه روز

1 29 11 90 
اولین همايش توسعه 

پايدار مرزی با رويكرد 
 مرز نشینان

 گرگان ايران
 کشت ارزيابی تناسب اراضی برروی
 زيتون در مناطق مرزی

 عبدالعلی شهرام
 غالمحسین پیل آرام

 تجدید چاپ كتاب تالیفی یا تصنیفی -2-11

ف
ردی

 

 مولفان میاسا انتشار تاریخ ناشر عنوان
نوبت 

 چاپ

تعداد 

 صفحه

1 
دستورالعمل مديريت تلفیقی 

 حاصلخیزی خاک وتغذيه گیاه کلزا

انتشارات 
 سنا

1393 

نورقلی پور،رضايی ،میرزاشاهی ،غیبی،.حقیقت 
نیا،.رمضان پور،ارزانش،م.ح.رحمانی ،ه.ا. 
 میرزاپور،زمانی ،محمدی کیا ،طهرانی ،

 48 
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 آموزش -3

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

ف
دی

ر
 

سال 

ال تحصیلی
س

یم
ن

 

تعداد 

 واحد
 نام درس

 

 مقطع

 دانشگاه تحصیلی

ك ا ر د ا ن  ي

ك ا ر ش ن ا س  ي

ت ك م ی ل  ي

 دانشگاه جامع علمی کاربردی  *  در منابع طبیعی GISکاربرد  3 اول 1393 1

 دانشگاه جامع علمی کاربردی  *  آمايش سرزمین 3 دوم 1393 2

 هاي آموزشی و پژوهشیاندازي كارگاهو راهطراحی  -3-2

 محل مدت تاریخ عنوان ردیف
درصد 

 مشاركت

 موسسه تحقیقات خاک و آب   11/12/93 آموزش مديريت برنامه ريزی اولويت پزوهشی  1
 

 هاي آموزشی و پژوهشیشركت در كارگاه -3-4

ردی

 ف
 تاریخ عنوان

مدت 

 )ساعت(
 محل

 فعالیت نوع

 شركت یستدر

  * دانشگاه بیرجند 6 30/11/93 های جمع آوری آب در استان فارسروش  1

 دوره آزمون خاک پیشرفته 2
22/4/92-
31/4/92 

  * مرکز تحقیقات  ساعت34

 *  دانشگاه سمنان ساعت SWAT 21/8/93 6کارگاه آموزشی تخصصی   3

 *  دانشگاه سمنان ساعت 6 20/8/93 کارگاه آموزشی اهمیت برنامه ريزی در مديريت منابع آب 4

5 
کارگاه آموزشی برآورد نیاز آبی در مراحل مختلف 

 فیزيولوژيكی رشد
 *  موسسه خاک و آب ساعت8 30/1/93

 *  مرکز تحقیقات  ساعت 8 20/5/93 دسترسی به منابع علمی و منابع طبیعی 6

 ساعت8 8/2/93 حوزه آبخیز شهری 7
دانشگاه علوم کشاورزی و 

 بع طبیعی گرگانمنا
 * 

 مسئولیت پژوهشی و اجرایی -4

 راهنمایی و مشاوره رساله دكتري تخصصی -4-3

ف
ردی

 عنوان 

 تعداد

 واحد
 

 تاریخ تحصیلی دوره

 دانشجو نام دفاع

 دانشگاه

 انجام محل

 سمت

س
شنا

 يكار
س

شنا
كار

 ي
شد

ار
 

ي
دكتر

 

 
حرفه

-

ي
ا

 
ي

دكتر
ص 

ص
خ

 يت

راهنما
شاور 

م
 

1 
 

کتری محرک تاثیرسه جدايه با
رشدبرعملكردواجزای 

 عملكردسه ژنوتیپ کلزا

  *   
 

1393 

کوکالنی 
 ،ح.داداشی،م.ر
 ارزانش، م. ح

دانشگاه آزاد 
اسالمی 
 واحدگرگان
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2 
 

تاثیر قارچ های میكوريزا 
ارسكوالروباکتری برادی 

ريزوبیوم ژاپونیكوم درسطوح 
مختلف کودفسفره برسويا رقم 

 کتول

  

 
 
* 

  

 
 

1393 

ندی،م.صبوردماو
ی ،ح . بیابانی 
،ع. رئیسی ، 

س.ارزانش، م . 
 ح

دانشكده 
کشاورزی و 
منابع طبیعی 
دانشگاه گنبد 

 کاووس

 
 
* 

 

3 

بررسی فعالیت و تنوع جامعه 
میگروارگانیسم های مفید 

مستقیم در جند ورمی 
کمپوست تولیدی استان 

 گلستان

  *   1393 
عقیلی، 

 م.ارزانش، م . ح
 رضايی ، ش

آزاد  دانشگاه
اسالمی واحد 

 کرج
*  

4 

بررسی عملكرد اقدامات 
بیولوژيكی آبخیزداری بر 

 ترسیب کربن

 *  دانشگاه يزد طاهره محمدی 93   *  6

5 
بررسی تصرف عدوانی مراتع 

 گمیشان
 آمنه عسكری 93   *  6

دانشگاه علوم 
کشاورزی و 
منابع طبیعی 

 گرگان

 * 

 شركت در جلسات فنی -4-9

ف
ردی

 

 لمح عنوان

 مدت سطح ابالغ مشخصات

( ساعت)

 در شركت

 جلسات

ی تاریخ شماره
مل

ی 
تان

س
ا

 

كز
مر

ش 
خ

ب
 

 تدوين صنعت توسعه کشاورزی 1
استانداری 

 گلستان
1233295/9 28/12/92  *    

 کارگروه بیوتكنولوژی 2
سازمان جهاد 

کشاورزی 
 استان

12/6839 20/6/93  *    

 کارگروه آب و خاک و صنايع 3
جهاد  سازمان

کشاورزی 
 گلستان

 ساعت6   *  8/11/91 132710

 تقدیر و تشویق -4-10

دی
ر  مقام اعطاكننده عنوان ف

 سطح
 تاريخ

 مرکز استانی ملی

 طرح شناسنامه دار کردن نهال )شهرام (    1
رياست موسسه گواهی بذر و 

 نهال
 *  22/1/93 

2 
 تقدير و قدردانی بابت اجرای طرح مواد آلی )تمام

 پرسنل بخش (
 93اسفند  *   ريیس بخش خاک و آب
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 هاي دانش محورفعالیت -5

 داوري متون علمی -5-5
ف

ردي
 

 تاريخ مجله عنوان

1 
 30/4/93  داور پیشنهاديه و آزمون جامعه پايان نامه دکترای خانم توران فیضی کمره

2 
 

 دیداور پیشنهاديه و آزمون جامعه پايان نامه دکترای آقای  علی عبا
 9/2/93 

3 
 مقاله  10کنگره ملی خاک و محیط زيست ارومیه   

 
 8-9/6/93 

 11/4/92 مجموعه مقاالت مقاله در اولین همايش منطقه ای گیاهان دارويی 17داوری  4

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

ف
ردي

 تاريخ محل بازديد مجری برگزاری  عنوان 

 سطح

ملی
استان 

 

مرک
ش ز

بخ
 

1 
 

نفر از  5آموزش روشهای تجزيه به 
 کاراموزان مراجعه کننده

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
 و منابع طبیعی استان گلستان

آزمايشگاه بخش 
 تحقیقات خاک و آب

  -  - 

2 
سری از دانشجويان و دانش  5بازديد 
 آموزان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
 و منابع طبیعی استان گلستان

آزمايشگاه بخش 
 تحقیقات خاک و آب

  -  - 

3 
تعمیر و راه اندازی دستگاه جذب  

 اتمی و دستگاه فیلم فتومتر 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 

 و منابع طبیعی استان گلستان
آزمايشگاه بخش 

 تحقیقات خاک و آب
    - 

4 
همكاری با ديگر بخشهای تحقیقاتی 

 و آموزش همكاران 
و آموزش کشاورزی  مرکز تحقیقات

 و منابع طبیعی استان گلستان
آزمايشگاه بخش 

 تحقیقات خاک و آب
    - 

 
5 

انجام محاسبات تجزيه ها و امور 
 اداری 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
 و منابع طبیعی استان گلستان

آزمايشگاه بخش 
 تحقیقات خاک و آب

    - 

 
6 

شرکت در گردهمايی و کارگاه 
 یآل آموزشی مواد

 کرج موسسه تحقیقات خاک و آب تهران

ت 
هش

ديب
ار

93
 

 
* 

 
  

7 
تدريس در کارگاه آموزشی برای 

 سیب زمینی کاران سرخنكالته
 سرخنكالته بخش ترويج -جهاد کشاورزی

بهمن 
93 

 *   

8 
تدريس در کارگاه آموزشی کود 

 زيستی حبوبات
 گرگان مرکز آموزش کشاورزی

بهمن 
93 

 *   

   *   مناطق استان مرکز تحقیقات کشاورزی ستانکمیته نهال ا 9

 باغات استان 10
سازمان جهاد کشاوری+مرکز 

 تحقیقات استان
   *   مناطق استان
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 هاي آزمایشگاهی )كارهاي كلینیکی(تست -5-9
ف

