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 سوابق اجرائی آموزشی و پژوهشی

        
 

 :بهمن نام 

 :پورخسروي نام خانوادگی 

  :معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعی رامين )خوزستان(سمت 

 :دانشيار مرتبه علمی                                                         

  رزيآموزش كشاوترويج و تحصيالت: دكتري 

    :31601688630و 31601684042تلفن محل كار 

 ( پست الكترونيكیmail-E:) b.khosravipour@gmail.com 

 :31601688630دورنگار 

 

 
 
  :یتحصيل سوابق ـ6
 رشته تحصيلی گروه علمی* سال اخذ مدرك كشور دانشگاه مدرك تحصيلی

 علوم زراعی )گياهپزشكی( كشاورزي و منابع طبيعي 6016 ايران هيد چمران اهوازش كارشناسی

 ترويج و آموزش كشاورزي كشاورزي و منابع طبيعي 6038 ايران دانشگاه تربيت مدرس تهران كارشناسی ارشد

 دكتري
 دانشگاه تهران

 )پرديس كشاورزي و منابع طبيعی كرج(
 يعيكشاورزي و منابع طب 6023 ايران

 ترويج و آموزش كشاورزي

 )گرايش آموزش كشاورزي(
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 :سوابق اجرایی  -2

 تاریخ خاتمه شماره و تاریخ ابالغ عنوان ردیف

 رئیس گروه استعدادهای درخشان دانشگاه/ یکسال 1

 رئیس گروه استعدادهای درخشان دانشگاه/ یکسال

و  9255/22-12/8/88

6884/22- 14/7/87 

2978/22-

2/4/85 

  22/5/87- 9854/22 عضو شورای کارآفرینی دانشگاه/ دو سال 2

 مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی/ دو سال 2

 مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی/  یکسال

 12/7/51مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی تا 

 اصالحیه

9788/22 – 18/5/87 

6259/22-12/7/85 

2587/22-14/7/58 

9185/22-1/5/58 

2992/22-

5/6/85 

 

22/2/52 

 8/11/87 – 4814/22 معاون اداری، پشتیبانی و حقوقی دانشگاه 6

8746/22-18/12/88 

2971/22-

2/4/85 

-2478/22 24/1/87 – 272/22 عضو کمیته حق التدریس دانشگاه / یکسال 9

8/4/85 

-2477/22 27/11/87 – 7244/22 عضو شورای تربیت بدنی دانشگاه 4

8/4/85 

عضو اصلی و رئیس کمیته اجرایی قانون استخدام  7

 15/18/87کشوری/  دوسال از تاریخ 

7722/22 – 7/12/87 2481/22-

8/4/85 

عضو شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجوئی  8

 دانشگاه/ یکسال

7527/22 – 12/12/87 

681/22-2/1/85 

2482/22-

8/4/85 

-2487/22 18/12/87 – 8829/22 شگاه/ یکسالدبیرو عضو کمیسیون معامالت دان 5

8/4/85 

نماینده رئیس دانشگاه در کمیته منتخب ترفیع  18

 دانشگاه

8848/22 - 15/12/87 2486/22-

8/4/85 

 2/1/85-672/22 عضو شورای فرهنگی دانشگاه 11

7522/22-12/12/87 

2488/22-

8/4/85 

-2488/22 6/9/87 – 2858/22 دبیر شورای اداری مالی دانشگاه 12

8/4/85 

-2489/22 6/9/87 -2181/22 عضو شورای فنی دانشگاه 12

8/4/85 

-2484/22 18/6/87 – 2425/22 دبیر شورای انفورماتیک / یکسال 16

8/4/85 
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-2479/22 2/6/87 – 2275/22 عضو کار گروه بازنشستگی پیش از موعد دانشگاه 19

8/4/85 

 العضو کمیته پدافند دانشگاه / یکس 14

 عضو کمیته پدافند دانشگاه / یکسال

1268/22 – 22/2/87 

1295/22-24/2/85 

2482/22-

8/4/85 

-2471/22 2/5/88-9588/22 عضو کمیته قراردادهای دانشگاه 17

8/4/85 

کشاورزی و منابع  عضو ستاد صیانت دانشگاه 18

 طبیعی رامین

2911/22-8/6/85 2474/22-

8/4/85 

ق رفاه اعضاء هیأت علمی/دو عضو علی البدل صندو 15

 سال

2467/22-2/7/58  

 28/2/52 18/11/51 مدیر امور اداری دانشگاه 28

 یکسال 22/6/59-2888/18 عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه 21

 چهارسال 22/6/52-2998/18 عضو هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه 22

دانشجویی عضو هیات علمی کمیته ناظر بر نشریات  22

 دانشگاه

 یکسال 2817/111/2-18/7/56

مشاور فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی  26

 دانشگاه در امور نشریات و مجالت

 یکسال 18/6/56-/م ف ا122

نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی در  29

 دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

 ادامه دارد 9922/22-24/5/52

پایان  24/8/59 48/7/59-4 س کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاهرئی 26

دوره هیات اولین 

 ممیزه

 ادامه دارد 22/2/52-1848/28 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه 29

 

 

 

 عضویت در انجمن ها: -2

 انجمن ترویج و آموزش کشاورزی از بدو تأسیس تاکنون -

 

 

 سوابق پژوهشی: -6

 :اتیطرح های تحقیق - 6-1
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ف
دي

ر
 

 محل اجرا اسامي مجريان عنوان گزارش نهايي طرح تحقيقاتي

تعيين عوامل مؤثر بر رضايتمندي از دوره هاي آموزش  1

ضمن خدمت مورد مطالعه: كارشناسان سازمان جهاد 

 كشاورزي استان همدان

55/219 

 بهمن خسروي پور

امينه  -مسعود يزدان پناه 

 لطفيان

 خديجه سليماني هاروني

 ازمان جهاد كشاورزي استانس

 همدان

1929 

كاربست مديريت كيفيت فراگير در آموزش عالي  9

(TQME)  از ديدگاه دانشجويان كارشناسي ارشد

 64/211 دانشگاه رامين

 بهمن خسروي پور

 اميد مهراب قوچاني

 دانشگاه كشاورزي رامين

1929 

يري هاي يادگبررسي قابليت استفاده بهينه از فناوري 9

11/201ار در بخش كشاورزي استان خوزستانسي  

 بهمن خسروي پور

 ناهيد فروشاني

 

سازمان جهاد كشاورزي استان 

 خوزستان

1920 

بررسي متغيرهاي تأثيرگذار بر پذيرش بيمه محصول  6

 50/201 گندم در بين گندم كاران شهرستان دزفول

 بهمن خسروي پور

 ناهيد فروشاني

 دانشگاه كشاورزي رامين

1921 

هاي ضمن خدمت بر توانمندسازي كاركنان تأثير آموزش 5

 دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

91/211 

 بهمن خسروي پور

 منصور غنيان

 مرضيه موسوي

 رامیندانشگاه كشاورزي 

1921 

شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش تجارت الكترونيك از  4

ه اي فني ديدگاه كارشناسان شركت هاي خدمات مشاور

 24/291و مهندسي كشاورزي شهرستان اهواز 

 بهمن خسروي پور

 مرضيه موسوي

 رامیندانشگاه كشاورزي 

1929 

عوامل مؤثر بر آگاهي دبيران مدارس دخترانه دوره  7

متوسطه نسبت به حفاظت از محيط زيست)بخش 

 25/291مركزي شهرستان دورود( 

 بهمن خسروي پور

 زهرا ساالروند

 ري فردفيض اله منو

 رامیندانشگاه كشاورزي 

اداره آموزش و پرورش 

 1929شهرستان درود 

هاي عمده شناسايي وضعيت موجود برخي ويژگي 1

روانشناختي كارآفرينانه و تأثير آموزش عالي بر توسعه 

روحيه كارآفريني )مورد مطالعه: دانشجويان كارشناسي 

ان( ارشد دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزست

1/291 

 

 بهمن خسروي پور

 مسعود برادران

 بهاره عابدي

 رامیندانشگاه كشاورزي 

1929 

و  زگردهاينگرش كشاورزان در خصوص ر يبررس 2

 نيمشاركت آنان در كاهش اثرات ا شيافزا يچگونگ

 )طرح ملي(شهرستان اهواز( ي)مطالعه روستاهادهيپد

 بهمن خسروي پور

 مسعود برادران

 راميندانشگاه كشاورزي 

1926 

معاونت علمي و  –طرح ملي 
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 فناوري رياست جمهوري

 دگاهياز د يبر نوآور يجو سازمان ريتاث زانيم يبررس 10

استان  يسازمان جهاد كشاورز يكارشناسان ستاد

 95/291خوزستان

 بهمن خسروي پور

 آذر هاشمي نژاد

 رامين دانشگاه كشاورزي

26-1929 

ي دانشجويان دختر بررسي عوامل بر نيت كارآفرين 11

تحصيالت تكميلي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي 

 17/261رامين خوزستان 

 بهمن خسروي پور

 آزاده بخشي

 دانشگاه كشاورزي رامين

24-1925 

 

 
 مقاالت چاپ شده در مجالت داخلي -4-2
 

ف
ردي

 

 نام و مشخصات نشريه اسامي نويسندگان عنوان مقاله
ري، نوع مقاله ) پژوهشي ، مرو

 ترويجي و مستخرج از تز(

بررسی قابلیت استفاده از فنون آموزش سیار در  1

آموزش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان سازمان 

 جهاد کشاورزی استان خوزستان

 ناهید فروشانی

 بهمن خسروی پور
مديريت فصلنامه پژوهش 
 -11شماره  آموزش كشاورزي

1811 

 پژوهشي علمي 
 

ار بر رفتارهای کشاورزان تعیین عوامل تأثیرگذ 2

در برابر بحران آب های زیرزمینی )مطالعه 

 موردی: شهرستان دیر(

 پوربهمن خسروی

 سعید محمدزاده

 نوذر منفرد

 امیدرضا خسروی

 محمدرضا سلیمانپور

 
 فصلنامه پژوهشهاي روستايي

 22بهار 

 پژوهشي  يعلم
 فصلنامه

 )دانشگاه تهران(

قیت تشکل های شناسایی عوامل بازدارنده موف 8

آب بران از دیدگاه بهره برداران حوزه های 

 کرخه شمالی و جنوبی استان خوزستان

 نسترن نجفی

 پوربهمن خسروی

 منصور غنیان

 مسعود برادران

 عادل دحیماوی

 
 فصلنامه پژوهشهاي روستايي

 22بهار 

 پژوهشي  يعلم
 فصلنامه

 )دانشگاه تهران(

ه کاارآفرینی در  تحلیل عاملی متغیرهای ایجاد روحی 4

 کشاورزان کرمانشاه

 

 فردفیض اله منوری

 پوربهمن خسروی

 زهرا کرانی

 الله صالحی

فصلنامه پژوهش مديريت آموزش 
 كشاورزي

 22تابستان 

 پژوهشي يعلم

زمینه یابی فعالیت بنگاه های اقتصادی کوچک و  5

متوسط با محوریت گردشگری روستایی در بخش کن 

 استان تهران

 می بنمارانزهرا کر

 منصور غنیان 

 پوربهمن خسروی

 مسعود برادران

فصلنامه برنامه ريزي و توسعه 

 گردشگري

 29تابستان 

 پژوهشي  يعلم
 )دانشگاه مازندران(

6  

تبیین وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی های 

 دامداری شرق استان خوزستان

 فاطمه کاظمی
 پوربهمن خسروی

 منصور غنیان
 مسعود برادران 

 معصومه فروزانی

 فصلنامه تعاون و كشاورزي

  7شماره 

 1929پائيز 

 پژوهشي يعلم

های مؤثر بر عملکرد مدیران آموزشی از دیدگاه عامل 7

اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع 

 طبیعی خوزستان

 مرضیه موسوی

 پوربهمن خسروی

 مسعود برادران

 سعید محمدزاده

فصلنامه علمي پژوهشي  

هش مديريت آموزش پژو

زمستان  94شماره  –كشاورزي 

1929 

 پژوهشي يعلم
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میزان مطلوبیت برنامه ریزی درسای آماوزش عاالی     1

کشاورزی از دیدگاه اعضای هیاأت علمای دانشاکده    

 کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 بهاره عابدی

 مسعود برادران

 بهمن خسروی پور

 منصور غنیان

 

فصلنامه پژوهش مدیریت 

 کشاورزی آموزش

 پژوهشي يعلم

تحلیل مشکالت نظام آموزش کشاورزی و رفع آنها از  2

طریق آموزش سیار از دیدگاه کارشناساان ساازمان   

 جهاد کشاورزی استان خوزستان

 

 ناهید فروشانی

 بهمن خسروی پور

 جعفر یعقوبی

 

تحقیقات، اقتصاد و توسعه 

 کشاورزی ایران

  علمي پژوهشي
 )دانشگاه تهران(

غیرهای تأثیرگذار بر پذیرش بیماه محصاول   مت 11

 گندم در میان گندم کاران شهرستان دزفول

 بهمن خسروی پور

 احمدرضا عمانی

 ناهید فروشانی

 علی ایسپره

 

شماره  فصلنامه روستا و توسعه

4- 1821 

  علمي پژوهشي

فعالیت بنگاه های اقتصاادی  شناسایی عوامل مؤثر بر  12

 ،شاگری روساتایی  کوچک و متوسط با محوریت گرد

 بخش کن استان تهران مطالعه

 زهرا کرمی بنماران

 بهمن خسروی پور

 منصور غنیان

 مسعود برادران

  فصلنامه پژوهش های روستایی 

 52زمستان 

 )دانشگاه تهران( علمي پژوهشي

ضارورت باازنگری در برناماه ریازی درسای رشااته       18

 کشاورزی با تأکید بر مشارکت اعضای هیأت علمی

 عابدی بهاره

 مسعود برادران

 بهمن خسروی پور

 منصور غنیان

 

تحقیقات اقتصاد و توسعه 

 6شماره  کشاورزی ایران

 1252زمستان 

 پژوهشیعلمی 

 (دانشگاه تهران)

بررسی نقاش ویژگای هاای روانشاناختی و جامعاه       14

شناختی در توانمندی کارآفرینانه دانش آموختگاان  

 مراکز آموزش عالی جهاد کشاورزی کشور

 

بهمن خسروی پور، جعفر یعقوبی، 

 محمدرضا سلیمانپور

قصلنامه مدیریت آموزش 

کشاورزی، مؤسسه آموزش عالی 

 علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 1337- 2جلد  -7مشاره 

  علمي پژوهشي

تحلیاال عواماال مااؤثر باار تقویاات کااارآفرینی در   15

دانشجویان از دیدگاه دانش آموختگان مراکز آموزش 

 اربردی کشاورزی عالی علمی ک

 

بهمن خسروی پور، هوشنگ ایروانی، 

 سید محمود حسینی، حمید موحدی

 

 

 

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه 

مجله علوم  –کشاورزی ایران 

 1833 -4شماره  کشاورزی ایران

  علمي پژوهشي
 )دانشگاه تهران(

 

دیدگاه دانشاجویان تحصایالت تکمیلای دانشاگاه      16

رامین درخصوص عوامال و   کشاورزی و منابع طبیعی

موانع مؤثر در کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگاان  

 کشاورزی

 

 بهمن خسروی پور

 زهره منجم زاده

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه 

کشاورزی ایران ) مجله علوم 

 -1شماره  کشاورزی ایران(

1821 

 

 

  علمي پژوهشي
 )دانشگاه تهران(

 

بر اشاتغال   تبیین نقش ویژگی های فردی مؤثر 17

دانش آموختگان دختر آموزش عاالی )مطالعاه   

موردی : دانشاگاه کشااورزی و مناابع طبیعای     

 رامین(

 بهمن خسروی پور 

 محمدرضا سلیمانپور

زن در توسعه و سیاست 

 1838 -4شماره  )پژوهش زنان(

 

  علمي پژوهشي
 )دانشگاه تهران(

 

نگرش سااکنان منااطق گردشاگری روساتایی      11

 دهای گردشگری روستایینسبت به پیام

 خدیجه سلیمانی

 بهمن خسروی پور 

 مسعود برادران

 منصور غنیان 

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه 

کشاورزی ایران ) مجله علوم 

 -2شماره  کشاورزی ایران(

1838 

 علمي پژوهشي
 )دانشگاه تهران(

 

راهکارهای آموزشی ماؤثر در توساعه اشاتغال     12

ش جهاااد دانااش آموختگااان مجتمااع آمااوز 

 کشاورزی خوزستان

 

 بهمن خسروی پور 

 محمدرضا سلیمانپور

فصلنامه پژوهش مدیریت 

مشاره  )تهران(آموزش کشاورزی.
8- 1333 

 علمی پژوهشی

 علمی پژوهشیفصلنامه پژوهش مدیریت  خسروی پوربهمن های فردی تأثیرگذار بر وضعیت اشاتغال  ویژگی 21
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آموختگان مرکزهای آموزش عالی علمای  دانش

 کاربردی جهاد کشاورزی استان تهران و البرز

مشاره  )تهران( آموزش کشاورزی محمدرضا سلیمانپور
13- 1381 

شناسایی عوامل آموزشی در مجتمع آموزشی جهااد   21

کشاورزی گرگان با تأکید بار توانمنادی کارآفریناناه    

 دانشجویان

 بهمن خسروی پور 

 محمدرضا سلیمانپور

زش مجله علوم ترویج و آمو

 کشاورزی 

 1338 -7جلد )شیراز( 

 علمی پژوهشی

تعیین سازه هاای مارتبط باا رضاایتمندی از شاغل       22

دامپروری با استفاده از تحلیل مسیر: ماورد مطالعاه   

 شهرستان کوهدشت

 حجیر آزادی عبدولی

 منصور غنیان

 پوربهمن خسروی

 مسعود یزدان پناه

فصلنامه پژوهش های روستایی 

 1256هار )دانشگاه تهران( ب

 علمی پژوهشی

های آموزشی مؤثر بر شناسایی و تحلیل مؤلفه 28

توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش 

 عالی علمی کاربردی کشاورزی

 بهمن خسروي پور
 هوشنگ ايرواني  

 سيد محمود حسيني 
 حميد موحد محمدي

مجله علوم کشاورزی ایران، 

 ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی

  پژوهشي علمي
 )دانشگاه تهران(

تعیین تمایل کشاورزان به انجام سیستم  24

کشاورزی مخلوط در شهرستان کوهدشت 

 استان لرستان

 پوربهمن خسروی

 مسعود یزدان پناه
 حجير آزادي عبدولي

مجله علوم ترویج و آموزش 

  کشاورزی )شیراز(

 علمي پژوهشي

شناسایی دیدگاه اعضای هیأت علمی مراکز  25

وزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان آم

خوزستان در خصوص مؤلفه های نظام برنامه 

 ریزی درسی

 بهاره عابدي

 مسعود برادران

 بهمن خسروی پور

 منصور غنیان

فصلنامه مطالعات اندازه گیری و 

 ارزشیابی آموزشی

 1252زمستان  -6شماره 

 علمي پژوهشي
 سازمان سنجش –وزارت علوم  

های تأثیرگذار بر نیت بهره برداران فهتعیین مؤل 26

دامی مختلط در  –در راستای ایجاد نظام زراعی 

 شهرستان کوهدشت

 حجير آزادي 

 بهمن خسروي پور
 مسعود يزدان پناه

 
 

