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دانشگاه آزاد اسالمي وا د مهاباد
گاروه کارشناسای ارشاد مادیریت کشاااورزی
دانشگاه آزاد اسالمي وا د مهاباد
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 -1سوابق شغلي و اجرايي:

 -1سوابق پایان نامه
مقطع تحصیلی

کارشناسي ارشد
دکتري

عنوان پایان نامه و دانشگاه محل تحصیل
بررسااي مسااا ل و محاادوديتهاي منااابع آر و ت ا ویر آن باار و ااعیت اعتصااادي ا اجتماااعي
كشاورزان گندمكار در بخش مركزي شهرستان سقز(با نمره )19/35
دانشگاه تهران.
طرا ي الگاوي ماديريت مبتناي بار جامعاه محلاي در فرايناد توساعه پايادار روساتايي در
استان آذربايجان غربي(نمره  )19دانشگاه آزاد اسالمی ،وا د علوم و تحقیقات تهران

 -5انتشارات:
 -2-5مقاالت علمي پ وهشي (نمایه وزارتین)
 -1-2-5مجالت داخلي
 -1رشیدپور،لقمان .1139.نقش مديريت مبتني بر جامعه در فرايناد توساعه پايادار روساتايي اساتان آذربايجاان
غربي ،مجله پ وهش هاي ترويج و آموزش کشاورزي ،سال سوم،شماره ،1زمستان .1139
 -2رشیدپور ،لقمان*  ،کالنتری خلیل و ا مد ر وانفر( )1193بررسی مسا ل و محدودیتهای منابع آر و تاویر آن
باار و ااعیت اعتصااادی -اجتماااعی گناادمکاران بخااش مرکاازی شهرسااتان سااقز ،فصاالنامه اعتصاااد و توسااعه
کشاورزی،سال نوزدهم ،شماره  ،36زمستان( .1193نمایه وزارتین)
 -1اسگندر زاده مهدی ،رشیدپور ،لقمان*  ،صالحی علی ( )1191مهارتهااي ماديريتي باه كاارگیري كشااورزي
دعیاق در فرآيناد توساعه پايادار كشااورزي اساتان آذربايجاانغربي .فصالنامه پا وهش هاای تارویج و آماوزش
کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی وا د علاوم و تحقیقاات تهاران .ساال هشاتم ،شاماره  ،1پااییز  .1191پیااپي
( .)11صفحه( .59-31 :نمایه وزارتین)
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) ارزيابي سطح پاياداري توساعه كشااورزي در اساتان آذربايجاان غرباي باا اساتفاده1191(  رشیدپور لقمان-1
.)12( پیااپي1191 ) زمستان4،  شماره، سال هشتم، مجله پ وهشهاي ترويج و آموزش كشاورزي.از شاخصها
) (نمایه وزارتین.61-31:صفحه
) تحلیال عااملي مواناع تعاونیهااي تولیاد1195( لقمان، رشیدپور،  سامان، كیواني فر،  سلیمان،  رسولي آذر-5
 (نمایه.133-112 : صفحه،13  سال پنجم شماره، تعاون و کشاورزی.كشاورزي شهرستان بوكان از ديدگاه اعضا
)وزارتین
)تبیین عوامل ت ویرگذار بر پایاداری بخاش1193( سلیمان،  رسولي آذر، * لقمان، رشیدپور، سجاد، سامی-6
/ ساال یاازدهم، فصلنامه پ وهش های ترویج و آماوزش کشاورزی، شهرستان ارومیه:باغبانی مطالعه موردی
) (نمایه وزارتین.9-16 : صفحه.1 پیاپی/ 97 تابستان/ 2 شماره
) بررسي نگرش دانشجويان نسبت باه1193(  لقمان، رشیدپور، داود، عديمي يامچي، سلیمان، رسولي آذر-3
 پا وهش،روش هاي ايجاد مديريت خالق و كارآفرين در مراكز آموزش جهاد كشاورزي اساتان آذربايجاان غرباي
) (نمایه وزارتین.11-22 : صفحه.1 شماره1193  بهار،)11 های ترویج و آموزش كشاورزی » (پیاپي
) بررسای موانااع یکپارساه ساازی ارا اای1193( لقمااان* و رسااولی اذر سالیمان، رشایدپور، کریمای خالیاد-3
 دوره، مجله مطالعات برناماه ریازی ساکونتگاه هاای انساانی،) شهرستان بوکان:کشاورزی(مطالعه ی موردی
) (نمایه وزارتین.613 – 661 : صفحه.)11 (پیاپی،1 شماره،11

9- Soleiman Rasouliazar, Anvar Kordi and Loghman Rashidpour(2015) Factors Affecting NonParticipation of Stakeholders in Rangeland Management Projects. International Journal of Agricultural
Science, Research and Technology in Extension and Education Systems (IJASRT in EESs) 2015:
5(3):187-193 Available online on: http://ijasrt.iau-shoushtar.ac.ir ISSN: 2251-7588. )(نمایه وزارتین
10- jesarati, Zohreh Rshidpour Loghman*, Rasouli azar Soleiman ( 2018) Factors Affecting the
Marketing of organic FarmingProducts (case Study: Miandoab county). International Journal of
Agricultural Management and Development (IJAMAD). Pp. 299-306. Available online on:
www.ijamad.iaurasht.ac.ir. ISSN: 2159-5852 (Print). )(نمایه وزارتین

