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 آموزشی و پژوهشی ،سوابق اجرائی

        
 

 :بهمن نام 

 :پور یخسرو نام خانوادگی 

  :تاكنون( 32/3/32) كشاورزی و منابع طبيعی خوزستانعلوم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه سمت 

 :04پایه   - استاد مرتبه علمی                                                      

 گرایش آموزش كشاورزی-آموزش كشاورزیترویج و ری تحصيالت: دكت 

    :41621633642و 41621630202تلفن محل كار 

 ( پست الكترونيكیE-mail:)  

 b.khosravipour@gmail.com  و.ac.irasnrukhkhosravipour@ 

 :41621630202 -41621633642دورنگار 

 

 
 
  :یتحصيل بقسوا ـ6

 رشته تحصيلی گروه علمی* سال اخذ مدرك كشور دانشگاه مدرك تحصيلی

علوم زراعی   كشاورزي و منابع طبيعي  6216 ایران شهيد چمران اهواز كارشناسی

 (یپزشكاهيگ)

دانشگاه تربيت مدرس  كارشناسی ارشد

 تهران

ترویج و آموزش   كشاورزي و منابع طبيعي  6233 ایران

 كشاورزی

 دانشگاه تهران دكتری 

)پردیس كشاورزی و منابع 

 طبيعی كرج(

ترویج و آموزش   كشاورزي و منابع طبيعي  6223 ایران

 كشاورزی

)گرایش آموزش 

 كشاورزی(

 

 

 62/2/6223         :تبدیل وضعيت به استادیاری

 60/3/6236                 :ارتقا به مرتبه دانشياری

 3/3/6231                    :یاستادارتقا به مرتبه 
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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 فرینی دانشگاه/ دو سالعضو شورای کارآ 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 

 8/4/85-2478/22 24/1/87 – 272/22 دانشگاه / یکسال سیالتدرحقعضو کمیته  9

 8/4/85-2477/22 27/11/87 – 7244/22 دانشگاه یبدنتیتربعضو شورای  4

 دو سالیس کمیته اجرایی قانون استخدام کشوری/  عضو اصلی و رئ 7

 15/18/87از تاریخ 
7722/22 – 7/12/87 2481/22-8/4/85 

 12/12/87 – 7527/22 عضو شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجوئی دانشگاه/ یکسال 8
681/22-2/1/85 

2482/22-8/4/85 

 8/4/85-2487/22 18/12/87 – 8829/22 دبیرو عضو کمیسیون معامالت دانشگاه/ یکسال 5

 8/4/85-2486/22 15/12/87 - 8848/22 نماینده رئیس دانشگاه در کمیته منتخب ترفیع دانشگاه 18

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

7522/22-12/12/87 

2488/22-8/4/85 

 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 شورای فنی دانشگاه عضو 12

 8/4/85-2484/22 18/6/87 – 2425/22 دبیر شورای انفورماتیک / یکسال 16

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

 عضو کمیته پدافند دانشگاه / یکسال 14

 ه / یکسالعضو کمیته پدافند دانشگا
1268/22 – 22/2/87 
1295/22-24/2/85 

2482/22-8/4/85 
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 تاریخ خاتمه شماره و تاریخ ابالغ عنوان ردیف

 8/4/85-2471/22 2/5/88-9588/22 عضو کمیته قراردادهای دانشگاه 17

 8/4/85-2474/22 8/6/85-2911/22 کشاورزی و منابع طبیعی رامین  عضو ستاد صیانت دانشگاه 18

  2/7/58-2467/22 سالعضو علی البدل صندوق رفاه اعضاء هیأت علمی/دو  15

 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

 یکسال 18/7/56-2817/111/2 عضو هیات علمی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه 22

مشاور فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در امور نشریات  26

 و مجالت
 یکسال 18/6/56-/م ف ا122

نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی در دانشکده مهندسیی   29

 زراعی و عمران روستایی
 دوسال 9922/22-24/5/52

پایان  24/8/59 4/7/59 گاهرئیس کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانش 24

دوره هیات اولین 

 ممیزه

 24/88/59 24/88/52 عضو حقوقی هیات ممیزه  دانشگاه 27

 ادامه دارد 54مهرماه  عضو حقوقی هیات ممیزه  دانشگاه 28

 ادامه دارد 22/2/52-1848/28 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه 25

