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*گشٍُ ػلوي

سؿتِ تحصيلي

مـبٍسصي ٍ
هٌبثغ عجيؼي

تشٍيج ٍ آهَصؽ مـبٍسصي

:ـ فعاليتهاي پژوهشي3

ػبل

* ًَع اهتيبص

ًِبم ًـشي

2018

ًوبيِ ّبي
هؼتجش جْبًي

Management,
Economic
Engineering in
Agriculture and
rural
development
Management,
Economic
Engineering in
Agriculture and
rural
development
"Management,
Economic
Engineering in
Agriculture and
rural
development
Journal of
Research in
Ecology

ISI

-ػليوبى سػَلي آرس
ػؼيذ فؼلي

18(3)

ػليوبى-ُحويذ ٍليضاد
لقوبى-سػَلي آرس
سؿيذپَس

18(3)

ػليوبى-ساهيي ؿبدمبم
لقوبى-سػَلي آرس
سؿيذپَس
ػليوبى-اهيشًَسي
ِلَسًغ اًَي-سػَلي آرس
ِتني

5(2)

-ػليوبى سػَلي آرس
ػؼيذ فؼلي

5(1)

2015

-ػليوبى سػَلي آرس
ػؼيذ فؼلي

3(2)

2013

ػليوبى-ؿشيف فالح
سػَلي آرس

4(1)

2015

-ػليوبى سػَلي آرس
لقوبى-هيالدپيشاًي
سؿيذپَس

5(4)

2015

ػلوي
-پظٍّـي
داًـگبُ آصاد
اػالهي

لقوبى-صّشُ جؼبستي
ػليوبى سػَلي-سؿيذپَس

8(2)

2018

ػلوي
-پظٍّـي

2018

ًوبيِ ّبي
هؼتجش جْبًي
ISI

2018

ًوبيِ ّبي
هؼتجش جْبًي
ISI

2017

ًوبيِ ّبي
هؼتجش جْبًي
ISI

7(3)

2017

ػلوي
-پظٍّـي
داًـگبُ آصاد
اػالهي
ػلوي
-پظٍّـي
داًـگبُ آصاد
اػالهي
ػلوي
-پظٍّـي
داًـگبُ آصاد
اػالهي
ًوبيِ ّبي
هؼتجش جْبًي
ISI

ِػٌَاى هقبل

سديف

ِاػبهي ّونبساى ث
تشتيت اٍلَيت
ُؿوبس
)(ؿبهل ًبم هتقبضي
18(3)
لقوبى-ُّظاس پٌب
ػليوبى سػَلي-سؿيذپَس
آرس

:) مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي يا خارجي1-3
ِهـخصبت ًـشي

ANALYZING THE EFFECTIVE
FACTORS IN REDUCING APPLE
WASTES IN WEST AZARBAIJAN
PROVINCE

1

SOCIO-ECONOMIC AND
ENVIRONMENTAL IMPACTS OF
THE WATERSHED MANAGEMENT
PROJECTS IN DAM CATCHMENT

2

INVESTIGATION AND ANALYSIS
OF DEVELOPMENT OF ORGANIC
AGRICULTURE IN IRAN

3

Evaluation of effective strategies to
improve the management and exploit of
irrigation networks (Case study:
Miandoab Plain)

4

The International
Journal of
Agricultural
Management and
Development

Analysis of Effective Solutions in the
Field of Waste Management in
Municipalities

The International
Journal of
Agricultural
Management and
Development

Effective Factors on Rural People’s NonParticipation of Mahabad’s Dam
Catchment in Watershed Management
Projects

The International
Journal of
Agricultural
Management and
Development

Affective Factors in the Wheat Farmers’
Adoption of Farming Methods of Soil
Management in West Azerbaijan
Province, Iran

European Online
Journal of
Natural and
Social Sciences
International
Journal of
Agricultural
Science,
Research and
Technology in
Extension and
Education
The International
Journal of
Agricultural

5

6

7

Prioritizing the Factors Affecting the
Wheat Losses from the Perspective of
Wheat Farmers of Mahabad city

8

Effective Strategies in Marketing
Development of Agricultural Products

9

Factors Affecting the Marketing of
Organic Farming Products (Case Study:

10

آرس

داًـگبُ آصاد
اػالهي
ػلوي
-پظٍّـي
داًـگبُ آصاد
اػالهي

اًَس-ػليوبى سػَلي آرس
لقوبى سؿيذپَس-مشدي

5(3)

2015

-ػليوبى سػَلي آرس
ًَسالذيي-هشين صبدقي
ِؿبيؼت

5(2)

2015

ػلوي
-پظٍّـي
داًـگبُ آصاد
اػالهي

ػيذ-ػليوبى سػَلي آرس
-هحوَد حؼيٌي
ِػيذجوبل فشج ال
 ػيذ هْذي-حؼيٌي
هيشداهبدي
-ػليوبى سػَلي آرس
-ػيذ هحوَد حؼيٌي
ِػيذجوبل فشج ال
 ػيذ هْذي-حؼيٌي
هيشداهبدي
-ػليوبى سػَلي آرس
ػؼيذ فؼلي

7

2010

ًوبيِ ّبي
هؼتجش جْبًي
ISI

ًوبيِ ّبي
هؼتجش جْبًي
10

7

International
Journal of
Agricultural
Science,
Research and
Technology in
Extension and
Education
International
Journal of
Agricultural
Science,
Research and
Technology in
Extension and
Education
Journal of
American
Science

