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 بسمه تعالی

 
 سوابق علمی پژوهشی اجرائی و اموزشی    

 
 اطالعات شخصی    -الف  

 

   کرج    محل صدور:     352ه شناسنامه:شمار   5231نام:عباس     نام خانوادگی:کشاورز   متولد :

     

                               32پالک-توحید اول-7فاز -بلوار خوردین-شهرک غرب-محل سکونت:تهران                

                               88285578تلفن:

                                                                                         

 ب-سوابق تحصیلی               محل اخذ                       رشته              سال اخذ

   
5231       آبادانیوآبیاری    دانشکده کشاورزی کرج                                 لیسانس    

  5218      آبادانیو آبیاری فوق لیسانس                              دانشکده کشاورزی کرج        

 

 5-ج-خالصه سوابق کاری

 

 مدرک تحصیلی  نوع مسئولیت

 مدت                   
وضیت      

 استخدام 
 عنوان شغل   

ف 
مدت       ردی  

 تاریخ شروع  تاریخ خاتمه
 ماه  سال 

38/5/15 2 5 لیسانس مشمول  38/52/31  مشمول 

 آبیاری 3مسئول منطقه 

وبرق  آبسازمان 

 اذربایجان 

5 

5/1/15 2 1 لیسانس کارشناس  31/5/15  رسمی 
کارشناس شرکتهای 

زراعی)مناطق(سهامی    
3 

کارشناس 

 ابیاری

لیسانس+فوق 

 لیسانس
3 3 33/55/52  3/1/15  رسمی 

 آبیاریکارشناس 

 ستادسازمان شرکتهای

 سهامی زراعی

2 



 
1 

55/8/53 1 5 فوق لیسانس مدیر کل  32/55/52  رسمی 
های مدیرکل شرکت 

یروستائ تعاونی تولید  
3 

کارشناس 

یاریآب  
2/5/52 52 _ فوق لیسانس  57/8/53  رسمی 

کارشناس متخصص 

 آبیاری
1 

3/1/57 2 3 فوق لیسانس مدیر کل  25/5/52  رسمی 
مدیر کل برنامه ریزی 

 وزارت کشاورزی 
5 

35/1/57 _ _ فوق لیسانس کارشناس  2/1/57  رسمی 
کارشناس هماهنگی 

 تحقیقات
7 

 رئیس موسسه

 تحقیقات
5/5/73 8 5 فوق لیسانس  37/1/57  رسمی 

ات رئیس موسسه تحقیق

مهندسی رزاعی سازمان 

 تحقیقات کشاورزی  

**

8 

33/1/75 55 5 فوق لیسانس معاون سازمان  53/3/58  

رسمی و 

 عضو هیئت

 علمی

معاون برنامه ریزی 

سازمان تحقیقات 

 کشاورزی 

**

*1  

32/53/71 7 2 فوق لیسانس معاون وزیر  32/1/75  
 عضو هیئت

 علمی

معاون وزیرورئیس 

سازمان تحقیقات 

 کشاورزی 

52 

35/2/82 3 _ فوق لیسانس مشاور وزیر  35/53/71  
 عضو هیئت

 علمی
 55 مشاور وزیر 

51/52/83 7 3 فوق لیسانس رئیس موسسه  35/2/82  
 عضو هیئت

 علمی

ات رئیس موسسه تحقیق

 نهال وبذر 
*53  

رئیس هیئت 

 مدیره
5/5/81 تا کنون 3 5 فوق لیسانس  سالیانه 

مهندسین مشاور آب و 

 کشاورزی پایدار
52 

مسئول گروه 

کشاورزی و 

 گروه تلفیق

51/5/15 5 3 فوق لیسانس  5/5/81  سالیانه 

بهنگام سازی طرح 

)مشاور جامع آب کشور

 مادر(

53 

5/1/85 تا کنون 1 3 فوق لیسانس دبیر گروه  سالیانه 

گروه پژوهش کشاورزی 

وآب مرکز تحقیقات 

 استراتژیک

51 

ر بوده ام.             ه داسرپرست موسسه تحقیقات فنی زراعی )مهندسی زراعی ( را نیز عهد 83لغایت دیماه 5/5/82*ضمنا از تاریخ     

مهندسی بخش      **موسسه تحقیقات مهندسی زراعی که بعد ا به موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تغییر نام پیدا کرد .تحقیقات فعالیت 

وزهکشی ومهندسی ماشین های کشاورزی و صنایع غذائی در ان انجام می گیرد.  آبیاریکشاورزی شامل مهندسی       

.                                            همپوشانی داشته است و فقط قسمت اضافی ان در اینجا منظور شده است. 8ف ***بخشی از این مسئولیت با ردی

                                                                                                        .  
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 3-ج-سایر مسئولیت ها

 

 
فوق 

 لیسانس
3 5 5/1/83  53/3/83  

عضوهیئت 

 علمی

مسئول طرح جامع 

 تحقیقات 
55 

 
فوق 

 لیسانس
2 8 51/52/83  5/3/85  

 عضو هیئت

 علمی

مسئول هماهنگی 

پروژه های مصوب 

 آبچالش جهانی 

برای غذا در حوضه 

ریز کرخه آب  

57 

مسئول 

 مطالعات

فوق 

 لیسانس
5/5/5215 تاکنون    سالیانه 

واحد مطالعات 

 کشاورزی و آب دفتر

کشاورزی و آب اتاق 

 بازرگانی ایران

58 
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 د-عضویت در شوراهای کمیته ها و انجمن های داخلی و خارجی    