 مجالت خارجي-2-2-5
1- Taleb Marandi, Leila, Rashidpour, Loghman* (2017) Impacts of Credits on Agricultural
Mechanization and Development in Urmia County. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23 (No 6)
2017, 922–928. Agricultural Academy.(scopus)
2 - Rashidpour, Loghman* (2012) A study on the role of non-farm activities on rural sustainable
development in West Azarbaijan Province of Iran, African Journal of Agricultural Research. Vol. 7(3),
pp. 475-481, 19 January, 2012, ISSN 1991-637X. (Scopus)
3- Rashidpour Loghman*, Rasouli azar Solieman (2016) Analysis of Barriers Leading to FAILURE OF
Land Consolidation of the Fields. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in
Agriculture and Rural Development Vol. 16, Issue 3, 2016. Pp: 285-291. .(ISI Listed).
ISSN 2284-7995.
4 - Loghman Rashidpour*, Seyed Jamal Farajallah Hosseini, Mohammad Chizari and Seyed Mahdi
Mirdamadi,(2011) A Community - Based Management Model for the Implementation Sustainable
Development in Rural Areas of Iran. African Journal of Agricultural Research. Vol. 6(1), pp. 84-88, 4
January, 2011, ISSN 1991-637X. (Scopus)
5- PANAH, Hazhar, RASHIDPOUR Loghman*, RASOULIAZAR Soleiman (2018) ANALYZING THE
EFFECTIVE FACTORS IN REDUCING APPLE WASTES IN WEST AZARBAIJAN PROVINCE.
Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol.
18, Issue 3, 2018. Pp: 317-323. ISSN 2284-7995. (ISI Listed).
7-Yousef DEHGHANI, Soleiman RASOULIAZAR, Loghman RASHIDPOUR(2018) FACTORS
INFLUENCING PEOPLE’S PARTICIPATION IN THE EXPLOITATION OF WATER RESOURCES
IN AGRICULTURE SECTOR OF IRAN. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering
in Agriculture and Rural Development Vol. 18, Issue 3, 2018. Pp: 79-88. ISSN 2284-7995. (ISI Listed).
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)8- Hamied VALIZADEH, Soleiman RASOULIAZAR, Loghman RASHIDPOUR (2018
INVESTIGATION AND ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE IN IRAN.
Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol.
18, Issue 3, 2018. Pp: 483-492. ISSN 2284-7995. (ISI Listed).
9- Hadi Shahab Ghayour , Loghman Rashidpour,Soleiman Rasouli Azar(2014)A Study on the Role of
Rural Tourism on Rural Sustainable Development. KUROSHIO SPECIAL ISSUE, Vol 7, No 1
)(2014).PP.64-76. ISSN: 0287-5349. (ISI Listed
10 - Loghman Rashidpour, Seyed Jamal Farajallah Hosseini, and Seyed Mahdi Mirdamadi,(2011) Local
Community Based Management as a Good Governance Approach to Rural Poverty Reduction and
Sustainable Development in Iran, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 10 (2): 174-179, 2011
ISSN 1818-6769. (ISI Listed).

 -1-2-5مقاالت مجالت علمی ترویجی:
1اا رشایدپور ،لقمااان ،و غالمحساین شااعبانعلي فماي( )1132طبقااه بنادي و تحلیاال كااركرد ن امهاااي جنگال ا
زراعي» ماهنامه جهاد ،شماره .261
 -2رشیدپور ،لقمان و سید .جمال فرج اله
منابع طبیعي،مجله جهاد ،شماره ..233

سیني ( )1136ماديريت مبتناي بار جامعاه روساتايي در

فاظات از

 -1انور كردی  ،سلیمان رساولی آذر  ،لقماان رشایدپور  .)1191(،بررسای نقاش عوامال اعتصاادی و اجتمااعی
دامداران بر مشاركت های آن ها در طرح های مرتعداری .جنگل و مرتع  ،بهار  1191شماره.131
 -1جعفر زاده  ،سین ،رشیدپور ،لقماان*  ،رساولي آذر  ،سالیمان( )1193بررساي اوارات صاندوق مايات از
توسعه بخش كشاورزي بر توسعه كشاورزي در استان آذربايجان غربي ،راهبردهای توساعه روساتایی » بهاار
 1193شماره.1صفحه.121-115:

 -1-5مقاالت ارا ه شده در کنفرانسها:
 -1-1-5داخلي:
 -11المیرا شفا ی  ،لقمان رشیدپور و سلیمان رسولی آذر( )1195خشکسالی و تحلیل پیامدهای آن بر مناطق
روستایی(مطالعه موردی شهرستان ارومیه) .دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی ،محی
زیست و گردشگری ،خرداد ماه -95اردبیل.
 -12رسول علیزاده ،سلیمان رسولی آذر ،لقمان رشیدپور( .)1195نگاهی به عوامل موور بر بازاریابی محصوالت
کشاورزی ارگانیک .دومین کنگره سراسری " درمسیر توسعه کشاورزی و منابع طبیعی .گرگان.
 -11سجاد سامی ،لقمان رشیدپور  ،لورنس انویه تکیه ( .)1195بررسی عوامل پیش برنده پایداری کشاورزی
با استفاده از شاخص ها با تاکید بر بخش باغبانی شهرستان ارومیه .دومین همایش بین المللی و پنجمین
همایش ملی گیاهان دارویی و توسعه پایدار .همدان.
 -13جعفر زاده  ،سین ،رشیدپور ،لقمان*  ،رسولي آذر  ،سلیمان( .)1195بررسی اورات اعتصادی صندوق
مایت از توسعه بخش کشاورزیاستان آذربایجان غربی.دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی
گیاهان دارویی و توسعه پایدار .همدان .صفحه .23-1
 -19زهره جسارتی ،لقمان رشیدپور ،سلمان رسولی آذر( .)1191بررسی عوامل موور بر بازاریابی محصوالت
کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی شهرستان میاندوآر ).سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی
پایدار .همدان.
 -13م گان مردانی ،لقمان رشیدپور ،سلیمان رسولی آذر ()1191شناسایی موانع بازاریابی محصوالت
کشاورزی ارگانیک) مطالعه موردی :شهر مهاباد( .سهارمین همایش سراسری کشاورزی ومنابع طبیعی پایدار.
مرکز راهکارهای دستیابی توسعه پایدار .تهران.
 -13م گان مردانی ،لقمان رشیدپور ،سلیمان رسولی آذر ( .)1191تحلیل راهکارهای بهبود بازاریابی و تقا ای
محصوالت کشاورزی ارگانیک در راستای توسعه پایدار از دیدگاه مصرف کنندگان شهرستان مهاباد .سومین
کنگره سراسری فناوری نوین ایران .مرکز راهکارهای دستیابی توسعه پایدار .تهران.
 -16ناز بایزیدی ،لقمان رشیدپور ،سلیمان رسولی آذر( )1191شناسایی موانع مشارکت زنان در فرآیند توسعه
روستایی و کشاورزی) شهرستان مهاباد( .سهارمین همایش سراسری کشاورزی ومنابع طبیعی پایدار .مرکز
راهکارهای دستیابی توسعه پایدار .تهران.
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 -15ن از بایزیدی ،لقمان رشیدپور ،سلیمان رسولی آذر .1191 .تحلیل مهمترین عوامل مشارکت زنان در توسعه
روستایی و کشاورزی .سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار.
موسسه آموزش عالی مهر اروند ,مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار .تهران.
 -11لورنس انویه تکیه ،رزگار ر من ن اد،لقمان رشیدپور( )1191بررسی شیوه های تامین مالی در بخش
کشاورزی استان آذربایجان غربی( مطالعه موردی :شهرستانهای مهاباد و میاندوآر) اولین همایش ملی یافته
های نوین در پ وهشهای کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی وا د مهاباد.
 -11الهام كاظمي فر  -لقمان رشیدپور( )1191اهمیت استفاده از سیستم اطالعات بازاريابي در بهبود كارايي
بازار .همايش بین المللي مديريت .موسسه سفیران فرهنگي مبین و تحت مايت سیويلیكا  .تهران.
 -12آوات ابن عباسی ،لقمان رشیدپور ،سلیمان رسولی آذر( )1191شناسایی مولفه های تاویر گذار برتمایل
کشاورزان به بیمه کردن محصوالت کشاورزی .پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
ایران و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اعیانوسیه :تسهیل اطالعات و
نوآوری ها برای توانمندسازی کشاورزان خانوادگی 11-11 ،شهریورماه  ،دانشگاه زنجان.
 -11داود عدیمی یامچی ،سلیمان رسولی آذر ،لقمان رشیدپور( )1191بررسی و شناسایی موانع ایجاد
مدیریت خالق و کارآفرین در مراکز آموزش جهاد کشاورزی از دیدگاه مدرسان(مطالعه موردی استان آذربایجان
غربی) .اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و سابداری .تهران
 -13داود عدیمی یامچی ،سلیمان رسولی آذر ،لقمان رشیدپور( )1191بررسی و شناسایی موانع ایجاد
مدیریت خالق و کارآفرین در مراکز آموزش جهاد کشاورزی از دیدگاه دانشجویان .سهارمین کنفرانس ملی و
دانشجویی کارآفرینی .دانشگاه علم و فرهنگ .تهران.
 -29ر ایی ،مسعود .سلیمان رسولی آذر ،لقمان رشیدپور( )1191تجزیه و تحلیل میزان ر ایت از فضای سبز
عمومی و شناسایی نقش آن در ر ایت از محی زندگی در شهر ارومیه .همایش بین المللی مدیریت .دانشگاه
آزاد اسالمی ،.وا د علوم و تحقیقات بوشهر.
 -23مکرم نیا منیره ،رسولی آذر ،سلیمان .رشیدپور ،لقمان(" )1191تاویر عوامل برانگیزاننده بر نوآوری
سازمانی در جهت توسعه بهینه فضای سبز شهری (مطالعه موردی :سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
ارومیه)" همایش بین المللی مدیریت .دانشگاه آزاد اسالمی ،.وا د علوم و تحقیقات بوشهر.
 -23شهار غیور ،هادی .رشیدپور ،لقمان ،رسولی آذر سلیمان ( )1191بررسي آوار زيست محیطي در صنعت
گردشگري روستايي .سومین همايش ملي توسعه پايدار روستايي .موسسه آموزش عالی عمران و توسعه.
همدان
 -23شهار غیور ،هادی .رشیدپور ،لقمان ،رسولی آذر سلیمان ( )1191بررسي آوار و پیامدهاي اجتماعي و
فرهنگي گردشگري روستايي  .موسسه آموزش عالی عمران و توسعه .همدان
 -26معروفی اسماعیل،رسولی آذر سلیمان و لقمان رشیدپور( )1191بررسي اهمیت بخش كشاورزي در
توسعه اعتصاد ملي .دومین کنفرانس بین المللی اعتصاد در شرای تحریم .شرکت پ وهشی طرود شمال و
تحت مایت سیویلیکا .بابلسر.
 -25آزیتا ن ادی ،لقمان رشیدپور ،سلیمان رسولی آذر( )1191تحلیل اورات توسعه کشاورزی در توسعه
روستایی با تاکی د بر فقر و توزیع درآمد(مطالعه موردی شهرستان میاندوآر ،تهران ،ولین کنفرانس ملی
جغرافیا ،گردشگری ،منابع طبیعی و توسعه پایدار ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
 -21داود عدیمی یامچی ،سلیمان رسولی آذر  ،لقمان رشیدپور ( )1191بررسی و شناسایی شیوه های