ػيذ-ػليوبى سػَلي آرس
 ػيذ-هحوَد حؼيٌي
هْذي هيشداهبدي

12

The Investigation perception of
Agricultural Extension Agents about
affective factors on effectiveness of
Agricultural Advisory Services
Companies in Iran

13

Effective Mechanisms for Design of
Agricultural Advisory Service Network
in West Azerbaijan Province, Iran

2010

ًوبيِ ّبي
هؼتجش جْبًي

Journal of
American
Science

ًوبيِ ّبي
هؼتجش جْبًي

World Applied
Sciences Journal

Effective Factors on Discontinuance of
Sprinkler Irrigation Systems among
Farmers in West Azerbaijan
Province of Iran
Study of the Importance and Application
of Information and Communication
Technology by Agricultural Experts in
Iran

2011

ًوبيِ ّبي
هؼتجش جْبًي

7

ISI

10

ًوبيِ ّبي
هؼتجش جْبًي

2011

2011

2011

Middle-East
Journal of
Scientific
Research

ISI

ًوبيِ ّبي
هؼتجش جْبًي

World Applied
Sciences Journal

ًوبيِ ّبي
هؼتجش جْبًي
ISI

15

16

17

AmericanEurasian J.Agric.
& Environ. Sci

ISI

1

Factor Analyses the Management Skills
in Development of Organic Agriculture
in West Azerbaijan Province Farms

World Applied
Sciences Journal

2011

15(7)

11

14

ISI

-ػليوبى سػَلي آرس
ػؼيذ فؼلي

Factors Affecting Stakeholders NonParticipation in Rangeland Management
Projects

ISI

12

-ػليوبى سػَلي آرس
-ػيذ هحوَد حؼيٌي
ِػيذجوبل فشج ال
 ػيذ هْذي-حؼيٌي
هيشداهبدي
ػليوبى سػَلي آرس

Miandoab County)

2010

ISI

ػليوبى سػَلي آرس

Management and
Development

INTERNATION
AL JOURNAL
OF
AGRICULTURA
L SCIENCE

Investigation Restrictions and Preventive
Components Effectiveness of
Agricultural Advisory Services
Companies in Iran
A Study the Factors Influencing
Development of Pressurized Irrigation
Systems in Iran (case study in West
Azerbaijan Province)
Identifying the Problems of Apple
Production from Viewpoint of Apple
Growers in West Azerbaijan Province,
Iran
Factors Influencing the Design of
Agricultural Advisory
Service Network in the West Azerbaijan
Province

18

19

20

AND
RESEARCH

21
Risk perception of extension specialists
)about the Genetically Modified (GM
crops in Iran

Biosciences,
Biotechnology
Research Asia

ًوبيِ ّبي
هؼتجش جْبًي

2009

)6(2

1395

)5(18

1395

36
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-

پظٍّؾ ٍ ثشًبهِ سيضي
دس آهَصؽ ػبلي

ػلوي ـ
پظٍّـي

1393

)20(1

ػلوي ـ
پظٍّـي-
ٍصاستيي
ػلوي-
تشٍيجي
ػلوي-
تشٍيجي
ػلوي ـ
پظٍّـي-
ٍصاستيي

1392

)4(6

ISI

22

تحليل ػبهلي هَاًغ تؼبًٍي ّبي تَليذ مـبٍسصي
ؿْشػتبى ثَمبى اص ديذگبُ اػضب

تؼبٍى ٍ مـبٍسصي

23

سفتبس اعالع يبثي آهَصؿگشاى هشمض آهَصؽ جْبد
مـبٍسصي اػتبى فبسع دس فؼبليت ّبي آهَصؿي-
پظٍّـي
ثشسػي ًقؾ ػَاهل اقتصبدي ٍ اجتوبػي داهذاساى ثش
هـبسمت ّبي آًْب دس عشحْبي هشتؼذاسي(هغبلؼِ
هَسدي :هشاتغ ؿْشػتبى پيشاًـْش)
ػَاهل هؤثش ثش تقلت داًـجَيبى دس آصهًَْبي داًـگبّي

پظٍّؾ هذيشيت
آهَصؽ مـبٍسصي

26

ؿٌبػبيي ػَاهل هَثش ثش استجبط ثيي تشٍيج ٍ تحقيق اص
ديذگبُ مبسؿٌبػبى تشٍيج اػتبى آرسثبيجبى غشثي

پظٍّؾ ّبي تشٍيج ٍ
آهَصؽ مـبٍسصي

27

ثشسػي ٍضؼيت ٍ ًقؾ صبدسات هحصَالت مـبٍسصي
دسايشاى
هذيشيت آة مـبٍسصي ،چبلؾ ّب ٍ ساّنبسّبي ثْيٌِ

هبٌّبهِ مـبٍسص

29

ػَاهل هؤثش ثش ػذم اداهِ اػتفبدُ اص ػيؼتن ّبي آثيبسي
ثبساًي تَػظ مـبٍسصاى ؿْشػتبى هْبثبد اػتبى
آرسثبيجبى غشثي