مجله علوم ترویج و آموزش 

 1252 - 2کشاورزی شماره 

 علمي پژوهشي

27 
 
 

های مؤثر بر عملکرد مدیران آموزشی از عامل

ضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و دیدگاه اع

 منابع طبیعی استان خوزستان

 مرضيه موسوي
 بهمن خسروي پور

 مسعود برادران
 سعيد محمدزاده

فصلنامه پژوهش مدیریت 

 -24آموزش کشاورزی شماره 

1252 

 
 علمي پژوهشي

های اقتصادی کوچک و یابی فعالیت بنگاهزمینه 21

ر متوسط با محوریت گردشگری روستایی د

 بخش کن استان تهران

 زهرا كرمي بنماران
 منصور غنيان

 بهمن خسروي پور
 مسعود برادران

فصلنامه برنامه ریزی و توسعه 

 گردشگری

 1252تابستان  – 9شماره 

  علمي پژوهشي
 )دانشگاه مازندران(

معادله ساختاری عامل های مؤثر بر پذیرش  22

فناوری اطالعات و ارتباطات در بین دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی 

 رامین اهواز

 ربابه حق پرست
 سعيد هدايتي نيا

 بهمن خسروي پور
 منصور غنيان

فصلنامه پژوهش مدیریت 

 -25آموزش کشاورزی شماره 

1252 

 
 علمي پژوهشي

تحلیل اثرات قابلیت های حرفه ای آموزشگران در  81

الی موفقیت شغلی دانش آموختگان مراکز آموزش ع

 علمی کاربردی کشاورزی

 
 بهمن خسروي پور

 محمدرضا سليمانپور

فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت 

 – 6آموزشی شماره 

1252 

 علمی پژوهشی

شناسایی مؤثرترین عوامل متمایزکننده نگرش  81

و رفتار گندم کاران درخصوص امنیت غذایی در 

 شمال خوزستان

 كبري شباني
 محمدرضا شاه پسند

 ادرانمسعود بر
 بهمن خسروي پور

 نوشين زندي سوهاني

فصلنامه تحقیقات و اقتصاد 

 توسعه کشاورزی ایران

  2شماره  

 1252پاییز 

 علمی پژوهشی

شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش سبزیکاران  82

شهرستان باوی استان خوزستان نسبت به 

 مرضيه موسوي 
 بهمن خسروي پور

 علي سرخي

ردهای توسعه نشریه راهب

 روستایی 

 56زمستان  6شماره  -1دوره 

 علمي پژوهشي
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 کشاورزی ارگانیک

با  نانهیکارآفر یروانشناخت یهایژگیو یرابطه 88

دانشگاه  انیدانشجو ینیکارآفر هیروح

 خوزستان نیرام یعیو منابع طب یکشاورز

 پوریبهمن خسرو

 مسعود برادران

 یبهاره عابد 

 تیریفصلنامه پژوهش مد

اره شم یآموزش کشاورز

 1256زمستان -29

 یپژوهش یعلم

نقش عوامل  نهیدر زم هایتعاون رانینگرش مد 84

 ینیدر کارآفر یشغل یو ابتکار و نوآور یآموزش

 یکشاورز یهایتعاون تیو موفق

 یزهرا گودرز

 پوریبهمن خسرو     

 مسعود  برادران 

 انیمنصور غن

 نوذر منفرد    

 یتعاون و کشاورزنامه لفص

 1259بهار  – 17شماره 

 علمی پژوهشی 

در پدافند  یینقش زنان روستا ییشناسا 85

در  ستیزطیبر مح دیبا تأک یکشاورز رعاملیغ

 یشهرستان باو

            ییکربال یمهمد نبیز

   مسعود برادران 

 انیمنصور غن پوریبهمن خسرو

توسعه  ینامه راهبردهافصل

 ییروستا

 1259 بهار – 1 شماره

 

 یپژوهش یعلم

موثر بر نگرش ساکنان نسبت به  یهاسازه 86

مورد مطالعه: شهرستان  ییروستا یگردشگر

 استان خوزستان ذهیا

              یهارون یمانیسل جهیخد

 پوریبهمن خسرو

 مسعود برادران

 انیمنصور غن

فصلنامه میراث و گردشگری 

 1259، زمستان 2شماره 

 یپژوهش یعلم

تاری کشاورزان نسبت به تبیین نگرش و نیت رف 87

تعاونی آب بران منطقه جنوب رودخانه کرخه 

 نور

 بهمن خسروی پور

 امید مهراب قوچانی

 

 

فصلنامه تعاون و کشاورزی 

 1259، زمستان 28شماره 

  یپژوهش یعلم

اطالعات  یفناور رشیبر پذ رگذاریتأث یعامل ها 81

 یعیو منابع طب یکشاورز انیتوسط دانشجو

 نور نهاوند امیدانشگاه پ

پور  الیو سه پور،یبهمن خسرو

 دیجاو

نامه پژوهش مدیریت فصل

 آموزش کشاورزی

 1259پائیز  – 28شماره 

  یپژوهش یعلم

مروجان توسعه کشت توتون  یشغل یرضامند 82

موثر در  یطیو مح یزشیانگ یبراساس عامل ها

 مازندران و گلستان یاستان ها

  ،یرستم یاکبر عباس یعل

 و ان،یغنمنصور 

 پوریبهمن خسرو 

نامه پژوهش مدیریت فصل

 آموزش کشاورزی

 1259 زپائی – 28شماره 

  یپژوهش یعلم

 یگروه ها رانیمد یتیریمد فیوظا لیتحل 41

 ی: مراکز آموزش عالمطالعه)موردیآموزش

 (استان خوزستان یعیو منابع طب یکشاورز

  ،یموسو هیمرض

مسعود برادران،  پور،یبهمن خسرو

 محمد زاده دیسعو 

مجله تحقیقات اقتصاد و 

 کشاورزی ایران توسعه

 1259پائیز  -2شماره 

  یپژوهش یعلم

ادراکات کشاورزان گندم کار و  ینوع شناس 41

با  ییآب و هوا راتییکار نسبت به تغ یسبز

)مورد مطالعه:  ویک یاستفاده از روش شناس

 خوزستان( هیدیشهرستان حم

  ،یدیطاهره زب

پناه، معصومه   زدانیمسعود  

 پوریو بهمن خسرو ،یفروزان

 یپژوهش هافصلنامه 

 دانشگاه تهران ییروستا

 1259تابستان  -2شماره 

  یپژوهش یعلم

تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین کشاورزی و  42

منابع طبیعی از دیدگاه مدیریت آموزش 

 کشاورزی  

 بهاره عابدی

 مسعود برادران

 بهمن خسروی پور 

 عقوبی جعفر ی

 مسعود یزدان پناه

مدیریت فصلنامه پژوهش 

 آموزش کشاورزی 

 1254بهار -68شماره 

 یپژوهش یعلم

48 Analyzing the role of motivation 

factors in Herzberg's theory on 

teacher's job satisfaction (case study: 

elementary schools in Talesh city( 

Nosraty, S., Khosravipour, 

B.,Monavvarifard, F., 

Hamidi, F. and Salehi, L. 

International Journal 

of Advenced 

Biologycal and 

biomedical research 

March 

5102 

 یپژوهش یعلم

های موثر در روشنگری کیفیت تدریس از  املع 44

دید اعضای هیات علمی دانشگاه کشاورزی و 

 بهمن خسروی پور

 معصمه تقی بیگی

 تیریفصلنامه پژوهش مد

  یآموزش کشاورز

 یپژوهش یعلم
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 منابع طبیعی رامین خوزستان 

 

 

 

 

 

 میثم رافع

 نعیمه زاللی

 1259بهار -24 شماره

از شغل  یتمندیمرتبط با رضا یهاسازه نییتع 45

: مطالعه ریمس لیبا استفاده از تحل یدامپرور

 کوهدشت:شهرستان  یمورد

 یعبدول یآزاد ریحج

  انیغن منصور 

مسعود  پوریبهمن  خسرو

 پناهزدانی

 یفصلنامه پژوهش ها

دانشگاه تهران  ییروستا

 1256ستان زم -6شماره 

  یپژوهش یعلم

واکاوی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در مراکز  46

آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی )مطالعه 

 موردی: منطقه مرکزی ایران(

 

 

شماره  -مهارت آموزی فصلنامه  بهمن خسروي پور

9 

 1252پاییز 

 علمي ترويجي 
سازمان آموزش فني و حرفه اي 

 كشور

بررسی میزان آگاهی و رضایتمندی از عملکرد  47

 بیمه کشاورزی از دیدگاه گندم 

 کاران شهرستان اهواز

 بهاره عابدي
 بهمن خسروي پور

فصلنامه بیمه و کشاورزی 

 1252زمستان  62شماره 

 علمي ترويجي

نقش مدیریت دانش در بهبود و ارتقاء سازمان ترویج  41

 کشاورزی

 بهمن خسروی پور

 ربابه حق پرست

 157ماهنامه كارو جامعه شماره 

 29خرداد 

 مروري

ضرورت شناسایی و تقویت عوامل مؤثر بر رویکرد  42

 کارآفرینانه در سازمان

 پوربهمن خسروی

 فاطمه عسگریان دهکردی

  155اره ماهنامه كارو جامعه شم

 29فروردين 

 مروري

مفهوم، اهمیت و عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک  51

 در فعالیت های کشاورزی

 بهمن خسروی پور

 فاطمه رحیمی فیض آبادی

 154ماهنامه كارو جامعه شماره 

 29ارديبهشت 

 مروري

تأثیر دانش بومی زنان روستایی بر توسعه پایدار  51

 روستایی

 زهرا ساالروند

 ن خسروی پوربهم

دو ماهنامه كشاورزي و توسعه 

خرداد و تير  61پايدار شماره 

29 

 مروري

شناسایی نقاط ضعف و قوت تعاونی های کشاورزی در  52

 SWOTکارآفرین شدن با استفاده از تکنیک 

 زهرا گودرزی

 پوربهمن خسروی

،نوذر منصور غنیانمسعود برادران، 

 منفرد

 92كارآفرين ناب شماره 

 29ن و ارديبهشت فروردي

 مروري

اولویت بندی دیدگاه دانش آموختگان درخصوص  58

 مؤلفه های نظام آموزش عالی کارآفرین

 پوربهمن خسروی

 مسعود برادران

کبری  -حامد صفاری  -منصور غنیان

 شبانی

ماهنامه كار و جامعه شماره 

149  

 29آبان ماه 

 مروري

جهت آموزش  کارآفرینی، رویکردی کارآمد در  54

 اشتغال دانشجویان کشاورزی

 بهمن خسروی پور

 شیما کیخواه

ماهنامه كار و جامعه شماره 

149  

 29آذر ماه 

 مروري

 محمد رواحی نژاد بررسی آثار مخرب ریزگردها بر سالمت انسان 55

 امید مهراب قوچانی

 بهمن خسروی پور

ماهنامه علوم زمين و معدن 

 1929آذرماه  29شماره 

 مروري

ین اثرات استفاده از نهاده های زیستی و نأثیر آن تبی 56

 در کشاورزی سالم 

 زهرا ساالروند

 بهمن خسروی پور

ماهنامه كشاورزي و توسعه 

 50-51پايدار شماره 

 مروري

تبیین نقش زنان روستایی در کاهش ضایعات  57

 کشاورزی

 ربابه حق پرست

 بهمن خسروی پور

 فاطمه رحیمی

سعه ماهنامه كشاورزي و تو

 پايدار

 59شماره  

 مروري
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زنان روستایی و کارآفرینی: ضرورت، چالش ها و  51

 راهکارها

 بهمن خسروی پور

 امید مهراب قوچانی

 منتهی بوعذار

ماهنامه كار و جامعه شماره 

145  

 29بهمن ماه 

 مروري

کارآفرینی جوانان روستایی و نقش آنان در توسعه  52

 زیروستایی با تأکید بر بخش کشاور

 بهمن خسروی پور

 آمنه سواری ممبنی

ماهنامه كار و جامعه شماره 

170  

 29تير ماه 

 مروري

بررسی اهمیت و نقش شرکت های تعاونی در بخش  61

 کشاورزی

 پوربهمن خسروی

 مسعود برادران

 محمد رواحی نژاد

 امید مهراب قوچانی

ماهنامه كار و جامعه شماره 

175  

 29آذر ماه 

 
 مروري
 

 پوربهمن خسروی شگری با تأکید بر جوامع روستاییگرد 61

 منصور غنیان
 بهاره عابدي

ماهنامه كار و جامعه شماره 

156 

 1921اسفند 

 
 مروري

بررسی الگوی کارآفرینی سازمانی )شرکتی( و عوامل  62

 موثر بر آن

 نعیمه زاللی

 بهمن خسروی پور

 زارع

 ماهنامه كار و جامعه 

 111شماره 

 مروري

بحران  تیریتحقق مد کردیرو یوپردازیسنار 68

 یاثربخش در کشاورز

و  یپور، منا دران یبهمن خسرو

 یمهراب قوچان دیام

ماهنامه دانش غذا و 

 162و161شماره -یکشاورز

 1259تیر و مرداد 

 مروری

ای حفاظتی کشاورزان هنگام هبررسی رفتار 64

استفاده از سموم آفت کش مورد مطالعه 

 ن لرستانشهرستان الشتر استا

 بهمن خسروی پور

 فاطمه رحیمی فیض آباد

مجله علمی تخصصی 

کشاورزی و علوم زراعت 

بهمن  1جلد  -28شماره 

1259 

 مروری

تجاری سازی دانش با تاکید بر شرکت های  65

 انشعابی دانشگاهی

 بهاره عابدی

 بهمن خسروی پور

 مسعود برادران

مطالعات مجله علمی 

 کارآفرینیو مدیریت 

 1259، زمستان 2شماره 

 مروری

سنجش میزان سواد اطالعاتی، دیجیتالی و  66

رایانه ای دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین 

 خوزستان

 پور یبهمن خسرو

 یدران منا

مجله علمی رویکردهای 

پژوهشی در علوم اجتماعی 

 1259، زمستان 8شماره 

 مروری

 بهمن خسروی پور ر جو سازمانی بر نوآوریبررسی میزان تاثی 67

 آذر هاشمی نژاد

 آزاده بخشی

ه علمی کار و جامعه هماهنا

 1259، اسفند 282شماره 

 مروری

 

 

کارآفرینی در بخش کشاورزی از طریق ایجاد و  61

 گسترش مشاغل خانگی

 پور یبهمن خسرو

 مجتبی دهقان پور

در  ینیکارآفر هینشر

 -2شماره یکشاورز

 1256پائیز 

 یجیترو یعلم

 یکارشناس النیالتحصفارغ التیتما یبررس 62

 نیرام یعیو منابع طب یدانشگاه کشاورز

 ینیخوزستان نسبت به کارآفر

 یپناه، بهمن خسرو زدانیمسعود 

 یو مجتب یزهره محمد دهیپور، س

 دهقان پور

نشریه کارآفرینی در 

   1259، 2کشاورزی شماره 

 1259 زیپائ

 علمی ترویجی 

بررسی تاثیر بحران آب های زیرزمینی بر  71

کیفیت زندگی گوجه فرنگی کاران شهرستان 

 دیر 

 بهمن خسروی پور

 امید رضا خسروی 

مجله علمی رویکردهای 

پژوهشی در مهندسی عمران 

 و معماری 

  1259، زمستان 2شماره 

 مروری 
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 توسعه پایدار روستایی با رویکرد گردشگری 71

 

 

 

 

 

 

 سمیرا جابری

 همن خسروی پورب

 یکردهایرو یمجله علم

 یدر علوم اجتماع یپژوهش

 1259پائیز،  7شماره

 مروری

سی قابلیت های فناوری اطالعات و ارتباطات ربر 72

 در توسعه روستایی

 بهمن خسروی پور 

 پریسا پاک

مجله علمی پژوهشی در 

زمستان  6علوم رایانه شماره 

1259 

 مروری

ی سیار در امر آموزش جایگاه و نقش فناوری ها 78

 و یادگیری 

 بهمن خسروی پور 

 ناهید فروشانی

 یکردهایرو یمجله علم

 یدر علوم اجتماع یپژوهش

 1259، زمستان 8شماره 

 یمرور

اشتغال  یهابر چالش یلیفرا تحل 74

 یآموختگان رشته کشاورزدانش

 پور یبهمن خسرو

 یمنا دران

-کار و جامعه  یماهنامه علم

 157شماره 

 1259ماه مهر

 مروری

 یآموزش یازهایو ن یآگاه زانیم نییتب 75

 یخدمات مشاوره ا یهاکارشناسان شرکت

 داریپا ینسبت به ابعاد مختلف کشاورز

  ینسترن نجف

 بنماران یزهرا کرم

 انیپور منصور غن یبهمن خسرو

 یفصلنامه نظام مهندس

-یعیو منابع طب یکشاورز

 91شماره -12سال 

1259 

 

 

 مروری 

سقف شیشه ای مانعی در جهت ارتقای شغلی  76

 زنان 

 الهام خسروی پور 

 بهمن خسروی پور 

 یکردهایرو یمجله علم

 یدر علوم اجتماع یپژوهش

 1259، زمستان 1شماره 

 مروری

 

 

 

 

 

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت خارجي -4-2

 

ف
ردي

 

 نوع مقاله  نام و مشخصات نشريه اسامي نويسندگان عنوان مقاله

1 Individual features affecting the 

student's entrepreneurship 

capability in agricultural 

scientific-applied higher 

education centers of Iran 

 
Bahman khosravipour 

Mohammad Reza 

soleimanpour 

 
Journal of 

American science 

(9019)  

 پژوهشي

2 Comparison of students' 

Entreprnevrship Spirit in 

Agricultural scientific-applied 

Higher Education centers of Iran 

 
Bahman khosravipour 

Mohammad Reza 

soleimanpour 

American-Eurasian 

J.Agric.& 

Environ.Sci (9019)  

 پژوهشي

8 The role of education and 

Extension of culturalization in 

order to promote optimal water 

Bahman khosravipour 

Motahare Abadikhah 

Hossein Ebrahimi 

Journal of Middle 

East Applied 

science and 

 پژوهشي
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use in agriculture 

 

 

 

technology 

(JMEAST) 

January, 9016 

4 Environmental features affecting 

the students' occupational 

success in agriculture vocational 

education centers of Iran 

Mohammad Reza 

soleimanpour 
Bahman khosravipour 

Kamran Mirza 

Journal of Novel 

Applied sciences 

(JNAS)- 9019 

 پژوهشي

5 Professional Capabilites of 

Educators in Iranian Agricultural 

Scientific-applied by Graduates. 