مدیریت در ایجاد مدیریت خالق و کارآفرین در مراکز آموزش جهاد کشاورزی از دیدگاه مدرسان( مطالعه
موردی:مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی) .اولین کنفرانس سابداری و مدیریت .تهران.
 -21الهام كاظمی فر ،لقمان رشیدپور .1191 .واكاوی كاربرد سیستم اطالعات بازاریابی )(Mkisدربهبود كارایی
بازار كارخانجات موادغذایی جنور استان آذربایجان غربی .اولین همايش ملي الكترونیكي دستاوردهاي نوين
در علوم مديريت و سابداري.موسسه عالی صنعت و تجارت ،تهران - -22.الهام کاظمی فر ،لقمان رشیدپور،
سلیمان رسولی آذر( )1191بررسی رابطه بین سیستم اطال عات بازار یابی و کارایی بازار کارخانجات صنایع
غذایی جنور استان آذربایجان غربی .دانشگاه آزاد اسالمی وا د مهاباد.
 -21الهام کاظمی فر ،لقمان رشیدپور( )1191اهمیت استفاده از سیستم اطالعات بازار یابی در بهبود کارایی
بازار .مجموعه مقاالت همایش بین المللی مدیریت .تهران ،موسسه سفیران فرهنگی مبین .
 -23سوران اسماعیل پور  -رشیدپور ،لقمان ،رسولی آذر سلیمان( )1192اهمیت شركت هاي فني و مهندسي
كشاورزي درتوسعه كشاورزي شهرستان بوكان .كنفرانس علوم كشاورزي و محی زيست .مركز همايشهاي
علمي همايش نگار .شیراز.
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19 - Esmaeil Maroufi, Loghman Rashidpour, Solieman Rasouliazar(1392)Importance of Productivity
Agricultural products in Iran.
سومین كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محی زيست ).تهران(
-13امینی خواه ،انور ،رشیدپور ،لقمان ،رسولی آذر سلیمان( )1192بررسی اورات اجرای سیستمهای آبیاری
تحت فشار بر توسعه پایدار کشاورزی)مطالعه موردی شهرستان بوکان(ششمین همایش یافته های
پ وهشی کشاورزی – دانشگاه کردستان .صص.136-193 :
 -13محسن کاکه هللا پور ،رشیدپور ،لقمان ،رسولی آذر سلیمان( )1192بررسی رابطه دانش بومی
بهرهبرداران کشاورزي با توسعه پایدار شهرستان بوکان .ششمین همایش یافته های پ وهشی کشاورزی –
دانشگاه کردستان .صص.39-91:
 -16اسکندر زاده ،مهدی .رشیدپور ،لقمان و صالحی ،علی( )1192بررسی مهارتهای مدیریتی الزم برای
بکارگیری کشاورزی دعیق در فرآیند توسعه پایدار کشاورزی .اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی
پایدار .دانشکده شهید مفتح .همدان.
 -15شجاعی ،بهزاد ،رسولی آذر ،سلیمان .رشیدپور ،لقمان( )1192بررسی راهکارهای تولید و کشت زعفران و
نقش آن در توسعه روستایی .دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم .دانشگاه محقق اردبیلی.
اردبیل .صص .213-229
 -11شجاعی ،بهزاد ،رسولی آذر ،سلیمان .رشیدپور ،لقمان( )1192گذری بر توسعه پایدار و نقش آن در
کشاورزی .اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار .دانشکده شهید مفتح .همدان.
 -11شجاعی ،بهزاد ،رسولی آذر ،سلیمان .رشیدپور ،لقمان( )1192مدیریت کارآمد در فراوری و بازاریابی
زعفران و نقش آن در صادرات .دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین .موسسه آموزش عالی کیم جرجانی.
گرگان.
 -12سمیه محمدي  -سلیمان رسولي آذر  -لقمان رشیدپور ( )1192بررسي نقش مذيريت دانش در سازمان
ها .دومین همايش ملي علوم مديريت نوين .موسسه آموزش عالی کیم جرجانی .گرگان.
 -11ر ا رزمي بخشكندي  -لقمان رشیدپور  -سلیمان رسولي آذر ( )1192بررسي عوامل اجتماعي و
اعتصادي موور بر مشاركت روستايیان درطرح هاي عمران روستايي (در راستاي توسعه كشاورزي پايدار):
مطالعه موردي بخش انزل شهرستان ارومیه  .اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار .دانشکده
شهید مفتح .همدان.
 -13آوات ابن عباسي  -لقمان رشیدپور ()1192شناسايي و بررسي عوامل موور بر تمايل كشاورزان به بیمه
كردن محصوالت كشاورزي مطالعه موردي :استان آذربايجان شرعي  .همايش ملي علوم و فنون كشاورزي.
دانشگاه مالیر .مالیر.
 -9محمدی ،سمیه رسولی آذر ،سلیمان .رشیدپور ،لقمان( )1192بررسي رابطه فرهنگ سازماني و مديريت
دانش در سازمان ها .دومین همايش ملي علوم مديريت نوين .موسسه آموزش عالی کیم جرجانی .گرگان.
 -3معروفی اسماعیل،رسولی آذر سلیمان و لقمان رشیدپور( )1191بررسی نقش صادرات محصوالت
کشاورزی در مایت از تولیدات داخلی( با نگاهی تحلیلی به توسعه صادرات غیر نفتی) ،همایش ملی تولید
ملی ،مایت از کار و سرمایه ایرانی ،دانشگاه کردستان.
 -3آوات ابن عباسي  -اسماعیل معروفي  -لقمان رشیدپور( )1191يكپارسه سازي ارا ي كشاورزي ،الفباي
توسعه پايدار در بخش كشاورزي .اولین كنفرانس ملي راهكارهاي دستیابي به توسعه پايدار .اداره كل پدافند
غیر عامل (وزارت كشور) ،پ وهشكده سوانح طبیعي ،تهران.
 -6عزیزی بابک ،رسولی آذر سلیمان و لقمان رشیدپور( )1193بررسی نقش یارانه ها در شکوفایی بخش
کشاورزی( با نگاهی تحلیلی به شرای اعتصادی و زیر ساختهای موجود در کشور) همایش استانی هفته
پ وهش ،دانشگاه آزاد اسالمي وا د مهاباد.
 -5رشیدپور لقمان ،فرج هللا سیني سید جمال ،سیذري محمد و سیدمهدي میر دامادي )1139(،بررسي نقش
دست اندرکاران در مديريت مبتني بر جامعه محلي در فرايند توسعه روستايي و کشاورزي ،کنفرانس بین
المللي سکونتگاههاي روستايي ،بنیاد مسکن ،تهران.
 -1رشیدپور ،لقمان ( )1133پیامدهاي اعتصادي -اجتماعي خشکسالي در بخش کشاورزي و روستايي
منطقه(مطالعه موردي شهرستان سقز) دومین همايش منطقه اي سشم اندازي به کشاورزي شمالغرر،
دانشگاه آزاد اسالمي وا د مهاباد.
.5ويسي ،هادي ،بادسار محمد ،رشیدپور لقمان و ساعدي کاظم ( )1136نقش گروه هاي جامعه محلي در
مديريت وزه هاي آبخیز ،سهارمین همايش ملي علوم و مهندسي آبخیزداري ايران .دانشگاه تهران.
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1ا رشیدپور ،لقمان ( « )1131بررسي و عیت و تحلیل عملكرد تشكلهاي غیر دولتي زيست محیطي در سال
 »1132دومین سمینار پ وهشهاي سازمان فاظت محی زيست ،تهران (پ وهشي).
 -2ويسي ،هادي ،و لقمان رشدپور( «)1131بررسي زمینه هاي همیاري در
سمینار پ وهشهاي سازمان فاظت محی زيست تهران( پ وهشي).