30

ػلوي ـ
ػليوبى پَس هحوذسضب*,
ًقؾ خغشات احتوبلي هَجَد دس تَليذ ٍ مبسثشد
پظٍّـي-
سػَلي آرس ػليوبى
هحصَالت ثيَتنٌَلَطي اص ديذگبُ مبسؿٌبػبى تشٍيج
ٍصاستيي
ٍصاست جْبد مـبٍسصي
ػلوي-
هجلِ :جْبد
تنٌَلَطي آهَصؿي ٍ ًقؾ آى دس ثشًبهِ ّبي آهَصؿي
تشٍيجي
تشٍيجي
ػلوي ـ
ػلَم مـبٍسصي ايشاى
ثشسػي ًگشؽ مبسؿٌبػبى فٌي هذيشيت جْبد مـبٍسصي
پظٍّـي-
ًؼجت ثِ فٌبٍسي اعالػبت (هغبلؼِ هَسدي دس ؿْشػتبى
ٍصاستيي
هْبثبد
ػلوي ـ
اثشثخـي خذهبت هـبٍسُ اي مـبٍسصي مبسؿٌبػبى ًبظش امَفيضيَلَطي گيبّبى
صساػي (ػلَم مـبٍسصي ) پظٍّـي-
عشح گٌذم ثِ مـبٍسصاى تحت پَؿؾ دس اػتبى
ٍصاستيي
آرسثبيجبى غشثي
|
ػلوي ـ
ثشسػي هيضاى اػتفبدُ ٍ ؿٌبػبيي ػَاهل ثبصداسًذُ
پظٍّؾ ّبي تشٍيج ٍ
پظٍّـي-
اػتفبدُ مبسؿٌبػبى مـبٍسصي اص فٌبٍسي ّبي اعالػبت ٍ
آهَصؽ مـبٍسصي
ٍصاستيي
استجبعبت دس اػتبى آرسثبيجبى غشثي
ػلوي ـ
تشٍيج ٍ اقتصبد
تحليل هَلفِ ّبي ثبصداسًذُ پزيشؽ ػيؼتن ّبي آثيبسي
پظٍّـي-
مـبٍسصي
ثبساًي دس مـبٍسصي اػتبى آرسثبيجبى غشثي

24

25

28

31
32

33

34

35

فصلٌبهِ جٌگل ٍ هشتغ

مـبٍسصي ٍ تَػؼِ
پبيذاس
اقتصبد مـبٍسصي ٍ
تَػؼِ

ػلوي ـ
پظٍّـي-
ٍصاستيي
ػلوي ـ
پظٍّـي-
ٍصاستيي
ػلوي-
تشٍيجي

1391
1391
1390

(19)73

1390

(4)2

1385
1385

1389

ػيذجوبل فشج الِ
حؼيٌي -ػليوبى سػَلي
آرس—هحوذسضب
ػليوبًپَس
سػَلي آرس ،ػليوبى؛
ميَاًي فش ،ػبهبى؛ سؿيذ
پَس ،لقوبى
فؼلي ًْبًٍذ ػؼيذ*
,مشيوي اًؼيِ ,سػَلي
آرس ػليوبى
اًَس مشدي-ػليوبى
سػَلي آرس-لقوبى
سؿيذپَس
فؼلي ،ػؼيذ؛ صفشپَس،
ػؼيذ؛ سػَلي آرس،
ػليوبى
سػَلي آرس
ػليوبى*,فؼلي ػؼيذ
اػوبػيل هؼشٍفي-
ػليوبى سػَلي آرس
اػوبػيل هؼشٍفي-
ػليوبى سػَلي آرس
پضؿني ساد ،غالهشضب؛
فؼلي ،ػؼيذ؛ سػَلي آرس،
ػليوبى؛ يؼقَثي،
اثَالحؼي
پظٍّؾ ّبي تشٍيج ٍ
آهَصؽ مـبٍسصي
ػليوبى سػَلي آرس

2-37

14

1389

(3)4

1388

2

سػَلي آرس
ػليوبى,صذيقي حؼي*
ػليوبى سػَلي آرس-
ػؼيذ فؼلي-غالهشضب
پضؿني ساد
ػليوبى سػَلي آرس

ػليوبى سػَلي آرس-
ػؼيذ فؼلي

ٍصاستيي
* ػلوي ـ پظٍّـي ،ػلوي ـ تشٍيجي ـ ًوبيِ ّبي هؼتجش جْبًي

 )5عشاحي ٍ ساُاًذاصي آصهبيـگبُ يب مبسگبُ يب مبسگبّْبي آهَصؿي ٍ پظٍّـي:ػبل

اػبهي ّونبساى اصلي ثِ تشتيت
اٍلَيت (ؿبهل ًبم هتقبضي)

هقذهِ اي ثش هصبحجِ ميفي

1397

ػليوبى سػَلي آرس ،ػؼيذ فؼلي

ساٌّوبي گبم ثِ گبم مبسثشد ًشم افضاسSPSS

1395

ػؼيذ فؼلي ًْبًٍذ -ػليوبى سػَلي
آرس

ثبصاسيبثي هحصَالت مـبٍسصي

1394

ػليوبى سػَلي آرس ،اػوبػيل
هؼشٍفي

ًبم متبة

 )2-3هقبالت پزيشفتِ ؿذُ دس ّوبيؾ ّبي ػلوي:
سديف

هـخصبت ّوبيؾ
ػٌَاى هقبلِ

1

Investigation of the extend of
Information Technology Usage
and assessment of its
Capabilities in Agricultural
System of Iran