Mohammad Reza 

soleimanpour 
Bahman khosravipour 

Kamran Mirza 

Technical Journal 

of Engineering and 

Applied Sciences 

(TJEAS) 9019 

 پژوهشي

6 Indentifying the Current Status 

of Some Major Psychological 

Entrepreneurial traits and 

variables affecting development 

of Enterpreneurship spirit. (case 

study: Master students of 

Khouzestan Ramin Agriculture 

and Natural Resources 

University) 

 
Bahareh Abedi 

Masoud Baradaran 

Bahman Khosravipoor 

Yadollah Mehralizadeh 

 
Journal of 

Economics and 

Management 9016 

 
 پژوهشي

 

 

 

 

 

 

 

7 The Features Affecting students' 

Entrepreneurship capability in 

Agricultural Scientific-Applied 

Higher Education Centers of 

Iran 

Mohammad Reza 

Soleimanpour 
Bahman Khosravipour 

Mahrooz Farzan 

Advances in 

Environmental 

Biology 9016 

 
 -علمي

 وهشيپژ

 

1 IDENTIFING The current status 

of some Major psychological 

Entrepreneurial Traits and 

variables Affecting development 

of Entrepreneur -ship spriit (case 

study: Maste students of 

khouzestan Ramin Agriculture 

and Natural Resources 

University) 

 
Bahareh Abedi 

Masoud Baradaran 
Bahman Khosravipour 

Yadollah Mehralizadeh 

A Journal of 

Economics and 

Management 

(APJEM) 

December, 9016 

 
 -علمي

 پژوهشي

2 Identify Affecting Factors on 

Students Environmental 

Protection Behavior 

 

 

 

 

Maisam Rafe 
Bahman Khosravipour 

Sayed Ali Moosavi 

Maryam Roozbahani 

International 

Journal of Advaced 

Biological and 

Biomedical 

Research 

 -علمي
 پژوهشي

11 Analyzing effect of teachers' 
creativity education on 

students academic 
achievement in secondary 

scools 

Masoud Baradaran 
Bahman Khosravipour 

Maisam Rafe 
Sayed Ali Moosavi 

Maryam Roozbahani 

IjABBR 
(International 

journal of 
Advaneced 

Biological and 
Biomedical 

Research,2115 

 

11 Analyzing factors that 
affecting on rangeland 

degradation (case study: 
district of pirtal) 

Maisam Rafe 
Bahman Khosravipour 

Masoud Baradaran 
Mansour Ghanian 

Sayed Ali Moosavi 

Maryam Roozbahani 

IjABBR 
(International 

journal of 
Advaneced 

Biological and 

Biomedical 
Research,2115 

 

12 Identify Factors that affecting 

on wood and papers students' 

entrepreneurial spirit (case 

Maisam Rafe 
Bahman Khosravipour 

Masoumeh Frouzani  
Masoud yazdanpanah 

IjABBR 
(International 

journal of 
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study: college of agricultural 
and natural resources of 

Tehran university) 

 
 

Abbas Abdeshahi 
Sayed Ali Moosavi 

Maryam Roozbahani 

Advaneced 
Biological and 

Biomedical 

Research,2115 

18 
 

The develoement 

Of Thyme Plant as a medicinal 

herb: A review article 

B.khosravaipour 

F.Dirakvand 

moghadam  

Advanced Herb 

medicine 

510105(5) 

 

 
 

 مقاالت ارائه شده در كنفرانس ها -4-4

ف
ردي

 

 عنوان و محل برگزاري كنفرانس اسامي نويسندگان عنوان مقاله

هاي كارآفريني در دانشجويان برآورد وضعيت قابليت 1
هاي منتخب دانشگاه دختر مقطع كارشناسي دانشكده

 كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

 مسعود برادران -شيدا جهانگيري
منصور  -بهمن خسروي پور

 غنيان

د.ومين كنفرانس بين المللي مديريت، 
 28و  22كارآفريني و توسعه اقتصادي 

 قم  -22شهريور 

هاا باا   هاي كاربست مديريت دانش در سازمانچالش 2
 رويكرد توسعه اقتصادي

بهمن خسروي  -محمد رواحي نژاد
 پور

خديجه  -اميد مهراب قوچاني
 سليماني 

 

" 

وي عوامل مؤثر بر موفقيت و مشاركت در كارآفريني واكا 8
 تعاوني هاي كشاورزي استان چهار محال و بختياري

 فاطمه عسگريان دهكردي
 پوربهمن خسروي

 
" 

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و نگرش هاي  4
فرهنگي سازماني در كاركنان سازمان جهاد كشاورزي 

 خراسان جنوبي

 اهآزاده بخشي، مطهره آبادي خو
بهمن خسروي پور، مسعود 

 برادران

كنفرانس بين المللي مديريت، چالش ها و 
 تهران -22ديماه  5راهكارها 

سامانه اطالعات جغرافيايي و پارادايم توسعه پايدار،  5
راهكاري فناورانه به منظور مديريت بحران و منابع 

 طبيعي

اميد مهراب قوچاني،بهمن خسروي 
 پور

 امين كرندي

رانس بين المللي برنامه ريزي و سومين كنف
 دانشگاه تهران -مديريت محيط زيست 

 22بهمن  

تبيين نقش رسانه هاي آموزشي در اصالح فرهنگ  6
مصرف گرايي و پيامدهاي آن بر فضاي معنوي 

 جامعه
 

 

مسعود  -بهمن خسروي پور
 برادران

حسين  -مطهره آبادي خواه
 ابراهيمي

 رفتاريسومين كنفرانس بين المللي علوم 
 قم -2931بهمن  5 

نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در توانمندسازي  7
 زنان روستايي

 فاطمه ساالري
 بهمن خسروي پور

دومين همايش راه آوران آموزش شهريور 
31 

تبيين نقش آموزش كشاورزي در فرآيند توسعه  1
 كارآفريني دانش آموختگان رشته كشاورزي

 بهمن خسروي پور
 هشيما كيخوا

 15پنجمين همايش ملي آموزش 
 تهران -31ارديبهشت 

 زينب مهمدي كرباليي  رسالت دانشگاه در ترويج كارآفريني 2
 بهمن خسروي پور
 حبيبه نظام دوست 

 15پنجمين همايش ملي آموزش 
 تهران -31ارديبهشت 

تبيين وضعيت كاركرد مديريت منابع انساني در سطح  11
عالي كشاورزي و  مديريت عالي در مراكز آموزش

 منابع طبيتعي استان خوزستان

 مرضيه موسوي
 بهمن خسروي پور

 سعيد محمدزاده -مسعودبرادران

دومين همايش ملي علوم مديريت نوين 
 گرگان  – 31شهريور  21

 حبيبه نظام دوست كشاورزي ارگانيك با هدف بهبود امنيت غذايي 11
 بهمن خسروي پور

زي و همايش ملي آالينده هاي كشاور
 – 31اسفند  8و  7 -سالمت غذايي

 دانشگاه رامين خوزستان
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 كبري صادقي تأثير خشكسالي بر فعاليت هاي گردشگري روستايي 12
 بهمن خسروي پور

دومين همايش ملي گردشگري و طبيعت 
 -گردي ايران زمين

 همدان – 31تير  27 
 

لزوم مديريت شبكه هاي آبياري در بخش كشاورزي  18
 خشكسالي در دوره 

 زينب مهمدي كرباليي
 بهمن خسروي پور

 25همايش ملي علوم و فنون كشاورزي 
 دانشگاه مالير – 31اسفند 

تبيين نقش برنامه هاي آموزشي ترويجي در  14
 توانمندسازي زنان روستايي

 بهمن خسروي پور
 مطهره آبادي خواه

 حسين ابراهيمي -مسعود برادران

ر كشاورزي اولين همايش ملي توسعه پايدا
 -31بهمن  11 –با كاربرد الگوي زراعي 
 همدان

 آمنه سواري ممبني تأثير سرمايه اجتماعي بر كارآفريني سازماني  15
 بهمن خسروي پور

 اولين همايش ملي مديريت كسب و كار
 تهران - 31بهمن  9 

 فاطمه رحيمي فيض آبادي عوامل مؤثر در كارآفريني سازماني 16
 بهمن خسروي پور

همايش ملي دانشگاه كارآفرين، صنعت دانش 
 مازندران  -31ارديبهشت  12و  15محور 

 اميد مهراب قوچاني مديريت تلفيقي آفات، ضامن دستيابي به توسعه پايدار 17
 بهمن خسروي پور
 محمد رواحي نژاد

دومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و 
 اردبيل 31مرداد  92و  93مرسوم 

در گردشگري روستايي راهي جهت مشاركت مردم  11
 مقابله با مهاجرت روستايي

 حجير آزادي عبدولي
 بهمن خسروي پور

دومين همايش ملي گردشگري و طبيعت 
 همدان -31تير  27گردي ايران زمين 

واكاوي آثار و پيامدهاي خشكسالي بر محيط زيست  12
 در راستاي توسعه پايدار

 زينب مهمدي كرباليي
 بهمن خسروي پور

اولين همايش گياهان دارويي و كشاورزي 
 همدان - 31مهر  28پايدار 

مديريت تلفيقي افات، روشي براي دستيابي به توسعه  21
 پايدار كشاورزي 

 بهمن خسروي پور
 زهرا جليلي

 

" 

نقش آموزش و ترويج در راستاي فرهنگ سازي  21
 مصرف بهينه آب در بخش كشاورزي 

 مطهره آبادي خواه
 ي پوربهمن خسرو

 حسين ابراهيمي

اولين همايش سراسري كشاورزي و منابع 
 تهران - 31بهمن  13طبيعي پايدار 

ضرورت سرمايه گذاري در توسعه بيمه ي محصوالت  22
 كشاورزي

 آمنه سواري ممبني
 بهمن خسروي پور

 23تا  8سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران 
 دانشگاه شهيد چمران اهواز 31بهمن 

 شقايق رحماني پياني وامل ناپايداري و مديريت تاالب هاي ايرانبررسي ع 28
 بهمن خسروي پور

اولين همايش سراسري محيط زيست، انرژي 
 تهران– 31ديماه  13 –و پذلفند زيستي 

 

نقش و اهميت كشاورزي ارگانيك )زيستي( در تنوع  24
 زيستي

 بهنام همتي
 بهمن خسروي پور

منابع اولين همايش سراسري كشاورزي و 
 تهران -31بهمن  13طبيعي پايدار 

25 
 
 

كشاورزي زيستی چالشی جديد فراروي جوامع 

 امروز

هستی فتوتی، مولود چرم 

زاده، رضوان توكلی پور، بهمن 

 خسروي پور

همايش سراسري كشاورزي پاك 

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

 1382خرداد  طبيعی گرگان

و  (GIS)سيستم هـاي اطالعـات جارافيـايی     26

كــاربرد آن در كشــاورزي و ماالعــات زيســت 

 محيای

مولود چرم زاده، هستی 

فتوتی، رضوان توكلی پور، 

 بهمن خسروي پور

 

" 

كشاورزي اكولوژيک راهـی بسـوي كشـاورزي     27

 پايدار

مولود چرم زاده، هستی 

فتوتی، رضوان توكلی پور، 

 بهمن خسروي پور

 

" 

در توسـعه  عـات و ارتباطـات   نقش فناوري اطال 21

 روستايی

 طاهره موسوي

 بهمن خسروي پور 

اولين همايش ملی فن آوري هاي نوين در 

دانشگاه آزاد  –كشاورزي و منابع طبيعی

 2988اسفند  اسالمی واحد رشت

22  ICT  آموزش با تكيه بر نقش زنان روستايی در

 ركشاورزي پايدا

خديجه سليمانی هارونی  بهمن 

، منصور خسروي پور، مسعود برادران

 غنيان

" 
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81 ICT رضوان توكلی پور در روستا 

 بهمن خسروي پور 

" 

 هستی فتوتی، مولود چرم زاده،  ينترنت در ترويج و آموزش كشاورزيكاربرد ا 81

 بهمن خسروي پور

" 

اي بررسی و شناسايی كاربردهاي انرژي هسـته  82

 در كشاورزي

 فاطمه عسكريان دهكردي

 بهمن خسروي پور

" 

هـاي  رسی عوامل مـثرر در جلـم مشـاركت   بر 88

مردمی طرح هـاي آبييـزداري حـوزه آبييـز     

 زنجانرود

جعفر يعقوبی، ابراهيم 

 پورشمسايی، بهمن خسروي

پنجمين همايش ملی علوم و مهندسی 

 آبييزداري ايران

 2988ارديبهشت 

مديريت آب در توسعه چالش هاي فراروي  84

 پايدار ايران

ه هستی فتوتی، سيد عااءال

نوربيش، محمدرضا احمدي، 

 بهمن خسروي پور

همايش ملی بحران آب در كشاورزي و 

منابع طبيعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 2988آبان  -شهرري

دانــش بــومی كشــاورزي و روش هــاي ســنتی  85

مديريت منابع آبی در جهت مقابلـه بـا بحـران    

 خشكسالی

 مولود چرم زاده

 هستی فتوتی

 بهمن خسروي پور

 
" 

نقش نظام آموزش عالی علمی كاربردي كشـور   86

 در نيل به اهداف اشتاال در سند چشم انداز

محمدرضا سليمانپور، بهمن 

 خسروي پور

چهارمين همايش دو ساالنه اشتاال و 

 6022مهر  -نظام آموزش عالی

بررسی آسيم شناختی خصوصی سازي تـرويج   87

 كشاورزي

مولود چرم زاده ، هستی 

 سروي پور فتوتی، بهمن خ

سومين كنگره علوم ترويج و آموزش 

 6022اسفند  -كشاورزي و منابع طبيعی

ــات و   81 ــوين اطالع ــاوري هــاي ن اســتفاده از فن

ارتباطات و رهيافت هاي مشـاركتی در تـرويج   

 كشاورزي  

ليال چالشگر، مولود چرم زاده، هستی 

 پوربهمن خسروي فتوتی،
 
" 

ان در شناســايی جايگــاه و نقــش تســهيل گــر 82

ارتقــاي آگــاهی و مشــاركت زنــان و دختــران 

 روستايی

، سيده فاطمه فاطمه عسكريان

 بهمن خسروي پور ،ميري
 
" 

41  

توسعه آموزش كارآفرينی، به منظور بهبود وضـعيت  

ــش آموختگــان نظــام آمــوزش عــالی   اشــتاال دان

 كشاورزي

 
 

 

 فاطمه عسگريان دهكردي،

 بهمن خسروي پور 

 
" 

يـت فراگيـر در ارربيشـی    نقش مـديريت كيف  41

 فعاليت هاي ترويج و آموزش كشاورزي

آرزو طاليی، گلنار بساك 

 هارونی، بهمن خسروي پور

" 

تحليل اررات قابليت هاي حرفه اي آموزشگران در موفقيت  42

شالی دانش آموختگان مراكز آموزش عالی علمی كـاربردي  

 كشاورزي

 محمدرضا سليمانپور،

 بهمن خسروي پور

" 

 مولود چرم زاده هستی فتوتی، ويج مجازي همسو با جهان نوينتر 48

 بهمن خسروي پور

" 

الهام طباطبايی، مرضيه راج باال،  نقش آموزش در بهبود مديريت تعاونی ها 44

 بهمن خسروي پور

اولين همايش مناقه اي كشاورزي و منابع 

 88اسفند  -دانشگاه آزاد اسالمی طبيعی

اطالعات و ارتباطات در ضرورت رويكرد فناوري  45

 ترويج و آموزش كشاورزي

اولين همايش مناقه اي كشاورزي و منابع  آرزو طاليی، بهمن خسروي پور

 88اسفند  -طبيعی دانشگاه آزاد اسالمی

شناسايی خصوصيات تسهيل گر و تسهيل گري  46

 به منظور بهبود كيفيت زندگی روستائيان

همايش مناقه اي كشاورزي و منابع اولين  بهاره عابدي، بهمن خسروي پور

 رامهرمز -طبيعی دانشگاه آزاد اسالمی
 2988اسفند  

خديجه سليمانی، بهمن خسروي پور،  و چالش هاي فراروي آن در ايران   گردشگري 47

 مسعود برادران، منصور غنيان
اولين همايش مناقه اي كشاورزي و منابع 

 88اسفند  -طبيعی دانشگاه آزاد اسالمی
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ارزيابی سريع نظـام دانـش كشـاورزي روشـی      41

 مشاركتی در توسعه روستايی

 رضوان توكلی پور 

 بهمن خسروي پور

اولين همايش مناقه اي كشاورزي و منابع 

 88اسفند  طبيعی دانشگاه آزاد اسالمی

، سيده فاطمه فاطمه عسكريان دانش بومی گامی بلند در تحقق توسعه پايدار 42

 ميري، بهمن خسروي پور

 