 ادامه دارد 24/2/57-682/111/2 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه 28

 ادامه دارد 29/18/54-2967/111/2 سردبیر نشریه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی   21

   مدیر مسئول نشریه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی 22

 ادامه دارد 27/18/54 -2986/111/2 دانشجویی دانشگاه  –عضو شورای انجمن های علمی  22

 دوسال 16/5/54-2121/111/2 دبیر کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه عضو و  26

 دوسال 28/5/59-2588/111/2 عضو گروه تخصصی تخلفات پژوهشی دانشگاه 29

 (HSEایمنی و محیی  زیسیت    شورای بهداشت،و نائب رئیس عضو  24

 دانشگاه
 دوسال 827/111/2-12/6/57

 سالیک  28/2/57-988/111/2 مدیر مسئول انتشارات دانشگاه  27

مدیر مسئول نشیریه پیژوهش هیای کیاربردی در آمیوزش و تیرویج        28

 کشاورزی  
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 عضویت در انجمن ها: -2
 انجمن ترویج و آموزش کشاورزی از بدو تأسیس تاکنون -

 

 

 سوابق پژوهشی: -6
 :طرح هاي تحقيقاتي - 4-1

 

ف
دي

ر
 

 محل اجرا امي مجرياناس عنوان گزارش نهايي طرح تحقيقاتي

تعيين عوامل مؤثر بر رضايتمندي از دوره هاي آموزش ضمن  1

خدمت مورد مطالعه: كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي 

 استان همدان

55/219 

 بهمن خسروي پور

 امينه لطفيان  -مسعود يزدان پناه 

 خديجه سليماني هاروني

سازمان جهاد كشاورزي 

 همدان استان

1929 

از  (TQME)ت مديريت كيفيت فراگير در آموزش عالي كاربس 9

 64/211 ديدگاه دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه رامين
 بهمن خسروي پور

 اميد مهراب قوچاني

 كشاورزي علوم دانشگاه 

و منابع طبيعي 

 خوزستان

1929 

9 
يار در هاي يادگيري سبررسي قابليت استفاده بهينه از فناوري

11/201ن خوزستانبخش كشاورزي استا  

 بهمن خسروي پور 

 احمدرضا عماني

 ناهيد فروشاني

 

سازمان جهاد كشاورزي 

 استان خوزستان
1920 

6 
بررسي متغيرهاي تأثيرگذار بر پذيرش بيمه محصول گندم در 

 50/201 بين گندم كاران شهرستان دزفول

 بهمن خسروي پور

 ناهيد فروشاني

دانشگاه علوم كشاورزي  

 يعيو منابع طب

 1921خوزستان

5 
هاي ضمن خدمت بر توانمندسازي كاركنان تأثير آموزش

 91/211 دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

 بهمن خسروي پور

 منصور غنيان 

 مرضيه موسوي

دانشگاه علوم كشاورزي  

 يعيو منابع طب

 1921خوزستان

گاه شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش تجارت الكترونيك از ديد 4

كارشناسان شركت هاي خدمات مشاوره اي فني و مهندسي 

 24/291كشاورزي شهرستان اهواز 

 بهمن خسروي پور

 مرضيه موسوي

دانشگاه علوم كشاورزي  

 يعيو منابع طب

 1929خوزستان

7 

عوامل مؤثر بر آگاهي دبيران مدارس دخترانه دوره متوسطه 

 نسبت به حفاظت از محيط زيست)بخش مركزي شهرستان

 25/291دورود( 

 بهمن خسروي پور

 زهرا ساالروند

 فيض اله منوري فرد

دانشگاه علوم كشاورزي  

 يعيو منابع طب

 خوزستان

اداره آموزش و پرورش 

 1929شهرستان درود 

هاي عمده روانشناختي شناسايي وضعيت موجود برخي ويژگي 1

كارآفرينانه و تأثير آموزش عالي بر توسعه روحيه كارآفريني 

ورد مطالعه: دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه كشاورزي و )م

 1/291منابع طبيعي رامين خوزستان( 

 بهمن خسروي پور

 مسعود برادران

 بهاره عابدي

دانشگاه علوم كشاورزي  

 يعيو منابع طب

 1929خوزستان
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ف
دي

ر
 

 محل اجرا امي مجرياناس عنوان گزارش نهايي طرح تحقيقاتي

 