 
 ردیف عنوان محل فعالیت مد ت مد ت خدمت

داخلی های عضویت  تاریخ شروع تاریخ خاتمه ماه سال  

5/8/81تا  _ 1  5/3/82 کشور آبعضو شورایعالی  ریاست جمهوری   5 

5/8/81تا  1 1  5/7/82  3  آبعضو کمیته شورایعالی  وزارت نیرو 

5 1 5/1/82  5/3/83  
مدیریت سازمان 

 و برنامه ریزی 

عضو کمیته راهبردی طرح 

 سازگاری با اقلیم
2 

3 _ 32/55/71  32/55/71  
ی عضو شورای فنی وسیاست گزار وزارت کشاورزی

وخاک آب  
3 

2 _ 1/7/82  1/7/77  
شورای 

 پژوهشهای علمی 

 عضو کمیسیون کشاورزی شورای

 پژوهشهای علمی 
1 

5 _ 55/5/71  22/5/72  
شورای 

 پژوهشهای علمی

شورای  آبعضو کمیسیون 

 پژوهشهای علمی 
5 

8 1 5/52/83  5/5/75  
 آبکمیسیون 

 شورای پزوهش

مسئول هماهنگی اجرا طرحهای 

آبملی تحقیقات   
7 

2 5 51/53/71  3/55/73  
–دانشگاه علمی 

 کاریردی 

عضو شورای مرکزی دانشگاه 

کاربردی -علمی  
8 

2 _ 5/3/85  5/3/78  

اموزشکده 

ق کشاورزی تحقی

 و نواوری

عضو هیئت امناء اموزشکده 

 1 کشاورزی کرج 

نامهتهیه سه بر برای مدت فعالیت 7 3  

وزارت کشاورزی 

 ووزارت علوم 

و  آبعضو کمیته برنامه ریزی 

امه کشاورزی و تحقیق و نواوری برن

های اول ودوم و سوم توسعه در 

 کمیته های مختلف 

52 

3 _ 35/1/71  35/1/72  
وزارت کشاورزی 

 و وزارت علوم

 پژوهش و سسه وعضو هیئت امناءم

 برنامه ریزی 
55 

5 1 5/3/83  5/7/83  

سازمان 

پژوهشهای علمی 

 وصنعتی 

عضو هیئت داوران جشنواره 

 خوارزمی 
53 

5/2/71 تاکنون 5 1  

ات موسسه تحقیق

فنی و مهندسی 

 کشاورزی

-عضو هیئت تحریریه مجله علمی

 زیپژوهشی فنی و مهندسی کشاور

  و دبیر مجله

52 

2 1 32/53/71  5/7/75  
وزارت امور 

 خارجه

 ی درستادنماینده وزارت کشاورز

 هماهنگی روابط اقتصادی خارجی 
53 



 
4 

2 _ 32/53/71  55/53/75  
وزارت علوم و 

 اموزش عالی 

-عضو کمیته تخصصی علمی 

 کاربردی شورای گسترش اموزش

 عالی 

51 

3 _ 2/8/71  2/8/75  
وزارت علوم و 

 اموزش عالی

عضو گروه اموزشی تکنولوژی 

 کشاورزی 
55 

1 5 51/52/83  7/1/71  

وزارت کشاورزی 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

عضو ستاد سیاست گذاری و 

کشاورزیهماهنگی تحقیقات   
57 

3 _ 55/52/71  55/52/71  وزارت کشاورزی  
عضو شورای هماهنگی توسعه 

 مکانیزاسیون
58 

3 52 32/52/71  31/53/75  
سازمان مدیریت 

 و برنامه ریزی 

تصا عضویت در کمیسیون شورای اق

 د
51 

5 8 32/52/71  32/3/78  وزارت کشاورزی 
زش عضو کمیته سیاست گذاری امو

 وزارت کشاورزی 
32 

 تی بین المللیاعضویت در مراکز تحقیق

 
 

 

 ردیف عنوان محل فعالیت مد ت مد ت خدمت

 عضویت های خارجی  تاریخ شروع تاریخ خاتمه ماه سال

5 _ 5/3/83  5/3/78  

ن مرکز تحقیقات بی

المللی 

ICARDA مناطق

 خشک

هیئت امناء ایکاردا  وعض  35 

3 3 
تاکنون 

5/3/81  
5/3/85  

ن مرکز تحقیقات بی

IWMI المللی آب 

ی عضو کیته راهبردی برنامه جهان

 آب جهانی 
33 

2 _ 75 72 ASAE  32 عضو انجمن مهندسین امریکا 

2 _ 75 75 AAAE 33 عضو انجمن مهندسین اسیا 
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 ه-عناوین مقاالت ارائه شده در کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی

 
متن کامل 

مقاله چاپ 

شده در 

مجموعه    

 مقاالت

 ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس محل برگزاری تاریخ

 تهران  5258 +        
سعه اولین کنفرانس ملی مسائل تو

 کشاورزی

 ضرورت و دالیل محوریت کشاورزی

 در توسعه     

5 

کرج-تهران 5258 +          
د اولین اجالس فنی تولیدوکاربر

تحت فشاری آبیارسیستم های   

عه معیارهای فنی و علمی برای توس

ر  حت  فشا تآبیاریسیستم های   

3 

 تهران 5272 +        
و  آبمدیریت  آبیاریاولین کنگره 

 برنامه ریزی

و توسعه  آبالودگی منابع 

        آبکشاورزی پایدار

2 

 تهران 5272 +        
 و مدیریت آبیاریاولین کنگره 

آببرنامه ریزی   

 و برنامه آبتوصیه های بهره وری 

ایران   در آبیاریریزی   

3 

 AITبانکوک 5272 +        
 کنفرانس بین المللی مهندسی

 کشاورزی

امولوسیون اسفالت و سیمان 

 پورتلند برای تثبیت خاک های

 پراکنده)انگلیسی(                

1 

اایتالی_میالن 5272 +          
 مهندسیدوازدهمین کنگره جهانی 

 کشاورزی

ارزیابی عملکرد روشهای 

ین زارعسطحی تحت مدیریت آبیاری

 )انگلیسی(

5 

اایتالی-میالن 5272 +          
دوازدهمین کنگره جهانی 

CIGR     مهندسی کشاورزی   

ی( الکترو اسمزی )انگلیس آبیاری  7 

 سری النکا 5271 +        
از  هفدهمین کنگره اسیائی سنجش

 راه دور

کاربرد داده های عکس های 

 ماهواره ای)انگلیسی(           

8 

اندونزی-پالی 5275 +         هفدهمین کارگاه علمی زهکشی  
ICID 

ای محاسبه فواصل زهکشی بر مبن

(کشت های گوناگون  )انگلیسی  

1 

اندونزی-بالی 5277 +          

برد کارکاه اموزشی بین المللی کار

یاریآبهای شور ولب شور در آب  

مورد نیاز  آببررسی و تعیین 

اصالح خاکهای شور وسد یمی 

اراضی جنوب شرقی  خوزستان 

 )انگلیسی(

52 

سخنرانی 

 کلیدی
ایران–کرج  5277  

پنجمین کنگره زراعت و اصالح 

 نباتات
    5322     کشاورزی در ایران 

55 

مصر -قاهره 5271 +          
 شانزدهمین کنگره بین المللی

و زهکشی آبیاری  

ت تح آبیارییستم های ارزیابی س

)انگلیسی(    مدیریت زارعین   

53 

دافلوری-اورالندو  5277 +         

ی هفتمین سمپوزیوم بین الملل

 زهکشی

و زهکشی در  آبیاریشبکه های 

ی(     تولید نیشکر در ایران)انگلیس
  

52 



 
6 

دافلوری-اورالندو 5277 +          
ی المللهفتمین سمپوزیوم بین 

 زهکشی

ی(  بازنگری اراضی در ایران)انگلیس
     

53 

اردن-امان 5278 +         بآکنفرانس بین المللی منابع    
 در آببهینه سازی الگوی مصرف 

 کشاورزی         

51 

+ 5278 
 دانشگاه شهید

 باهنر کرمان

و  یسمینار سراسری آبیارهفتمین 

 کاهش تبخیر                   

 روش شناسی در سند ملی الگوی

 مصرف بهینه آب در کشاورزی 
55 

سخنرانی 

 کلیدی
 مازندران 5271

شمشین کنگره زراعت و اصالح 

 نباتات 

ن اهمیت برنامه ریزی و مناسب تری

روش تعیین الویت در بخش 

 کشاورزی 

57 

 دانشگاه شیراز 5282 +
 کنفرانس دانشجوئی منابع آب و

 خاک                 

       "ایسین "ارزیابی مدل 

ر سیستم تصمیم گیری خبره د

 انتخاب سیستم آبیاری       

58 

+ 5282 

دانشگاه 

شهیدباهنر 

 کرمان 

و  کنفرانس سرسسزی آبخیزداری

 مدیریت منابع آب و خاک  

د سیستم تصمیم گیری هوشمن

 برای انتخاب سیستم آبیاری
51 

 چین 5282 +
 کنفرانس بین المللی مهندسی

CIGR کشاورزی 

کنترل گرفتگی قطره چکان 

 ها)انگلیسی(         
32 

 امریکا 5282 +
ا  انجمن مهندسین کشاورزی امریک

          
طقه کنترل گرفتگی قطره ای در من

 توهوکوژاپن )انگلیسی( 
35 

 دزفول 5282 +
سمینار آب و کشاورزی و چالشها  

 در اینده          

 چالش های مدیریت استفاده از آب

 کشاورزی به منظور تولیدغذا 
33 

+ 5282 
-فرهنگستان

 علوم تهران

کنگره بین المللی روش های 

 پیشگیری از اتالف منابع  

خشکی خشکسالی و مدیریت 

مصرف بهینه آب کشاورزی در 

 ایران             

32 

+ 5282 

-فرهنگستان

 علوم تهران
ع روشهای پیشگیری از اتالف مناب

 ملی        

 نگرش بر اسراف وضایع نمودن آب

کشور در مراحل تولید و مصرف 

 محصوالت کشاورزی 

33 

+ 5283 

-فرهنگستان

 علوم تهران
ف دومین همایش پیشگیری از اتال

 منابع ملی     

مروری بر قوانین سیاست ها و 

استراتزی های تامین و مصرف 

 بهینه آب در کشور  

31 

+ 5283 

-فرهنگستان

 علوم تهران
ف دومین همایش پیشگیری  از اتال

 منابع ملی    

مروری بر وضیت آب و خاک بخش 

 کشاورزی واهمیت تجهیز و نوسازی

 اراضی     

35 

ایران-کرج 5283 +  
قات نشست مشترک با مرکز تحقی

 IWMIبین المل آب 

مروری بر قوانین و مقررات 

ع سیاستهای  عرضه وتقاضای مناب

 آب در ایران       

37 

 



 
7 

   

 

  