اولين همايش مناقه اي كشاورزي و منابع 

 88اسفند  طبيعی دانشگاه آزاد اسالمی

نقش زنان روسـتايی در جلـوگيري از ضـايعات     51

 محصوالت كشاورزي

، فاطمه عباسی، فاطمه عسكريان

 بهمن خسروي پور

اولين همايش مناقه اي كشاورزي و منابع 

 88اسفند  طبيعی دانشگاه آزاد اسالمی

 خصوصی مكملی براي ترويج دولتی  ترويج 51

 

گلنار بساك هارونی، سـاالر بسـاك   

 ، بهمن خسروي پورهارونی

اولين همايش مناقه اي كشاورزي و منابع 

 88اسفند  دانشگاه آزاد اسالمی طبيعی

تحليل عاملی مثلفه هـاي آموزشـی مـثرر بـر      52

توانمندي كارآفرينانه دانشجويان مراكز آموزش 

 دي كشاورزي  عالی علمی كاربر

هوشنگ بهمن خسروي پور، 

 ،ايروانی، سيد محمود حسينی

 سيد حميد موحدي

همايش ملی توسعه كارآفرينی در آموزش هاي 

 6023اسفند  –علمی كاربردي كشاورزي 

شناسايی و تحليل ويژگی هاي فردي مـثرر بـر    58

توانمندي كارآفرينانه دانش آموختكـان مراكـز   

 كشاورزي ايرانآموزش عالی علمی كاربردي 

بهمن خسروي پور، محمدرضا 

 سليمانپور

" 

 فاطمه كاظمی نقش آموزش در توسعه كارآفرينی 54

 بهمن خسروي پور 

نيستين كنفرانس دانشجوئی كارآفرينی 

 1381مهر  -در كشور

 زهرا گودرزي اهميت و جايگاه كارآفرينی روستايی 55

 بهمن خسروي پور 

فرينی نيستين كنفرانس دانشجوئی كارآ

 1381مهر  -در كشور

 مرضيه موسوي چالش هاي كارآفرينی در سازمان هاي دولتی 56

 بهمن خسروي پور 

نيستين كنفرانس دانشجوئی كارآفرينی 

 1381مهر  -در كشور

 رقيه يوسفی حاجيوند دانشگاه كارآفرين: الزامات، موانع و راهكارها 57

 بهمن خسروي پور 

رآفرينی نيستين كنفرانس دانشجوئی كا

 1381مهر  -در كشور

ديدگاه دانش آموختگان آمـوزش عـالی كشـاورزي     51

ــش    ــتاال در بي ــع اش ــرين موان ــوم مهمت درخص

 ماالعه موردي دانشگاه رامين خوزستان(كشاورزي )

 حامد صفاري

 بهمن خسروي پور 

همايش ملی اشتاال دانش آموختگان 

 بيش كشاورزي و منابع طبيعی 

 6033آذر  –تهران 

      اشتاال دانش آموختگـان كشـاورزي الزامـات،     52

 چالش ها و راهكارها

 رقيه يوسفی حاجيوند

 بهمن خسروي پور

 

 

" 

پــذيرش و بــه كــارگيري راهبردهــاي تجــارت  61

الكترونيک از سوي بنگاه هاي كوچک و متوسط 

 بيش كشاورزي

 مريم يزدانی زنگنه،

 بهمن خسروي پور

منابع  اولين همايش مناقه اي كشاورزي و

 دانشگاه آزاد اسالمی طبيعی

 2988رامهرمز 

بنگاه هاي كوچک و متوسط راهكاري بـراي اشـتاال    61

 دانش آموختگان بيش كشاورزي 

 

 كبري شبانی

 بهمن خسروي پور 

 

همايش ملی اشتاال دانش آموختگان 

 -بيش كشاورزي و منابع طبيعی

 6033آذز -تهران 

زي در توانمنـدي و  بررسی تأرير آموزش عالی كشاور 62

 اشتاال دانش آموختگان رشته هاي كشاورزي
 كبري شبانی

 بهمن خسروي پور 

" 

شناسايی عوامل پـيش برنـده و بازدارنـده اشـتاال      68

 دانش آموختگان كشاورزي
 مرضيه موسوي

 بهمن خسروي پور 

" 

توسعه كارآفرينی راهبردي بـراي اشـتاال زايـی در     64

مام خمينی شهرسـتان  بيش كشاورزي كميته امداد ا

 اهواز

بهمن خسروي  -جمال شيبه

 طهماسم مقصودي –پور 

" 

توسعه كارآفرينی راهبـردي بـراي اشـتاال دانـش      65

 آموختكان بيش كشاورزي
 ناهيد فروشانی

 بهمن خسروي پور 

" 
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     نقش آموزش عالی در كارآفرينی دانـش آموختگـان    66

 رشته هاي كشاورزي
 شيدا جهانگيري 

 سروي پوربهمن خ 

" 

   راهكارهاي آموزشی در كارآفرينی دانش آموختگـان   67

 رشته هاي كشاورزي
 بهمن خسروي پور

 محمدرضا سليمانپور 

" 

كارآفرينی به مثابـه رويكـردي بـراي اشـتاال            61

 آموختگان آموزش عالیدانش

 حامد صفاري

 بهمن خسروي پور 

 

" 

ر دانش بـومی راهـی بـه سـوي توسـعه پايـدا       62

 روستايی

هستی  -مولود چرم زاده

رضوان توكلی پور   -فتوتی

 بهمن خسروي پور

اولين همايش ملی دانشجوئی ترويج 

 و آموزش كشاورزي
 2988آذر  -شيراز

نقش آموزش كـارآفرينی در توسـعه و تـرويج     71

 كشاورزي پايدار روستا و راهكارهاي بهبود آن

هستی  -مولود چرم زاده

 امين رحيمی -فتوتی

 بهمن خسروي پور 

 
" 

ررسی تنگناهاي فراروي ترويج دولتی و گـذر  ب 71

 به سوي خصوصی سازي ترويج كشاورزي

مولود چرم  -هستی فتوتی

 امين رحيمی   -زاده

 بهمن خسروي پور

 

 
" 

توريسم روستايی برنامـه ريـزي شـده، كليـد      72

 توسعه پايدار روستايی

 خديجه سليمانی

 بهمن خسروي پور  

 ادرانمسعود بر 

 منصور غنيان 

اولين همايش ملی دانشجوئی ترويج 

 و آموزش كشاورزي
 2988آذر  -شيراز

ــارت   78 ــذيرش تج ــر پ ــثرر ب ــل م ــت عوام اهمي

الكترونيک بـه وسـيله بنگـاه هـاي كوچـک و      

 متوسط در بيش كشاورزي

 زنگنهمريم يزدانی 

 بهمن خسروي پور

" 

مه عسكريان دهكردي فاط تحليل جايگاه دانش بومی در توسعه پايدار 74

 مهدي كرمی دهكردي

 بهمن خسروي پور 

" 

ضرورت و تقويت آموزش كارآفرينی در فعاليت  75

 هاي كشاورزي

 

 فاطمه عسكريان دهكردي 

 بهمن خسروي پور 

" 

نقش سازمان هاي غيردولتی در ترويج و توسعه  76

 روستايی

 ولودم ،اسماعيل مريد

 چرم زاده، هستی فتوتی 

 پور بهمن خسروي 

" 

تعاونی ها و نقش ترويج و آموزش كشاورزي در  77

 توسعه وبهبود آن

 مرضيه مصافی نژاديان

 بهمن خسروي پور 

" 

ايده اي براي خصوصی سازي ترويج كشـاورزي   71

 در ايران

 رضوان توكلی پور

 بهمن خسروي پور 

" 

م مولود چر  -هستی فتوتی آموزش عنصر بنيادين توسعه پايدار روستايی 72

 بهمن خسروي پور  -زاده

" 

 ليال چالشگر  نقش زنان روستايی در توسعه پايدار روستا 11

 بهمن خسروي پور

" 

ترويج خصوصی و دولتـی، ضـرورت و اهميـت،     11

 بايد و  نبايدها

 زهرا كودرزي 

 بهمن خسروي پور 

" 

كارآفرينی و نقش آن در توسعه پايدار منـاطق   12

 روستايی

 اميدرضا خسروي

 من خسروي پوربه 

" 



 13 

هاي موجود در توريسم روسـتايی:   بررسی رويه 18

 چالش ها و فرصت ها

نسيم سليميان                -سينا اسدي

 بهمن خسروي پور

 همايش منطقه اي توريسم و توسعه

 98مهر  –ياسوج 

ارتقاء اكوسيستم، رهيافتی براي نيل به پايداري  14

 منابع طبيعی روستاها

 نی خديجه سليما

مسعود  -بهمن خسروي پور 

 منصور غنيان  -برادران

" 

چالش هاي زنـان روسـتايی در فعاليـت هـاي      15

 حفاظت از منابع طبيعی 

بهمن   -خديجه سليمانی

مسعود  -خسروي پور

 منصور غنيان  -برادران

همايش ملي منابع طبيعي آسيب ها و 

 98ارديبهشت -ايالم -چالش ها

محياـی گردشـگري   بررسی پيامدهاي زيست  16

روستايی از ديـدگاه جامعـه ميزبـان، ماالعـه     

 موردي: شهرستان ايذه استان خوزستان

                    خديجه سليمانی هارونی 

، مسعود بهمن خسروي پور

 برادران، منصور غنيان

دومين همايش ملی توسعه پايدار 

 0981تير  -همدان -روستايی

ري در مناطق بررسی راهكارهاي توسعه گردشگ 17

 محروم روستايی

 رقيه يوسفی حاجيوند

 بهمن خسروي پور 

" 

راهكارهاي كاهش فقر در جوامع روسـتايی بـا    11

 رويكرد توسعه ملی كشور

 مرضيه موسوي

 بهمن خسروي پور 

" 

چشم انـدازها و چـالش هـاي توسـعه پايـدار       12

 روستايی

 شيدا جهانگيري 

 بهمن خسروي پور

 

" 

يري كشاورزان شهرستان دير، بررسی آسيم پذ 21

 ناشی از بحران آب هاي زيرزمينی

 اميدرضا خسروي

سعيد  -بهمن خسروي پور 

 نوذر منفرد  -محمدزاده

دومين همايش ملی توسعه پايدار 

 0981تير  -همدان -روستايی

نقش فناوري اطالعـات و ارتباطـات در توسـعه     21

 پايدار كشاورزي  

 احمديان  هصديق
 ربهمن خسروي پو 

" 

                    خديجه سليمانی هارونی  زنان روستايی در بحران آب و خشكسالی 22

، مسعود بهمن خسروي پور

 برادران، منصور غنيان

همايش مناقه اي بحران آب و 

 0999ارديبهشت  -رشت -خشكسالی

28 International conference on 

cooperative social, Economic and 

cultural capabilities 

 

 

Zahra Goodarzi 
Bahman Khosravipour 

Kish- Iran 
1100 

ــا  چــالش 24 ــه ب ــايی جهــت مقابل ــا و راهكاره ه

 خشكسالی در ايران

بهمن   -اسماعيل مريد 

 ناهيد فروشانی -خسروي پور

 -شکخدومين همايش ملی اررات 

اصفهان  –سالی و راهكارهاي مديريت آن 

 22ارديبهشت 

فرينی، حلقه اي مفقوده در بيـش  آموزش كارآ 25

 نظام آموزش عالی كشاورزي كشور

فاطمه عسكريان دهكردي                 

 بهمن خسروي پور

كنفرانس بين المللی مديريت، 

 كارآفرينینوآوري و

 6023بهمن  -شيراز 

 

نقش كارآفرينی در اشتاال دانـش آموختگـان    26

 آموزش عالی كشاورزي كشور

 بهمن -حامد صفاري

 مسعود برادران -پورخسروي

" 

27 Application of Mobile learning in 

Agricultural Education. 
بهمن   –جعفر يعقوبی 

 ناهيد فروشانی -خسروي پور

سيستم توزيع غذاي جهانی با تأكيد 

 1101زوريخ  -سوئيس –بر اروپا 
كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي )ضـرورت،   21

 مديريت، چالش ها(

مرضيه  -ي شبانیكبر

 بهمن خسروي پور  -موسوي

نيستين همايش ملی بررسی ضايعات 

 -تهران -محصوالت كشاورزي

  6033ديماه  

ن كنفرانس چهارمين كنفرانس ملی و اولي ناهيد فروشانیناســان ســازمان جهــاد شبررســی نگــرش كار 22

 بين المللی آموزش الكترونيكی
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كشاورزي استان خوزسـتان نسـبت بـه نظـام     

 آموزشی سيار

 بهمن خسروي پور

 جعفر يعقوبی

  6022آذر  –تهران 

ارزيابی نگـرش بـرنج كـاران بيـش ميـداوود       111

شهرستان باغملک نسبت به كشت ارقام اصالح 

 شده

 فاطمه كاظمی، مسعود بيژنی

 بهمن خسروي پور

يش ملی كشاورزي در شرايط اولين هما

 وارمحيای دش

 6022آذر  -رامهرمز

كسالی )اهميت، عوامل و اسـتراتژي  بحران خش 111

 ها(

 مرضيه موسوي

 بهمن خسروي پور  

 
" 

مديريت مشاركتی گزينه اي كارا جهت توسـعه   112

 پايدار منابع طبيعی 

 امینه لطفیان

 بهمن خسروی پور

" 

اهميت ايجاد كسم و كارهاي خانگی براي زنان  118

 روستايی با رويكرد كارآفرينی

 مژگان علوی نیا

 سروی پوربهمن خ

" 

ــه   114 ــان روســتايی نســبت ب بررســی نگــرش زن

كارآفرينی، ماالعه موردي: روسـتاي ظفرآبـاد   

 شهرستان شيراز

 مرضيه مصافی نژاديان

پور، ليال بهمن خسروي

چالشگر، بهاره عابدي، شيدا 

 جهانگيري

 

" 

اهميت فرسايش بادي و روشهاي كنتـرل آن در   115

 زمين هاي كشاورزي

 زهرا گودرزی 

 همن خسروی پورب

" 

نقش كارآفرينی در توسعه بنگاه هاي كوچک و  116

 كشاورزي (SMEs)متوسط 

 زینب رضوانی نیا

 بهمن خسروی پور

" 

بررسی نقش آمـوزش و تـرويج كشـاورزي در     117

 ايجاد و توسعه تعاونی ها

 مرضیه راج باال، 

 الهام طباطبایی

 پوربهمن خسروی

 

" 

م بروز خشكسـالی  مديريت مصرف آب در هنگا 111

 در بيش كشاورزي

 فروغ علیقلی

 بهمن خسروی پور 

اولين همايش ملی كشاورزي در شرايط 

 محيای دشوار

 6022آذر  -رامهرمز

بررسی رفتارهاي كشاورزان در مقابله با بحـران   112

هاي زير زمينی در شهرسـتان ديـر اسـتان    آب

 بوشهر

 بهمن خسروی پور

 سعید محمدزاده، نوذر منفرد

 یدرضا خسرویام

" 

كشاورزي دقيق روشی در جهـت سـازگاري بـا     111

 شرايط متاير مزرعه

 سمیه کمالی 

 بهمن خسروی پور

" 

ــتايی   112 ــگري روس ــدهاي گردش ــی و پيام بررس

 )شهرستان ايذه استان خوزستان(

بهمن  ،خدیجه سلیمانی

، مسعود برادران، پورخسروی

 منصور غنیان

عه پايدار اولين همايش ملی گردشگري و توس

 در استان سيستان و بلوچستان 

118  

اررات گـرد و غبـار و تاييـرات آب و هـوا بـر      

 گردشگري 

 

 خدیجه سلیمانی 

 پوربهمن خسروی 

 مسعود برادران

 منصور غنیان

 

اولین کنگره بین المللی پدیده 

 -گردوغبار و مقابله با آثار زیانبار آن

دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعی 

 زستانرامين خو

هـاي  راهبردهاي مـثرر در بكـارگيري فنـاوري    114

ــيار  ــوزش سـ ــش  (M-learning)آمـ در بيـ

 كشاورزي

 ناهید فروشانی 

 پوربهمن خسروی 

همايش جهاد اقتصادي با محوريت 

دانشگاه  -كشاورزي و منابع طبيعی

 6033اسفند  -ياسوج –پيام نور 

هـاي اطالعـاتی و ارتبـاطی    هاي فناوريتوانايی 115

(ICT) در بيش كشاورزي 

 خدیجه سلیمانی

، مسعود پوربهمن خسروی 

 برادران، منصور غنیان

" 
 

 " زهرا گودرزینقش و اهميت صـندو  هـاي خـرد اعتبـارات      116
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 پوربهمن خسروی روستايی در تأمين مالی زنان روستايی

117  

 نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايی

خدیجه  -ياسمين حسينی

 همن خسروی پورب-سلیمانی

 اميد محراب قوچانی

" 

مديريت منابع آب، راهكاري بـراي مبـارزه بـا     111

 خشكسالی در راستاي توسعه كشاورزي

 کبری شبانی 

 پوربهمن خسروی 

 

" 

بررسی پيامـدهاي توسـعه پايـدار گردشـگري      112

 روستايی در ايران با تأكيد بر اشتاال

 شیدا جهانگیری 

بهاره ، پوربهمن خسروی

 عابدی

 
" 

 

 منتهی بوعذار در توسعه كشاورزي پايدار GISكاربرد  121

 پوربهمن خسروی 

" 

از سـوي   ICTبررسی عوامل مثرر بر بكارگيري  121

 روستائيان

 رقیه یوسفی حاجیوند

 پوربهمن خسروی

" 

اجتمااعی جایگااه صانعت     –بررسی اقتصادی  122

 توریسم )گردشگری( در جوامع روستایی

 ریان دهکردیفاطمه عسگ

 پوربهمن خسروی

" 

مندی شاغلی بار بهباود فعالیات     نقش رضایت 128

 مروجان کشاورزی

 رباب حق پرست

 پوربهمن خسروی 

" 

124  

 موانع توسعه پايدار روستايی

 شيدا جهانگيري

 پوربهمن خسروي

ای توسعه پایدار نخستین همایش منطقه

ها و منابع طبیعی غرب کشور: چالش

 2932ارديبهشت  –لشتر ا -راهکارها

 ،شيدا جهانگيري توسعه پايدار گردشگري روستايی 125

 پوربهمن خسروي

" 