ردي
 

 تاريخ محل انجام تعداد عنوان

 93در طول سال  آزمايشگاه شیمی خاک 328 خاک  o.cدرصد اندازه گیری  1

 / / / / 110 خاک   ECو     PHاندازه گیری  2

 / / / / 86 خاک   SPو  TNVاندازه گیری    3

 / / / / 260 آماده سازی  نمونه خاک 4

5 
اندازه گیری مورد درصد رطوبت گیاه و اندازه گیری 

 درصد خاکستر گیاه
100 / / / / 

 / / / / 170 خشک و آسیاب کردن نمونه گیاه جهت تجزيه 6

7 
 Pو N و درصد  PMعمل هضم ، اندازه گیری انجام 

 گیاه مربوط به طرحهای بخش
340 / / / / 

8 
 Pو N و درصد  PMانجام عمل هضم ، اندازه گیری 

 گیاه مربوط به پايان نامه های دانشجويی
170 / / / / 

 93بهمن  بیولوژی خاکآزمايشگاه  10 جمعیت میكروبی کود زيستیبررسی  9

 ي نقشهتهیه -5-13

ردی
 ف

 تاریخ متقاضی شرح عنوان

 طرح پايش خاکهای کشور Land useنقشه  1
موسسه تحقیات  نقاط مطالعاتی شناسايی و نقشه رسم گرديد

 خاک و آب
30/3/93 
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  بخش تحقیقات علوم دامی -7
 پژوهش -1

 طرح یا پروژه استانی )خاص( -1-3

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 مجري مسئول پایان شروع پروژه طرح
مجري/م

 جریان
 همکار/همکاران

1 
زايی بر میزان بره PMSGبررسی اثر دز 

  گوسفندان عشاير استان گلستان
4-57- 13 -

91181 
   مختار مهاجر    

2 
مقايسه عملكرد گاوهای نژاد مونبلیارد و 

 هلشتاين در استان گلستان
4-57 -13 -

93119 
   کاويان عبداهلل    

3 
های همزمانی فحلی با سیدر بر روش ارزيابی

های عملكرد تولیدمثل خارج فصل در میش
 داالق

4 -57- 13 -
90014 

   رضا کمالی    

4 
سورگوم ارقام امید بخش مقايسه ارزش غذايی 

 در استان گلستان علوفه ای
  محمد پاسندی 1/7/95 1/12/93 *  4-57-13-93141

مهاجر، فیض 
بخش، کاويان، 

ی، جعفرپور، سمیع
 ابولفضل عباسی،

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

ف
دی

ر
 

 عنوان

 نوع
تاریخ 

 تصویب

 اسامی

 پروژه طرح
مجري 

 مسئول
 همکار/همکاران مجري/مجریان

1 
ارزيابی تغذيه پودر ضايعات کشتارگاهی طیور به عنوان منبع 

 های پروارینی در عملكرد برهپروتئی
   رضا کمالی   

2 
مطالعه و تحلیل اقتصادی واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری؛ 

   محمد اعتراف    گلستان مطالعه موردی در استان

3 
سمینتال با  -هلشتاين هایمقايسه عملكرد تولیدمثلی کراس

   مختار مهاجر    هلشتاين در استان گلستان

4 
مغذی و هورمونی گیاهان مرتعی کوکی چوپانجق بررسی مواد 
   مختار مهاجر    گنبد کاووس

   عبدا..سمیعی    بررسی فراوانی کتوز در گاوهای شیری نژاد هلشتاين 5

 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش -1-11

ف
دی

ر
 

 عنوان
شماره 

 مصوب

 اسامی انجام تاریخ

 پایان شروع
مجري 

 مسئول
 همکار مجري

 عملكرد گاوهای نژاد مونبلیارد و هلشتاين در استان گلستان مقايسه 1
4-57 -13 

-93119 
شهريور 

93 
شهريور 

96 
 

عبداله 
 کاويان

صادقی  -برسالنی -جعفرپور
 بابايی -پناه

 زايی گوسفندان عشاير استان گلستانبر میزان بره PMSGبررسی اثر دز  2
4-57- 13 

-91181 
92 95   -  

 انتشارات -2



86 

 

 پژوهشی -اله علمیمق -2-3

ف
ردي

 مجله نام مقاله عنوان 

ال
س

 

جلد
حه 

صف
 نگارندگان اسامی 

1 
پذيرش مقاله پژوهشی تحت عنوان تعیین اهداف اصالحی و 

ضرايب اقتصادی برای گوسفندان داالق در سیستم غیر متمرکز 
 در مجله علمی پژوهشی تولیدات دامی

 نعبدا.. کاويا   93 پژوهش تولیدات دامی

2 
هضم و استفاده از ساقه و برگ باقالی سیلو شده  تیقابل نییتع "

  "داالق یدر جیره غذايی بره های پروار
مجله پژوهش و 

 یسازندگ
زمستان 

93 
 محمد پاسندی  

 هاي علمی معتبرمقاله علمی كامل در همایش -2-7

ف
ردي

 

 تاريخ
 همايش عنوان

 برگزاری محل
 نگارندگان اسامی مقاله عنوان

 شهر کشور سال ماه روز

1    
همايش بین المللی توسعه کشاورزی 

 پايدار
 تهران ايران

پذيرش : بررسی اثر سیدر با هورمون 
پروستاگالندين و گنادوتروپین کوريونی 
ماديان بر فعالیت تولید مثل میش های 

 داالق

رضا کمالی ، مختار مهاجر، سودابه 
 سمساريان و سید مهدی حسینی

2 

   
مايش بین المللی توسعه کشاورزی ه

 پايدار
 تهران ايران

پذيرش : پیش بینی تولید و وزن تخم مرغ 
با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی در 

 مرغان بومی مازندران

محمدطاهر  سودابه سمساريان،
عالالدين، رضا کمالی ، محمد 

 اعتراف

3 
   

همايش بین المللی توسعه کشاورزی 
 پايدار

 تهران ايران
پذيرش : نوتريژنومیک، ظهور چهره تغذيه 

مولكولی برای بهبود سالمت و تولید 
 حیوانات

سودابه سمساريان، محمد اعتراف، 
 فرزانه رهبری، رضا کمالی

4 
همايش بین المللی توسعه کشاورزی    

 پايدار
 تهران ايران

پذيرش : دينامیک فولیكولی بره میش 
 های نژاد لری بختیاری در فصل استروس

محمدطاهرعالالدين، سمساريان، 
 رضا کمالی، محمد اعتراف

 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

 

س
شنا

ار
ك  ي

ی
میل

تک
 

 دیدانشگاه علمی کاربر  *  و فیزيولوژی دام تشريح 2 اول 93-94 1

   *  مديريت نیروی انسانی و سرپرستی 2 اول 93-94 2

 2 اول 93-94 3
و سرپرستی واحدهای  اصول اقتصاد

 پرورش طیور
 *   

   *  دام اصول تغذيه 2 دوم 93-94 4

   *  پرورش شترمرغ 2 دوم 93-94 5

    * فیزيولوژی دام 2 دوم 93-94 6

 

 تدریس در كالس هاي آموزشی/ ترویجی -3-5
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ف
دی

ر
 

 تاریخ عنوان
مدت 

 )ساعت(
 محل

 روستای بنفش تپه   استفاده از کنسانتره در جیره گاو های شیری)(  1

 روستای استون آباد   استفاده از کنسانتره در جیره گاو های شیری)( 2

 روستای وطنا   استفاده از کنسانتره در جیره گاو های شیری)( 3

 شرکت تعاونی دامداران بندرگز   فه ای مديريت سیلو کردن ذرت علو 4

 مصاحبه رادیویی یا تلوزیونی -3-7

ف
دی

ر
 

 عنوان
 نوع

 تاریخ محل انجام
 تلوزیونی رادیویی

 دی ماه راديو يی  * اصالح نژاد زنبور عسل در جمعیت های بسته 1

 93اذر  راديو پیام  * بخش تحقیقات علوم دامی در استان گلستان 2

 ت پژوهشی و اجراییمسئولی -4

 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

         درکارگروه انجمن  شتر  تيعضو 1

          قاتیمرکز تحق یو مشاوره ا یابيارز تهیدر کم تيعضو 2

         امی استان کارگروه علوم د 3

         کمالی کارگروه صدورپروانه 4

 شركت در جلسات فنی -4-9

ف
ردی

 

 محل عنوان
 رد شركت مدت سطح ابالغ مشخصات

 بخش مركز استانی ملی تاریخ شماره (ساعت)جلسات

  *      مرکز جلسه فنی 1

  *      مرکز و موسسه جلسه با موسسه علوم دامی: 2

        مرکز وری تحقیقات استانجلسات ش 3

    *    سازمان جهاد کشاورزی جلسات کارگروه علوم دامی: 4

        مرکز شورای اداری: 5

    *    مرکز کمیته اقتصادی: 6

        سازمان جهاد کشاورزی جلسات فنی صدور پروانه 7

        سازمان تعاون روستايی جلسات با سازمان تعاون روستايی 8

        سازمان جهاد کشاورزی جلسات با رئیس سازمان 9

 

 تقدیر و تشویق -4-10

ر د ی  تاریخ سطح مقام اعطاكننده عنوان ف
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 مركز استانی ملی

     رئیس مرکز کارشناس نمونه 1

     رئیس مرکز حسن انجام فعالیت 2

 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

     مشاور جوان رئیس سازمان   *   1

     مشاور شرکت تعاونی دامداران   *   2

 هاي دانش محورفعالیت -5

 داوري متون علمی -5-5

 تاریخ مجله/همایش عنوان ردیف

1 
تحت عنوان ”تعیین انرژی قابل سوخت و ساز و ترکیبات شیمیايی پنبه دانه و داوری گزارش نهايی 

 اک“پکنجاله پنبه رقم 
  موسسه پنبه

2 

 آموزش وپرورش شتر مرغ تصحیح و داوری گزارشات فنی از معاونت اموردام و مديريت ترويج

 

 نشريه ترويجی از سازمان جهاد

 

3 
راه کارهای عملی برای کاهش  موردام و مديريت ترويجتصحیح و داوری گزارشات فنی از معاونت ا

 هزينه انرژی در مرغداری

  نشريه ترويجی از سازمان جهاد

4 
شیردوشی و راههای کاهش  تصحیح و داوری گزارشات فنی از معاونت اموردام و مديريت ترويج