2 

 يو چگونگ زگردهاينگرش كشاورزان در خصوص ر يبررس

)مطالعه دهيپد نيات امشاركت آنان در كاهش اثر شيافزا

 )طرح ملي(شهرستان اهواز( يروستاها

 بهمن خسروي پور

 مسعود برادران

دانشگاه علوم كشاورزي  

 يعيو منابع طب

 1926خوزستان

معاونت  –طرح ملي 

علمي و فناوري رياست 

 جمهوري

10 
 دگاهياز د يبر نوآور يجو سازمان ريتاث زانيم يبررس

استان  يشاورزسازمان جهاد ك يكارشناسان ستاد

 95/291خوزستان

 بهمن خسروي پور

 آذر هاشمي نژاد

دانشگاه علوم كشاورزي  

 يعيو منابع طب

 خوزستان

 26-1929 

11 
بر نيت كارآفريني دانشجويان دختر موثر بررسي عوامل 

تحصيالت تكميلي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين 

 17/261خوزستان 

 بهمن خسروي پور

 آزاده بخشي

انشگاه علوم كشاورزي  د

 يعيو منابع طب

 خوزستان

24-1925 

بررسي تعيين رفتار حفاظتي خانوارهاي روستايي استان  19

خوزستان در مورد مصرف برق خانگي با استفاده از تئوري 

سازي هنجار ( و مدل فعالTBPرفتار برنامه ريزي شده )

(NAM  )02/291 

 بهمن خسروي پور 

 مسعود يزدان پناه 

 ه سواري ممبنيآمن

دانشگاه علوم كشاورزي  

 يعيو منابع طب

 خوزستان

27-1924 

هاي تاثيرگذار بر پذيرش فناوري اطالعات توسط عامل 19

 دانشجويان كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه پيام نور نهاوند

 بهمن خسروي پور

 سهيالپورجاويد

دانشگاه علوم كشاورزي  

 يعيو منابع طب

 خوزستان

27-1924 

اي اثر توسعه كارآفريني روستايي: از شناسايي عوامل زمينه 16

هاي اعتبار خرد زنان روستايي در استان ديدگاه اعضاي صندوق

 01/211خوزستان شهرستان آبادان 

 بهمن خسروي پور

 مريم طهماسبي

 مريم عامري

دانشگاه علوم كشاورزي  

و منابع طبيعي 

 خوزستان

1921 

نسبت به مشاركت در كشاورزي تحليل نگرش كشاورزان  15

 اجتماع پشتيبان)مورد مطالعه: كشاورزان شهرستان باغملك(
 بهمن خسروي پور

 فاطمه كاظمي

 هارونيخديجه سليماني 

دانشگاه علوم كشاورزي  

و منابع طبيعي 

 27-21خوزستان

 

 

 
 مقاالت چاپ شده در مجالت داخلي -4-2
 

ف
دي

ر
 

 مشخصات نشريهنام و  اسامي نويسندگان عنوان مقاله

نوع مقاله ) پژوهشي ، 

مروري، ترويجي و 

 مستخرج از تز(

بررسي قابليت استفاده از فنون آموزش  1 1

سيار در آموزش كشاورزي از ديدگاه 

كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان 

 خوزستان

 ناهيد فروشاني

 بهمن خسروي پور

فصلنامه پژوهش 

مديريت آموزش 

 -11شماره  كشاورزي

1911 

 پژوهشي علمي 
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ف
دي

ر
 

 مشخصات نشريهنام و  اسامي نويسندگان عنوان مقاله

نوع مقاله ) پژوهشي ، 

مروري، ترويجي و 

 مستخرج از تز(

تعيين عوامل تأثيرگذار بر رفتارهاي  9 9

كشاورزان در برابر بحران آب هاي 

 زيرزميني )مطالعه موردي: شهرستان دير(

 پوربهمن خسروي

 سعيد محمدزاده

 نوذر منفرد

 اميدرضا خسروي

 محمدرضا سليمانپور

 

 

 