اكوتوريســم روســتايی و نقــش آن در توســعه  126

 پايدار

 خدیجه سبزیان مالیی

 پوربهمن خسروی

" 

سوخت هاي زيستی، راهكـاري مناسـم بـراي     127

كاهش آلودگی در كشاورزي و حركت به سـوي  

 يدار زيست محيایتوسعه پا

 کبری صادقی

 پوربهمن خسروی

" 

هـا، رويكـردي بـراي پيشـبرد توسـعه      تعاونی 121

 روستايی

 

 شيدا جهانگيري

 پوربهمن خسروي

" 

ریزی برای آمایش سرزمین در مدیریت و برنامه 122

 توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی 

 زهرا گودرزی

 پوربهمن خسروي

" 

 خديجه سبزيان ماليی ایی در مدیریت محیط زیستنقش زنان روست 181

 پوربهمن خسروي

دومين كنفرانس ملی برنامه ريزي و 

 32تهران ارديبهشتمديريت محيط زيست

كاربرد فناوري نانو در پايداري محيط زيست بـا   181

 تأكيد بر پااليش آب و فاضالب

 امينه لافيان

 پوربهمن خسروي

 
" 

در  (GIS)نقش سيستم اطالعـات جارافيـايی   182

 مديريت بحران آب

 امید مهراب قوچانی

، امین پوربهمن خسروي

 کرندی، یاسمین حسینی

 
" 

خالقيت، نوآوري و كارآفرينی در آموزش عـالی   188

 )حلقه هاي مفقوده(

 شيدا جهانگيري

 پوربهمن خسروي

اولین همایش ملی تحول و نوآوری در 

ی با تأکید بر ویژکی مدیریت آموزش عال

 58فیروزآباد اسفند -های استان فارس

هـاي شيصـيتی   هاي تقويت ويژكیبررسی راه 184

 كارآفرينی در آموزش عالی

 شيدا جهانگيري

 پوربهمن خسروي

" 

 " شيدا جهانگيريكارآفرينی به عنوان رويكـردي بـراي اشـتاال     185
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 پوربهمن خسروي دانش آموختگان بيش كشاورزي

کارآفرینی فردی در مراکز رشد بساتری بارای    186

 کارآفرینی دانش آموختگان

 امینه لطفیان

 پوربهمن خسروي

" 

زنان روستایی محور توسعه پایدار منابع طبیعی  187

 و حفاظت از محیط زیست

  -گلنار بساک هارونی

 بهمن خسروی پور

همایش منطقه ای در توسعه  نيستين

-)چالش -پایدار منابع طبیعی غرب کشور

 2932ارديبهشت  –الشتر  - ها و راهکارها(

مشارکت مردمی در مدیریت بهینه منابع آب در  181

 روستاها

 کبری شبانی

 بهمن خسروی پور

 

 

 همايش ملی توسعه روستايی

 6036شهريور  -گيالن

کنکاشی برگزیده از قوانین و مقررات مربوط باه   182

 محیط زیست و منابع طبیعی 

 ان دهكرديفاطمه عسگري

 بهمن خسروي پور

چهارمین کنگره علوم ترویج و 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

 2932كرج شهريور -ایران

شناسايی ديدگاه كاركنان در راباه بـا ويژگـی    141

هاي كارآفرينی سازمانی در مراكز آموزش عالی 

 كشاورزي استان خوزستان

 فاطمه عسگريان دهكردي

مسعود  -بهمن خسروي پور

 منصور غنيان -رادرانب

 

" 

لزوم مـديريت حفـح حوضـه هـاي آبييـز در       141

جلوگيري از فرسايش خاك و راهكارهاي مـثرر  

 بر اين بيش در ايران

 فاطمه عسگريان دهكردي

 بهمن خسروي پور

 سلیمان بهمنی قائدی

 

" 

بررسی موانـع و نارسـايی هـاي شـركت هـاي       142

ــاوره  ــدمات مش ــدگاه  خ ــاورزي از دي اي كش

 ورزانكشا

 زهرا گودرزی 

 بهمن خسروی پور

 

" 

بررسی ميزان آگاهی و رضايتمندي از عملكـرد   148

 بيمه از ديدگاه گندمكاران شهرستان اهواز

 بهاره عابدی

 بهمن خسروی پور

 مرضیه راج باال

 

" 

هـاي دانشـجويان تحصـيالت    شناسايی انگيزه 144

ــات و   ــن آوري اطالع ــت ف ــی از كاربس تكميل

 مور آموزشی و پژوهشیارتباطات در ا

 

 

 الهام طباطبایی

 بهمن خسروی پور

 آرزو طالیی

 

" 

های ضمن خدمت بر سطح دانش و تأثیر آموزش 145

مهارت مادیران تعااونی هاای تولیاد اساتان      

 خوزستان

مسعود  -بهمن خسروي پور

 عيسی ديده بان -برادران

 ناهيد فروشانی

" 

 تحليل جنسيتی، رضـايت منـدي، انتظارهـا و    146

نگرش جامعه روسـتايی در زمينـه گردشـگري    

 روستايی

 خديجه سليمانی هارونی

مسعود  -بهمن خسروي پور

 منصور غنيان -برادران

" 

سنجش ميزان مشاركت گندمكاران مناقه باوي  147

 در برنامه ريزي برنامه هاي آموزشی ترويجی

 مرضیه موسوی

 مسعود بیژنی

 بهمن خسروی پور

 

" 

هـاي تعـاونی   بر موفقيت شركتهاي مثرر عامل 141

ــتان    ــان اس ــت آزادگ ــه دش ــتايی مناق روس

 خوزستان

 -بهمن خسروی پور

 صالح عبدالهی سعیدی

 محمد آقاپور صباغی

 رقیه یوسفی حاجیوند

 
" 

بررسی عامل هاي مثرر در گرايش به كـارآفرينی در   142

ــگاه    ــی دانش ــيالت تكميل ــجويان تحص ــين دانش ب
 بهمن خسروی پور

 بهاره عابدی -میالد تقی پور

 
" 
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 كشاورزي و منابع طبيعی رامين

نقش زناان روساتایی شهرساتان باغملاک در      151

 بازیافت پسماندهای محصوالت

بهمن  -فاطمه كاظمی

 امينه لافيان - خسروي پور

 
" 

ــر توريســم و نقــش آن در توســعه  151 تحليلــی ب

اقتصادي نواحی روسـتايی   منـاطق روسـتايی    

 بيش كن

بهمن ران ، زهرا كرمی بنما

 ، منصور غنيانخسروي پور

 مسعود برادران

 
" 

 (SEMs)توسعه بنگاه هاي كوچک و متوسـط   152

 كشاورزي با رويكرد كارآفرينانه

 زینب رضوانی نیا

 بهمن خسروي پور

نخستین همایش ملی مهارت آموزی 

 51تهران خرداد  -و اشتغال در ایران

 آموزش كارآفرينی 158

 ها و راهكارها مفاهيم، ضرورت، چالش

 بهاره عابدی

 بهمن خسروي پور  

 

 

اولین همایش ملی کارآفرینی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 1251آبان  -خمینی شهر

 كارآفرينی سازمانی  154

 )عوامل پيش برنده و بازدارنده(

 رقیه یوسفی حاجیوند

 بهمن خسروي پور  

اولین همایش ملی کارآفرینی 

 احد دانشگاه آزاد اسالمی و

 1251آبان  -خمینی شهر

تحلیل نقش آموزش عاالی در اشاتغال داناش     155

 آموختگان )با تأکید بر کارآفرینی(

شیدا جهانگیری، مسعود 

 بهمن خسروي پور   برادران،

 منصور غنيان

" 

اکوتوریساام گااامی بااه سااوی توسااعه پایاادار  156

 روستایی

 مرضيه مصافی نژاديان

 بهمن خسروي پور

ملی توسعه پايدار  نيستين همايش

 88ارديبهشت  -كرمانشاه -روستايی

تحليل نقش تسهيلگران در افـزايش مشـاركت    157

زنان روستايی به منظـور پيشـرفت در توسـعه    

  پايدار كشاورزي

 فاطمه عسكريان دهكردي

 پوربهمن خسروي

اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و 

  تولید محصول سالم

 1285آذر  –اصفهان 

حليل عوامل روان شناختی مثرر بر كارآفرينی ت 151

 در توسعه پايدار 

 فاطمه عسگریان دهکردی

مسعود   -پوربهمن خسروي

 منصور غنیان  –برادران 

 
" 

خصوصی سازي شبكه هاي آبياري و زهكشی  152

 راهكاري در مقابله با شرايط خشكسالی 

 

 

 امینه لطفیان

 بهمن خسروی پور

ی در اولین همایش ملی کشاورز

رامهرمز  -شرایط محیطی دشوار

 1251اردیبهشت 

كلينيک هاي تيصصی، راهبردي مفيد در جهت  161

 استانداردسازي كيفيت بسته بندي

 مطهره آبادی خواه

 بهمن خسروی پور

آزاده  -حسین ابراهیمی

 بخشی

اولین همایش ملی الکترونیکی 

 سالمت، ایمنی و امنیت غذایی

 52بهمن ماه  -تهران 

بررسی چالش ها و راهكارهاي موجود در حياه  161

توسعه كشاورزي ارگانيک در ايران، رويكردي 

 نو در جهت تأمين امنيت غذايی

 بهمن خسروی پور

مطهره  -حسین ابراهیمی

 آزاده بخشی -آبادی خواه 

همایش آالینده های کشاورزی و 

سالمت غذایی، چالش ها و راهکارها 

 52دانشگاه رامین خوزستان اسفند 

 فروغ علیقلی نقش كشاورزي ارگانيک در سالمت انسان 162

 پور بهمن خسروی 

 

" 

امنيت غذايی براي نسل امروز و نسل هاي  168

 آينده

-بهمن خسروی –بهنام همتی

 پور  صدیقه احمدیان

اولین همایش ملی الکترونیکی 

 سالمت، ایمنی و امنیت غذایی

 52بهمن ماه  -تهران 

كشاورزي ارگانيک )زيسـتی( در  نقش و اهميت  164

 تنوع زيستی

 بهنام همتی

 پور  بهمن خسروی 

اولین همایش سراسری کشاورزی و 

همدان  -نابع طبیعی پایدارم
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 1252بهمن

 بهنام همتی ضرورت و اهميت توسعه پايدار روستايی 165

 پور  بهمن خسروی 

 

" 

نقش آموزش و ترويج در استان فرهنگ سـازي   166

 آب در بيش كشاورزي مصرف بهينه

 مطهره آبادی خواه

 بهمن خسروی پور

 حسین ابراهیمی

 

" 

ضرورت بكارگيري مديريت دانش در سازمانهاي  167

 دولتی

 بهمن خسروی پور

 الهام خسروی پور

 

ششمین کنفرانس ملی مدیریت 

 تهران -52اسفند  7و  4 -دانش 

 غالمرضا مرداسی گردشگري روستايی   161

 ربهمن خسروی پو

 

 

ملی توریسم و گردشگری همایش اولین 

 28/2/52سبز در ایران 

 دانشکده شهید مفتح همدان

اررات خشكسالی بر كشاورزي و توسعه پايـدار   162

 كشاورزي

 طاهره زبیدی

 بهمن خسروی پور

 همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

سازمان نظام  52فروردین  -تهران

 مهندسی کشاورزی

آموزش كشـاورزي در سـالمت و   نقش ترويج و  171

 امنيت غذايی

 زینب مهمد کربالیی

 بهمن خسروی پور

 
" 

 مبارکه اللی كشاورزي ارگانيک گامی به سوي امنيت غذايی 171

 بهمن خسروی پور

 

" 

نقش گردشگري روسـتايی در توسـعه پايـدار     172

 روستايی 

 زینب خادمی

مریم   -پوربهمن خسروی

 برزگر

 

" 

ــورا  178 ــاركت ش ــترش  مش ــالمی در گس هاي اس

فعاليتهاي ترويج كشاورزي در راستاي توسـعه  

 پايدار

 حبیبه نظامدوست

 بهمن خسروی پور

 

" 

تأرير و نقش كشـاورزي پايـدار در حفاظـت از     174

 محيط زيست

 زهرا عیسوند زیبایی

 بهمن خسروی پور

 

" 

بررسی راهكارهاي آموزشـی مـثرر در توسـعه     175

ش عــالی علمــی كــارآفرينی در مراكــز آمــوز

 كاربردي كشاورزي

 محمدرضا سلیمانپور

 بهمن خسروی پور

سومین همایش ملی و دومین همایش بین 

 المللی مهارت آموزی و اشتغال

 52اردیبهشت 

 زینب مهمدی کربالیی تحليل مبانی و اصول پدافند غيرعامل 176

بهمن  -مسعود برادران 

 منصور غنيان -پور خسروي

افند غیرعامل و اولین همایش ملی پد

 دانشگاه کاشان -علوم انسانی

 52اردیبهشت 

تبيين نقش هريک از مثلفه هاي برنامه درسـی   177

در ارربيشی دوره آموزشی مقاـع كارشناسـی   

 رشته ترويج و آموزش كشاورزي

 فیض اهلل منوری فرد

 مسعود برادران -الله صالحی

 پوربهمن خسروي 

در اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت 

دانشگاه صنعتی  -نظام های آموزشی

 52تهران اردیبهشت  -شریف

 

راهكارهاي بهينه سازي مديريت منـابع آب در   171

 كشاورزي با رويكرد توسعه پايدار

 مرضیه موسوی

 بهمن خسروی پور

اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف 

 52دانشگاه گرگان اسفند  –آب 

ظـارت،  بررسی وضـعيت موجـود كاركردهـاي ن    172

ــديران   ــالی م ــا  ع ــابی در س ــرل و ارزي كنت

آموزشی از ديدگاه اعضاي هيأت علمی ) مـورد  

 ماالعه: مراكز آموزش عالی كشاورزي(

 مرضیه موسوی

 بهمن خسروی پور

 مسعود برادران

 سعید محمدزاده

 ششمین همایش ملی آموزشی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 

 52اردیبهشت  –

  مرضیه موسویأرير دوره هاي آموزش ضمن خدمت در واكاوي ت 111

" 
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توانمندي از ديدگاه كاركنان دانشگاه كشاورزي 

 و منابع طبيعی رامين خوزستان

 بهمن خسروی پور

 منصور غنیان

شناسايی ديدگاه دانشجويان كارشناسی ارشـد   111

دانشــگاه كشــاورزي و منــابع طبيعــی رامــين 

مـل و  خوزستان نسبت به وضـعيت موجـود عوا  

 نشانگرهاي ارزيابی درونی

 مرضیه موسوی

 افسانه ملکی

 مسعود برادران

 بهمن خسروی پور

 

" 

نقــش گردشــگر روســتايی در توســعه پايــدار  112

 روستايی )پوستر(

 سجاد طاهرخانی

 بهمن خسروی پور 

 افشین مولودی 

 

اولین همایش ملی توریسم و گردشگری 

 28/2/52سبز در ایران 

 ح همداندانشکده شهید مفت

گردشــگري روســتايی منبــع درآمــدي بــراي  118

 روستائيان

 مریم خسروزادیان

 بهمن خسروی پور 

 

 

اولین همایش ملی توریسم و گردشگری 

 28/2/52سبز در ایران 

 دانشکده شهید مفتح همدان

بررسی اررات نامالوب گردوغبـار بـر سـالمت     114

 انسان و راهكارهاي مقابله با آن )پوستر(

 یسوند زیباییزهرا ع

 بهمن خسروی پور 

 سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران

 52بهمن  –دانشگاه شهید چمران اهواز 

نقش و اهميت گردشگري روستايی در توسـعه   115

 پايدار مناطق روستايی ايران

 مبارکه اللی

 بهمن خسروی پور 

اولین همایش ملی گردشگری سرمایه 

اصفهان  -های ملی و چشم انداز آینده

 52بهمن 

مزايــاي اســتفاده از پســاب تصــفيه شــده در  116

 كشاورزي

 فاطمه طاهری

 بهمن خسروی پور

 -همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

 52تهران اردیبهشت 

نانو تكنولوژي، راهبردي در جهت توسعه پايدار  117

 كشاورزي نوين

 بهمن خسروی پور

 حسین ابراهیمی

 مطهره آبادی خواه

ی نانوتکنولوژی، مزایا و اولین همایش مل

 -دانشکده شهید مفتح همدان -کاربردها

 52اسفند 

111  

آموزش كشاورزي كليد توسعه پايدار در محـيط  

 زيست

 حسین ابراهیمی

 بهمن خسروی پور

 مسعود برادران

 مطهره آبادی خواه

اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت 

کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی 

 -ده شهید مفتح همداندانشک -پایدار

 52اسفند 

پارك هاي علـم و فنـاوري، پاسـيی بـه نيـاز       112

دانشگاهيان كارآفرين، گامی به سوي توسـعه و  

 )پوستر( اشتاال پايدار

 

 پوربهمن خسروی

 کبری شبانی

سومین همایش ملی و دومین همایش بین 

المللی مهارت آموزی و اشتغال تهران 

 52شت سازمان فنی و حرفه ای اردیبه

ــذار در   121 ــی تأريرگ ــاي آموزش ــی روش ه بررس

ــش    ــدگاه دان ــجويان از دي ــارآفرينی دانش ك

آموختگان دانشگاه كشاورزي و منـابع طبيعـی   

 رامين خوزستان )پوستر(

 بهمن خسروی پور

منصور  -مسعود برادران 

 غنیان

 کبری شبانی -حامد صفاری

 

" 

شناســايی موانــع اشــتاال دانــش آموختگــان  121

ي از ديـدگاه اعضـاي هيـأت علمـی و     كشاورز

دانشجويان دوره هاي تحصيالت تكميلی: مورد 

ماالعه دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعی رامين 

 )پوستر(خوزستان 

 

 بهمن خسروی پور

 بهاره عابدی

 

" 