 تونس 5285 +

 نشست مشترک اکادمی علوم آب

امریکا وفرهنگستان علوم 

ایران.موضوع حفاظت وبازچرخانی 

 آب      

مزیت مصرف آب 

 کشاورزی)انگلیسی(  
38 

 تونس 5285 +

 نشست مشترک اکادمی علوم آب

امریکاوفرهنگستان علوم 

ایران.موضوع حفاظت و بازچرخانی 

 آب    

ت مقررات و قوانین تخصیص وقیم

    گذاری آب کشاورزی )انگلیسی(
      

31 

ایران-تهران 5283 +  
 هفتمین کنفرانس بین المللی

 مدیریت آب در اراضی خشک 

مدیریت مصرف آب کشاورزی 

ده خشکسالی و تامین آب برای این  
22 

 انجمن مهندسی کشاورزی امریکا   امریکا 5277 +
بررسی زهکشی اراضی در 

 ایران)انگلیسی(     
25 

 بانکوک 5277 +
 کنفرانس بین المللی مهندسی

 کشاورزی 

عددی معادله ریچارد برای راه حل 

جریان یک بعدی وغیر ماندگار 

ی(عمومی مسائل زهکشی)انگلیس  

23 

 انجمن مهندسین امریکا بانکوک 5277 +
ارزیابی عملی معادالت شوری  

 خاک)انگلیسی(      
22 

 انجمن مهندسین امریکا  5271 +

بررسی تخریب خاک دراراضی 

 فاریاب و مدیریت تقاضا و مصرف

 آب کشاورزی 

23 

 تهران 5271 +

 یدهمین همایش کمیته ملی آبیار

 و زهکشی        

وضعیت موجود چشم اندازهای 

اینده و راه کارهائی جهت بهینه 

 سازی آب  

21 

 ژاپن 5282 +
آبادانی و زهکشی  جامعه آبیاری

 ژاپن

گوی تخمین تبخیر تعرق و ارتقاء ال

 مصرف در ایران)انگلیسی(  
25 

 پکن 5283 +

ی هشتمین کنفرانس بین الملل

 خشکی           

ا مدیریت مصرف آب در کشاورزی ب

نگرش خشکی 

 وخشکسالی)انگلیسی(  

27 

 مصر 5287 +

وسعه المللی تنهمین کنفرانس بین

 مناطق خشک

 بررسی اثر تغییر اقلیم بر روی

تولیدات کشاورزی در 

 ایران)انگلیسی(  

28 

 بانکوک  
 انجمن آسیا، اقیانوسیه موسسه

 مطالعات کشاورزی

ان یک داست -نارتولید گندم در ای

) انگلیسی(موفق  
21 

 ژاپن 5277 
توسعه پایدار کشاورزی آبی در 

 مناطق خشک

) بیابان و مشکل شوری در ایران

 انگلیسی(
32 



 
8 

 5277 

انجمن 

موسسات 

تحقیقات 

 کشاورزی، کره

 جنوبی

زی در سیستم ملی تحقیقات کشاور

 منطقه آسیا و اقیانوسیه

گزارش وضعیت کشاورزی کشور 

) انگلیسی(ایران  

35 

 تایلند 5277 

 کنفرانس بین المللی مهندسی

 کشاورزی

نمک زدایی بررسی عملی مدل 

)  یران(خاک ) مطالعه موردی ا

 انگلیسی(

33 

 5278  

ژی کارگاه دستاوردهای بیوتکنولو

 جدید در توسعه کشاورزی

ی بر اثر پلی یانسری آمید شیمیای

میزان نفوذ، فرسایش خاک و 

)  فاروکنترل تلفات در آبیاری 

 انگلیسی(

32 

 5278  

انجمن -جلسه بین المللی ساالنه

 مهندین آمریکا، آسیا و کلورادو

تخریب آب تجزیه و تحلیل 

 کشاورزی و مدیریت پایدار آب در

) انگلیسی(مناطق خشک  

33 

اردن -امان 5213   

. بهره وری  F.A.Oزمین و آب  

) آب باران در کشاورزی دیم 

 انگلیسی(

31 

 دبی 5213 
) کارگاره مدیریت پایدار آب و خاک

 نشست مشترک ایران و آمریکا(

)  مدیریت پایدار آب و خاک

 انگلیسی(
35 

 5215  
 مقاله آمایش سرزمین سمینار آمایش سرزمین قم

37 

 5215  
ظرفیت غیر متعارف قابل  ایران فرهنگستان علوم

 بازیافت
38 

   
  سیاست و ساختار در بخش آب آبیاری و زهکشیکنفرانس 

31 

ایران - تهران 5272   

کمیسیون تحقیقات علمی کارگاه 

 شوراها

گزارش موقت در تحقیقات انجام 

توسط موسسه تحقیقات فنی شده 

 مهندسی ایران

12 

 5271  
بررسی روش های موفق آبیاری  ک و آبادومین کنگره ملی خ

 سطحی در ایران
15 

ایران -تهران 5278   

سخنرانی در دومین کنفرانس 

تحقیقات علمی و عملی و تجزیه و 

 تحلیل داده ها

عملی  نقش آموزش های علمی و

 13 در راستای شکوفائی تحقیقات

 5271  

تحقیقات چالش ها و اولویت کارگاه 

 های بخش آب

چالش های اصلی پژوهش و اولیت 

های مواجه شده در بخش 

 کشاورزی

12 



 
9 

 5271  
گزارش پروژه ملی برای اولویت  

 های پژوهش در آب
13 

ایران-تهران 5213   
 افزایش جمعیت و بحران آب ناپایدارآینده آب در ایران، پایدار یا 

11 

 5213 
 -دانشگاه شمال

 ایران

شناخت آثار سوئ تغییر اقلیم بر  تغییر اقلیم

 آب و کشاورزی
15 

 