فاظت از محی

زيست» دومین

1ا ويسي ،هادي ،مجدالدين ،اکبر و لقمان رشیدپور(« )1132نقش تشكلهاي غیر دولتي در فاظت محی
زيست» اولین كنفرانس ملي راهكارهاي گسترش فرهنگ فاظت از محی زيست ،مجموعه مقاالت كنفرانس
راهكارهاي گسترش فرهنگ فاظت از محی زيست ،تهران :فرهنگستان علوم ايران.

 -1-1-5کنفرانس خارجی:
3- Solieman Rasoulaizar*, Nesa Rostamnejad, Loghman Rashiedpour(2018) INVESTIGATING THE
FACTORS AFFECTING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES IN THE
IRAN AGRICULTURAL REGION. International Agricultural, Biological & Life Science Conference,
Edirne, Turkey, 2018. Pp. 133-139.
2-Rashidpour, Loghman(2015)Use of Indicators to Assess the Sustainability of Agriculture. (Case study:
Boukan County, Iran). International Conference on Agriculture, Ecology and Biological Engineering
(AEBE-15)Antalya (Turkey), Sept. 7-8, 2015, pp. 72-77. ISBN 978-93-84422-37-0.
1- Loghman Rashidpour, Seyed Jamal Farajallah Hosseini, and Seyed Mahdi Mirdamadi,(2010), LOCAL
COMMUNITY BASED MANAGEMENT AS A GOOD GOVERNANCE APPROACH TO RURAL
POVERTY REDUCTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN IRAN. INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON POVERTY ALLEVIATION STRATEGIES EXPERIENCES AND NEW IDEAS. 1315 October 2010/ISTANBUL. Pp:461-467.

 -6سوابق پ وهشي:
 -1-6راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها
 : 1-1-6راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد
نام دانشجو
مقصاااااااااود
عربانی

عنوان پایان نامه
بررساای پتانساایل هااای توسااعه کشاااورزی ارگانیااگ در
استان آذربایجان غربی

سمت
راهنما

محماااااااااااد
پیشداد
سااااااااااجاد
سامی
ساااااااااین
جعفر زاده

بررسااای و اااعیت فعلی.سالشاااهاوراهکارهای توساااعه
مکانیزاسیون کشاورزی درشهرستان سقز
بررسی عوامل تاویرگذار بر پایداری کشاورزی باا اساتفاده
از شاخص ها با تاکید بر بخش باغبانی شهرستان ارومیه
بررسی اورات صندوق مایت از توسعه بخاش کشااورزی
در توسااعه پایاادار کشاااورزی (مطالعااه مااوردی :اسااتان
آذربایجان غربی)
بررسی عوامل موور برکاهش ایعات محصوالت باغی در
شهرستان میاندوآر
بررسی عوامل موور بر کارآفرینی زنان در شهرستان نقده

راهنما

رشته /دانشگاه
مدیریت کشاورزی
دانشااگاه ازاد وا ااد
مهاباد
""

راهنما

""

راهنما

""

راهنما

""

راهنما

""

راهنما

""

راهنما

""

راهنما

""

راهنما

""

راهنما

""

خیااااااااارهللا
عهرمانزاده
معصااااااومه
بیرامااااااااای
بگوم
علیر اااااااااا
رفیعی فر
ما ااااااااااااده
سبزی
م گااااااااااان
مردانی
محماااااااااااد
جانبالغی
جماااااااااااال
محمااااااودی
نست

بررسی تنگناهای تولید کننادگان خارد و کوساک مقیااس و
راههای موور مایت از آنان برای پایداری کشاورزی
راهکارهای توسعه کشاورزی ارگانیک در استان آذربایجان
غربی
تحلیل سالشهای بازاریابی و تقا ای محصوالت کشاورزی
ارگانیک و تبیین راهکارهای بهبود آن ها (مطالعه ماوردی:
شهر مهاباد)
بررساای عواماال مااوور باار نقااش افریناای فااارغ التحصاایالن
رشاااته هاااای کشااااورزی در توساااعه پایااادار روساااتایی
وکشاورزی
بررسی نقش بخش کشاورزی در تامین اشتغال (مطالعاه
موردی شهرستان بوکان)
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خالد کریمی
المیااااااااااارا
شفا ی
ناز بایزیدی
محساااااااان
ادهمی
پیماااااااااااان
صارمی
اتابااااااااااااک
غالمی
زهااااااااااااره
جسارتی
نسیبه خرم
لااایال طالااات
مرندی
علااااااااااااای
ر ایی
سااااااااااایما
عیسی زاده
فریااااااااادون
عزیزیان
انور ابراهیم
آذر
بیتا ا مدیان
آزیتا ن ادی
ساااید ر اااا
میرزایی
هالاااه مهااار
آسا
ساااااااااین
بالقچی
فریااااااااادون
امینی
خدیجه فرود
ر ماان پیااره
بابی
هاااااااااااادی
شهار غیور
ژاله هاشام
زاده
الهااااااااااااام
کاظمی فر
علااااااااااااای
اسماعیلی
محماااااااااااد
کشاورز
فیااااااااااااروز
شیری
علااااااااااااای