هاي توسـعه گردشـگري در روسـتاهاي    چالش 122

 مجاور درياچه اروميه

 باقر نیکجو

 بهمن خسروی پور

ش ملی توریسم و گردشگری اولین همای

 52همدان اردیبهشت  -سبز در ایران

لزوم نهادينه سازي مـديريت دانـش در مراكـز     128

 آموزش عالی كشور

 زینب مهمدی کربالیی

 پوربهمن خسروی

کنفرانس ملی تحول و نوآوری در 

 توانمندسازی مدیریت

 شیراز – 1252پنجم تیرماه 
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 مسعود برادران

124  

 ريسمكارآفرينی و تو

 

 زهرا عیسوند زیبایی

 بهمن خسروی پور

های نوین در اولین همایش ملی افق

توانمندسازی و توسعه پایدار معماری، 

عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست 

 شهری و روستایی 

 همدان - 1252نهم مرداد 

گردشگري روستايی راهبردي در جهت توسـعه   125

 پايدار روستايی

 زهرا عیسوند زیبایی

 بهمن خسروی پور

 

" 

 

برنـده و بازدارنـده پـذيرش    تبيين عوامل پيش 126

تجارت الكترونيک از ديـدگاه اعضـاي شـركت    

اي فنــی و مهندســی هــاي خــدمات مشــاوره

 كشاورزي شهرستان اهواز

 مرضیه موسوی

 بهمن خسروی پور

 علی سرخی

همایش ملی مهندسی رایانه و 

 مدیریت فناوری اطالعات

 تهران -1252هشتم خرداد 

راهكارهاي مديريت بحران با رويكـرد پدافنـد    127

 غيرعامل

 زينم مهمدي كرباليی

 مسعود برادران

 بهمن خسروي پور

 منصور غنيان

 پايا المللی نيارش شهركنفرانس بين

 30خرداد 

اولويت بندي راهكارهـاي ارزشـيابی و بهبـود     121

كيفيت فرايند برنامه ريزي درسی آموزش عالی 

 از ديدگاه اعضاء هيأت علمی كشاورزي 

 بهاره عابدی

 مسعود برادران

 بهمن خسروی پور

علوم ترويج و آموزش پنجمين كنگره 

كشاورزي و منابع طبيعي ايران و اولين 

كنفرانس بين المللي خدمات مشاوره اي 

شهريور  11-19روستايي در آسيا و اقيانوسيه 

 دانشگاه زنجان – 1929

ر آموزش عالی راهبـردي  تحول برنامه درسی د 122

 جهت نيل به توسعه فرهنگ كارآفرينی 
بهمن   -مطهره آبادی خواه

مسعود  -خسروی پور

 برادران

 فیض اله منوری فرد

 
" 

چالش هاي حفح منابع طبيعـی در گردشـگري    211

 روستايی

 خدیجه سلیمانی هارونی

 بهمن خسروی پور

 

" 

ع جايگاه اكوتوريسم در مـديريت پايـدار منـاب    211

 طبيعی

 حبیبه نظامدوست

 بهمن خسروی پور

 

" 

 

بررسی عوامل محيای، اجتمـاعی و اقتصـادي    212

مثرر در كارآفرين شدن تعاونی هاي كشـاورزي  

 خوزستان

 

 زهرا گودرزی

 بهمن خسروی پور

 نوذر منفرد

  

" 

بررسی نقش صندو  اعتبارات خرد روستايی بر  218

 اشتاال زنان روستاهاي شهرستان باغملک 

 آمنه سواري ممبنی

 بهمن خسروی پور

 

" 

ترويجـی بـر    -بررسی تأرير دوره هاي آموزشی 214

ــدمكاران   ــار گن ــرش و رفت ــش، نگ ــود دان بهب

درخصوم امنيت غذايی، مورد ماالعـه: شـمال   

 خوزستان  

 منصور غنيان -كبري شبانی 

 مسعود برادران

 بهمن خسروي پور 

 نوشين زندي سوهانی

 

" 

-بهمن خسروي –مريم برزگر  وستايی با تأكيد بر فقر روستايیموانع توسعه ر 215

 پور

 زينم خادمی

 
" 

 خديجه سليمانی هارونی زنان موفق كارآفرين در جهان 216

 بهمن خسروی پور

 
" 
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 منصور غنیان

ــذيرش تجــارت   217 ــر پ ــثرر ب ــل م  بررســی عوام

الكترونيــک از ديــدگاه اعضــاي شــركت هــاي 

ی كشـاورزي  خدمات مشاوره اي فنی و مهندس

 شهرستان اهواز

 مرضيه موسوي

 بهمن خسروي پور

 علی سرخی

 
" 

تحليل وضعيت كاركرد برنامه ريـزي در سـا     211

مديران عالی آموزشی)ماالعه: مـوردي مراكـز   

آموزش عالی كشاورزي و منابع طبيعی اسـتان  

 خوزستان(

 مرضيه موسوي

 بهمن خسروي پور

 مسعود برادران

 سعيد محمدزاده

 
" 

تحليل نقـش رفتـار آموزشـگر بـر پيشـرفت       212

تحصيلی دانشجويان كشاورزي و تـدوين يـک   

 مدل نظري

 فيض اله منوري فرد

 بهمن خسروي پور

 بهاره عابدي -الله صالحی

 
"  

 ناهيد فروشانی نقش فناوري هاي سيار در آموزش كشاورزي 211

 بهمن خسروي پور

 بهاره عابدي

 
" 

رفتار سبزيكاران تبيين وضعيت دانش، نگرش و  211

)مـورد ماالعـه:   نسبت بـه كشـاورزي ارگانيـک    

 شهرستان باوي در استان خوزستان(

 بهمن خسروي پور

 مرضيه موسوي

 علی سرخی

 
" 

 غالمرضا مرداسی نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايی 212

 بهمن خسروي پور

 -اولين همايش ملي گردشگري، درآمد و فرصت
 3030شهريور  03همدان 

نقش ترويج در توسعه پايدار كشاورزي با تأكيد  218

 بر مشاركت

 هاجر زائري

 بهمن خسروي پور

 بهنام همتی

همايش ملي تغييرات اقليم و مهندسي توسعه پايدار 

 3030تيرماه  5همدان  –كشاورزي و منابع طبيعي 

 شهربانو گرزين نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايی 214

 بهمن خسروي پور

 شين مولودياف

 -اولين همايش ملي گردشگري، درآمد و فرصت
  30شهريور 

 دانشكده شهيد مفتح همدان

 افشين مولودي بحران آب و راهكارهاي مقابله با آن 215

 بهمن خسروي پور

 شهربانو گرزين

همايش ملي تغييرات اقليم و مهندسي توسعه 
 همدان 30تيرماه  -كشاورزي و منابع طبيعي پايدار

كارآفرينی گذرگاهی براي رسـيدن بـه توسـعه     216

 روستايی

 مريم خسروزاديان

 بهمن خسروي پور

 -همايش ملي فرهنگ و توسعه كارآفريني
 دانشگاه پيام نور ياسوج 30مهرماه 

نقش كارآفرينی و تأرير آن بـر توسـعه پايـدار     217

 روستايی

 

 مريم برزگر

 بهمن خسروي پور

 
" 

ی و تأرير آن بر توسعه تحليلی بر نقش كارآفرين 211

 پايدار روستايی

 زينم خادمی

 بهمن خسروي پور

 
" 

در  (ICT)كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطـات   212

 محيط زيست و توسعه پايدار روستاها

 زينم خادمی

 بهمن خسروي پور

 مريم برزگر

دومين همايش سراسري محيط زيست، انرژي 
 3030تهران  -و پدافند زيستي

ــراي   صــنايع 217 ــاري ب ــوان راهك ــه عن دســتی ب

 كارآفرينی روستايی

 سميه كردعلی وند

 بهمن خسروي پور

كشاورزي و منابع  دومين همايش سراسري

 13/7/30تهران  -طبيعي

نقش برنامه ريزي در كنترل چالش هاي زيسـت   211

 محيای

 هادي رونده

 بهمن خسروي پور

 سجاد طاهرخانی

 
" 

كنفرانس ملي پويايي مديريت توسعه  زينم مهمدي كرباليیابع انسـانی در  ضرورت مديريت استراتژيک من 212
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 مسعود برادران بهبود عملكرد سازمان

 بهمن خسروي پور

 03/7/30شيراز  -اقتصادي و مديريت مالي

مديريت نوين روستايی )كاركرد، چـالش هـا و    221

 راهكارها(

 بهمن خسروي پور

 رقيه يوسفی حاجيوند

 
" 

يهــاي روســتايی زنــان در توســعه نقــش تعاون 221

 كارآفرينی روستايی

 سميه كردعلی وند

 بهمن خسروي پور 

 سجاد طاهرخانی 

كنفرانس ملي كارآفريني و نوآوري 
 30آبان  0 -استراتژيك

 دانشگاه شهيد بهشتي تهران

 افشين مولودي ويژگی ها و خصلت هاي افراد كارآفرين 222

 بهمن خسروي پور

نگ و توسعه اولين همايش ملي فره
ياسوج دانشگاه پيام  3030مهر 12كارآفريني 

 نور

شناسايی وضعيت موجود برخـی ويژگـی هـاي     228

عمده روانشناختی كارآفرينانه و متايرهاي مثرر 

 بر توسعه روحيه كارآفرينی

 مسعود برادران -بهاره عابدي

 بهمن خسروي پور

 يداله مهرعليزاده

ديريت نخستين كنفرانس ملي آينده پژوهي، م
 و توسعه

 30مهرماه  -شيزاز 

بررسی اجمالی محيط زيسـت در ايـران حـول     224

 محور آلودگی آب

 مريم برزگر

 بهمن خسروي پور

اولين كنگره ملي زيست شناسي و علوم 
 طبيعي ايران

 تهران -30آبان 

كشاورزي ارگانيک و استفاده از كود كمپوسـت   225

 به منظور تأمين سالمت غذايی

 

  علی سرخی

 بهمن خسروي پور

 اولين همايش ملي الكترونيكي 
 سالمت، ايمني و امنيت غذايي

 تهران -3031بهمن ماه 

 سيد احمد محمدي نيا اهميت توسعه گردشگري در مناطق روستايی 226

 بهمن خسروي پور

 بهنام همتی

اولين همايش ملي توريسم و گردشگري سبز 
 در ايران

 همدان -3030ارديبهشت  

مــديريت و برنامــه ريــزي غيرعامــل در  نقــش 227

 مديريت بحران

 مسعود برادران

 بهمن خسروي پور

 محمد رواحی نژاد

اولين همايش ملي پدافند غيرعامل و علوم 
 انساني

 كاشان -3030ارديبهشت 

تحليل ضرورت پدافند غيرعامـل در مـديريت    221

 بحران

 زينم مهمدي كرباليی

 مسعود برادران

 بهمن خسروي پور

 ور غنيانمنص

 
" 

عملكرد شناسايی و پايش خشكسالی در جهت  222

 مبارزه با آرار ميرب آن

 بهاره عابدي

 بهمن خسروي پور

 فيض اله منوري فرد

 اولين همايش ملي بهينه سازي مصرف آب
 گرگان -3031اسفند 

خشكسالی در مراتع و استراتژي هاي مقابله بـا   281

 آن

 غالمرضا مرداسی

 بهمن خسروي پور

مايش ملي تغييرات اقليم و مهندسي توسعه ه
 -3030پايدار كشاورزي و منابع طبيعي تيرماه 

 همدان

توسـعه پايـدار راهكـاري بـراي دسـتيابی بـه        281

 حفاظت از محيط زيست

 صبا فاضلی زاد

 بهمن خسروي پور

 

اولين همايش ملي افق هاي نوين در 
توانمندسازي و توسعه پايدار معماري، عمران، 

ري، انرژي و محيط زيست شهري و گردشگ
 همدان -3030روستايي مردادماه 

 صبا فاضلی زاد در مديريت محيط زيست شهري GISكاربرد  282

 بهمن خسروي پور

 
" 

صنايع دستی بعنوان راهكاري براي كـارآفرينی   288

 روستايی

 سميه كردعلی وند

 بهمن خسروي پور

دومين همايش سراسري كشاورزي و منابع 
 تهران -3030پايدار مهرماه  طبيعي

بررسی اجمالی محيط زيسـت در ايـران حـول     284

 محور آلودگی آب

 مريم برزگر

 بهمن خسروي پور

اولين كنگره زيست شناسي و علوم طبيعي 
 ايران

 تهران -3030آذرماه 
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تحليل و مقايسه ارـرات كشـاورزي متـداول و     285

 كشاورزي ارگانيک با تأكيد بر سالمت

 يرحامد دستگ

 بهمن خسروي پور

همايش ملي توسعه اقتصاد كشاورزي با 
رويكرد عزم ملي و مديريت جهادي آذرماه 

 تهران -3030

 مريم خسروزاديان كشاورزي ارگانيک ميانبري براي امنيت غذايی 286

 بهمن خسروي پور

همايش ملي مباحث نوين در كشاورزي 
 تهران -3030فروردين ماه 

يــد روســتايی در بيــش نقــش تعاونيهــاي تول 287

 كشاورزي

 زينم مهمدي كرباليی

 بهمن خسروي پور

 
" 

گردشگري مذهبی روستايی  رويكردي نوين در  281

 رهيافت توسعه روستايی

 سميه كردعلی وند 

 بهمن خسروي پور

 شهريانو گرزين

 
" 

راهكارهاي توسعه پايدار كشاورزي در مقابله با  282

 خشكسالی

 مباركه اللی

 پور بهمن خسروي

 
" 

 حبيبه نظام دوست تأرير فرسايش هاي بادي بر محيط زيست 241

 بهمن خسروي پور

 
" 

كشاورزي پايدار و نقش آن در كاهش پيامدهاي  241

 نامالوب كشاورزي متعارف

 زهرا عيسوند زيبايی

 بهمن خسروي پور

 
" 

كشاورزي ارگانيک شيوه اي براي حفح پايداري  242

 محيط زيست

 زيبايیزهرا عيسوند 

 بهمن خسروي پور

 

 
" 

تحليل نقش سازمان هاي مردم نهاد در حفاظت  248

 پايدار محيط زيست

 هادي رونده

 بهمن خسروي پور

 فيض اله منوري فرد

 
" 

 مريم برزگر موانع توسعه روستايی با تأكيد بر فقر روستايی 244

 بهمن خسروي پور

 زينم خادمی

همايش ملي توسعه اقتصاد كشاورزي با 
ويكرد عزم ملي و مديريت جهادي آذرماه ر

 تهران -3030

بررسی پديده گردو غبار و پيامـدهاي زيسـت    245

 محيای آن

 سيده زهره محمدي

 بهمن خسروي پور

اولين كنفرانس بين المللي مهندسي محيط 
 تهران -3030زيست بهمن ماه 

ــدار   246 ــعه پاي ــماند در توس ــديريت پس ــش م نق

 كشاورزي

 صبا فاضلی زاد

 همن خسروي پورب

اولين همايش ملي جغرافيا، گردشگري، منابع 
 -3030طبيعي و توسعه پايدار بهمن ماه 

 تهران

نقش سازمان هاي غيردولتی در توسعه پايـدار   247

 كشاورزي

 صبا فاضلی زاد

 بهمن خسروي پور

 
" 

 خشكسالی و تأريرات آن بر توسعه پايدار 241

 

 

 صبا فاضلی زاد

 بهمن خسروي پور

 
" 

واكاوي ارربيشی دروس عملی كشاورزي از نظر  242

دانشجويان كشاورزي و منابع طبيعی دانشـگاه  

 پيام نور نهاوند

 سهيال پورجاويد

 بهمن خسروي پور

اولين همايش مديريت آموزش و پيشرفت 
 3032اصفهان ارديبهشت  -علمي

 

تأملی بر نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافنـد   251

 يش كشاورزيغيرعامل در توسعه ب

 زينم مهمدي كرباليی

 مسعود برادران

 بهمن خسروي پور

 منصور غنيان

كنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهكارها و 
چالش ها با محوريت كشاورزي، منابع طبيعي، 

 -3030محيط زيست و گردشگري اسفندماه 
 تبريز

نقــش كشــاورزي ارگانيــک در توســعه پايــدار  251

 كشاورزي

 هاجر زائري

 بهمن خسروي پور

اولين كنگره سراسري فناوري هاي نوين 
 تهران -3030ايران بهمن ماه 

  هاجر زائري نقش بيمه در توسعه كشاورزي 252
" 
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 بهمن خسروي پور

 بهنام همتی

 (IT)بررسی نقش فناوري اطالعات و ارتباطات  258

 در توسعه روستايی

 بهنام همتی

 بهمن خسروي پور

 هاجر زائري

 
" 

بيمه كشاورزي سازوكاري مناسم در مـديريت   254

 ريسک

 بهمن خسروي پور

 زينم مهمدي كرباليی

اولين سمپوزيوم بين المللي علوم مديريت با 
 -3030محوريت توسعه پايدار اسفندماه 

 تهران

تحليلی بر ضـرورت برنامـه ريـزي و مـديريت      255

 پدافند غيرعامل در بيش كشاورزي

 زينم مهمدي كرباليی

 برادرانمسعود 

 پوربهمن خسروي

 منصور غنيان

 
" 

 مريم برزگر نقش كارآفرينی در توسعه روستايی 256

 پوربهمن خسروي

اولين همايش ملي فرهنگ و توسعه 
ياسوج دانشگاه پيام  3030مهر 12كارآفريني 

 نور

تحليلی بر نقش كارآفرينی و تأرير آن بر توسعه  257

 پايدار روستايی

 زينم خادمی

 پوررويبهمن خس

 
" 

در  (ICT)كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطـات   251

 محيط زيست و توسعه پايدار روستا

 زينم خادمی

 بهمن خسروي پور

 مريم برزگر

 

دومين همايش سراسري محيط زيست، انرژي 
 و پدافند زيستي

 تهران -3030مهرماه 

شناسايی وضعيت برخـی ويژگـی هـاي عمـده      252

نه و متايرهاي مـثرر بـر   روانشناختی كارآفرينا

 توسعه روحيه كارآفرينی

 بهاره عابدي

 مسعود برادران

 پوربهمن خسروي

 يداله مهرعليزاده

 
نخستين كنفرانس ملي آينده پژوهي، مديريت 

 و توسعه
 شيراز -3030مهرماه 

نقش گردشگري روسـتايی در بهبـود معيشـت     261

 پايدار

 غالمرضا مرداسی

 بهمن خسروي پور

 
" 