World Congress of science
and Technology

2

مـبٍسصي پبيذاس

ّوبيؾ هلي ثبؿگبُ پظٍّـگشاى
جَاى ّوذاى

هلي

3

ثشسػي ٍضؼيت پغ اص ثشداؿت ػيت ٍ
اسائِ ساّنبسّبي هَثش
دس اػتبى آرسثبيجبى غشثي

ّوبيؾ مـبٍسصي ٍ تَػؼِ پبيذاس

هلي

ايشاى-
ؿيشاص

4

Preventive Factors on
effectiveness of Agricultural
Advisory Services in Iran

1st INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
COOPERATIVE SOCIAL,
ECONOMIC AND
CULTURAL
CAPABILITIES

ثيي الوللي

ايشاى-
ميؾ

2011

دٍهيي مٌگشُ ػشاػشي دس هؼيش
تَػؼِ ػلَم مـبٍسصي ٍ هٌبثغ

هلي

ايشاى

1395

5

ًگبّي ثِ ػَاهل هَثش ثشثبصاسيبثي
هحصَالت مـبٍسصي اسگبًيل

اػبهي ّونبساى ثِ
تشتيت اٍلَيت
(ؿبهل ًبم هتقبضي)

ًبم ّوبيؾ

* ػغح

هحل
ثشگضاسي

ػبل

ثيي الوللي

هبلضي

2009

ػليوبى سػَلي آرس-
هحوذ چيزسي -ػيذ
جوبل فشجح الِ
حؼيٌي

ايشاى-
ّوذاى

1388

ػليوبى سػَلي آرس

1388

ػليوبى سػَلي آرس

ػليوبى سػَلي آرس
آرس

سػَل ػليضادُ -
ػليوبى سػَلي آرس -

لقوبى سؿيذپَس

عجيؼي
6

ثشسػي ػَاهل هَثش ثش افضايؾ ساًذهبى
هصشف آة مـبٍسصي اص اساضي حبؿيِ
دسيبچِ اسٍهيِ ثب تبميذ ثش تَػؼِ پبيذاس

پٌجويي ّوبيؾ ػشاػشي
مـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي پبيذاس

هلي

ايشاى

1395

ػلي ثبقشي  -ػليوبى
سػَلي آرس  -لقوبى
سؿيذپَس

7

خـنؼبلي ٍ تحليل پيبهذّبي آى ثش
هٌبعق سٍػتبيي (هغبلؼِ هَسدي:
ؿْشػتبى اسٍهيِ)

دٍهيي مٌفشاًغ ثيي الوللي ايذُ
ّبي ًَيي دس مـبٍسصي ،هحيظ
صيؼت ٍ گشدؿگشي

هلي

ايشاى

1395

الويشا ؿفبئي  -لقوبى
سؿيذپَس  -ػليوبى
سػَلي آرس

8

اٍلَيت ثٌذي پيبهذّبي خـنؼبلي ثش
هٌبعق سٍػتبيي (هغبلؼِ هَسدي:
ؿْشػتبى اسٍهيِ)

دٍهيي مٌفشاًغ ثيي الوللي ايذُ
ّبي ًَيي دس مـبٍسصي ،هحيظ
صيؼت ٍ گشدؿگشي

هلي

ايشاى

1395

الويشا ؿفبئي  -لقوبى
سؿيذپَس  -ػليوبى
سػَلي آرس

9

تحليل هْوتشيي ػَاهل هـبسمت صًبى دس
تَػؼِ سٍػتبيي ٍ مـبٍسصي

مٌفشاًغ ػَهيي مٌگشُ ػشاػشي
فٌبٍسيْبي ًَيي ايشاى ثب ّذف
دػتيبثي ثِ تَػؼِ پبيذاس

هلي

ايشاى

1395

ًبص ثبيضيذي  -لقوبى
سؿيذپَس  -ػليوبى
سػَلي آرس

10

ثشسػي هْبست ّبي هذيشيتي الصم دس
صهيٌِ ثنبسگيشي ػوَم آفت مؾ دس ػغح
هضاسع مـبٍسصي

ػَهيي ّوبيؾ هلي گيبّبى
داسٍيي ٍ مـبٍسصي پبيذاس

هلي

ايشاى

1394

هشين صبدقي -
ػليوبى سػَلي آرس -
ًَسالذيي ؿبيؼتِ

11

مـبٍسصي اسگبًيل سٍينشدي ًَيي دس
دػتيبثي ثِ تَػؼِ پبيذاس

ػَهيي ّوبيؾ هلي گيبّبى
داسٍيي ٍ مـبٍسصي پبيذاس

هلي

ايشاى

1394

هشين صبدقي -
ػليوبى سػَلي آرس

12

مبسثشد ثيَتنٌَلَطي دس حفبظت اص هحيظ
صيؼت ٍ تَػؼِ مـبٍسصي پبيذاس

ػَهيي ّوبيؾ هلي گيبّبى
داسٍيي ٍ مـبٍسصي پبيذاس|

هلي

ايشاى

1394

هشين صبدقي -
ػليوبى سػَلي آرس

13

ؿٌبػبيي هَاًغ ثبصاسيبثي هحصَالت
مـبٍسصي اسگبًيل (هغبلؼِ هَسدي :ؿْش
هْبثبد)

چْبسهيي ّوبيؾ ػشاػشي
مـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي پبيذاس