بررسی موانع یکپارسه سازی ارا ای در پایاداری توساعه
کشاورزی (مطالعه ی موردی شهرستان بوکان)
بررساای پیامااد هااای خشکسااالی باار مناااطق روسااتایی و
ارا ه راهکارهاای کااهش پیامادهای آن (مطالعاه ماوردی:
شهرستان ارومیه)
بررسی موانع و محدودیتهاای مشاارکت زناان در فرآیناد
توسااااعه روسااااتایی و کشاااااورزی (مطالعااااه مااااوردی:
شهرستان مهاباد)
بررسااای عوامااال بااار مااادیریت و توساااعه فضاااای سااابز
شهری(مطالعه موردی :شهرستان بوکان)
بررساای نقااش شاارکت هااای کشاات و صاانعت باار توسااعه
پایدار کشاورزی
بررسی اورات تغییر کاربری ارا ی بر بخاش کشااورزی و
تبیین راهکارهای کاهش تغییر کاربری ارا ی
تبیااین روشااهای نااوین بازاریااابی محصااوالت کشاااورزی
ارگانیک (مطالعه موردی شهرستان میاندوآر)
بررساای نقااش بیمااه محصااوالت کشاااورزی باار توسااعه
وا دهای کشاورزی شهرستان شاهین دژ
بررسي اوارات تساهیالت خارد و كاالن باناا كشااورزي بار
توسعه مكانیزاسیون كشاورزي شهرستان ارومیه
تحلیااال مواناااع عااادم موفقیااات یکپارساااه ساااازی ارا ااای
کشاورزی (مطالعه موردی :شهرستان ارومیه)
تحلیل نقاط عوت و عف  ,فرصت ها و تهدیدهای بازار گال
و گیاهان زینتی ( مطالعه موردی  :شهرستان ارومیه )
بررسی و ارزیابی عملکرد شورا و دهیار در مدیریت محلی
مناطق روستایی
بررسی راهکارهای بهبود و عیت کارگزاران صندوق بیماه
کشاورزی
بررسی اورات صندوق های اعتبارات خارد زناان روساتایی
بر و عیت اعتصادی – اجتماعی خانوارهای روستایی
بررساای نقااش توسااعه کشاااورزی در توسااعه روسااتایی
شهرستان میاندوآر
بررسی نقش رهیافت مدرسه در مزرعه و مشارکت گاروه
کشاورزان در فرآیند توسعه پایدارکشاورزی
(مطالعه موردی :شهرستان ارومیه)
بررسی میزان ر ایتمندی بیمه گزاران محصوالت دامای از
فعالیتهای کمی و کیفی صندوق بیمه کشاورزی (مطالعاه
موردی :شهرستان میاندوآر)
تحلیاال و ااعیت و شناسااايي عواماال مااقور باار موفقیاات
شركتهاي تعاوني روستايي (مطالعه موردي شهرستان
پیرانشهر)
بررسی راهکارهای ایجاد تقا ا برای محصوالت کشاورزی
ارگانیک
بررسی نقش هنرستانهاای کشااورزی در توساعه پایادار
کشاااورزی (مطالعااه مااوردی :جنااور اسااتان آذربایجااان
غربی)
بررسی موانع و محدودیتهای فعالیت تعاونی باغاداران و
ارا ه راهکارهای بهبود فعالیت آن
بررساای نقااش گردشااگری روسااتایی در توسااعه پایاادار
روستایی در شهرستان ارومیه
تبیااین عواماال مااوور در توانمنااد سااازی کااارآفرینی زنااان
روستایی (مطالعه موردی :شهرستان میاندوآر)
بررسی نقش سیستم اطالعات بازاریابی بر بهبود کاارایی
بااازار کارخانجااات صاانایع غذایی(مطالعااه موردی:اسااتان
آذربایجان غربی)
بررسی عوامل تاویرگذار بر کااهش و بهیناه کاردن مصارف
سموم در کشاورزی
بررسی نقش تسهیالت بانک کشاورزی در توسعه آبیااری
تحت فشار(مطالعه موردی :شهرستان سقز)
تحلیاال نقااش کشاااورزی ارگانیااک در ماادیریت منااابع تولیااد
کشاورزی در استان آذربایجانغربی
مزایای اعتصادی تبدیل سیستم آبیاری از سنتی به عطره
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اتمی
یاساااااااااااار
اسکندری
میدر ااااااا
مرادی
صااااااااانعان
فرامرزی
ساااااااااوران
اساااااماعیل
پور
ساااااااااامیرا
ایازی
عبااااادالقادر
پیشان
آوات اباااااان
عباسی
علااااااااااااای
ابراهیمی
عباادالر من
امینی
شااااااااااهار
منصور بیگ
کامبیز زرزا
امیار ربیعای
فر
ساالر مزه
آعایی
شااااااااایرین
بابایی
ه ار پناه
امیااااااااااااااد
جهاندیده
عاصااااااااامه
بهروش
کامیاال علاام
شاهی
جمشااااااااید
محماااااااااااد
امینی
عبااااااااادهللا
عریشی
مهااااااااااادی
اسگندرزاده
علااااااااااااای
رمضانپور
رسول خضر
زاده
الناااز آعااایی
فر
کااریم فقاای
سن

ای در باغ های سیت
(مطالعه موردی :شهرستان مراغه)
تحلیل اور بخشی دوره های آموزشی کاارآفرینی در ایجااد
اشتغال
بررسی موانع و محدودیت هاای بکاارگیری سیساتم هاای
آبیاری تحت فشار در ارا ی کشاورزی شهرستان سقز
تحلیل اورات اعتبارات کشاورزی در توسعه پایدارکشاورزی
(مطالعه موردی :شهرستان پیرانشهر)
بررسی عملکرد شرکت های فنی و مهندسی کشاورزی
بر توسعه کشاورزی شهرستان بوکان
شناسااایی شاااخص هااای مااوور باار تقا ااای مشااتریان
محصااوالت صاانایع غذایی(مطالعااه مااوردی :شهرسااتان
ارومیه)
بررسی عوامل مقور بر دانش کشاورزان نسبت به مدیریت
خاک و ارا ی کشاورزی در استان آذربایجان غربی
شناسایی و بررسی عوامل موور بار تمایال کشااورزان باه
بیماااااااااااه کاااااااااااردن محصاااااااااااوالت کشااااااااااااورزی
(مطالعه موردی :کشاورزان استان آذربایجانشرعی)
تحلیاال عواماال پاایش برنااده و بازدارنااده توسااعه باغااات در
ارا اااااااااااااااااااااااااااااااااااای شاااااااااااااااااااااااااااااااااااایبدار
(مطالعه موردی :شهرستان پیرانشهر)
بررساای عواماال مااوور در کاااهش کشاات توتااون و ارا ااه
راهکارهای افزایش آن
(مطالعه موردی :شهرستان های مهاباد و سردشت)
بررسی نقش مدیریت پس از برداشت در بهباود بازاریاابی
محصوالت کشاورزی(مطالعه موردی :شهرستان بوکان)
عنوان بررسی عوامال ماوور در مادیریت خریاد وا اد هاای
صنایع غذایی استان آذربایجان غربی
بررسی نقش بسته بندی در بازاریابی محصوالت باغی
تبیین مهارت هاای اروری مادیریتی بااغ سایت از دیادگاه
باغداران شهرستان اشنویه
بررسی مواناع تباديل تولیاد متاداول باه ارگانیاا در باغاات
شهرستان ارومیه
مطالعه عوامل ماوور در کااهش اایعات سایت در اساتان
آذربایجان غربی
بررساای عواماال مااوور در توفیااق دهیاااری هااا در فراینااد
ماادیریت توسااعه روسااتایی(مطالعه مااوردی شهرسااتان
اشنویه)
بررسی عوامل ماوور بار نقاش آفرینای زناان روساتایی در
ماادیریت توسااعه روسااتایی (مطالعااه مااوردی :دهسااتان
بکشلوسای شهرستان ارومیه)
بررسی عوامل موور بر بهبود صادرات فرآورده های صانایع
تبااااااااااااااااااااااااااااااااااااادیلی بخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااش
کشاورزی در جنور استان آذربایجان غربی
تحلیل سالشهای صنایع تولیدی کنسانتره میاوه و آبمیاوه و
ارا ااه راهکارهااای بهبااود آن (مطالعااه مااوردی :اسااتان
آذربایجان غربی)
بررسی مولفه های پایداری در ن ام باغاداری شهرساتان
بوکان
بررسی اهمیت مهارتهاای مادیریتی الزم بارای بکاارگیری
کشاورزی دعیق در فرآیند توسعه پایدار کشاورزی
بررسی نقش بیمه در تولید محصول سغنادر عناد (مطالعاه
موردی شهرستان پیرانشهر)
تحلیل اورات اجتمااعی -اعتصاادی پاروژه هاای بیولاوژیکی
اجرا شده در وزه آبخیز ماشکان -شهرستان پیرانشهر
شناسایی مسا ل و مشکالت سغندرعنادکاران شهرساتان
نقده و ارا ه راهکارهایی جهت بهبود و ع موجود
بررسی اورات مکانیزاسیون در توسعه کشاورزی (مطالعه
موردی شهرستان اشنویه)
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انااور امیناای
خواه
محساااااااان
کاکااااااه هللا
پور
ر ا رزمی
محماااااااااااد
افشار کبیر
شااااااااهریار
آتش بیگی
شاااهناز آعاااا
محمدی
ا مااااااااااااد
زمانپور
ساااااااااان
امینی
ربار علیپور