 عليرضا احمدي انع و مشكالت گردشگري در ايرانمو 261

 بهمن خسروي پور

اولين همايش ملي جغرافيا، گردشگري، منابع 
 -3030طبيعي و توسعه پايدار بهمن ماه 

 تهران

فناوري نـانو راهـی بـه سـوي توسـعه پايـدار        262

 كشاورزي

 زينم خادمی 

 بهمن خسروي پور

اولين كنگره ملي زيست شناسي و علوم 
 تهران -3030ايران آذرماه  طبيعي

نقــش كــارآفرينی دانشــگاهی در توســعه     268

 كارآفرينی فناورانه

 

 

 زينم خادمی 

 بهمن خسروي پور

 سميه كردعلی وند

 
" 

بكارگيري پساب در آبياري كشـاورزي: عوامـل    264

 پيش برنده و بازدارنده

 بهمن خسروي پور

 رقيه يوسفی حاجيوند

هندسي محيط اولين كنفرانس بين المللي م
 تهران -3030زيست بهمن ماه 

 الهام خسروي پور كسم و كار خانگی رويكردي براي اشتاال 265

 بهمن خسروي پور

 -دومين همايش ملي مديريت كسب و كار
 همدان -3030بهمن ماه 

بررسی اررات اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و زيست  266

يی محيای دفاتر فناوري اطالعات و ارتباطات روسـتا 

 بر جوامع ميزبان با تأكيد بر توسعه پايدار روستايی

 حامد دستگير

 بهمن خسروي پور

سومين همايش ملي توسعه پايدار روستايي؛ 
 همدان -3030مردادماه 

لزوم نهادينه سازي مـديريت دانـش در مراكـز     267

 آموزش عالی كشور

 زينم مهمدي كرباليی

 پوربهمن خسروي

 مسعود برادران

ول و نوآوري در توانمندسازي كنفرانس تح
 مديريت

 شيراز -3030تيرماه 
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كاربسـت مـديريت دانـش سـازمانی )مفهـوم،       261

 ضرورت و چالش ها(

 بهمن خسروي پور

 كبري شبانی

 بهاره عابدي

 اولين همايش ملي مديريت و كسب و كار 
 همدان -3031بهمن ماه 

مديريت دانـش گـامی مـثرر جهـت توسـعه و       262

 نپيشرفت سازما

 بهمن خسروي پور

 زينم مهمدي كرباليی

 اولين همايش ملي مديريت و كسب و كار 
 همدان -3031بهمن ماه 

 پوربهمن خسروي كشاورزي ارگانيک ضرورتی اجتناب ناپذير 271

 مسعود برادران

 خديجه سليمانی هارونی

 همايش ملي علوم وفنون كشاورزي
 مالير -3031اسفندماه 

هـاي آبيـاري در بيـش     لزوم مديريت شـبكه  271

 ي خشكسالیكشاورزي در دوره

 زينم مهمدي كرباليی

 پوربهمن خسروي

 
" 

 حبيبه نظامدوست كشاورزي ارگانيک با هدف بهبود امنيت غذايی 272

 پوربهمن خسروي

همايش ملي آالينده هاي كشاورزي و 
 سالمت غذايي، چالش ها و راهكارها

 مالثاني -دانشگاه رامين -31اسفند 

آسيم هاي سبک زنـدگی اسـالمی از ديـدگاه     278

 رهبر معظم انقالب اسالمی

 خديجه سليمانی هارونی

 پوربهمن خسروي

 مسعود برادران

اولين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و 
روانشناسي، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي 

 ايران
 قم -30اسفند

 یزينم مهمدي كربالي مديريت منابع آب در كشاورزي 274

 پوربهمن خسروي

 مسعود برادران

اولين كنگره بين المللي كشاورزي سالم، 
 تغذيه سالم، جامعه سالم

 تهران -1332فوريه 
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" 

 زينم مهمدي كرباليی  271

 مسعود برادران

 پوربهمن خسروي

 اولين كنفرانس بين المللي

پايداري منابع  تعاونی آبييزداري راهی به سوي 272

آب و خاك مورد ماالعه: شركت تعاونی 

 آبييزداران دژكرد

 نعيمه زاللی 

 بهمن خسروي پور

 عادل زارع

فرانس بين المللي علوم، مهندسي و فناوري هاي كن
  محيط زيست

 تهران – 31ارديبهشت 

بررسی پديده گردوغبار و پيامدهاي زيست  211

 محيای آن

 سيده زهره محمدي

 بهمن خسروي پور

اولين كنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست 
 تهران - 31بهمن ماه  -

 توسعه گردشگري روستايی با رويكرد 211

 گردشگري پايدار

 پريسا بياتی

 بهمن خسروي پور

سومين همايش ملي گردشگري،جغرافيا و محيط 
 زيست پايدار

 همدان -31ارديبهشت 

پيشرفت تحصيلی، خودكارآمدي و عوامل  212

 آموزشی مثرر بر آن در نظام آموزش عالی

 ميثم رافع

 بهمن خسروي پور

 سيدعلی موسوي

 مريم روزبهانی

 
ي مديريت آموزش و پيشرفت اولين همايش مل

 اصفهان -31علمي ارديبهشت 

اهميت كشت گياهان دارويی و توليد فراورده  218

 هاي آن در كشاورزي

 بهمن خسروي پور

 عبدالرضا سياهپوش

 همايش ملي گياهان دارويي و داروهاي گياهي
 تهران -2931خرداد 
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 زينم مهمدي كرباليی

محيط  اهميت مديريت تاالب ها در بهبود 214

 زيست

 زينم مهمدي كرباليی

 مسعود برادران

 بهمن خسروي پور

 دومين همايش مديريت و مهندسي تاالب ها
 تهران -2931خرداد  12-15

ارزيابی تأرير مديريت مواد زائد جامد و  215

 خارناك در حفح محيط زيست

 زينم مهمدي كرباليی

 بهمن خسروي پور

يط سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي مح
 زيست و منابع آب

 تهران -2931خرداد  21-22 

بررسی ويژگی هاي روان شناختی كارآفرينانه  216

هنرجويان هنرستان كشاوزي )با تأكيد بر 

 رويكرد ويژگی ها(

 رقيه يوسفی حاجيوند 

 بهمن خسروي پور

 سعيد محمدزاده

چهارمين همايش ملي و سومين همايش بين 
 المللي مهارت آموزي و اشتغال 

 تهران -2931خرداد  27

217 Reviews effects and negative impacts 

on humanhealth and agricultural 

dust phenomenon 

 بهنام همتی 

 بهمن خسروي پور

 اولين كنفرانس بين المللي كشاورزي سالم

 تهران – 1325جوالي، 

موانع و چالش هاي خالقيت و نوآوري در  211

 سازمان ها

 وي پوربهمن خسر

 زينم مهمدي كرباليی

كنفرانس بين المللي مديريت، فرهنگ و توسعه 
 اقتصادي

 مشهد 2931ارديبهشت ماه  92

خالقيت و نوآوري استلزامات آموزش عالی  212

 كارآفرين

 بهمن خسروي پور

 الهام خسروي پور

 
"          " 

شناسايی عوامل موءرر بر تدريس ارربيش  221

دانشكده مهندسی انشجويان اساتيد از ديدگاه د

زراعی و عمران روستايی، دانشگاه كشاورزي و منابع 

 طبيعی رامين خوزستان
 

 بهمن خسروي پور

 حبيبه نظامدوست

 
"        "  

 پريسا بياتی هاي آيندهامنيت غذايی براي نسل امروز و نسل 221

 بهمن خسروي پور

اولين همايش ملي تخصصي علوم كشاورزي و 
 ايران محيط زيست

 اردبيل -2931خردادماه 

كشاورزي ارگانيک و توسعه پايدار محيط  222

 زيست

 زينم رضادوست

 بهمن خسروي پور

سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و 
 كشاورزي ايران 

 همدان -2931تيرماه 

پرورش مهارت هاي اجتماعی عاملی اساسی در  228

 زيايجاد روحيه كارآفرينی دانشجويان كشاور

 ميثم رافع

 بهمن خسروي پور

 سيدعلی موسوي

 مريم روزبهانی

 تهران 2931خرداد  17

ضرورت و نقش آموزش در توسعه و بهسازي  224

 نيروي انسانی

 بهمن خسروي پور

 نصيبه پورفات 

اولين همايش اقتصاد، مديريت و علوم انساني 
 با رويكرد دانش كاربردي

 تهران 13/3/32

اورزي حفاظتی در جهت بررسی رويكرد كش 225

 توسعه پايدار

 صاد  رحمانی 

 بهمن خسروي پور

اولين كنفرانس ملي ايده هاي نوين در 
آذر  13 كشاورزي، محيط زيست و گردشگري

 اردبيل 2931

 سيد احمد هاشمی ريزگردها و اررات منفی آن ها بر انسان 226

 بهمن خسروي پور

اولين كنفرانس ملي ايده هاي نوين در 
آذر  13 زي، محيط زيست و گردشگريكشاور

 اردبيل 2931

ضرورت كاربرد و مديريت آب هاي نامتعارف در  227

 راستاي توسعه پايدار

 ملكه باورصاد قمبري

 بهمن خسروي پور

اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش 
  12 -ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار

 همدان 3032آذرماه 

زاسيون در رسيدن به توسعه پايدار اررات مكاني 221

 و كشاورزي پايدار

 احمد خداوردي 

 بهمن خسروي پور

دومين همايش ملي مكانيزاسيون و فناوري 
ارديبهشت  10و11 -هاي نوين در كشاورزي

دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي  3035
 رامين خوزستان

  نسيبه جمالینقش جوامع محلی در حفاظت از محيط زيست  222

"                         " 
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 بهمن خسروي پور ابی به توسعه پايداردر راستاي دستي

تاييرات آب و هوايی و اررات آن بر بيش هاي  811

 ميتلف با تأكيد بر بيش كشاورزي

 يوسف آزادي

 بهمن خسروي پور

دومين همايش ملي چالش ها و راهكارهاي 

دانشگاه آزاد  3032اسفند  31 –توسعه 
 واحد كهنوجاسالمي 

بررسی چالش ها و راهكارهاي مديريت نوين  811

روستايی در ايران )شوراهاي اسالمی روستا و 

 دهياري ها(

 يوسف آزادي

 بهمن خسروي پور

" 

در  ICTجايگاه فناوري اطالعات و ارتباطات  812

 اشتاال روستايی

 احمد خداوردي

 بهمن خسروي پور

" 

نيت غذايی با نقش مكانيزاسيون در تأمين ام 818

 هدف دسترسی به توسعه پايدار

 ملكه باورصاد قمبري

 بهمن خسروي پور

اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش 
 ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار

 همدان -2931بهمن 

بررسی عوامل مثرر بر توانمندسازي مديران  814

عامل تعاونی هاي كشاورزي )مورد ماالعه: 

 هواز( شهرستان ا

 مرجان نور

 بهمن خسروي پور

 طهماسم مقصودي

سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط 
 -2931زيست و كشاورزي ايران تيرماه 

 همدان

 صديقه پاك مهر تيريم محيط زيست مانعی براي توسعه پايدار 815

 بهمن خسروي پور

دومين كنفرانس بين المللي توسعه پايدار، 
 -2931ند اسف 1-2راهکارها و چالش ها 

 تبريز

نقش آموزش الكترونيكی در نظام آموزش  816

 دانشگاهی

 زهرا تيموري كوهسار

 بهمن خسروي پور

 كنفرانس ملي آموزش و توسعه منابع انساني
 اردبيل -2931آذر 25

كشاورزي ارگانيک و توسعه پايدار محيط  817

 زيست

 زينم رضادوست

 بهمن خسروي پور

محيط سومين همايش ملي پژوهش هاي 
 -2931زيست و كشاورزي ايران تيرماه 

 همدان

 مهدي شكوهی نقش كارآفرينی در توسعه پايدار روستايی 811

 بهمن خسروي پور

سومين همايش ملي انجمن هاي علمي 
دانشجويي رشته هاي كشاورزي و منابع 

دانشگاه  -2931ارديبهشت  27و  22طبيعي 
 كرج -تهران

 سميرا جابري الی كشاورزيكارآفرينی و نظام آموزش ع 812

 بهمن خسروي پور

دومين كنفرانس بين المللي آينده پژوهي، 
 -2931بهمن  25مديريت و توسعه اقتصادي 

 دانشگاه تربيت حيدريه

نقش دانش بومی در برنامه ريزي توسعه  811

 روستايی

 احمد خداوردي

 بهمن خسروي پور

دومين همايش ملي چالش ها و راهکارهاي 

دانشگاه آزاد  – 2931اسفند  28 -توسعه
 اسالمي واحد كهنوج

نقش تعاونی هاي روستايی در بازاريابی  811

 محصوالت كشاورزي

 فاطمه مالرضا قصاب

 بهمن خسروي پور

سومين كنفرانس ملي كشاورزي و توسعه 
 تهران -2931 -پايدار

 كژال خدري در توسعه پايدار كشاورزي ICTنقش  812

 بهمن خسروي پور

كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين  دومين
در علوم كشاورزي، منابع طبيعي و محيط 

 تهران -2931زيست اسفندماه 

 PCDاستراتژي برنامه ريزي درسی مشاركتی  818

 در حياه آموزش عالی كشاورزي

 بهمن خسروي پور

 فاطمه رجبيان

اولين همايش ملي مديريت، علوم تربيتي، 
 ش و پرورشروانشناسي و مطالعات آموز

 تربت حيدريه -2931اسفندماه  13 

اي، آمايش سرزمين و اهميت ريزي مناقهبرنامه 814

 آن در حفاظت از محيط زيست

 زينم رضادوست

 بهمن خسروي پور

چهارمين همايش سراسري كشاورزي و منابع 

 تهران -2931اسفندماه  –طبيعي پايدار 

815 Participated in Figteen years of 

Quality Assessment in Iram's Higher 

Education system: successes and 

Failvers 

 سعيد محمدزاده

 مسعود برادران

 بهمن خسروي پور

 Conference ofكنفرانس آموزش 

Education 1-5 May1325- Qatar 

University 

 فاطمه مالرضا قصاب بررسی اررات تايير اقليم بر روي كشاورزي 816

 ي پوربهمن خسرو

اولين همايش بين المللي و سومين همايش 
ملي مهندسي و مديريت كشاورزي محيط 
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بهمن ماه  –زيست و منابع طبيعي پايدار 
 همدان -2931

بررسی ديدگاه كاربران شبكه هاي اجتماعی  817

نسبت به اررات اين شبكه ها بر سبک زندگی 

)مورد ماالعه: كاركنان زن دانشگاه كشاورزي و 

 طبيعی رامين(منابع 

 خديجه سليمانی هارونی

 بهمن خسروي پور

 مسعود برادران

دومين كنفرانس بين المللي روانشناسي، علوم 
 تربيتي و سبك زندگي 

 دانشگاه تربيت مدرس -2931بهمن ماه 

توسعه گردشگري روستايی به عنوان راهكاري  811

 براي اشتاال زايی

 مهدي شكوهی

 بهمن خسروي پور

 رهكبري عيسی پ

اولين كنفرانس ملي ايده هاي نوين در 
 كشاورزي، محيط زيست و گردشگري

 تهران -2931آذرماه  13

 داود روزانه اكوتوريسم رويكردي در جهت توسعه پايدار 812

 بهمن خسروي پور

كنفرانس بين المللي توسعه با محوريت 
 كشاورزي، محيط زيست و گردشگري

 تبريز -2931شهريور  15-12

رت كاربرد و مديريت آبهاي نامتعارف در ضرو 821

 راستاي توسعه پايدار

 ملكه باورصاد قمبري

 بهمن خسروي پور

اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش 
 ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار

 همدان -2931بهمن 
 

 سميرا جابري بيابان زايی در ايران، علل و راهكارها 821

 بهمن خسروي پور

ن كنفرانس بين المللي و دومين كنفرانس اولي
ملي منابع طبيعي، مهندسي كشاورزي، محيط 

 زيست و توسعه روستايي پايدار
 دانشگاه تهران -35ارديبهشت  18

 نقش تعاونی ها در كاهش فقر 822

 

 

 الهام بزرگ پرور

 بهمن خسروي پور

دومين كنگره سراسري در مسير توسعه علوم 
  كشاورزي و منابع طبيعي

 گرگان -گلستان -35ارديبهشت  11

بررسی عوامل مثرر بر نگرش گندم كاران نسبت  828

به كشاورزي ارگانيک )مورد ماالعه: روستاي 

 شهرستان باوي استان خوزستان(

 هاجر زائري

 بهمن خسروي پور

 
" 

 هاجر زائري نقش گردشگري در توسعه روستايی 824

 بهمن خسروي پور

 
" 

ي زيست محيای منفی احداث بررسی پيامدها 825

 ISCسد       

 نگار رحم خدا

 بهمن خسروي پور

همايش ملي الكترونيكي پدافند غيرعامل در 

دانشگاه  – 35خرداد  37-بخش كشاورزي
 كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

الزمه هاي توسعه پايدار كشاورزي با رويكرد  826

 ISCپدافند غيرعامل    

 احترام پيري

 من خسروي پوربه

 
" 

بهره گيري از پدافند غيرعامل جهت تأمين  827

 ISCامنيت غذايی    

 

 

 پريسا پاك

 بهمن خسروي پور

 
" 

توسعه خالقيت جهت كاركنان جهاد كشاورزي  821

سازوكاري در جهت تحقق ارربيش پدافند 

 ISCغيرعامل       

 بهمن خسروي پور

 سهيال پورجاويد

 
" 

عامل در كشاورزي دقيق    نقش پدافند غير 822

ISC 

 زهره جابري

 بهمن خسروي پور

 
" 

 ISC بحران هاي جاري در بازار كشاورزي ايران 881

   

 مريم طهماسبی

 بهمن خسروي پور

 
" 

تبيين الگوي اقتصاد مقاومتی در كشاورزي  881

 ISCايران    

 بتول فوالدي هليله

 بهمن خسروي پور

 
" 
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راهبردي در حفاظت از توسعه پايدار كشاورزي  882