هلي

ايشاى

1394

هظگبى هشداًي -
لقوبى سؿيذپَس -
ػليوبى سػَلي آرس

14

ثشسػي ًقؾ داًؾ ثَهي دس هصشف ثْيٌِ
آة دس ثخؾ مـبٍسصي

ايشاى

1394

احوذ دلجَئي ساد -
ػليوبى سػَلي آرس -
لقوبى سؿيذپَس

15

ؿٌبػبيي هَاًغ هـبسمت صًبى دس فشآيٌذ
تَػؼِ سٍػتبيي ٍ مـبٍسصي (ؿْشػتبى
هْبثبد)

چْبسهيي ّوبيؾ ػشاػشي
مـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي پبيذاس

هلي

ايشاى

1394

ًبص ثبيضيذي  -لقوبى
سؿيذپَس  -ػليوبى
سػَلي آرس

16

.ؿٌبػبيي ػَاهل ثشاًگيضاًٌذُ ًَآٍسي
ػبصهبًي دس جْت تَػؼِ ثْيٌِ فضبي ػجض
ؿْشي(هغبلؼِ هَسدي :ػبصهبى پبسمْب ٍ
فضبي ػجض ؿْشداسي اسٍهيِ)

ّوبيؾ ثيي الوللي هذيشيت

هلي

ايشاى

1393

هٌيشُ هنشم ًيب -
ػليوبى سػَلي آرس -
لقوبى سؿيذپَس

17

تحليل اثشات تَػؼِ مـبٍسصي دس تَػؼِ
سٍػتبيي ثب تبميذ ثش فقش ٍ تَصيغ دسآهذ
(هغبلؼِ هَسدي :ؿْشػتبى هيبًذٍآة)

اٍليي مٌفشاًغ هلي جغشافيب،
گشدؿگشي ،هٌبثغ عجيؼي ٍ تَػؼِ
پبيذاس

هلي

ايشاى

1393

آصيتب ًظادي  -لقوبى
سؿيذپَس  -ػليوبى
سػَلي آرس

18

ثشسػي اّويت ثخؾ مـبٍسصي دس تَػؼِ
اقتصبد هلي

دٍهيي مٌفشاًغ ثيي الوللي اقتصبد
دس ؿشايظ تحشين

هلي

ايشاى

1393

اػوبػيل هؼشٍفي -
ػليوبى سػَلي آرس -
لقوبى سؿيذپَس

19

ثشسػي ًقؾ ثبصاسيبثي هحصَالت
مـبٍسصي دس ًظبم اقتصبد مـبٍسصي ٍ
سٍػتبيي ايشاى

مٌفشاًغ ثيي الوللي ٍ آًاليي
اقتصبد ػجض

هلي

ايشاى

1393

اػوبػيل هؼشٍفي -
ػليوبى سػَلي آرس

هلي

كًفشاًغ ثيي الوللي تَػؼِ ثب
هحَسيت مـبٍسصي ،هحيظ صيؼت
ٍ گشدؿگشي

20

تحليل ثحشاى هذيشيت هٌبثغ آة
مـبٍسصي دس ايشاى

ّوبيؾ هلي آة ،اًؼبى ٍ صهيي|

هلي

ايشاى

1393

اػوبػيل هؼشٍفي -
ػليوبى سػَلي آرس -
اػوبػيل سضبيي

21

ثشسػي آثبس صيؼت هحيغي دس صٌؼت
گشدؿگشي سٍػتبيي

ػَهيي ّوبيؾ هلي تَػؼِ پبيذاس
سٍػتبيي

هلي

ايشاى

1393

ّبدي ؿْبة غيَس -
لقوبى سؿيذپَس -
ػليوبى سػَلي آرس

22

ثشسػي آثبس ٍ پيبهذّبي اقتصبدي
گشدؿگش ي سٍػتبيي

ػَهيي ّوبيؾ هلي تَػؼِ پبيذاس
سٍػتبيي

هلي

ايشاى

1393

ّبدي ؿْبة غيَس -
لقوبى سؿيذپَس -
ػليوبى سػَلي آرس

23

اسصيبثي ثيالى اًشطي صساػت هنبًيضُ گٌذم
دين دساػتبى آرسثبيجبى غشثي ٍ تبثيش آى
ثشهحيظ صيؼت

اٍليي مٌفشاًغ هلي ساّنبسّبي
دػتيبثي ثِ تَػؼِ پبيذاس

هلي

ايشاى

1393

اػوبػيل هؼشٍفي -
ػليوبى سػَلي آرس

24

تجضيِ ٍ تحليل هيضاى سضبيت اص فضبي
ػجض ػوَهي ٍ ؿٌبػبيي مبسمشدّبي آى دس
سضبيت اص صًذگي ؿْشًٍذاى دس ؿْش
اسٍهيِ

هؼؼَد سضبيي  -ػليوبى سػَلي
آرس  -لقوبى سؿيذپَس

هلي

ايشاى

1392

ّوبيؾ ثيي الوللي
هذيشيت

25

ثشسػي اثشات اجشاي ػيؼتوْبي آثيبسي
تحت فـبس ثش تَػؼِ پبيذاس مـبٍسصي
(هغبلؼِ هَسدي ؿْشػتبى ثَمبى)

اًَس اهيٌي خَاُ  -لقوبى سؿيذپَس -
ػليوبى سػَلي آرس

هلي

ايشاى

1392

ؿـويي ّوبيؾ
يبفتِ ّبي پظٍّـي
مـبٍسصي

26

تَصيف ػَاهل هَثش ثش مبّؾ ضبيؼبت
ػيت(هغبلؼِ هَسدي؛ اػتبى آرس ثبيجبى
غشثي)