 بارمیكروبی
  نشريه ترويجی از سازمان جهاد

  دانشگاه منابع طبیعی گرگان ان وزمستان بر بازده تولید مثل گاوهای شیری پر تولیدرطوبت در تابست –اثر شاخص دما  5

  موسسه تحقیقات علوم دامی های عشايری استان مرکزی گزارش نهايی بررسی عملكرد تولید مثلی گوسفندان گله 6

 آزمايشگاه يا کارگاه و ايستگاه تحقیقاتیاندازی طراحی و راه -7-5   های پژوهشی و فناوریمشارکت در برپايی نمايشگاه -5-6

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

ف
دی

ر
 

 مجري برگزاري عنوان
محل 

 بازدید
 تاریخ

 سطح

ی
مل

ستا 
ا

مركز ن
 

خ
ب

 ش

1 
از زنبورستان مزرعه نمونه ارتش وارائه  نظرات   ديبازد

 یکارشناس
 معاونت بهبود تولیدات دامی

 
  *   

 زديد از شرکت تعاونی دامداری استانبا 2
مرکز ،معاونت بهبود تولیدات 

 تعاون روستايی  دامی

 ا

  *   
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  بخش تحقیقات گیاهپزشکی-8
 پژوهش -1

 طرح یا پروژه خاص -1-1

ف
دی

ر
 

 عنوان
شماره 

 مصوب

 اسامی تاریخ نوع

 طرح
پروژ

 ه
 شروع

پایا

 ن

مجري 

 مسئول

مجري/مج

 ریان
 همکار/همکاران

1 
تیپ های ايده آل گندم درتوانايی رقابت با بررسی 

 علفهای هرز
  * 1392 1393  * 

مهدی کالته عربی، علیرضا ساوری 
نژاد، لیال حبیبیان، مهدی نظری، علی 

 سهرابی

2 
بررسی آفات، بیماری  و علف های هرز تحت 
 -مديريت های مختلف خاک ورزی در تناوب گندم

 سويا
  * 1392 1397  * 

نژاد، لیال  علیرضا ساوری
حبیبیان،سمیرا شاملی،محمد تقی 

 مبشری، کورش قادری

3 
توسعه مدل پیش آگاهی برای کنترل موثر بیماری 
 بادزدگی فیتوفترايی سیب زمینی در استان گلستان

سازمان جهاد 
کشاورزی 

استان 
 گلستان

 * 

9101 9301 

 

محمدعلی 
 آقاجانی

 محمدعلی کالسنگیانی

4 
بندی سويا در ل در غالفی اختالسازی عارضهمدل

 استان گلستان

سازمان جهاد 
کشاورزی 

استان 
 گلستان

 * 

9105 9305 

 

محمدعلی 
 آقاجانی

سامیه ريیسی، ابراهیم هزارجريبی، * 
 خردمند، محمدعلی کالسنگیانی

5 
در کنترل  های مختلفبررسی کارايی قارچكش

ی گندم در استان بیماری بادزدگی فوزاريومی سنبله
 گلستان

سازمان جهاد 
کشاورزی 

استان 
 گلستان

 * 

9207 9307 

 

محمدعلی 
 آقاجانی

 محمدعلی کالسنگیانی

 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص( -2-1

ف
دی

ر
 

 شماره مصوب عنوان

 اسامی تاریخ نوع

 پایان شروع پروژه طرح
مجري 

 مسئول

 مجري

 مجریان/
 همکار/همکاران

1 
 بررسی میزان تنوع در مصرف آفت کش ها در
محصوالت زراعی و عوامل تاثیر گذار بر آن 

 )مطالعه موردی برنج، گندم و سیب زمینی(

92179-1630-
16-03 

 * 
بهمن 
1392 

  ناصر باقرانی احمد حیدری سال 2

2 
 2کش جديد اورست بررسی کارايی علف
ا( بر کنترل SC35%)فلوکاربازن سديم 

 های هرز مزارع گندمعلف

92159-16-16-
04 

 سال 1 92آبان  * 
محمدعلی 
 باغستانی

  ناصر باقرانی

3 

بررسی های تكمیلی در ارتباط با شناسائی، تراکم 
جمعیت و تعیین پراکنش نماتدهای سیست و 

نماتدهای زخم ريشه گندم در استانهای خراسان، 
گلستان، قزوين، فارس، لرستان، اصفهان و 
( GISخوزستان و تهیه اطالعات جغرافیائی آنها )

 استانهادر اين 

-16-16-
0187002-

870116-16-
0187002-

8701- 

 * 

محمدعلی  زهرا تنها معافی 7/90 1/1387
 آقاجانی

حسن ملكی و 
 محمدرضا مرجانی
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4 

برداری، شناسايی و تعیین پراکنش نمونه
نماتدهای سیستی سیب زمینی در مناطق سیب 

 زمینی کاری کشور

-16-16-
01488002-

8806-63-
0488046 

 * 

محمد علی  زهرا تنها معافی 8/90 2/1388
 آقاجانی

محمدعلی 
 کالسنگیانی

5 
( Ug99تهیه نقشه پراکندگی زنگ سیاه گندم )

در مناطق مختلف کشور با استفاده از سامانه 
 (GISاطالعاتی جغرافیايی )

-16-16-
0148902-8901  * 

محمدعلی  محمد رضوی 1390 1389
 آقاجانی

 

6 
انتقال عامل  بررسی  نقش بوته های زرشک در

 بیماری زنگ سیاه گندم به فصل ديگر
-16-45-0-

8900189003 
 * 

حجت اله ربانی  1392 1389
 نسب

محمدعلی 
 آقاجانی

محمدعلی 
 کالسنگیانی

  - بررسی بیو اکولوژی مگس میوه زيتون 7
محقق  1396 1393 *

 نیشابوری
 قرنجیک و احمدی خرمالی

 گزارش نهایی پروژه )/طرح(10-1

ف
دی

ر
 

 شماره فروست وانعن

 اسامی تاریخ انجام

 پایان شروع
مجري 

 مسئول
 همکار/همکاران مجري/مجریان

1 
بررسی میزان آلودگی توده اصالحی و بومی چارجو 

 نسبت به شته و تريپس

ارسالی مجدد به 
موسسه پس از 

 اصالحات
 

 قرنجیک سلیمان خرمالی - 1390 1388

2 
جهت  OD%42Biscayaارزيابی کارايی حشره کش 

 Meligethesکنترل سوسک گرده خوار کلزا 

aeneus 

 1392 1390 ارسالی به موسسه
اکبر علی

 کیهانیان
سلیمان خرمالی و 

 حسن براری
 

3 
کاشت و رقم  بر جمعیت سوسک بررسی اثر تاريخ 
 (Melighetes aeneusغنچه خوار کلزا )

   سلیمان خرمالی 1392 1390 44991

4 
ی توده اصالحی و بومی چارجو بررسی میزان آلودگ

 نسبت به شته و تريپس
46547 

 
 سیدی و قرنجیک سلیمان خرمالی - 1390 1388

 انتشارات -2

 پژوهشی -مقاله علمی -2-3
ف

ردي
 

ال مجله نام مقاله عنوان
س

 

جلد
حه 

صف
 

 نگارندگان اسامی

1 
Using of plant extracts in control of Abutilon 

theophrasti Medicus 
 

International 

Journal of 

Farming and 

Allied Sciences 

31Ma

y, 2014 
3-5 483-488 M. Younesabadi, L. Habibian 

and A.R. Savarinejad 

2 

Tillage and Weed Management Effect on 

Weeds, Non Target Toxicity in Soil and Yield 

of 
Soybean 

International 

Journal of 

Farming and 

Allied Sciences 

2014 3)9( 962-969 Masoumeh Younesabadi, T. 

K. Das and Sangeeta Paul 

3 
ويروس مخطط توتون  وتعیین دامنه میزبانی رديابی سرولوژيكی

 در استان گلستان
پژوهش های تولید 

 گیاهی
پذيرفته 

 شده
  

 سمیرا شاملی
 سعید نصراهلل نژاد

4 
در گندم )مطالعه موردی:  یزراع تيريبا مد خأل عملكرد مرتبط

 بندرگز( -استان گلستان
 اهانیگ دیتول هينشر

 یزراع
1393 7 135-156 

،  یسلطان نی، افشیمحمدزمان نكاح
 یو ناصر باقران  يیاهمرگویس هیآس
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5 
بررسی عوامل مؤثر بر تراکم جمعیت علفهای هرز و کاهش 

 -دی استان گلستانمطالعه مور عملكرد ناشی از آنها در گندم
 روستای سرمحله بندرگز

نشريه بوم شناسی 
 کشاورزی

1393 6 393-405 
،  یسلطان نی، افشیمحمدزمان نكاح

 یو ناصر باقران  يیاهمرگویس هیآس

6 
 یو کاربرد علفكش بر کنترل علفها فيفاصله رد ریتاث یابيارز

 برنج میهرز در کشت مستق
 مجله پژوهش علف

 هرز یها
1392 5 137-192 

قرخلو و ناصر  ديجاو، ابوالفضل درخشان
 یباقران

7 
ارزيابی کارايی علف کش کلتوديم در مقايسه با ساير باريک 

 کنترل علف های هرز باريک برگ سويا برگ کش ها برای
های  نشريه پژوهش

 زراعی ايران
1392 11 307-315 

ناصر  وپیمان ثابتی  ،سید کريم موسوی
 باقرانی

8 
های برگی مهم رقام مختلف گندم به بیماریبررسی واکنش ا

 در استان گلستان
های تحقیقات بیماری

 گیاهی
1393 2 40-27 

مارال کلته، محمدعلی آقاجانی و 
 محمدعلی دهقان

9 
ارزيابی میزان خسارت  سوسک کشیش بر قوه تنژگی و صفات 

 فیزيكی بذر ارقام گندم در شرايط انباری گلستان
 فصلنامه گیاهپزشكی

يرفته پذ
 شده

 خانی و خرمالی –رون  -عیدوزهی - -

 هاي علمی معتبرمقاله علمی كامل در همایش -2-7

ف
دی

ر
 

 تاریخ
 همایش عنوان

 رگزاريب محل
 نگارندگان اسامی مقاله عنوان

 شهر كشور سال ماه روز

  ايران سیزدهمین کنگره زراعت 93 6 4 1
اثر تناوب زراعی بر ترکیب جمعیت و تراکم 

 هرز گندم در استان گلستان لفهایع
 نوری نیا، ع. و باقرانی، ن.