عناوین مقاالت چاپ شده در نشریه های معتبر داخلی و خارجی -و  
 

 مشخصات نشریه
 ردیف عنوان مقاله نوع مقاله نام نشریه مجله

-علمی

 ترویجی

پزوهش

 ی
 شماره

سال 

رانتشا  

  + 
 522-2 و خاک و ماشین    آب 5275  ترویجی-علمی   

ه اقتصاد غیر متکی ب

 نفت          
5 

 
+ 53 5278 

 مجله علمی فنی و مهندسی

 کشاورزی     
پژوهشی-علمی  

در  آبالگوی مصرف 

 کشاورزی      
3 

 

+ 57 5271 
 مجله علمی فنی و مهندسی

 کشاورزی     
پژوهشی-علمی  

بهینه و  آبیاریکم 

ضی تجزیه و تحلیلی ریا

 و اقتصادی ان 

2 

 

+ 55 5278 
 مجله علمی فنی و مهندسی

 کشاورزی     
پژوهشی-علمی  

 آببررسی و تعیین 

مورد نیاز اصالح 

خاکهای شور وسدیمی 

اراضی جنوب شرقی 

 خوزستان     

3 

   + 
ترویجی-علمی  مجله خشکی و خشکسالی 5285 1   

چالش -برای غذا آب

 اصلی جوامع 
1 

   + 

ترویجی-علمی مجله خشکی و خشکسالی 5283 52   

 و آبمروری بر وضعیت 

خاک کشاورزی و نقش 

ت تجهیز و و اهمی

 نوسازی اراضی      

5 

 

+ 33 5283 
 مجله علمی فنی و مهندسی

 کشاورزی     

علمی 

پژوهشی_  

پلی  ئیتاثیر ماده شیمیا

و  اکریل امید بر تلفات

 آبیارینفوذ خاک در 

 جویچه ای  

7 

 

 
جلد هشتم 

3شماره  
5277 

ژورنال بین المللی اراضی 

 خشک          

علمی 

پژوهشی_  

  مشکلبیابان زدائی و

شوری در ایران 

 )انگلیسی(

8 



 
10 

 

 
 جلد پانزده

5شماره   
5277 

ژورنال بین المللی اراضی 

 شنی          

علمی 

پژوهشی_  

کشاورزی فاریاب و 

 شکل شوری در استان

 خوزستان )انگلیسی(

1 

 

 
جتد یازده 

3شماره  
5277 

و  آبژورنال منابع 

 هیدرولوژی ژاپن

علمی 

پژوهشی_  

 در آبیاریبرنامه ریزی 

 شاوورمنطقه کشاورزی 

    خوزستان )انگلیسی(

52 

 

آبخاک و  5282 53   
علمی 

پژوهشی_  

غنی سازی محصوالت 

کشاورزی ضرورتی 

 امکان ناپذیردر افزایش

عملکردوسالمت جامعه 
  

55 

  

آبخاک و  5282 532  
علمی 

پژوهشی_  

مصرف بهینه کود 

اساسی ترین روش 

ارتقاءکیفی نان های 

 تولیدی در کشور  

53 

  

آبخاک و  5277 53  
علمی 

پژوهشی_  

 تخمین مقدار تصعید

ازت از اوره در 

 شالیزارهای شمال ایران

 توسط بررسی میکرو

 کلیمائی 

52 

 + 

 راهبرد 5215 اول

علمی 

پژوهشی_  

 

وری آب و شاخص بهره

راهکار آتیه کشاورزی 

 کشوی

53 

 
بر اساس مجوز های وزارت علوم و تحقیقات و فناوری از مجالت معتبر  آبتوضیح:مجله های فنی و مهندسی وخاک و 

 علمی می باشند.
 لیست گزارشهای علمی طرح های تحقیقاتی و فنی-ت

  

 کارفرما)سفارش دهنده(

ت تاریخ و شماره تائید هیئ

داوران شورای پژوهشی 

 کارفرما

 ردیف عنوان گزارش

 موسسه تحقیقات فنی و

 مهندسی

73/522 

3/1/73  

و  مبودر سیستم سنترپیوت با آبمقایسه هرز 

بوم بدون  
5 

 موسسه تحقیقات فنی و

 مهندسی

71/51 

35/5/71  

 پاش بر تلفاتآببررسی تغییرات ارتفاع 

زی دوار مرکآبیاریتبخیروبادزدگی در سیستم   
3 

اخت پاش سآبنمودن  یبره ارزیا بی وکال 73/287 موسسه تحقیقات فنی و 2 
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31/53/73 مهندسی ورکش  M-Z-30 