هلي

ايشاى

1392

ّظاس پٌبُ  -لقوبى
سؿيذپَس  -ػليوبى
سػَلي آرس

27

ثشسػي تحليل ػولنشد ؿشمت ّبي فٌي
ٍ هٌْذػي مـبٍسصي ثش تَػؼِ مـبٍسصي
ؿْشػتبى ثَمبى

اٍليي ّوبيؾ ػشاػشي مـبٍسصي
ٍ هٌبثغ عجيؼي پبيذاس

ايشاى

1392

ػَساى اػوبػيل پَس
 لقوبى سؿيذپَس -ػليوبى سػَلي آرس

28

ثشسػي ساّنبسّبي تَليذ مـت صػفشاى ٍ
ًقؾ آى دس تَػؼِ ي سٍػتبيي

دٍهيي مٌگشُ هلي مـبٍسصي
اسگبًيل

هلي

ايشاى

1392

ثْضاد ؿجبػي -
ػليوبى سػَلي آرس -
لقوبى سؿيذپَس

29

ثشسػي ساثغِ فشٌّگ ػبصهبًي ٍ هذيشيت
داًؾ دس ػبصهبى ّب

دٍهيي ّوبيؾ هلي ػلَم هذيشيت
ًَيي

هلي

ايشاى

1392

ػويِ هحوذي -
ػليوبى سػَلي آرس -
لقوبى سؿيذپَس

30

ثشسػي ًقؾ مد يشيت داًؾ دس ػبصهبى ّب دٍهيي ّوبيؾ هلي ػلَم هذيشيت
ًَيي|

هلي

ايشاى

1392

ػويِ هحوذي -
ػليوبى سػَلي آرس -
لقوبى سؿيذپَس

31

.ثشسػي هَلفِ ّبي هَثش ثش مـبٍسصي
پبيذاس ٍ من ًْبدُ

اٍليي ّوبيؾ هلي گيبّبى داسٍيي
ٍ مـبٍسصي پبيذاس

هلي

ايشاى

1392

ؿٌْبص ػلي پَس -
ػليوبى سػَلي آرس -
لقوبى سؿيذپَس

32

تَاًوٌذ ػبصي صًبى سٍػتبيي سّيبفتي ثِ
تَػؼِ پبيذاس دس مـبٍسصي

اٍليي ّوبيؾ هلي گيبّبى داسٍيي
ٍ مـبٍسصي پبيذاس|

هلي

ايشاى

1392

ثْضاد ؿجبػي -
لَسًغ اًَيِ تنيِ -
ػليوبى سػَلي آرس

33

ثشسػي ساّنبسّبي هَثش ثش تَػؼِ
صبدسات صػفشاى ٍ ًقؾ آى دس تَػؼِ
اقتصبدي مـَس

اٍليي ّوبيؾ هلي گيبّبى داسٍيي
ٍ مـبٍسصي پبيذاس

هلي

ايشاى

1392

ثْضاد ؿجبػي -
ػليوبى سػَلي آرس -
لَسًغ اًَيِ تنيِ

اٍليي ّوبيؾ ػشاػشي مـبٍسصي
ٍ هٌبثغ عجيؼي پبيذاس
هلي

34

ضشٍست هذيشيت تلفيقي آفبت دس
مـبٍسصي ٍ ًقؾ آى دس پبيذاسي مـبٍسصي

اٍليي ّوبيؾ هلي گيبّبى داسٍيي
ٍ مـبٍسصي پبيذاس

هلي

ايشاى

1392

ثْضاد ؿجبػي -
لَسًغ اًَيِ تنيِ -
ػليوبى سػَلي آرس

35

ثشسػي ػَاهل اجتوبػي ٍ اقتصبدي هَثش
ثش هـبسمت سٍػتبييبى دسعشح ّبي ػوشاى
سٍػتبيي (دس ساػتبي تَػؼِ مـبٍسصي
پبيذاس ):هغبلؼِ هَسدي ثخؾ اًضل
ؿْشػتبى اسٍهيِ