  ايران سیزدهمین کنگره زراعت 93 6 4 2
های انتخابی  کش برگ تأثیر اختالط پهن

ها و عملكرد گندم  و کود کامل بر رشد بوته
 مرواريد

حسینی نژاد، ه.، باقرانی، ن. و 
 منتظری، م.م.

  راناي سیزدهمین کنگره زراعت 93 6 4 3
های انتخابی  کش برگ تأثیر اختالط پهن

 هرز گندم و کود کامل بر جمعیت علفهای
حسینی نژاد، ه.، باقرانی، ن. و 

 منتظری، م.م.

  ايران سیزدهمین کنگره زراعت 93 6 4 4
تناسب دمايی اراضی زراعی استان گلستان 

 منظور کشت گندم پايیزه با استفاده از به
 جی آی اس

مكار،ب.، عبدی، ا. و محمودان،س. کا
 باقرانی، ن.

5       
بندی عوامل مؤثر بر تولید گندم و  رتبه

 توصیه به کشاورزان با استفاده از

ا. و  ،یمحمودان،س. کامكار،ب.، عبد
 ن. ،یباقران

6 29 5 93 

سومین کنگره ملی 
کشاورزی ارگانیک و 

 مرسوم
 اردبیل ايران

بر های گیاهی بررسی تاثیر برخی عصاره
رشد میسلیومی قارچ عامل بیماری بادزدگی 

 فوزاريومی سنبله گندم

مريم ملوندی، محمدعلی آقاجانی، 
فاختک طلیعی و محدی محمدی 

 مقدم

7 29 5 93 

سومین کنگره ملی 
کشاورزی ارگانیک و 

 مرسوم
 اردبیل ايران

تاثیر خصوصیات خاک بر جمعیت قارچ و 
وقوع بیماری پوسیدگی ذغالی سويا در 

 ارع استان گلستانمز

فاختک طلیعی، ناصر صفايی و 
 محمدعلی آقاجانی

8 30 6 
139
3 

دومین همايش سراسری 
کشاورزی و منابع طبیعی 

 پايدار
  ايران

شناسايی علف های هرز غالب گندم 
 شهرستان ترکمن

ارازبردی کوسلی، عبدالطاهر میرزا 
 علی و معصومه يونس آبادی

9 30 6 
139
3 

ری دومین همايش سراس
کشاورزی و منابع طبیعی 

 پايدار
  ايران

ارزيابی تنوع گونه ای ،کارکردی ساختار 
جامعه علفهای هرز  گندم شهرستان 

 ترکمن

ارازبردی کوسلی، عبدالطاهر میرزا 
 علی و معصومه يونس آبادی

10 13 12 
139
3 

اولین همايش ملی 
دستاوردهای نوين در 

 کشاورزی
 گرگان ايران

عصاره آبی کنگر ابلق  ییكبررسی اثر آللوپات
کلزا و خردل بر جوانه زنی و رشد اولیه 

 وحشی 

معصومه يونس  1پرهام جزمجیدی
 3عبدالطاهر میرزاعلی  2آبادی*
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11 13 12 
139
3 

اولین همايش ملی 
دستاوردهای نوين در 

 کشاورزی
 گرگان ايران

بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی کنگر ابلق 
و يوالف  ه گندمبر جوانه زنی و رشد اولی
 وحشی 

معصومه يونس  1پرهام جزمجیدی
 3عبدالطاهر میرزاعلی  2آبادی*

 

12 13 12 
139
3 

اولین همايش ملی 
دستاوردهای نوين در 

 کشاورزی
 گرگان ايران

تاثیر آللوپاتیكی عصاره آبی ساقه علف 
بر روی جوانه زنی و رشد گیاه  هرز

 زراعی سويا و گاوپنبه

*، يونس آبادی صفر پورقادی نازيال
 معصومه، میرزاعلی عبدالطاهر

13 13 12 
139
3 

اولین همايش ملی 
دستاوردهای نوين در 

 کشاورزی
 گرگان ايران

تاثیر آللوپاتیكی عصاره آبی برگ علف 
بر روی جوانه زنی و رشد گیاه  هرز

 زراعی سويا و گاوپنبه

صفر پورقادی نازيال*، يونس آبادی 
 هرمعصومه، میرزاعلی عبدالطا

14 13 12 
139
3 

اولین همايش ملی 
دستاوردهای نوين در 

 کشاورزی
 گرگان ايران

شناسايی  علفهای هرز غالب مزارع جو 
 شهرستان گمیشان

، عبدالطاهر  1رحمان بردی مصدری
 3، معصومه يونس آبادی 2میرزاعلی

15 13 12 
139
3 

اولین همايش ملی 
دستاوردهای نوين در 

 کشاورزی
 گرگان ايران

يابی تنوع گونه ای، کارکردی و ارز
ساختاری جوامع علفهای هرز مزارع جو 

 شهرستان گمیشان

، عبدالطاهر  1رحمان بردی مصدری
 3، معصومه يونس آبادی 2میرزاعلی

16 13 12 93 
نخستین همايش ملی 
دستاوردهای نوين در 

 کشاورزی
 گرگان ايران

تهاجم و معرفی علف های هرز مهاجم در 
 ان گلستانمزارع ذرت است

آمنه کريم آبادی ،  علیرضا ساوری 
 نژاد

17 13 12 93 
نخستین همايش ملی 
دستاوردهای نوين در 

 کشاورزی
 گرگان ايران

شناسايی و معرفی علف های هرز باغات 
 زيتون استان گلستان

آمنه کريم آبادی ،  علیرضا ساوری 
 نژاد

 هاي علمی معتبرخالصه مقاله علمی در همایش -2-8

دی
ر

ف
 

 تاریخ

 همایش عنوان

 محل

 رگزاريب
 نگارندگان اسامی مقاله عنوان

 سال ماه روز
كش

 ور
 شهر

1 1-28 Jul-

Aug 
2014 

 on Congress World th7
Allelopathy. Vigo, July 28 

– August 1, 2014  

 

Spa

in 
Vigo 

Inhibitory effect of Nicotiana 

tabacum L. on Sinapis arvensis 

L. 
 

Masoumeh Younesabadi, 
Leila Habibian, 
Yousef Nikpey, 
Abdoltaher Mirzaali, 
Behnam Daftari 

2 4-1 6 1393 
 بذربانکای بررسی ترکیب و تراکم گونه ارومیه ايران کنگره گیاهپزشكی 21

-جو و گندم-هرز در تناوب گندمهایعلف
 سويا

لیال حبیبیان، آسیه سیاهمرگويی، 
-الحیان و معصومه يونسحمید ص

 آبادی

3 9-6 Febru

ary 
2014 

1st Africa-International 
Allelopathy Congress in 

Sousse-Tunisia 

Tu

nisi

a 
Sousse 

Using of plant extracts in 

control of Abutilon theophrasti 

(Medicus)  

Masoumeh Younesabadi, 

Leila Habibian, Alireza 

Savarinejad 

4 7-4 6 93 
بیست و يكمین کنگره 

 گیاهپزشكی کشور
 ارومیه ايران

  یآقاجان یمحمدعلسمیرا شاملی ، لكه برگی پامچال در استان گلستان
 یتربت الیل

 ايران کنگره گیاهپزشكی 21 1393 6 1 5
هرز بر هایتأثیر مديريت غیر شیمیايی علف ارومیه

 خشک و ارتفاع گیاه ذرتوزن
 ، ج. و باقرانی، ن.رضوی، آ.، قرخلو

 ايران کنگره گیاهپزشكی 21 1393 6 1 6
تأثیر کاه و کلش گندم و گیاه پوششی  ارومیه

 هرز ذرتهایخشک علفيونجه بر وزن
 رضوی، آ.، قرخلو، ج. و باقرانی، ن.
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 ارومیه ايران کنگره گیاهپزشكی ايران 21 1393 6 2 7
ارزيابی تاثیر  حشره کش 

( در  کنترل سوسک تیاکلوپرايد)بیسكايا
 غنچه خوار کلزا

 سلیمان خرمالی و علی اکبر کیهانیان

 ارومیه ايران کنگره گیاهپزشكی ايران 21 1393 6 3 8
بررسی میزان آلودگی توده اصالحی و بومی 

 خربزه جارجو نسبت به شته و تريپس

 
 سلیمان خرمالی و فرامرز سیدی

 آموزش -3

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

ف
دی

ر
سال  

 تحصیلی
 نیمسال

تعداد 

 واحد
 نام درس

 تحصیلی مقطع

 دانشگاه
ی

دان
ار

ك
 

س
شنا

ار
ك  ي

ی
میل

تک
 

 گرگان یمجتمع آموزش  *  بیو کنترل عوامل بیماری زا 1.5 دوم 92  -93 1

 مجتمع آموزشی کردکوی  *  مديريت ناقلین عوامل بیماريزا 2 دوم 92 -93 2

 غیر انتفاعی بهاران  *  ها هرز و کنترل آنهایعلف 3 دوم 93-92 3

 علمی کاربردی کردکوی  *  مديريت علف های هرز  3 دوم 92-93 4

 علمی کاربردی کردکوی  *  مديريت علف های هرز 3 اول 93 5

 علمی کاربردی کردکوی   * شناسايی و کنترل علف های هرز 2 اول 93 6

 علمی کاربردی کردکوی  *  های هرزآشنايی با علف  1 اول 93 7

 مسئولیت پژوهشی و اجرایی -4
 نامه های دوره کارشناسیراهنمايی و مشاوره پايان -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 
بررسی پراکنش وتنوع گونه ای علف های هرز مزارع 