فصلنامه پژوهشهاي 

 روستايي

 29بهار 

 پژوهشي  يعلم

 فصلنامه

 ه تهران()دانشگا

شناسايي عوامل بازدارنده موفقيت تشكل  9 9

هاي آب بران از ديدگاه بهره برداران حوزه 

هاي كرخه شمالي و جنوبي استان 

 خوزستان

 نسترن نجفي

 پوربهمن خسروي

 منصور غنيان

 مسعود برادران

 عادل دحيماوي

 

فصلنامه پژوهشهاي 

 روستايي

 29بهار 

 پژوهشي  يعلم

 فصلنامه

 ران()دانشگاه ته

تحليلل علاملي متريرهلاي ايجلاد روحيله       6 6

 كارآفريني در كشاورزان كرمانشاه

 فردفيض اله منوري

 پوربهمن خسروي

 زهرا كراني

 الله صالحي

 

 

 

فصلنامه پژوهش 

مديريت آموزش 

 كشاورزي

 29تابستان 

 پژوهشي يعلم

زمينه يابي فعاليت بنگاه هاي اقتصادي  5 5

ي كوچك و متوسط با محوريت گردشگر

 روستايي در بخش كن استان تهران

 زهرا كرمي بنماران

 منصور غنيان 

 پوربهمن خسروي

 مسعود برادران

 

فصلنامه برنامه ريزي و 

 توسعه گردشگري

 29تابستان 

 پژوهشي  يعلم

 )دانشگاه مازندران(

4 4  

تبيين وضعيت سرمايه اجتماعي در تعاوني 

 هاي دامداري شرق استان خوزستان

 فاطمه كاظمي

 پورهمن خسرويب

 منصور غنيان

 مسعود برادران 

 معصومه فروزاني

فصلنامه تعاون و 

 كشاورزي

  7شماره 

 1929پائيز 

 پژوهشي يعلم

هاي مؤثر بر عملكرد مديران آموزشي عامل 7 7

از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه 

 كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 مرضيه موسوي

 پوربهمن خسروي

 نمسعود برادرا

 سعيد محمدزاده

فصلنامه علمي پژوهشي  

پژوهش مديريت آموزش 

 94شماره  –كشاورزي 

 1929زمستان 

 پژوهشي يعلم

ميزان مطلوبيت برنامه ريزي درسي آموزش  1 1

عالي كشاورزي از ديلدگاه اعضلاي هيلأت    

علمي دانشكده كشاورزي و منلابع طبيعلي   

 خوزستان

 بهاره عابدي

 مسعود برادران

 بهمن خسروي پور

 منصور غنيان

 

فصلنامه پژوهش 

مديريت آموزش 

 كشاورزي

 پژوهشي يعلم

تحليل مشكالت نظام آموزش كشلاورزي و   2 2

رفع آنها از طريق آموزش سليار از ديلدگاه   

كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي اسلتان  

 خوزستان

 

 ناهيد فروشاني

 بهمن خسروي پور

 جعفر يعقوبي

 

تحقيقات، اقتصاد و 

توسعه كشاورزي 

 يرانا

  علمي پژوهشي

 )دانشگاه تهران(

10 1

0 

متريرهللاي تأثيرگللذار بللر پللذيرش بيملله  

محصللول گنللدم در ميللان گنللدم كللاران  

 شهرستان دزفول

 بهمن خسروي پور

 احمدرضا عماني

 ناهيد فروشاني

 علي ايسپره

 

فصلنامه روستا و 

 1920 -6شماره  توسعه

  علمي پژوهشي

11 1

9 
ه هلاي  فعاليت بنگاشناسايي عوامل مؤثر بر 

اقتصادي كوچلك و متوسلط بلا محوريلت     

 زهرا كرمي بنماران

 بهمن خسروي پور

فصلنامه پژوهش هاي 

  روستايي 

)دانشگاه  علمي پژوهشي

 تهران(
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ف
دي

ر
 

 مشخصات نشريهنام و  اسامي نويسندگان عنوان مقاله

نوع مقاله ) پژوهشي ، 

مروري، ترويجي و 

 مستخرج از تز(

بخلش كلن    مطالعله  ،گردشگري روسلتايي 

 استان تهران

 منصور غنيان

 مسعود برادران

 39زمستان 

19 1

9 
ضرورت بازنگري در برنامله ريلزي درسلي    

با تأكيد بر مشاركت اعضاي رشته كشاورزي 

 هيأت علمي

 بهاره عابدي

 مسعود برادران

 بهمن خسروي پور

 منصور غنيان

 