اٍليي ّوبيؾ هلي گيبّبى داسٍيي
ٍ مـبٍسصي پبيذاس

هلي

ايشاى

1392

سضب سصهي ثخـنٌذي
 لقوبى سؿيذپَس -ػليوبى سػَلي آرس

36

تحليل ػَاهل هَثش ثش مبّؾ ضبيؼبت
ػيت دس اػتبى آرسثبيجبى غشثي

اٍليي ّوبيؾ ػشاػشي مـبٍسصي
ٍ هٌبثغ عجيؼي پبيذاس

هلي

ايشاى

1392

ّظاس پٌبُ  -لقوبى
سؿيذپَس  -ػليوبى
سػَلي آرس

37

ثشسػي ثنبس گيشي هذيشيت داًؾ دس
هشامض تشٍيج ٍ خذهبت جْبد مـبٍسصي
ؿْشػتبى اسٍهيِ

ّوبيؾ هلي پذافٌذ غيش ػبهل دس
ثخؾ مـبٍسصي

هلي

ايشاى

1392

ليال جوـيذي -
ػليوبى سػَلي آرس -
هؼصَهِ اسفؼي

38

گزسي ثشتَػؼِ پبيذاسٍ ًقؾ آى دس
مـبٍسصي

دٍهيي ّوبيؾ هلي تَػؼِ پبيذاس
مـبٍسصي ٍ هحيظ صيؼت ػبلن

هلي

ايشاى

1392

ثْضاد ؿجبػي -
ػليوبى سػَلي آرس -
لقوبى سؿيذپَس

39

اّويت ؿشمت ّبي فٌي ٍ هٌْذػي
مـبٍسصي دستَػؼِ مـبٍسصي ؿْشػتبى
ثَمبى

مٌفشاًغ ػلَم مـبٍسصي ٍ هحيظ
صيؼت

هلي

ايشاى

1392

ػَساى اػوبػيل پَس
 لقوبى سؿيذپَس -ػليوبى سػَلي آرس

40

هذييت مبسآهذ دس فشآٍسي ٍ ثبصاسيبثي
س
صػفضاى ٍ ًقص آى دس صبدسات

دٍهيي ّوبيؾ هلي ػلَم هذيشيت
ًَيي

هلي

ايشاى

1392

ثْضاد ؿجبػي -
ػليوبى سػَلي آرس -
لقوبى سؿيذپَس

41

ثشسػي ثنبسگيشي هذيشيت داًؾ ٍ اسائِ
ساّنبسّبي هَثشجْت تَػؼِ آى دسهشامض
تشٍيج ٍ خذهبت جْبدمـبٍسيض ؿْشػتبى
اسٍهيِ

ػَهيي ّوبيؾ هلي ػلَم
مـبٍسصي ٍ صٌبيغ غزايي

هلي

ايشاى

1391

ليال جوـيذي -
ػليوبى سػَلي آرس -
هؼصَهِ اسفؼي

42

ةسسػي اّويت ثنبسگيشي ػيؼتن ّبي
آثيبسي تحت فـبسثصَست ينپبسچِ ػوَهي
دسهذيشيت هَثشهٌبثغ آة دسؿْشػتبى
پيشاًـْش اػتبى آرسثبيجبى غشثي

اٍليي مٌفشاًغ هلي ساّنبسّبي
دػتيبثي ثِ تَػؼِ پبيذاس

هلي

ايشاى

1391

ػليوبى سػَلي آرس -
ػجذالقبدس پيـبى -
اػوبػيل هؼشٍفي

43

ثشسػي ٍ تذٍيي اثؼبد پبيذاسي دس ثخؾ
ثبغجبًي

اٍليي ّوبيؾ هلي تَػؼِ پبيذاس
مـبٍسصي ٍ هحيظ صيؼت ػبلن

هلي

ايشاى

1391

ػيذػجذاهلل قشيـي
ثَمبًي  -لقوبى
سؿيذپَس  -ػليوبى
سػَلي آرس

44

اسصيبثي ثيالى اًشطي دس هضاسع رست اػتبى
آرسثبيجبى غشثي

دٍهيي ّوبيؾ هلي تٌَع صيؼتي ٍ
تبثيش آى ثش مـبٍسصي ٍ هحيظ
صيؼت

هلي

ايشاى

1391

ؿٌْبص سضبيي ؿيشهشد
 هٌصَس ػْشاثي -هحوذػلي صبلحي -
ػليوبى سػَلي آرس

45

اسصيبثي دادُ -ػتبًذُ اًشطي دس م صاسع
رست دٍ اقلين هتفبٍت (ؿوبل ٍ جٌَة)
اػتبى آرسثبيجبى غشثي