 موسسه تحقیقات فنی و

 مهندسی

71/333 

3/7/71  

و  نواریآبیاریتحقیق و مطالعه بر روی مدل های 

 انتخاب مدل بهینه 
3 

 موسسه تحقیقات فنی و

 مهندسی

73/55 

2/3/73  

گیرها از نظر آببررسی مسائل هیدرولیکی 

ی آبرسوبگیری در سازه های   
1 

شورای پژوهش های علمی 

آبکشور کمیسیون   

 کشور در سال آبگزارش ملی تحقیقات بخش  _

5273 
5 

شورای پژوهش های علمی 

آبکشور کمیسیون   

 کشور در سال آبگزارش ملی تحقیقات بخش  _

5275 
7 

شورای پژوهش های علمی 

آبکشور کمیسیون   

کشور،دفتر  آبگزارش ملی تحقیقات بخش  _

 چهارم:امکانات،توانمندی های تحقیقاتی بخش

آبهای هفتگانه   

8 

ICARDA _ 

ده اولویت های تحقیقاتی کشاورزی کشور ارائه ش

شور در نشست تعیین الویت های تحقیقاتی ک

های غرب اسیا،شمال افریقاواسیای مرکزی در 

مرکز تحقیقات بین المللی مناطق 

(ICARDA)خشک 

1 

 معاونت ترویج
انتشار در بیش از 

نسخه3222  

در  بآتوصیه هائی بر بهینه سازی کارائی مصرف 

 اراضی زراعی کشور
52 

شورای پژوهشهای علمی 

آبکشور کمیسیون   

گزارش نهائی طرح ملی تعیین اولویت های  _

وردر برنامه ملی تحقیقات کش آبتحقیقاتی   
55 

و خاک وزارت  آبمعاونت  _

 کشاورزی

ده تحت فشار اجرا شآبیاریارزیابی سیستم های 

 در سطح کشور
53 

و کشاورزی آبشورای  - هبرنامه تحقیقات کشاورزی و برنامه اول توسع   52 

و کشاورزی آبشورای  _ عهبرنامه تحقیقات کشاورزی و برنامه دوم  توس   53 

و کشاورزی آبشورای  _ عهبرنامه تحقیقات کشاورزی و برنامه سوم  توس   51 

CGIAR-IKARDA-
IWMI برنامه جهانی آب برای غذا 

 ها و ساختارهای نهادی در حوضهارزیابی سیاست

 کرخه در ایران
55 

IKARDA 
 

توسعه کشاورزی پایدار از ارتفاعات گزارش 

 مرکزی، در غرب آسیا و شمال آفریقا
57 

دفتر مطالعات آب و 

کشاورزی اتاق بازرگانی 

صنایع معادن و کشاورزی 

 ایران

5213اردیبهشت   

 گزارش امنیت غذایی

58 

گروه کشاورزی و آب  5213تابستان   51 گزارش وضع موجود آب و کشاورزی 
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 ریاست جمهوری
 دفتر مطالعات آب و کشاورزی

و  اتاق بازرگانی صنایع معادن

 کشاورزی ایران
5215پاییز   

 گزارش سالیانه اقتصادی 
32 

 دفتر مطالعات آب و کشاورزی

و  بازرگانی صنایع معادناتاق 

 کشاورزی ایران
5213پاییز   

 گزارش سالیانه اقتصادی 
35 

 دفتر مطالعات آب و کشاورزی

و  اتاق بازرگانی صنایع معادن

 کشاورزی ایران
5213تابستان   

، آب و توسعه پایدار گزارش آمایش سرزمین

 33 کشاورزی

وزرات جهاد کشاورزی 

جمهوری اسالمی ایران به 

 FAOسفارش 

)انگلیسی( 3252استراتژی توسعه کشاورزی در سال  5271  

32 

ی ایکاردا ) مرکز بین الملل

کشاورزی در مناطق 

 خشک(

5281 

 ها، نهادها و اقتصاد منابع آب و مدیریتسیاست

 33 حوضه رودخانه کرخه ایران ) انگلیسی(

 دفتر مطالعات آب و کشاورزی

و  اتاق بازرگانی صنایع معادن

ایرانکشاورزی   
5213 

نگاه راهبردی از منظر بخش ، کشاورزی ایران

 خصوصی  

 

31 

 دفتر مطالعات آب و کشاورزی

و  اتاق بازرگانی صنایع معادن

 کشاورزی ایران
5213 

بررسی "یا آسیب شناسی طرح دالیل عدم تحقق

 "امکان افزایش عملکرد و تولید گندم آبی و دیم

 

35 

 
 ویرایش علمی گزارش های پژوهشی  و بررسی و نقد-ی

 

 اسامی همکاران به

ترتیب 

 اولویت)شامل نام

 متقاضی(

ی نویسنده اصل

 کتاب

تاریخ 

اخرین 

 چاپ

تاریخ چاپ 

 اول

 نوع فعالیت

 عنوان کتاب 

ف
ویرایش  ردی

 علمی 

 بررسی و

 نقد

جناب اقای دکتر 

 میر لطفی 

جناب اقای 

دکتر میراب 

 زاده اردکانی 

5283 + + + 

نگی نهائی استفاده از فاضالب خاگزارش 

 آبیاریو پساب تصفیه خانه ها در 

 محصوالت کشاورزی 

5 

جناب اقای دکتر 

 حسن اقلی 

جناب اقای 

مهندس صدر 

 قائن

5283 + + + 

 گزارش نهائی مقایسه فنی و بررسی

ر و عملکرد محصول د آبکارائی مصرف 

وی بارانی و نشتی بر ر آبیاریدو روش 

 چغندرقند

3 
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جناب اقای 

 دکتر ناصری 
5283 + + + 

نگ تعیین و ارزیابی ضریب زبری مانی

آبیاریدر مزارع   
2 

جناب اقای دکتر 

جناب اقای -پذیرا

  دکتر حسن اقلی

جناب اقای 

یدکتر کشکول  
5283 +  + 

گزارش ملی تعیین پارامترهای 

 هیدرولیکی جریان غیراشباع واصالح

 ها با در نظرمدل طراحی فاصله زهکش 

 گرفتن تاثیر منطقه تهویه

3 

جناب اقای دکتر 

جناب اقای -پذیرا

 دکتر حسن اقلی

جناب اقای 

ی دکتر کشکول  
5283 + + + 

ینی گزارش ملی ارائه مدلی برای پیش ب

 لوله های در  رسوب گزاری و گرفتگی

 زهکش زیر زمینی خوزستان

1 

 دکتر حسن اقلی
 جناب اقای دکتر

 روحانی 
5283 +  + 

در دو نظام بهره  آبمحاسبه بهره وری 

عین برداری تعاونیهای تولید روستائی و زار

 خرده پا در استان همدان  

5 

جناب اقای دکتر 

جناب اقای -وثوقی

 دکتر حسن اقلی 

 جناب اقای دکتر

 کاظم ندافی 
5283 + + + 

صفیه گزارش ارزیابی تاثیر کاربرد پساب ت

محصوالت  آبیاریشده سوسنگرد و 

 کشاورزی 

7 

 