بررسی اورات اجرای سیستم¬های آبیاری تحت فشار بار
توسعه پایدار کشاورزی
بررسي دانش بومي بهره برداران كشاورزي ونقاش آن در
توسعه پايدار كشاورزي شهرستان بوكان
بررسي عوامال اجتمااعی و اعتصاادی ماقور بار مشاارکت
روسااتاییان در طاارح هااای عمااران روسااتایی  :مطالعااه ی
موردی بخش انزل شهرستان ارومیه
تحلیل نقش مدیریت مناست جهت بهبود تولید در گااوداری
های شیری استان عزوین
بررسی راهکاار هاای کااهش اشایه بازاریاابی انگاور در
شهرستان میاندوآر
مکانیابی صنایع تبدیلی محصوالت کشااورزی باا اساتفاده
از سیسااتم اطالعااات جغرافیااایی) (GISدر جنااور اسااتان
آذربایجانغربی
بررسی نقش بیماه در توساعه تولیاد گنادم در شهرساتان
مسجد سلیمان
بررسی عوامل موور بر بهبود نقش زنان در اعتصااد خاانوار
روستایی در استان کردستان
بررسی اهمیت مادیریت ریساک بخاش کشااورزی در باین
کشاورزان گندمکار شهرستان ماکو
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 -2-1-6مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد
ناااااااااااااام
دانشجو
سااااااااعید
جفایی
شهریار
بخشی
لطیفی
سلمان
جنتی
سیروس
منصوری
سااااااااااید
مهاااااااادی
کا می

عنوان پایان نامه

سمت

رشته /دانشگاه

بررسااي ارتباااط سیاساات هااای مااایتی دولاات بااا تصاامیم
گیريهاي تولیدي سغندر كاران در استان آذربایجان غربی
بررسی راهبردهای موور بر کارآفرینی فارغ التحصیالن
کشاورزی شهرستان میاندوآر
بررسی راهکارهای استفاده از مدیریت کیفیت
فراگیر )(TQMدر راستای بهبود خدمات رسانی شرکتهای
فنی ،مهندسی ،مشاوره¬ای کشاورزی
بررسی مولفه های موور برای دست یابی به کشاورزی
پایدار در بین گندم¬کاران
بررسی عوامل موور بر بهرهوري نیروي انساني شاغل در
كارخانجات محصوالت كشاورزي استان آذربایجانشرعی
مطالعاااه عوامااال ماااقور در زمیناااه ماااديريت و فاظااات از
فضاهاي سبز شهري در استان عزوين

مشاور

" "

مشاور

" "

مشاور

" "

 -1-1-6طر های پ وهشی
نام طرح

ارزشااااایابي مشااااااركتي اوااااارات
اعتصاااادي  -اجتمااااعي گروههااااي
سااااازندگي در ااااوزه آبريزكرخااااه
(اسااااتانهاي كرمانشاااااه ،ايااااالم و
لرستان)
مطالعاااات سااااماندهي ن امهااااي
بهرهباااارداري و شاااابكه آبیاااااري و
زهكشي و تجهیز نوساازي ارا اي
شااركت تعاااوني تولیااد روسااتايي
كامشااااگران (اسااااتان كردسااااتان
شهرستان عروه)
مطالعات طارح كالبادي روساتاهاي
ناسیت ،جاوانمرد ،سااريعامیش از
توابع شهرستان بوكان
بررسي و تحلیل عملكرد تشكلهاي
غیر دولتي زيست محیطي در سال
1132
بررس اي عواماال مااوور باار تقا اااي
بیمااااه محصااااوالت کشاااااورزي در
استان آذربايجان غربي
بررسااي ساااز و کارهاااي مااوور باار

مشاور

""

مشاور

مدیریت کشاورزی

مجري

سمت

دوره

كارفرما

تیم تحقیق

همكار

1131-1132

وزارت جهااااااااد كشااااااورزي،
معاونااااات تااااارويج و ن اااااام
بهرهبرداري

شااااااااااركت
مهندسااااااین
مشاور ژينار
غرر

كارشااناس
مساااااا ول
مطالعااااات
اجتماعي و
ن ااام بهااره
برداري
همكار

1131-1131

وزارت جهااااااااد كشااااااورزي،
معاونت آر و خاك

1139-1133

بنیاد مسكن انقاالر اساالمي
آذربايجانغربي

مجري

1132

دفتااار مشااااركتهاي مردماااي
سازمان فاظت محی زيست

لقمااااااااااااان
رشیدپور

مجري

1193

دانشااگاه آزاد اسااالمی وا ااد
مهاباد

دکتاااااااااااااار

ناظر

1133-1139

دانشگاه آزاد اسالمی وا د

غالمر ااااااااا
آوند(شااركت
شهرآذين)
رشیدپور

9

بکارگیري سیستمهاي آبیاري تحات
فشااار در بااین کشاااورزان اسااتان
آذربايجان غربي
شناخت و تحلیل نیازهاي آموزشي
ترويجي باغداران تولید کننده سیت
و شناسااايي مسااايل و سالشااهاي
باغاااداران تولیاااد کنناااده سااایت در
استان آذربايجان غربي
ارزیابی ساطح پایاداری کشااورزی
در اساااتان آذربایجاااان غربااای باااا
استفاده از شاخصها