 ( شهرستان ترکمنTriticum aestivumگندم)
 *  آزاد اسالمی واحد گرگان اراز بردی کسلی 7/7/93 6

2 
بررسی دما، نور، خشكی و اثرات متقابل بین آنها بر جوانه زنی 

 بذر و رشد گیاهچه های 
 (Cleome viscosaکنجد وحشی )

 محبوبه شیردل  6
 دانشگاه

 آزاد اسالمی واحد گرگان
 * 

3 
تهیه نقشه پراکنش و تنوع علف های هرز باغات مرکبات 

 GISشهرستان بندرگز با استفاده از سامانه 
6  

محمد حسین 
 جانعلی نژاد

 دانشگاه
 آزاد اسالمی واحد گرکان

 * 

 
 جو مزارع هرز های علف ای گونه وتنوع فلور بررسی

 ( Hordeum vulgare ) گمیشان شهرستان
6  

رحمان بردی 
 مصدری

 دانشگاه
 آزاد اسالمی واحد گرکان

 * 

4 
هرز در باغات های مختلف کنترل علفهایروش يیکارا سهيمقا

 مرکبات در منطقه گرگان
   آزاد اسالمی واحد گرگان مظاهر علیپور 27/5/93 6

5 
دم با سطوح کود گن یهاکشبرگامكان اختالط پهن یبررس

 در مزارع استان گلستان عيما
   آزاد اسالمی واحد گرگان هانیه حسینی نژاد 31/6/93 6

   آزاد اسالمی واحد گرگان  زادهرزاق  نیحس 31/6/93 6  یايمزارع سو در یعلف هرز کنجد وحش يیایمیکنترل ش 6
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 قشالقی شهرستان کالله

7 
با  شرفتهیو پ جيرا یزراع یها ستمیعملكرد گندم در س سهيمقا

 AHP استفاده از
 سعید محمودان 28/6/93 6

دانشگاه علوم کشاورزی . 
 منابع طبیعی گرگان

  

8 
ارزيابی خسارت بیماری لكه توری در ارقام مختلف جو در استان 

 گلستان
 سمیرا نمازی 14/5/93 6

آزاد اسالمی  دانشگاه
 واحد دامغان

 آقاجانی
حسینعلی 

 فالحی

9 
قاومت ژنوتیپ های مختلف ذرت در برابر بیماری ارزيابی م

 پوسیدگی فوزاريومی بالل
 سكینه میرکريمی 28/5/93 6

آزاد اسالمی  دانشگاه
 واحد دامغان

 مساوات آقاجانی

10 
های گیاهی در کنترل قارچ عامل بیماری بررسی تاثیر عصاره

 ی گندمبادزدگی فوزاريومی سنبله
 مريم ملوندی 28/5/93 6

آزاد اسالمی  دانشگاه
 واحد دامغان

 آقاجانی
طلیعی و 
محمدی 

 مقدم

 عارفه چوگان 24/6/93 6 های ارقام مختلف جو در استان گلستانارزيابی خسارت بیماری 11
آزاد اسالمی  دانشگاه

 واحد دامغان

محمدعل
ی 

 آقاجانی

حسینعلی 
 فالحی

 عضویت در هیات تحریریه مجالت علمی معتبر-4-5

 درجه مجله صاحب امتیاز عنوان مجله ردیف

 علمی ترويجی کامران رهنما )موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بهاران( ترويج گیاهپزشكی 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

   *   17/6/93 1/283/4489 رکزم شورای انتشارات مرکز 1

2 
های تعاونی کشت الگوی کمیته
 استان تولید

 2  *      قاتیمرکز تحق

3 
کمیته ارزشیابی فعالیت های فنی 

 و پژوهشی مرکز
 200  *   3/12/92 7815/92 مرکز

4 
کمیته کارشناسی تدوين سند 

 توسعه کشاورزی
 100   *  29/2/93 17/20335 سازمان

 18   *    سازمان جهاد کشاورزی اکورزی سازمان کمیته خ 5

6 
عضو هسته گزينش کشاورزان 

 نمونه در استان گلستان 
 24   *    سازمان جهاد کشاورزی

7 
نماينده مرکز در بیمه محصوالت 

 زراعی شهرستان آق قال
مديريت شهرستان آق 

 قال
   *   12 

 کمیته فنی زراعت 8
سازمان جهاد کشاورزی 

 گلستان
128034 1/10/90  *    

 کمیته فنی گیاهپزشكی 9
سازمان جهاد کشاورزی 

 گلستان
   *    

 کمیته فنی نشاء، سبزی و سیفی 10
سازمان جهاد کشاورزی 

 گلستان
55100/1 15/5/91  *    
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11 
عضو کانون کشاورزی حفاظتی 

(Hub) 
سازمان جهاد کشاورزی 

 گلستان
4/107719 5/10/91  *    

 ته پژوهشعضو کمی 12
ها و فضای سازمان پارک

 سبز شهرداری گرگان
4007 14/7/92  *    

13 
بخش تحقیقات  کمیته فنی بخش

 گیاهپزشكی
- - - - - * 4 

 

14 
مراقب برگزاری آزمون بدو 

 استخدام کارشناسان 
 6   *  17/12/93 10546/283/1 مرکز

 شركت در جلسات فنی -4-9

ف
ردی

 

 محل عنوان

 شركت مدت طحس ابالغ مشخصات

 رد

ساع)جلسات

 (ت

 ملی تاریخ شماره
استا

 نی

مر

 كز
 بخش

 16   *  31/2/93 741107 آموزش کارکنان اخالق علمی حرفه ای 1

2 
دوره آموزشی انديشه های سیاسی 

 اسالمی و مبانی انقالب
 16   *  31/2/93 741191 آموزش کارکنان

3 
سازمان جهاد  یفن هشرکت در جلس

ستان در خصوص گل یکشاورز
 ازراعت کلز

سازمان جهاد 
کشاورزی استان 

 گلستان
   *   4 

4 
آيین نامه، شیوه نامه و نحوه تكمیل 

 فرم ارتقا اعضای هیات علمی
 مرکز

1/283/
1491 

27/2/93   *  8 

 16   *  31/2/93 741132 آموزش کارکنان اخالق علمی حرفه ای 5

 کمیته خاکورزی سازمان  6
سازمان جهاد 

 کشاورزی
   *   18 

 گزينش کشاورزان نمونه در استان 7
مديريت ترويج 
 شهرستان گرگان

   *   24 

8 
نماينده مرکز در بیمه محصوالت 

 زراعی شهرستان آق قال
مديريت کشاورزی 
 شهرستان آق قال

   *   12 

9 
نماينده بخش تحقیقات گیاهپزشكی 

 در امحا سموم کشاورزی
سازمان جهاد 

 نبار سم(کشاورزی)ا
   *   18 
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 6   *    سالن قدس کشت گیاه کلزا 10

11 
انديشه های سیاسی اسالمی و 

 مبانی انقالب اسالمی
موسسه تحقیقات 

 پنبه
16 31/02/93      

 6   *  6/7/93  سالن قدس جلسه خاکورزی حفاظتی 12

 6   *  11/8  سالن قدس الگوی کاشت 13

 6   *  22/8  ترويج انتخاب برترين بخش کشاورزی 14

 6   *  6/9  ترويج انتخاب برترين بخش کشاورزی 15

 6   *  23/9  ترويج انتخاب برترين بخش کشاورزی 16

 6   *  25/9  ترويج انتخاب برترين بخش کشاورزی 17

 6   *  6/11  ترويج انتخاب برترين بخش کشاورزی 18

 هاي اجراییمسئولیت-4-11

ف
ردي

 

 سطح

 عنوان

 فعالیت انجام تاريخ ابالغ خصاتمش

وه
گر

گاه 
ست

اي
 

ش
بخ

 

کز
مر

ن 
عاو

م
 

کز
مر

س 
ريی

 

 تاريخ تا تاريخ از تاريخ شماره

     ريیس بخش تحقیقات گیاهپزشكی   *   1

 تاکنون 24/11/88 24/12/88 1/283/11271 مسئول هماهنگی گروه آفات گیاهی     * 2

 هاي دانش محورفعالیت -5

 ن علمیداوري متو -5-5

 تاریخ مجله/همایش عنوان ردیف

1 
Effect of Long-term Reduced Tillage on Grain Yield, 

Grain Quality and Weed Infestation of Spring Wheat 
 

JAST(Journal of 

Agricultural Science and 

Technology) 

1393 

2 

Use of Tank-mix Adjuvants to Improve Effectiveness 

and Persistence of Chlorpyrifos and Cyhalothrin 

Formulations 
 

JAST(Journal of 

Agricultural Science and 

Technology) 

1393 

3 
هرز در باغات مرکبات در منطقه های مختلف کنترل علفهایروش يیکارا سهيمقا

 گرگان

پايان نامه کارشناسی ارشد مظاهر 
 علیپور

 )تاريخ دفاع(27/5/93

4 
در مزارع استان  عيگندم با سطوح کود ما یهاکشبرگامكان اختالط پهن یبررس

 گلستان
پايان نامه کارشناسی ارشد هانیه 

 حسینی نژاد
 )تاريخ دفاع(31/6/93

5 
 نیحسپايان نامه کارشناسی ارشد  شهرستان کالله  یايمزارع سو در یعلف هرز کنجد وحش يیایمیکنترل ش