 جناب اقای دکتر

داود فرسادی 

 زاده 

5285 + + + 

نگی پاش تفآبگزارش بررسی فنی پاشش 

ساخت داخل و اثرات ان بر روی خاکهای 

 زراعی 

8 

جناب اقای دکتر 

 –حسن اقلی 

جناب اقای دکتر 

 زارعی 

جناب اقای 

دکتر رضا 

 دادمهر

5282 + + + 

ای به  کوزهآبیاریگزارش کاربرد سیستم 

تحت فشار در مزارع  آبیاریهمراه 

 انتخابی استان اذربایجان غربی 
1 

 
 
 

ریان توسط مج بوده است که بعد از ارائهآب  کتاب های مذکور گزارش های پژوهشی طرح های ملی تحقیقات زیر بخش

بعد از اصالح  ویرایش نیز قرار گرفته اند واینجانب مورد بررسی و نقد و گاهأ  گروهی به مسئولیتتوسط اینجانب و گاهأ 

جهت ابالغ تائید گردیده اند. آبنهائی جهت ابالغ تصویب انها به ریاست محترم کمیسیون   

 

 راهنمائی یامشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای و راهنمائی یا مشاوره-ک

 رساله دکتری تخصصی 
 نوع همکاری

نام و نام 

 خانوادگی

 دانشجو

 نام موسسه

اموزش 

عالی یا 

 پژوهشی

اعتاریخ دف  

 عنوان دوره تحصیلی
 تعداد

واحد 

 درس

عنوان پایان 

 نامه یا رساله

ف
 ردی

راهنمای 

 سوم

راهنمای 

 دوم

راهنمای 

 اول

دکتری 

 تخصصی

 دکتری

حرفه 

 ای

 کارشناسی

 ارشد

مشاور   حسین   صنعتی  51/8/73 ارزیابی و  5 *    5 
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دهقانی  دوم 

 سانیج

ه کالبیره نمود اصفهان

M-Z-30 پاشآب  

 

 
مشاور 

 اول

کیوان 

 سیفی 

مجتمع 

اموزش 

عالی 

 ابوریحان

5/82  

 

 * 5 

ه مدیریت بهین

عرضه و 

 در آبتقاضای 

کشاورزی با 

 استفاده از نرم

WEAPافزار 

3 

 

مشاور 

 دوم
 

 نعمت اهلل

 گازری 

دانشکده 

کشاورزی 

دانشگاه 

 تهران

5272 

 

 * 5 

 نیزیرزمیآبیاری

با لوله های 

 تراوا

2 

 

 
مشاور 

 اول

غالمرضا 

رحسینی ف  

دانشکده 

کشاورزی 

دانشگاه 

 تهران

5275 

 

 * 5 

بررسی اثرات 

اقتصادی و 

 اجتماعی و فنی

حاصل از ترویج 

روش های 

تحت  آبیاری

فشار در باغات 

شمال چای 

 کشور

3 

 

مشاور 

 دوم
 

خالق 

 بهرنیا

دانشگاه 

تربیت 

 مدرس

5278 *   31 

مقدار ازریابی 

ازت متصاعد 

در مزارع 

 شالیزار

1 

 

مشاور 

 دوم
 

هرمز 

 عبادی 

دانشکده 

کشاورزی 

دانشگاه 

 تهران

5271 

 

 * 5 
میم سیستم تص

 گیری هوشمند
5 

 

 تالیف یا تصنیف کتاب و تجدید چاپ-ل

 
 اسامی همکاران به ترتیب

ی(اولویت)شامل نام متقاض  

 تاریخ انتشار با

قبولی توسط 

د موسسه مورد تائی

 هیئت ممیزه

 ناشر

تاریخ 

چاپ 

 اول

ف
 تالی

 عنوان کتاب

ف
 ردی

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 351/78شماره

5/8/78 مورخه  

وزارت 

کشاورزی 
5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     
5 
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 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

الگوی کشت -    وزارت نیرو  

یاریآبراندمان  -     

دشتهای خوزستان   

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 323/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

ان زراعی و باغی هی گیاآبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -      

  دشتهای خراسان جلد دوم 

3 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

جهانیمهندس عباسعلی   

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 353/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  هرمزگان جلد سوم

2 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

غالمرضا حسینی فرمهندس   

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 323/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان کرمان جلد چهارم

3 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 323/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان فارس جلد پنجم

1 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 333/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  اصفهان جلد ششم

5 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 313/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

7 
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 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

آبیاریراندمان  -     

 سمنان جلد هفتم 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

حسین دهقانیدکتر   

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 353/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

آبیاریراندمان  -     

 تهران جلد هشتم 

8 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

فرمهندس غالمرضا حسینی   

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 373/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان مرکزی جلد نهم 

1 

مین علیزادهدکتر ا   

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 383/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان قم جلد دهم

52 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 313/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان همدان جلد یازدهم 

55 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 223/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان زنجان جلد دوازدهم 

53 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 253/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

52 
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 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

  استان قزوین جلد سیزدهم 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

غالمرضا حسینی فرمهندس   

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 233/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان کردستان جلد چهاردهم 

53 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 223/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان لرستان جلد پانزدهم 

51 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 233/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان کرمانشاه جلد شانزدهم 