 ISCمنابع زيست محيای   

 الهام بزرك پرور

 بهمن خسروي پور

دومین همایش صیانت از منابع طبیعی 
 2132اسفند  21و21-و محیط زیست 

 دانشگاه محقق اردبیلی

 حامد دستگير بررسی مديريت آب ايران 888

 بهمن خسروي پور

دومين كنفرانس بين المللي محيط زيست و 
 شيراز 3032اسفند ماه  7-33بيعي منابع ط

روستاهاي بدون زمينه توسعه كشاورزي و  884

 گردشگري، مستعد مهاجرت ساكنان

 حامد دستگير

 بهمن خسروي پور

چهارمين همايش سراسري كشاورزي و منابع 
 همدان 3032طبيعي پايدار اسفند ماه 

885 An Unknown enemy as a waiver of 

rice farmers in water use policies 
 حامد دستگير

 بهمن خسروي پور

International conference 

Engineering and Applied 

Sciences 21 March 1122 

DUBAI 

مديريت توانمند سازي نيروري انسانی در  886

 سازمان ها

 مرجان نور

 بهمن خسروي پور

 طهماسم مقصودي 

سومین همایش ملی پژوهش های محیط 
ی ایران زیست و کشاورز  

همدان -2131تیرماه   

مالحظات پدافند غیر عامل در تولید و استفاده  887

 از محصوالت کشاورزی تراریخته

 ISC        یسخنران

 

  بیغر انیفاطمه رجب

 پور یبهمن خسرو 

اولین کنفرانس ملی منابع طبیعی و 

 محیط زیست 

         تهران  -59تیرماه 

    بر مشارکت و توسعه روستایی با تاکید  881

 توانمند سازی زنان

 
 

 زینب نوروزی

 بهمن خسروی پور

اولین همایش ملی پژوهش توسعه و 

ترویج درکشاورزی، منابع طبیعی 

 و محیط زیست ایران

 کرمان-1259آذرماه             

 زهره جابری بر محیط زیست گردوغبار یها قش طوفانن  882

 پور یخسرو بهمن

 

 

 امان پیشرفتدهمین کنگره پیشگ

 تهران-1259آذرماه 18

 فاطمه مسعودی زاده عوامل موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی 841

 بهمن خسروی پور

دومین همایش ملی مطالعات و 

تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی 

 و روانشناسی ایران

 قم-1259مرداد 

تشکل های آب بران و مدیریت بهره برداری از  841

 منابع آب 

 سیده زهره محمدی 

 بهمن خسروی پور 

اولین همایش ملی مدیریت آب با 

رویکرد مصرف بهینه آب 

 در بخش کشاورزی 

 همدان -1259مرداد 

کاربرد آموزش الکترونیکی در راستای نیل به  842

 توسعه پایدار در بخش کشاورزی 

ISC      

 میثم رافع 

 بهمن خسروی پور 

 جعفر یعقوبی 

ین اللملی علوم اولین کنفرانس ب

 انسانی و توسعه پایدار 

 تهران -1259تیرماه 

 یابینقش تعاونی های روستایی در بازار  848

 محصوالت کشاورزی 

 ISC     یسخنران

 فاطمه مالرضاقصاب 

 پور یبهمن خسرو

و  یکشاورز یکنفرانس مل نیسوم

 داریتوسعه پا

        تهران – 59 وریشهر

رسیدن به توسعه پایدار  اثرات مکانیزاسیون در 844

 و کشاورزی پایدار 

 احمد خداوردی

 پور یبهمن خسرو

دومین همایش ملی مکانیزاسیون و 

 فناوری های نوین در کشاورزی 

 -1259اردیبهشت 

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی 

 رامین خوزستان

 ها و تهدیدها محصوالت تراریخته ، فرصت 845

ISC 

همایش محصوالت تراریخته در  پریسا پاک 
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خدمت تولید غذای سالم ، حفاظت از  رپو یبهمن خسرو

         –محیط زیست و توسعه پایدار 

 یدانشگاه کشاورز - 1259آذرماه  6

    خوزستان نیرام یعیو منابع طب

 زهره جابری ینیدر توسعه کارآفرآموزش نقش  846

 پور یخسرو بهمن

اولین کنفرانس بین المللی و دومین 

نس ملی، منابع طبیعی، محیط کنفرا

 زیست و توسعه روستایی پایدار 

 دانشگاه تهران -1259شهریور 17

توتون  ینظام کشت تخصص یداریپا لیتحل 847

-( در استان گلستانی)گرمخانه ایغرب پیت

 ISCی سخنران

  یاکبر رستم یعل

  پور یبهمن خسرو

 انیمنصور غن

و  جیعلوم ترو یکنگره مل نیششم

 یعیو منابع طب یرزآموزش کشاو

  -1259آبان ماه 9و6-رانیا

       شیرازدانشگاه 

 
تحلیلی بر رویکردهای توسعه پایدار کشاورزی  841

 در جهت توسعه روستایی 

 صادق رحمانی

 پور یخسرو بهمن

 جیتروتوسعه  یکنگره مل نیمدو

علوم خاک و  یکشاورز مهندسی

 تهران -1259ایران تیرماه 

 

 

 زینب حقی غذایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی  تامین امنیت 842

 پور یخسرو بهمن

 

دومین همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش 

کشاورزی منابع و محیط زیست با رویکرد 

 توسعه پایدار 
  تهران 1259آبان ماه 

 یحق نبیز پدافند غیر عامل در فرآیند توسعه روستایی 851

 پور یخسرو بهمن

 رعاملیند غپداف یمل شیهما نیدوم

 طیمنابع و مح یدر بخش کشاورز

  داریتوسعه پا کردیبا رو ستیز

 تهران 1259ماه  آبان

 فاطمه حمید جایگاه گیاهان تراریخته در امنیت غذایی 851

 همن خسروی پور ب

 الهام چنانی

همایش محصوالت تراریخته در 

خدمت تولید غذای سالم ، حفاظت از 

 6 –محیط زیست و توسعه پایدار 

و  یدانشگاه کشاورز - 1259آذرماه 

    خوزستان نیرام یعیمنابع طب

باید ها و نباید ها در بررسی محصوالت  852

 تراریخته 

ISC 

 نگار رحم خدا

 پور یبهمن خسرو

همایش محصوالت تراریخته در 

خدمت تولید غذای سالم ، حفاظت از 

 6 –محیط زیست و توسعه پایدار 

و  یاورزدانشگاه کش - 1259آذرماه 

   خوزستان نیرام یعیمنابع طب

ساز و کارهای موثر تعاونی کشاورزی در ترویج  858

روحیه کارآفرینی اعضا)مطالعه 

 موردی:شهرکاکی(

 پور یخسرو بهمن

 ناهید مغدانی

 زهرا تیموری کوهسار

 سومین همایش علمی پژوهشی

یافته های نوین علوم 

 مدیریت،کارآفرینی و آموزش ایران

 تهران-1259ه شهریورما

 یالهام چنان محصوالت تراریخته و اخالق زیستی  854

 همن خسروی پور ب

 دیفاطمه حم

همایش محصوالت تراریخته در 

خدمت تولید غذای سالم ، حفاظت از 

         –محیط زیست و توسعه پایدار 

 یدانشگاه کشاورز - 1259آذرماه  6

    خوزستان نیرام یعیو منابع طب
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راهکاری جهت دستیابی به  ختهیت ترارمحصوال 855

 ISCتوسعه پایدار 

 پور یبهمن خسرو

 مریم طهماسبی

در  ختهیمحصوالت ترار شیهما

سالم ، حفاظت  یغذا دیخدمت تول

         – داریو توسعه پا ستیز طیاز مح

 دانشگاه - 1259 آذرماه 6

 نیرام یعیو منابع طب کشاورزی

 خوزستان   

الکترونیک در آموزش عالی آموزش و یادگیری  856

 کشاورزی 

 پور یبهمن خسرو

 نسیم روشنی

دومین کنگره  بین اللملی توانمد 

سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی 

-2814و مطالعات اجتماعی نوامبر 

 1259آبان ماه  –شیراز 

گردشگری روستایی ، کلیدی جهت نیل به  857

 توسعه پایدار 

 یجابر رایسم

 پور یخسرو بهمن

لین کنفرانس بین المللی و دومین او

کنفرانس ملی منابع طبیعی ، 

مهندسی کشاورزی ، محیط زیست 

 و توسعه روستایی 

 دانشگاه تهران  -1259شهریور  17

تبیین نقش ترویج و آموزش کشاورزی ارگانیک  851

 در دستیابی به کشاورزی پایدار 

 لهیهل یبتول فوالد

 پور یخسرو بهمن

المللی و سومین اولین همایش بین 

همایش ملی گیاهان داروئی ، طب 

 سنتی و کشاورزی ارگانیک
 همدان  -1259مرداد 

 جنبه های اجتماعی اقتصادی پرورش گاومیش  852

ISC 

  بیغر انیفاطمه رجب

 پور یبهمن خسرو 

 27سومین همایش ملی گاومیش ایران 

و  یدانشگاه کشاورز -1259بهمن ماه 

    تانخوزس نیرام یعیمنابع طب

861 
مدیریت تلفیقی آفات ،راهکاری مناسب جهت 

بهینه سازی های مصرف نهاده های کشاورزی 

 سموم شیمیایی با تأکید بر

 لهیهل یبتول فوالد

 پور یبهمن خسرو

سومین کنفرانس ملی کشاورزی و 

 توسعه پایدار 

 تهران – 59 خرداد 2

 

اثرات آینده پژوهی در آموزش های فنی و  861

 ی و مهارت آموزیحرفه ا

 پور یبهمن خسرو

 نصیبه پور فتاح

 نسیم روشنی

دومین کنفرانس پارا دایم های نوین 

 نوآوری و کارآفرینی  –مدیریت 

 1259مهرماه 

بررسی  نقش مدیریت بهداشت،     ایمنی و  862

 ( در کاهش حوادث HSE-MSمحیط زیست )

ISC 

 بهمن خسروی پور 

 

 

 

 

 

 

عامل و  پدافند غیرملی کنفرانس 

 توسعه پایدار 

  1259مهرماه ، 12و12

       وزارت کشور –تهران 

بررسی موانع و عوامل پیش برنده ی خصوصی  868

سازی ترویج و کشاورزی در شهرستان اهواز از 

 دیدگاه مدیران و کارکنان جهاد کشاورزی 

   ISCسخنرانی       

 پور یبهمن خسرو

 طیبه موسوی نژاد

حقیق در علوم کنفرانس سراسری ت

 زیست کشاورزی، منابع طبیعی و محیط 

 گرگان-1259آذرماه 14

نقش سازمانهای مردم نهاد در مدیریت  864

 روستایی 

   ISC            یسخنران     

 احترام پیری 

 پور یبهمن خسرو

در علوم  قیتحق یکنفرانس سراسر

 طیو مح یعیمنابع طب ،یکشاورز

 گرگان– 1259آذر ماه 14 ستیز

 نقش اکو توریسم در توسعه پایدار روستایی  865

ISC 

 مجتبی بابایی امین 

 پور یبهمن خسرو

در علوم  قیتحق یکنفرانس سراسر
 ستیز طیو مح یعیمنابع طب ،یکشاورز
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 گرگان-1259ذرماه آ14

برداری زراعی در توسعه  های بهره نقش نظام 866

 پایدار 

           یسخنران

 مجتبی بابایی امین 

 پور یبهمن خسرو

در علوم  قیتحق یکنفرانس سراسر

 طیو مح یعیمنابع طب ،یکشاورز

 گرگان-1259آذرماه 14 ستیز

سی نقش تعاونی ها در توسعه مناطق ربر 867

 روستایی 

 ISC               یسخنران

 نسیبه جمالی 

 پور یبهمن خسرو

در علوم  قیتحق یکنفرانس سراسر

 طیو مح یعیمنابع طب ،یکشاورز

 گرگان-1259آذرماه 14 ستیز

 الهام بزرگ پور توریسم روستایی در راستای توسعه پایدار 861

 پور یخسرو بهمن

همایش های یافته های پژوهش و 

فناوری در اکوسیستم های طبیعی و 

 کشاورزی 

 تهران -1259مهرماه 

نقش ترویج در کاربرد صحیح مکانیزاسیون در  862

ی و امنیت راستای کاهش ضایعات کشاورز

 غذایی 

 لهیهل یبتول فوالد

 پور یخسرو بهمن

و  ونیزاسیمکان یمل شیهما نیدوم

  یدر کشاورز نینو یها یفناور

 -1259 بهشتیارد

 یعیو منابع طب یکشاورز دانشگاه

 خوزستان نیرام

نقش جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست  871

 در راستای دستیابی به توسعه پایدار 

 نسیبه جمالی 

 پور یبهمن خسرو

و  ونیزاسیمکان یمل شیهما نیدوم

  یدر کشاورز نینو یها یفناور

 -1259 بهشتیارد

 یعیو منابع طب یکشاورز دانشگاه

 خوزستان نیرام

 استلزمات اخالقی در تراریخته  871

 ISC            یسخنران

 بهمن خسروی پور 

 منا درانی

همایش محصوالت تراریخته در 

ی سالم ، حفاظت از خدمت تولید غذا

  28–محیط زیست و توسعه پایدار 

و  یدانشگاه کشاورز - 1259ماه بان آ

 خوزستان نیرام یعیمنابع طب

 

 

    
 نقش فناوری اطالعت و ارتباطات در  872

 توانمند سازی زنان روستایی 

ISC 

 فاطمه زهرا رومینا 

 پور یبهمن خسرو

و  جیعلوم ترو یکنگره مل نیششم

 یعیو منابع طب یرزآموزش کشاو

  -1259آبان ماه 4و9-رانیا

       رازیش دانشگاه

و  یفن یاطالعات در آموزشها ینقش فناور 878

 ی سخنران-یا حرفه

 ISC 

 بهمن خسروی پور

 زهرا تیموری کوهسار
 فاطمه رحیمی فیض آباد

و  جیعلوم ترو یکنگره مل نیششم

 یعیو منابع طب یآموزش کشاورز

         رازیش -1259 آبان ماه4و9-رانیا

تحلیلی بر موانع کاربست کشاورزی دقیق در  874

 ISC سخنرانی-نظام کشاورزی ایران

 

 

 نصیبه پورفاتح

 بهمن خسروی پور

و  جیعلوم ترو یکنگره مل نیششم

 یعیو منابع طب یآموزش کشاورز

  رازیش -1259آبان ماه 4و9-رانیا

ر نقش کارآفرینی روستایی در توسعه پایدا 875

 یسخنرانروستایی 

ISC 

 پور یبهمن خسرو

 فاطمه رحیمی فیض آباد

 زهرا تیموری کوهسار

 

و  جیعلوم ترو یکنگره مل نیششم

 یعیو منابع طب یآموزش کشاورز

  رازیش -1259آبان ماه 4و9-رانیا

یافته های پژوهش و  همایش ملی پور یبهمن خسرونقش امنیت غذایی در توسعه پایدار و اقتصاد  876
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فناوری در اکوسیستم های طبیعی و  فرح دلفیان مقاومتی 

 کشاورزی 

  1259مهرما –دانشگاه تهران 

 مصرف بهینه آب و نقش ترویج کشاورزی  877

 سخنرانی 

ISC 

 پریسا پاک 

 پور یبهمن خسرو

و  یکشاورز یکنفرانس مل نیسوم

 داریتوسعه پا

        تهران – 59 خرداد

14/81/54 

 
 
 

 ها:كتاب
 2981-اي بر طراحي نظام مطلوب ترويج كشاورزي ايران )بهره گيران( مهمقد -

 2935كشاورزي  عالي مباحث بنيادين در آموزش  -

 2935-آموزش كارآفرينانه در توسعه روستايي  -

 در دست چاپ2932(  قاي)آفر - زنكشاورزان ترويج كشاورزي براي  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سوابق آموزشي: -5

  مقطع دروس تدريس شدهنام 

 كارشناسي ارشد ترويج كشاورزي 

 كارشناسي ارشد طراحي و تدوين برنامه ترويجي

 كارشناسي اصول برنامه ريزي ترويجي

 كارشناسي ارشد گذاري در توسعه كشاورزي مباني سياست
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 كارشناسي اصول ترويج كشاورزي

 كارشناسي مباني برنامه ريزي آموزشي

 كارشناسي ارشد ( 1سمينار )

 كارشناسي موزي كارآ

 كارشناسي پروژه كارشناسي

 كارشناسي ارشد مسأله مخصوص

 كارشناسي اصول آموزش بزرگساالن

 كارشناسي  اصول مقاله نويسي فني و ترويجي

 كارشناسي ارشد ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي ترويجي

 كارشناسي اقتصاد( –)رشته زراعت  اصول ترويج و آموزش كشاورزي

 كارشناسي قوانين خوداشتغالي و كارآفريني آشنايي با

 دكترا (شاورزيآموزش كارآفرينانه در توسعه روستايي )دكترا گرايش آموزش ك

 دكترا تحليل روش هاي تدريس در آموزش كشاورزي 

 دكترا مشترك )دكترا گرايش ترويج كشاورزي( –كارآفريني در كشاورزي 

 دكترا ترويج كشاورزيگرايش  –دكترا  –آموزش مستمر روستايي 

 كارشناسي ارشد تشکل هاي و سازمان هاي روستايي

 كارشناسي در كشاورزيكارآفريني 

 يكارشناس نظام های بهره برداری در کشاورزی و منابع طبیعی

 يكارشناس تعاونی ها و تشکل های غیر دولتی در کشاورزی

 دكترا روش تحقيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سال تعداد عنوان فعالیت
 1331از سال : 3 رح هاي پژوهشي درون دانشگاهي  ط

 1333تا سال :
 1331از سال : 7 يرون دانشگاهب يپژوهش يطرح ها

 1335تا سال :
 مقاالت علمي پژوهشي  

 فارسي 
 1311از سال : 44

 1335تا سال :



 41 

 1331از سال : 31 مقاالت علمي ترويجي و مروري 
 1335تا سال :

 1311از سال : 377 ها و كنفرانس ها  مقاالت ارائه شده در همايش
 1335تا سال :

 2112از سال : 13 مقاالت انگليسي چاپ شده در مجالت معتبر

 2112تا سال :

 