 قشالقی  زادهرزاق 
 )تاريخ دفاع(31/6/93

6 
 Cucumisهرز خربزه وحشی)بر مديريت  علف اثراستفاده از علف کش و کولتیواتور

melo L.   (در مزارع سويای شرق استان گلستان 
پايان نامه کارشناسی ارشد محمد 

 ارمشی
 )تاريخ دفاع(9/7/93

7 
 Ipomoea Sppهرز نیلوفرپیچ )های مديريتی مختلف بر کنترل علفتاثیر روش

L.   (در مزارع سويای شرق استان گلستان 
پايان نامه کارشناسی ارشد حسین 

 صادقلو
 )تاريخ دفاع(9/74/93

 )تاريخ دفاع(9/7/93 پايان نامه کارشناسی ارشد ولی زاده مديريت علف هرز نیلوفر پیچ تحت دزهای مختلف کود ازته 8
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9 
اه زراعی بر رقابت علف هرز شاه مدل سازی اثر دز علف کش کلوپیرالید و تراکم گی

( و کلزا و بررسی اثر آن بر میزان روغن Melilotus officinalisافسر)
 ( Brassica napusکلزا)

پروپوزال تحقیقاتی رساله دکتری 
سجاد صادقی لطف آبادی)دانشگاه 

علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
 گرگان(

29/6/93 

 
بر عملكرد سويا در سطوح ( .Ipomoea spp)ارزيابی رقابت علف هرز نیلوفر پیچ 

   مختلف نیتروژن در شهرستان رامیان
 10/7/1393تاريخ دفاع  پايان نامه دانشگاه آزاد گرگان

10 
)مقاله شماره  هرز خاک یبر تراکم بانک بذر علف ها یخاکورز یها ستمیس ریتاث

1561) 
 1393فروردين  مجله پژوهش های تولید گیاهی

11 
با  یآب یهاميو رژ تروژنیمختلف ن ريگندم به مقاد کيولوژيزیو ف کيپاسخ موفولوژ

 (1403)مقاله شماره  ریو بدون رقابت با خاکش
 1393فروردين  مجله پژوهش های تولید گیاهی

12 
هرز بر اساس آستانه خسارت در دو مزرعه گندم  یعلف ها یمكان عيتوز نییتع

 (1426)مقاله شماره  زمستانه
 1393فروردين  ای تولید گیاهیمجله پژوهش ه

13 
 اهیگ یفیو ک کمی عملكرد و هرز هایعلف اتیاثر گیاهان پوششی بر خصوص

 (1530کرچک)مقاله شماره  يیدارو
 1393 فروردين یاهیگ دیتول یمجله پژوهش ها

14 
علف  تیجمع زمانی – یمكان عيمختلف بر توز یتيريمد یروش ها ریتاث یبررس

 (1321)مقاله شماره  زعفران يیده هواتو ستيهرز  و ز یها
 1393 ارديبهشت یاهیگ دیتول یمجله پژوهش ها

15 
اثر  درجه حرارت بر  یعدس الملک و بررس زنیجوانه ناليکارد یدماها نییتع

 (1509)مقاله شماره  آن اهچهیو رشد گ زنیجوانه اتیخصوص
 1393 ارديبهشت یاهیگ دیتول یمجله پژوهش ها

16 
نحوه  رییبا تغ نافوپيو کلود نوکسادنیدو علف کش پ يیکارا شيان افزاامك یبررس

 (1493ها )مقاله شماره علف کش  نيکاربرد ا
 1393 شهريور یاهیگ دیتول یمجله پژوهش ها

17 
 اهانیگ یكيولوژيزیو ف یكيمورفولوژ یاز پارامترها یبر برخ دیاثر نفت سف یبررس

 (1532سزبانیا )مقاله شماره 
 1393 شهريور یاهیگ دیتول یوهش هامجله پژ

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

 تاریخ محل اجرا شركت كنندگان عنوان ردیف

 15/4 سازمان تعاون کشاورزان تكثیری کار سويا شناسايی و کنترل علف های هرز سويا 1

 18/4 شرکت سويا بین ان تكثیری کار سوياکشاورز شناسايی و کنترل علف های هرز سويا 2

 20/4 شرکت دانه های روغنی کشاورزان تكثیری کار سويا شناسايی و کنترل علف های هرز سويا 3

4 
کارشناسان فنی شرکت های  کنترل علف های هرز در مزارع تكثیری سويا

 تولید کننده بذر سويا
 21/4 مرکز آموزش گرگان

5 
رآورده های ارگانیک و اصول تولید آشنايی با محصوالت و ف

 آنها
 کارشناسان و دانشجويان

سالن غیومیان مرکز 
 تحقیقات  کشاورزی

9/10/1393 

 3/8/1393 سالن قدس کارشناسان سازمان راه های کنترل علف های هرز گندم 6

7 
کارشناسان و فروشنده گان  شناسايی و کنترل علف های هرز مزارع کلزا

 سموم کشاورزی
 7/8/1393 قیومیان سالن

 23/11/1393 سالن قدس تكثیری کاران گندم شناسايی و کنترل علف های هرز مزارع گندم 8

 9/9/1393 سالن شرکت ران کارشناسان شرکت ران شناسايی و کنترل علف های هرز مزارع گندم و جو 9

 کارشناسان و دانشجويان روز مزرعه پنبه)آفات پنبه( 10
ايستگاه تحقیقات 

 شاورزی گنبدک
30/5/93 

 31/02/93 موسسه تحقیقات پنبه - انديشه های سیاسی اسالمی و مبانی انقالب اسالمی 11

 - تفسیر نیم جزء اول قرآن کريم از جلد دوم تفسیر نمونه 12
مرکز تحقیقات 

کشاورزی و منابع 
30/27/93 

لغايت 
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 بازدید هاي فنی:-5-8

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل بازدید مجري برگزاري عنوان
 سطح

ی
مل

ستا 
ا

مركز ن
 

خ
ب

 ش

1 
بازديد از مزارع کلزا منطقه به همراه 

 اکیپ از تهران و گرگان
مديريت جهاد کشاورزی گنبد و 

 کالله
   *  25/01/93 روستاهای منطقه

   *  26/01/93 روستای سارجه کر مرکز خدمات ترويج کشاورزی فجر بازديد فنی از مزرعه کلزا 2

3 
همراه اکیپ  بازديد فنی از مزرعه کلزا به

 کارشناسان مرکز خدمات
   *  27/01/93 طالقان تپه مرکز خدمات ترويج کشاورزی فجر

 بازديد فنی از مزرعه جالیز 4
مرکز خدمات ترويج کشاورزی 

 سلطانعلی
   *  20/02/93 داشلی علیاء

5 
بازديد ايستگاه گرگان و توصیه سموم 

 علفكش در مزارع گندم، کلزا، جو و باقال
      نگرگا 

6 
بازديد ايستگاه شوری و توصیه سموم 

 علفكش در مزارع گندم و جو
 ايستگاه شوری 

     

 هاي آزمایشگاهی )كارهاي كلینیکی(تست -5-9

ف
دی

ر
 

 تاریخ محل انجام تعداد عنوان

 در طول سال آزمايشگاه بیماری شناسی بخش تحقیقات گیاهپزشكی  کشت و شناسايی عوامل بیماريزا 1

  آزمايشگاه گیاهپزشكی ايستگاه گنبد 6 های آفاتی کنترل نمونهشخیص و توصیهت  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30/16/93 طبیعی گلستان

 - ز جلد دوم تفسیر نمونهتفسیر نیم جزء دوم قرآن کريم ا 13
مرکز تحقیقات 

کشاورزی و منابع 
 طبیعی گلستان

لغايت  1/7/93
30/12/93 

 - SASنرم افزارهای آماری  14
مرکز تحقیقات 

کشاورزی و منابع 
 طبیعی گلستان

6/10/93 
لغايت 

8/10/93 
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 و آموزش تحقیقاتمركز  فعالیت هاي اي مصور از خالصهفصل چهارم: 

 1393در سال  منابع طبیعی استان گلستان كشاورزي و
       

)رقم سامان سویا( معرفی ارقام گیاهی مناسب كشت براي استان:  

               3700     ھ                                      

            ھ      70 3                                 

-                                                               

-                                                   ھ  

-                        317        ھ                       

 
 

داراي تحمل به تنشهاي خشکی و گرماي انتهایی براي كشت در  معرفی رقم جدید گندم نان

 "قابوس"دیمزارهاي گرمسیري كشور با نام 

 

 پیگیري برنامه هاي تفاهم نامه مركز تحقیقات، سازمان جهاد و سازمان تعاون روستایی 

 انعقاد قرارداد همکاري فنی مشاوره اي بین مركز تحقیقات و اتحادیه دامداران بندرگز
ای سیلوی متمرکز در رتهیه نقشه اج -ارائه راهكارهای مديريت گله به دامداران - های مصرفی دامداران ارزيابی واصالح جیره خوراک

برگزاری کالس - اتحاديه انجام آزمايشات کیفی خوراک -های توجیهی برای دامداران  فادههای مورد است   

 با اجراي طرح تولید شیر در دامداري هایی كه افت تولید داشتند افزایش و كیفیت شیر بهبود پیدا كرده است. 