سااااااااالیمان
رسولي آذر

مهاباد

دکتاااااااااااااار
سااااااااالیمان
رسولي آذر

ناظر

1133-1139

دانشگاه آزاد اسالمی وا د
مهاباد

لقمااااااااااااان
رشیدپور

مجري

1191-91

دانشااگاه آزاد اسااالمی وا ااد
مهاباد

 -3داوري مقاالت مجالت:
 -1-3علمی پ وهشی داخلی
ردیف

نام مجله پ وهشی

عنوان مقاله

1

فصاااالنامه تعاااااون و
کشاورزی

2

فصلنامه تعاون و
کشاورزی
فصلنامه تعاون و
کشاورزی
فصلنامه تعاون و
کشاورزی

5

فصلنامه تعاون و
کشاورزی

نقش تعاونيهاي پره صیادي در توسعه اعتصادي و
اجتماعي نوا ي روستايي استان گلستان مورد نوا ي
روستاي شهرستان تركمن
تجزيه و تحلیل آمیخته بازاريابي p 3در شركت هاي تعاوني
مصرف استان ايالم با توجه به متغیرهاي جمعیت شناختي
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با سرمايه فكري در اداره
كل تعاون استان كردستان
بررسي تاویر كیفیت خدمات الكترونیا بر اعتماد ر ايت و
وفاداريكاربران(مطالعه موردي :ور سايت اداره كل تعاون
استان سمنان)
واکاوی عوامل موور بر مس ولیتپذیری اجتماعی شرکت-
های تعاونی روستایی در شهرستان تهران

6

فصلنامه تعاون و
کشاورزی

تحلیل رابطه توانمندسازی و کشاورزی پایدار
(مطالعه موردی :تعاونیهای کشاورزی -تولیدی و
روستایی شهرستان ابرکوه)

1
1

شااماره وباات مقالااه و
تاریخ
136
91/1/6
113
91/1/26
113
91/1/23
113
93/11/3
AJCOOP-16031091
1191-12-21
AJCOOP-17011215
1195-11-31

3

پ وهش های ترویج
و آموزش کشاورزی

پیشبینی هزینهکرد تسهیالت بانک کشاورزی برای
اشتغالزایی در بخش کشاورزی :مورد کشاورزان استان
بوشهر

JAEER-10466
1195-39-23

3

پ وهش های ترویج
و آموزش کشاورزی
پ وهش های ترویج
و آموزش کشاورزی

بررسی دانش و نگرش کشاورزان شهرستان ماهیدشت
کرمانشاه نسبت به ایمنی و بهداشت رفهای کشاورزی
تبیین مولفه هار مدل تجاری سازی نتایج تحقیقات
کشاورزی(مورد مطالعه :مراکز رشد کشاورزی پارک علم و
فناوری استان کرمانشاه)

JAEER-10178
1191-1-13
JAEER-10236
91-1-25
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 -3سوابق آموزشي و تدريس:
نام دانشگاه

مقطع /رشته
مقطع:
کارشناسي
ارشد
رشته :مديريت
کشاورزي

دانشگاه
آزاد
اسالمي،
وا د مهاباد

دانشگاه
ارومیه
دانشگاه
پیام نور
مرکز بوکان

کارشناسی/
رشته گیاه
پزشکی
کارشناسی/
رشته صنیاع
غذایی
کارشناسی/
رشته زراعت
کارشناسی نا
پیوسته تولیدات
باغی
کاردانی علمی
کاربردی
سابداری
کاردانی تولیدات
زراعی و باغی
کاردانی تکنولوژی
آبیاری
کارشناسی/
رشته مرتع و
آبخیز داری
کارشناسی رشته
آر و خاک

عنوان دروس تدریسی

اعتصاد تولید کشاورزی(سرفصل
جدید) ،زبان تخصصی مدیریت
کشاورزی(سرفصل جدید) ،مدیریت
بازاریابی کشاورزی (سرفصل
جدید)
کاااااارآفرینی کشاورزی(سرفصااااال
جدیااااااد) ،مااااااادیریت ریساااااااک در
کشاورزی(سرفصل جدید)،
تحلیل بازار و سیاستهای
کشاورزی(سرفصل جدید)،
مديريت کشاورزي تکمیلي،
روستا شناسي و توسعه
روستايي ،توسعه پايدار و مديريت
منابع کشاورزي
 ،اعتصاد کشاورزي ،تجزيه و تحلیل
اعتصاد و سیاستهاي کشاورزي،
ارزشیابی پروژه ،سمینار ،کارورزی

تاریخ شروع
نیمسال اول
33 -39

تاریخ پایان
ادامه دارد

اعتصاد و مدیریت کشاورزی

نیمسال دوم
33-33

ادامه دارد

اعتصاد و مدیریت صنعتی،

نیمسال اول
36-33

ادامه دارد

اعتصاد کشاورزی
اصول ترويج و آموزش کشاورزي

نیمسال اول
36-33
نیمسال اول
1135 -36

برنامه ریزی و توسعه،
کلیات اعتصاد پیش دانشگاهی

نیمسال دوم
96-93

ادامه دارد

اعتصاد کشاورزي و تعاون
مديريت سابداري و بازاريابي

نیمسال اول
36-35

تا نیمسال
اول 33-33

جامعه شناسي روستايي و
عشایری

نیمسال
اول31-35

و نیمسال
دوم 36-33

اعتصاد کشاورزی

نیمسال اول
91-92

----

بازاريابي و صادرات

مديريت مزرعه،
کار آفرینی و پروژه
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ادامه دارد
ادامه دارد