تحقيقات اقتصاد و 

توسعه كشاورزي 

 4شماره  ايران

 2931زمستان 

 

 

 

 پژوهشيعلمي 

 )دانشگاه تهران(

19 1

6 
بررسي نقش ويژگلي هلاي روانشلناختي و    

جامعه شناختي در توانمنلدي كارآفرينانله   

آموختگان مراكز آموزش عالي جهلاد  دانش 

 كشاورزي كشور

 

 بهمن خسروي پور

 جعفر يعقوبي 

 محمدرضا سليمانپور

قصلنامه مديريت 

آموزش كشاورزي، 

مؤسسه آموزش عالي 

علمي كاربردي جهاد 

 -7شماره  كشاورزي

 1917- 9جلد 

  علمي پژوهشي

16 1

5 
تحليل عوامل مؤثر بر تقويت كارآفريني در 

دگاه دانلش آموختگلان   دانشجويان از ديل 

مراكللز آمللوزش عللالي علمللي كللاربردي   

 كشاورزي  

 

بهمن خسروي پور 

 هوشنگ ايرواني

 سيد محمود حسيني 

 حميد موحدي

 

 

 

مجله تحقيقات اقتصاد 

و توسعه كشاورزي 

مجله علوم  –ايران 

شماره  كشاورزي ايران

6- 1911 

  علمي پژوهشي

 )دانشگاه تهران(
 

15 1

4 
الت تكميلللي ديللدگاه دانشللجويان تحصللي

دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعلي راملين   

درخصللوع عوامللل و موانللع مللؤثر در    

كللارآفريني و اشللترال دانللش آموختگللان 

 كشاورزي

 

 بهمن خسروي پور

 زهره منجم زاده

مجله تحقيقات اقتصاد 

و توسعه كشاورزي 

ايران ) مجله علوم 

 كشاورزي ايران(

 1920 -1شماره 

 

 

  علمي پژوهشي

 هران()دانشگاه ت
 

14 1

7 
تبيين نقش ويژگي هلاي فلردي ملؤثر بلر     

اشترال دانش آموختگان دختر آموزش عالي 

)مطالعه موردي : دانشگاه كشاورزي و منابع 

 طبيعي رامين(

 بهمن خسروي پور 

 محمدرضا سليمانپور

زن در توسعه و 

سياست )پژوهش 

 1912 -6شماره  زنان(

 

  علمي پژوهشي

 )دانشگاه تهران(
 

17 1

1 

اكنان مناطق گردشگري روستايي نگرش س

 نسبت به پيامدهاي گردشگري روستايي

 خديجه سليماني

 بهمن خسروي پور 

 مسعود برادران

 منصور غنيان 

مجله تحقيقات اقتصاد 

و توسعه كشاورزي 

ايران ) مجله علوم 

 كشاورزي ايران(

 1912 -9شماره 

 علمي پژوهشي

 )دانشگاه تهران(
 

11 1

2 
در توسعه اشترال راهكارهاي آموزشي مؤثر 

دانش آموختگلان مجتملع آملوزش جهلاد     

 كشاورزي خوزستان

 

 بهمن خسروي پور 

 محمدرضا سليمانپور

فصلنامه پژوهش 

مديريت آموزش 

 كشاورزي.)تهران(

 1911 -2شماره 

 علمي پژوهشي

12 9

0 
هاي فلردي تأثيرگلذار بلر وضلعيت     ويژگي

آموختگان مركزهاي آملوزش  اشترال دانش

ي جهاد كشاورزي استان عالي علمي كاربرد

 تهران و البرز

 بهمن خسروي پور

 محمدرضا سليمانپور

فصلنامه پژوهش 

مديريت آموزش 

 كشاورزي )تهران(

 1920 -11شماره 

 علمي پژوهشي



 8 

ف
دي

ر
 

 مشخصات نشريهنام و  اسامي نويسندگان عنوان مقاله

نوع مقاله ) پژوهشي ، 

مروري، ترويجي و 

 مستخرج از تز(

90 9

1 
شناسللايي عوامللل آموزشللي در مجتمللع  

آموزشي جهاد كشاورزي گرگان با تأكيد بلر  

 توانمندي كارآفرينانه دانشجويان

 بهمن خسروي پور 

 محمدرضا سليمانپور

مجله علوم ترويج و 

 آموزش كشاورزي 

 1912 -7جلد )شيراز( 

 علمي پژوهشي

91 9

9 

تعيين سازه هاي مرتبط بلا رضلايتمندي از   

شرل دامپروري با استفاده از تحليل مسلير:  