 فواید اقتصادي طرح تولید كنسانتره 
 خرید كنسانتره بخش خصوصی خرید كنسانتره مركز ماه از شروع تفاهمنامه

تومان 1050تن با قیمت  140- 130 ارديبهشت تومان 1250یمت تن با ق 215   

تومان 1050تن با قیمت  320 خرداد تومان1250تن با قیمت  120   

تومان 1040تن با قیمت  220 تیر تومان 1160تن با قیمت  210   

 *جمعا میزان 117.4 میلیون تومان صرفه جویی در هزینه كنسانتره از طرف دامدار
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 جهاد سازمان استانداري و ات مشاركت فعال در جلسو  انجام بازدیدهاي میدانی

 

 برگزاری و تدريس در کارگاه های آموزشی 

 

 انتشار جلد چهارم و پنجم پژوهشنامه گیاهان روغنی ايران

 
 

 سایت كشاورزي حفاظتی از ایستگاه تحقیقات گنبد، گرگان و  م گلستاناستاندار محتربازدید 
در این برنامه كه با همراهی مهندس مروتی معاون عمرانی استانداري، دكتر مهاجر رییس سازمان جهاد كشاورزي، دكتر     

و معاونان سازمان جهاد سیدعلی حسینی رییس مركز تحقیقات، مهندس حمیدي فرماندار شهرستان گنبد، تعدادي از مدیران 

صحاب رسانه انجام شد، دكتر صادقلو از فعالیت ها و دستاوردهاي تحقیقاتی مركز اكشاورزي و جمعی از مسووالن استانی و 

در بخش نخست در ایستگاه تحقیقات كشاورزي گنبد رییس مركز، معاون پژوهش و فناوري و محققان حاضز در  .كردبازدید 

دستاوردها توضیحاتی را براي حاضران ارایه دادند و به پرسش هاي استاندار در زمینه هاي مختلف  و مخصوص برنامه ها، ارقا

دكتر صادقلو در این بازدید، ضمن قدردانی از تالش هاي همکاران در این حوزه در بخشی از سخنان خود، ارائه  .پاسخ دادند

رزي را از اهداف مهم طراحی شده در قالب فعالیت هاي راهکارهاي زیر ساختی علمی و برطرف كردن مشکالت بخش كشاو
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اجرایی ایستگاه هاي تحقیقاتی كشاورزي دانست و بر همکاري و تعامل بیش از پیش همه مسووالن و كارشناسان براي 

این دیدار نیز كه در ایستگاه تحقیقات كشاورزي گرگان  بعديدر بخش  تحقق اهداف متعالی بخش كشاورزي تاكید كرد.

گزار شد در گفتگویی دو طرفه به شرح توانمندي ها، دستاوردها، افق آینده، نیازها و انتظارات پرداختند. در این برنامه دكتر بر

  فرجی معاون پژوهش و فناورزي مركز تحقیقات در قالب پاورپوینت به معرفی مركز پرداخت.

 

 
 

 سپاه نینواي استان از ایستگاه تحقیقات كشاورزي گرگانمحترم بازدید فرمانده 
اجرایی  بابایی و هیات همراه از جمله سرهنگ عبداله عینعلی، معاون سردارخرداد و با حضور  7در این برنامه كه در تاریخ 

سپاه نینوا و سرهنگ حسن ملک حسینی مسئول بسیج سازندگی سپاه نینوا، دكتر سید علی حسینی رییس مركز، دكتر 

از  يلفضل فرجی معاون پژوهش و فناوري، مهندس حسن قدیریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و تعداداابو

معرفی كلی ایستگاه توضیحاتی را ارایه داد سپس با حضور در پژوهشگران مركز انجام شد ابتدا دكتر حسینی در خصوص 

شرح كاملی را در خصوص برنامه هاي تحقیقاتی  مزارع تحقیقاتی، مهندس مهدي كالته عربی پژوهشگر پیشکسوت غالت

  .بویژه در موضوع گندم ارایه نمود

 
 

 توسط عضو هیات علمی مركز هاي هرز هندوستان انجمن علف 2013سال  برتر كسب جایزه رساله دكتري

  

http://golestanp.ir/uploads/posts/2014-04/1398831619__dsc0853.jpg
http://golestanp.ir/uploads/posts/2014-04/1398831697__dsc0768.jpg
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 شستگاننباز و تجلیل از جانبازان و اعیاد گزاريبر ،علمی تفریحی كاركنان هايتوربرگزاري 

 

 ن و مدیران مركز در تولید برنامه هاي رادیویی و تلوزیونیمشاركت فعال محققی

http://www.ganrrc.org.ir  
 

 شركت در گردهمائی ها و جلسات ملی

 
هره گیري از نتایج تحقیقات كاربردي پژوهشگران مركز در باغ هاي تعاونی تولید كرندب  
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 بازدید نمایندگان وزارت علوم از مركز رشد كشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان

 
كاربردي استان و مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعی استان-عقد تفاهم نامه دانشگاه جامع علمی  

 
شوراي تحقیقات، آموزش ترویج كشاورزي استان گلستان اتبرگزاري جلس  

 

طب سنتی ایران حضور فعال مركز تحقیقات در جشنواره ملی گیاهان دارویی، فرآورده هاي طبیعی و  
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 ادغام مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان

 
كمیته راهبردي گیاهان كانون هماهنگی دانش و صنعت دانه هاي روغنی كشور و  اتبرگزاري جلس

 دارویی استان گلستان در مركز

 
جمین دوره آموزشی كشاورزي حفاظتی در كشور هندوستانحضورهمکار مركز در پن  

 
 زي از طرح بهبود بهره وري باغ هاي زیتون تعاونی كرندبازدید وزیر جهاد كشاور

 تعاونی دامداران بندرگزو بازدید معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد از طرح مشترک مركز تحقیقات 
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 ازدید كارشناسان دفتر منابع انسانی و نوسازي سازمان از مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي گلستانب

 
 در محوطه مركز تحقیقات CIMMYTكاشت درخت یادبود توسط پروفسور كن سایره محقق برجسته 

 
 دكتر زند از مركز تحقیقات و آموزش گلستانآقاي بازدید 

 تانو نشست صمیمی ایشان با همکاران خانواده تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزي استان گلس
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 و نشست با اعضاي هیات علمی  مركز و منابع طبیعی گلستان دردكتر طهماسبی  حضور

 
 عقد تفاهم نامه توسعه همکاري مركز تحقیقات و شركت دانش بنیان زیست فرایند پایدار

 

 ي علمی فرهنگی همکاران مركز تحقیقات و آموزش گلستان هابرگزاري اردو

 
 

 

 

 مركز تحقیقات و آموزش گلستان 1393هفته پژوهش سال  برگزاريگزارشی از فصل پنجم: 
 

مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی از  سازمان تات هاي تحقیقاتیو انتقال یافته سازيفناوري، تجاري محترمکل  بازديد مدير -1

 استان 
 9ساعت  19/9/93در روز چهارشنبه های تحقیقاتی سازمان سازی و انتقال يافتهدفتر فناوری، تجاریمحترم  مديرکل دکتر مجید ولدان      

ستقر در سايت اصلی مرکز رشد و ايستگاه چالكی بازديد به عمل اوردند. در اين صبح از محل مرکز رشد و نیز از شرکت های دانش بنیان م
 بازديدوضعیت شرکت های استقرار يافته در مرکز رشد مورد بررسی و ارزيابی قرارگرفتند. شرکت های مورد بازديد عبارتند از:

شرکت تعاونی دانش بنیان ايده -3  تمیشه شرکت تعاونی دانش بنیان -2  شرکت تعاونی دانش بنیان ايده سازان سبز گلستان -1
 شرکت تعاونی دانش بنیان کشت بافت گیاهی هیرکان -5 شرکت تعاونی دانش بنیان پايدار کشت آريا-4 سازان هیرکان
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 سیس مركز رشد اقماري أجهت تاوري و مركز تحقیقات گلستان نپارک علم و فبین تفاهم نامه همکاري  انعقاد -2
در اين جلسه ابتدا  ماده برنامه ريزی شده است. 11سیس مرکز رشد اقماری تخصصی کشاورزی در چهارچوب أامه جهت تاين تفاهم ن      

اقای دکتر فرجی معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات ضمن خوشآمدگويی به حضار در باره اهمیت موضوع مطالبی را بیان داشتند و 
تحقیقات و دکتر حسام ريیس پارک علم و فناوری استان در باره سابقه و اهمیت همكاری  سپس اقايان دکتر حسینی رياست محترم مرکز

بیش از های دو جانبه مطالبی را بیان و با توجه به شرايط اقتصادی فعلی کشور، اظهار امیدواری نمودند که طرفین با انعقاد اين تفاهم بتوانند 
 اشند. پیش نقش مهمی را در توسعه استان و کشور داشته ب

         

گلستان و کشاورزی و منابع طبیعی استان و آموزش آيین عقد تفاهم نامه دو جانبه توسعه همكاری های مرکز تحقیقات  برگزاری -3

 شرکت دانش بنیان تمیشه
 های همكاری توسعه و گلستانی عیطب منابع وی کشاورز رشد مرکز درمستقر  بنیاندانشی ها شرکت هایفعالیت از حمايت منظور به      

 نیبی همكار نامه تفاهم ها،ی توانمند ريسا وی راهبرد وی آموزش امكانات ويی توانا از نهیبهی ریگ بهره و پژوهشی و آموزشی فنی، علمی،
 و قاتیتحق رکزمو برند  نام درج ازی بردار بهره حقی اعطا وی فن نظارت ،نامه تفاهم نيا چهارچوب در .ديگرد مبادله و منعقد مجموعه دو

 .استو مورد توافق قرار گرفته ی زير برنامه شهیتم انیبن دانش شرکتی دیتول محصوالتی رو بر گلستانی عیطب منابع وی کشاورز آموزش