دٍهيي ّوبيؾ هلي تٌَع صيؼتي ٍ
تبثيش آى ثش مـبٍسصي ٍ هحيظ
صيؼت|

هلي

ايشاى

1391

ؿٌْبص سضبيي ؿيشهشد
 هٌصَس ػْشاثي -هحوذػلي صبلحي -
ػليوبى سػَلي آرس

46

اّويت تؼبًٍيْبي هنبًيضاػيَى مـبٍسصي

اٍليي مٌفشاًغ هلي ساّنبسّبي

هلي

ايشاى

1391

ػلي هَاليي -

دسدػتيبثي ثِ تَػؼِ پبيذاس

ػليوبى سػَلي آرس -
ػلي صبلحي

دػتيبثي ثِ تَػؼِ پبيذاس

47

ثشسػي ساثغِ داًؾ ثَهي ثْشُ ثشداساى
مـبٍسصي ثب تَػؼِ پبيذاس ؿْشػتبى ثَمبى

اٍليي ّوبيؾ هلي تَػؼِ پبيذاس
مـبٍسصي ٍ هحيظ صيؼت ػبلن

هلي

ايشاى

1391

هحؼي مبمِ اهلل پَس
 لقوبى سؿيذپَس -ػليوبى سػَلي آرس

48

امَتَسيؼن ٍ تَػؼِ پبيذاس سٍػتبيي

اٍليي مٌفشاًغ هلي ساّنبسّبي
دػتيبثي ثِ تَػؼِ پبيذاس

هلي

ايشاى

1391

ػويِ هحوذي -
ػليوبى سػَلي آرس

49

اسصيبثي ثيالى اًشطي دس هضاسع چغٌذس قٌذ
اقلين جٌَة اػتبى آرسثبيجبى غشثي

دٍهيي ّوبيؾ هلي تٌَع صيؼتي ٍ
تبثيش آى ثش مـبٍسصي ٍ هحيظ
صيؼت

هلي

ايشاى

1391

پگبُ اػالهي -
هٌصَس ػْشاثي -
هحوذػلي صبلحي -
ػليوبى سػَلي آرس

50

اّويت تؼبًٍيْبي هنبًيضاػيَى مـبسٍصي
دسدػتيبثي ثِ تَػؼِ پبيذاس

اٍليي مٌفشاًغ هلي ساّنبسّبي
دػتيبثي ثِ تَػؼِ پبيذاس|

هلي

ايشاى

1391

ػلي هَاليي -
ػليوبى سػَلي آرس -
ػلي صبلحي

51

ثشسػي ساّنبسّبي ثْجَد ميفيت هذيشيت
ثبصاسسػبًي هحصَل ػيت اصديذگبُ ػيت
مبساى ٍ مبسؿٌبػبى جْبدمـبٍسصي
دساػتبى آرسثبيجبى غشثي

ػَهيي ّوبيؾ هلي ػلَم
مـبٍسصي ٍ صٌبيغ غزايي

هلي

ايشاى

1391

سٍيب هَاليي -
ػليوبى سػَلي آرس -
هؼصَهِ اسفؼي

52

.ػٌجؾ ًگشؿنـبٍسصاى تحت پَؿؾ
عشح گٌذم اػتبى آرسثبيجبى غشثي ًؼجت
ثِ خذهبت هـبٍسُ اي مبسؿٌبػبى ًبظش
عشح ٍ ثشسػي هؼبئل ٍ هـنالت آًْب

ػَهيي مٌگشُ ػلَم تشٍيج ٍ
آهَصؽ مـبٍسصي|

هلي

ايشاى

1388

ػليوبى سػَلي آرس -
ػؼيذ فؼلي -
غالهشضب پضؿني ساد
 -اثَالحؼي يؼقَثي

53

ػَاهل هَثش ثش سضبيتوٌذي ٍ اثش ثخـي
دٍسُ هذيشيت تلفيقي آفبت ثِ سٍؽ هذسػِ
دس هضسػِ اص ديذگبُ مـبٍسصاى ؿْشػتبى
هْبثبد

اٍليي ّوبيؾ هلي هذيشيت ٍ
تَػؼِ مـبٍسصي پبيذاس دس ايشاى|

هلي

ايشاى

1387

ػليوبى سػَلي آرس -
ػؼيذ فؼلي  -هحوذ
چيزسي

54

قبثليتْبي فٌبٍسي اعالػبت

اٍليي مٌفشاًغ ثيي الوللي هذيشيت هلي
فٌبٍسي اعالػبت ٍ استجبعبت

ايشاى

1383

ػليوبى سػَلي آرس -
حؼي صذيقي

)(Information Technologyدس ثخؾ
مـبٍسصي

* داخلي ،اًجوي ،مـَسي (هلي) ،ثييالول

 )3عشحْبي پظٍّـي پبيبى يبفتِ:
سديف

ػٌَاى عشح

1

ثشسػي ػبص ٍمبسّبي هَثش دس
پزيشؽ ٍ ثنبسگيشي
ػيؼتوْبي آثيبسي تحت فـبس

ًَع عشح
تبسيخ ؿشٍع ٍ
ػفبسؽ
(داخلي /
هؼئَليت دس عشح
خبتوِ
دٌّذُ
هلي)
اصلي

داًـگبُ
آصاد
اػالهي

هلي

-1388
1389

دس اػتبى آرسثبيجبى غشثي

ٍاحذ
هْبثبد

2

ؿٌبخت ٍ تحليل ًيبص ّبي
آهَصؿي تشٍيجي ثبغذاسي
تَليذ مٌٌذُ ػيت ٍؿٌبػبيي
هؼبئل ٍچبلـْبي ثبغذاساى
تَليذ مٌٌذُ ػيت دس اػتبى
آرسثبيجبى غشثي

داًـگبُ
آصاد
اػالهي
ٍاحذ
هْبثبد

3

ثشسػي اثشثخـي خذهبت
هـبٍسُ اي ًبظشيي عشح گٌذم
ثِ مـبٍسصاى تحت پَؿؾ
عشح دس اػتبى آرسثبيجبى
غشثي

اصلي

اصلي

داًـگبُ
آصاد
اػالهي
ٍاحذ
هْبثبد

هلي

-1388
1389

هلي

1388

 )5-4عشاحي ٍ ساُاًذاصي آصهبيـگبُ يب مبسگبُ يب مبسگبّْبي آهَصؿي ٍ پظٍّـي:
ًبم آصهبيـگبُ يب مبسگبُ آهَصؿي يبثخؾ جذيذ

تبسيخ عشاحي يب
ساُاًذاصي
1389

داًـگبُ آصاد اػالهي
ٍاحذ هْبثبد

1389

داًـگبُ آصاد اػالهي
ٍاحذ هْبثبد

مبسگبُ سٍؽ تحقيق (ثشاي اػضبي ثبؿگبُ
پظٍّـگشاى جَاى)
مبسگبُ هقبلِ ًَيؼي (ثشاي اػضبي ثبؿگبُ
پظٍّـگشاى جَاى)

هحل ايجبد

اػبهي ّونبساى اصلي ثِ تشتيت
اٍلَيت (ؿبهل ًبم هتقبضي)
ػليوبى سػَلي آرس
دمتش ػتوذيذُ-ػليوبى سػَلي
آرس-