55 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

حسین دهقانیدکتر   

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 213/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان ایالم جلد هفدهم 

57 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

غالمرضا حسینی فرمهندس   

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 253/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان بوشهر جلد هجدهم 

58 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 273/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان اذربایجان غربی جلد نوزدهم 

51 
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 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 283/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان اذربایجان شرقی جلد بیستم 

32 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

جهانیمهندس عباسعلی   

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 213/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان اردبیل جلد بیست ویکم 

35 

 دکتر ا مین علیزاده

کمالیدکتر غالمعلی   

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 323/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان چهارمحال  و بختیاری جلد بیست و دوم 

33 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 353/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان گلستان جلد بیست و سوم 

32 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 333/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان گیالن جلد بیست وچهارم 

33 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

عباسعلی جهانیمهندس   

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 323/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان مازندران جلد بیست و پنجم 

31 
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 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 333/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان کهکیلویه و بویر احمد جلد بیست وششم 

35 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 313/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان یزد جلد بیست و هفتم 

37 

 دکتر ا مین علیزاده

 دکتر غالمعلی کمالی

 مهندس غالمرضا حسینی فر

 مهندس احمد ایزدی 

 مهندس عباسعلی جهانی

 دکتر حسین دهقانی

 دکتر علی اصغر صباغ فرش

 353/78شماره

 مورخه 78/8/5

وزارت 

کشاورزی 

 وزارت نیرو

5275 + 

کشور آبسند ملی   

زراعی و باغی  گیاهانی آبنیاز  -     

الگوی کشت -     

یاریآبراندمان  -     

  استان سیستان و بلوچستان جلد بیست 

38 

 دکتر محمدرضا جالل کمالی 

 مهندس علی بخش دهقانی

 دکتر محمود حمیدنژاد

بهروز صدریمهندس   

 مهندس احمد حیدری

 دکتر محسن محسنین

شماره ثبت مرکز 

 582/85اسناد

52/3/85 مورخه  

وزارت جهاد 

 کشاورزی 
2/5285 (3افزایش تولید گندم ) +   31 

 مهندی نسرین یزدانی

 مهندس اسماعیل شهیدی

 مهندس بهروز صدری

 مهندس احمدعلی عطاری 

 مهندس حشمت اهلل پوردوانی

محسنیندکتر محسن   

 مهندس شاپور شکاری

 مهندس اسماعیل بیضائی

شماره ثبت مرکز 

 551/83اسناد

22/5/83مورخه  

وزارت جهاد 

 کشاورزی
(3افزایش تولید دانه های روغنی ) + 5283  22 

 دکتر دهقانی سانیچ : مترجم

 فرحناز سهراب : مترجم

 عباس کشاورز: ویراستار فنی
 

 اتاق بازرگانی

 صنایع، معادن و

 کشاورزی ایران

5213  
 تجارت آب مجازی. راهکاری واقع گرایانه برای حل

 معضل بحران آب
25 
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 تصویب نامه هیأت وزیران 
 

 مورخه 327/51328بنا به پیشنهاد شماره  52/8/77 مورخههیأت وزیران در جلسه 

(ائین نامه اجرائی 5وزارت خانه های نیرو و کشاورزی و در اجرای ماده ) 3/5/77

( قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی 51بند)ط(تبصره )

 تصویب نمود:

وزارت خانه های یاد شده  3/5/77 مورخه 327/51328ره گزارش ضمیمه موضوع نامه شما

لی کشاورزی برای مناطق کشور به عنوان یک سند م آبدر مورد الگوهای مصرف بهینه 

 محسوب می شود.
                   

 
حسن حبیبی                                                                                    

معاون اول رئیس جمهور                                                                             

 

 توضیح
-پنمن"بر   دشت کشور  552باغی تحت کشت در  ی کلیه گیاهان زراعی ،آبکشور نیاز  آب( در کتاب های سند ملی 5)

با خصوصیات اقلیمی مناطق زراعی،فیزیو لوژی گیاهان "مانتیت F.A.O اساس اخرین روش مورد توصیه 

پس تاریخ های کشت و...بررسی و ضرایب گیاهان در مراحل مختلف رشد،مدل سازی ، مقدار باران های موثر محاسبه و س

تعیین گردیده است.آبیارینیاز خالص   

ه و طی قرار گرفتکتاب های مذکور از بین سه گزینه ای که ارائه شده اند مورد تائید وزارت خانه های نیرو و کشاورزی 

وزارت خانه های نیرو و کشاورزی جهت تصویب هیأت محترم دولت ارائه  3/5/77 مورخه 327/51328نامه شماره 

ابالغ گردیده که عین مصوبه عیناً  52/1/77 مورخه 32512-28317گردیده که نهایتاً طی مصوبه دولت طی شماره 

 بشرح زیر است.
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مشخصات دوره های اموزشی-م  

 

برگزار 

 کنندگان

محل 

 برگزاری

 مدت
 ریف عنوان دوره

 تاریخ شروع تاریخ خاتمه مدت اموزش 

موسسه 

خاکشناسی و 

حاصلخیزی 

 خاک

ماه 3 ایران  55/5/13  52/3/13  
طراحی سیستم های 

تحت فشارآبیاری  
5 

F.A.O  روز 37 چین  33/8/18  37/7/18 تتکنولوژی بعد از برداش   3 

 CGIAR 
گروه مشورتی 

بین المللی 

تحقیقات 

کشاورزی 

ک وابسته به بان

 جهانی 

روز  2 مالزی   53/3/83  55/3/83  

مدیریت و نقش هیأت 

امنأ در اداره مراکز 

بین المللیتحقیقات   

2 

 