              
 گلستان کشاورزی و منابع طبیعی و آموزش تحقیقات مرکز پژوهشگران برترتقدير از  -4

آذر ماه در تاالر خلیج فارس و با حضور جمعی از مديران و پژوهشگران برگزار شد مهندس مرگدری  19رشنبه در اين آيین در روز چها       
و آموزش  معاون استانداری، مهندس هزار جريبی مدير کل آموزش و پژوهش استانداری، دکتر سید علی حسینی ريیس مرکز تحقیقات

پژوهشی و دانشگاه ها، مديران و کارشناسان سازمان ها و پژوهشگران برتر  ی مراکزکشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، جمعی از روسا
هزارجريبی، دکتر رحمت اله  ابراهیم دستگاه های مختلف استان گلستان حضور داشتند و از پژوهشگران مرکز دکتر علیرضا کیانی، مهندس

 .مهندس مهدی کالته عربی تجلیل به عمل آمد و بهمرام

 کز در نمايشگاه هفته پژوهش استانحضور مر -5  

کز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی با ارايه دستاوردهای خود و شرکت های دانش بنیان حاضر در مرکز رشد در نمايشگاه مر    
شگاه و مراکز دستگاه اجرايی، دان 30در اين نمايشگاه حدود اشت. استان گلستان حضوری شايسته د  93هفته پژوهش و فناوری سال 

غرفه به ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی خود پرداختند و اين مرکز نیز با دستاوردها و عملكرد پژوهشگران خود و  70تحقیقاتی در 
نمايش فعالیت های همكاران آموزش و دستاوردها و فناوری های شرکت های دانش بنیان حاضر در مرکز رشد، نمايش شايسته ای از اين 
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 .آذر ماه داير بود 19ه نمايش گذاشت. نمايشگاه مذکور تا چهارشنبه مرکز ب

    
 

 قاتیتحق مركز غرفه از  قاتیتحق سازمانی قاتیتحقي ها افتهی انتقال وي سازي تجار ،يفناور كل ریمد دیازدب -6

  پژوهش هفته شگاهینما در گلستان آموزش و
ی کشاورز جيترو و آموزش قات،یتحق سازمانی قاتیتحقی ها افتهي انتقال وی سازی تجار ،یفناور کل ريمد ولدان دیمج دکترآقای           

 نيا در .کرد ديبازد استان 93 سالی فناور و پژوهش هفته شگاهينما در گلستانی عیطب منابع وی کشاورز آموزش و قاتیتحق مرکز غرفه از
 دانشی ها شرکتی های فناور و دستاوردها و آموزش همكارانی ها تیفعال و پژوهشگران عملكرد و دستاوردها با کينزد از شانيا برنامه

 . شدند انآش استان،ی عیطب منابع وی کشاورز رشد مرکز در حاضر انیبن

   
 
 گلستان هفته پژوهش و تجلیل از برگزيدگان مرکز پايانی آيین برگزاری -7

دردانی قر ترکمن، بندر گز و کردکوی و گمیشان ضمن شادباش هفته پژوهش و مهر نماينده مردم شهرهای بنددر اين آيین دکتر نظری     
  ر خصوص برنامه های در دست پیگیری از سوی نمايندگان وداز تالش همكاران و نكوداشت دستاوردهای پژوهشگران در سخنانی 
ه بی اين مرکز در سطح کشور و کمک خصوص پیگیری برنامه ها وضعیت جاری کشور با همكاران به گفتگو نشست. ايشان همچنین در

 د.برگزيدگان مرکز با اهدای لوح تقدير و هدايا تجلیل به عمل آم ازدر بخش ديگر برنامه ند. توسعه مرکز قول مساعد داد
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 1393خالصه گزارش عملکرد مركز رشد كشاورزي و منابع طبیعی در سال فصل ششم: 

 

 1393شرکت موجود در مرکز رشد در سال  5شرکت از  4شدن پیگیری و تصويب دانش بنیان -
 گلستانکشاورزی و منابع طبیعی استان اوری استان و مرکز تحقیقات و آموزش نپارک علم و فبین تفاهم نامه همكاری  انعقاد -

 جهت تشكیل مرکز رشد اقماری.

 سرپرست مرکز رشدانتصاب آقای دکتر ابوالفضل فرجی معاون پژوهش و فناوری مرکز به عنوان -
 هماهنگی و تشكیل شورای مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی، صدور ابالغ ها، برگزاری جلسات ماهانه و پیگیری مصوبات -
 برگزاری جلسات توجیهی برای متقاضیان ثبت شرکت های تعاونی دانش بنیان و نوپا. -

 مرکز رشدکشاورزی و منابع طبیعی استان.تشكیل پرونده و بايگانی اسناد شرکت های دانش بنیان مرتبط با  -

 شرکت در جلسات مختلف پارک علم و فناوری استان، بنیاد نخبگان استان و شرکت های دانش بنیان. -

 مرکز رشد استان.از  های تحقیقاتی سازمان تاتيافته سازی و انتقالبازديد مديرکل دفتر فناوری، تجاری -

 علوم از مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان مستقر بازديد و ارزيابی نماينده محترم وزارت -

بازديد جناب آقای دکتر زند معاون محترم وزير و رئیس سازمان و هیات همراه از شرکت های دانش بنیان مستقر در ايستگاه  -
 تحقیقات چالكی

م و فناوری استان از مرکز بازديدهای مديران محترم استانی نظیر رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی و رئیس محترم پارک عل -
 رشد و شرکت های دانش بنیان

به منظور استفاده از برند مرکز بر  تفاهم نامه همكاری های مرکز تحقیقات و آموزش گلستان و شرکت دانش بنیان تمیشه انعقاد -
 روی محصوالت تولیدی شرکت دانش بنیان تمیشه.

 زيست فرايند تولید پايدار جهت تولید نهال.نیان مرکز تحقیقات و شرکت دانش ب قرارداد مشارکتی انعقاد -

 هماهنگی با پارک علم و فناوری استان جهت اخذ آيین نامه های مرتبط با مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان. -

های آموزشی مختلف مرتبط با تجاری سازی و دانش بنیان و هماهنگی با شرکت ها، اعضای هیأت علمی، شرکت در کارگاه -
 کارشناسان مرکز جهت اطالع و بهره برداری. محققین و

 شرکت در جلسات کارگروه ارزيابی شرکت های دانش بنیان، شورای واحدهای فناور در محل پارک علم و فناوری. -

 مشاوره و راهنمايی مراجعین در خصوص مراحل پذيرش، ثبت و تأسیس شرکت های دانش بنیان. -

 یان وضعیت و مشكالت موجود و ارائه پیشنهادات و انتقال به پارک علم و فناوری تهیه گزارش عملكرد شرکت ها جهت تكمیل، ب -

 انجام هماهنگی های الزم و برگزاری جلسات جهت  شرکت های دانش بنیان به منظور همفكری و هم افزايی. -

 انجام هماهنگی های الزم جهت حضور و مشارکت شرکت های دانش بنیان در جشنواره علم تا عمل.-

 خوان پذيرش واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیانفرا-

 نمایی از فعالیت ها، نشست ها، بازدیدها و جلسات تشکیل شده
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 93در سال  مستقر در مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستاندانش بنیان اطالعات شرکت های 

 

 

 

 مدرک تحصیلی  و حسب نوع استخدام بر مركز تحقیقات و آموزش گلستان آمار كاركنانفصل هفتم: 
نوع 

 استخدام
 نسیتج

  مدرک تحصیلی

 جمع دكترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم كمتر از دیپلم

 رسمی
 19 4 4 6 4 - 1 زن

 190 22 64 57 14 12 21 مرد

 پیمانی
 19 - 4 10 4 1 - زن

 35 - 2 10 9 4 10 مرد

قراردادکار 
 مشخص

 - - - - - - - زن

 3 - - 3 - - - مرد

 کارگران
 - - - - - - - زن

 - - - - - - - مرد

 شرکتی
 4 - - 1 2 - 1 زن

 24 - - - 1 16 7 مرد

 جمع

 42 4 8 17 10 1 2 زن

 252 22 66 70 24 32 38 مرد

 294 26 74 87 34 33 40 جمع کل

 

 

 شماره تلفن شماره همراه سطح
مدير 
 عامل

ف شرکت عنوان نوع شرکت ايده محوری حوزه کاری التمحصو
ردي

 

 09352829334 در مرحله رشد
- 017 

32146540 
شايان 
 رضائیان

 روغن زيتون آنزيمی 
صنايع 
 غذايی

کاربرد زيست کاتا 
لیزورها در صنايع 

 کشیروغن
 1 ايده پردازان هیرکان دانش بنیان

 -- 09113773004 نمونه سازی

سید 
ابراهیم 
 حسینی

انواع گیاهچه های 
 زينتی،باغی،داروئی و زراعی

 دانش بنیان زيست فناوری کشاورزی

 کشت بافت گیاهی

2 

دانش بنیان در 
 مرحله رشد

09306377751 
017 

32146543 
فرزانه 
 باقری

دانه های روغنی و سبزی و 
 صیفی

 کشاورزی
تولید هیبريد و ارقام 

جديد زراعی و تجاری 
 سازی آن

 دانش بنیان
تعاونی دانش شرکت 

بنیان ايده سازان سبز 
 گلستان

3 

دانش بنیان در 
 مرحله پسارشد

09111752800 
017 

32325441-
42- 

سید علی 
 نصیری

تكثیر و پرورش انواع نهال، 
درختان، گلها و درختچه های 
زينتی،  طراحی گلخانه و.. 
تولید کودهای ارگانیک، 

 کمپوست، ورمی کمپوست و...

 -کشاورزی
 کود زيستی

مهندسی خدماتی 
 تولیدی کشاورزی

 دانش بنیان
شرکت دانش بنیان 

 تمیشه
4 

در مرحله پیش 
 رشد

09113752360  
ناصر 
 باقرانی

 5 آرمان سبز گلستان دانش بنیان کشاورزی کشاورزی 