 مورد مطالعه شهرستان كوهدشت

 حجير آزادي عبدولي

 منصور غنيان

 پوربهمن خسروي

 مسعود يزدان پناه

 

لنامه پژوهش هاي فص

روستايي )دانشگاه 

 2934تهران( بهار 

 علمي پژوهشي

99 9

9 
هاي آموزشي مؤثر شناسايي و تحليل مؤلفه

بر توانمندي كارآفرينانه دانشجويان مراكز 

 آموزش عالي علمي كاربردي كشاورزي

 بهمن خسروي پور

 هوشنگ ايرواني  

 سيد محمود حسيني 

 حميد موحد محمدي

ي مجله علوم كشاورز

ايران، ويژه اقتصاد و 

 توسعه كشاورزي

  علمي پژوهشي

 )دانشگاه تهران(

99 9

6 
تعيين تمايل كشاورزان به انجام سيستم 

كشاورزي مخلوط در شهرستان كوهدشت 

 استان لرستان

 پوربهمن خسروي

 مسعود يزدان پناه

 حجير آزادي عبدولي

مجله علوم ترويج و 

آموزش كشاورزي 

  )شيراز(

 علمي پژوهشي

96 9

5 

شناسايي ديدگاه اعضاي هيأت علمي مراكز 

آموزش عالي كشاورزي و منابع طبيعي 

استان خوزستان در خصوع مؤلفه هاي 

 نظام برنامه ريزي درسي

 بهاره عابدي

 مسعود برادران

 بهمن خسروي پور

 منصور غنيان

فصلنامه مطالعات 

اندازه گيري و 

 ارزشيابي آموزشي

زمستان  -4شماره 

2931 

 يعلمي پژوهش

سازمان  –وزارت علوم  

 سنجش

95 9

4 
هاي تأثيرگذار بر نيت بهره تعيين مؤلفه

 –برداران در راستاي ايجاد نظام زراعي 

 دامي مختلط در شهرستان كوهدشت

 حجير آزادي 

 بهمن خسروي پور

 مسعود يزدان پناه

 

 

مجله علوم ترويج و 

آموزش كشاورزي 

 2931 - 1شماره 

 علمي پژوهشي

94 9

7 

 

 

مؤثر بر عملكرد مديران آموزشي هاي عامل

از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه 

 كشاورزي و منابع طبيعي استان خوزستان

 مرضيه موسوي

 بهمن خسروي پور

 مسعود برادران

 سعيد محمدزاده

فصلنامه پژوهش 

مديريت آموزش 

 -12كشاورزي شماره 

2931 

 

 علمي پژوهشي

97 9

1 

 هاي اقتصادييابي فعاليت بنگاهزمينه

كوچك و متوسط با محوريت گردشگري 

 روستايي در بخش كن استان تهران

 زهرا كرمي بنماران

 منصور غنيان

 بهمن خسروي پور

 مسعود برادران

فصلنامه برنامه ريزي و 

 توسعه گردشگري

تابستان  – 5شماره 

2931 

  علمي پژوهشي

 )دانشگاه مازندران(

91 9

2 
معادله ساختاري عامل هاي مؤثر بر پذيرش 

اوري اطالعات و ارتباطات در بين فن

دانشجويان تحصيالت تكميلي كشاورزي و 

 منابع طبيعي رامين اهواز

 ربابه حق پرست

 سعيد هدايتي نيا

 بهمن خسروي پور

 منصور غنيان

فصلنامه پژوهش 

مديريت آموزش 

 -13كشاورزي شماره 

2939 

 

 علمي پژوهشي

92 9

0 
تحليل اثرات قابليت هاي حرفه اي 

ر موفقيت شرلي دانش آموزشگران د

آموختگان مراكز آموزش عالي علمي 

 كاربردي كشاورزي

 

 بهمن خسروي پور

 محمدرضا سليمانپور

فصلنامه رهيافتي نو 

در مديريت آموزشي 

 – 4شماره 

2931 

 علمي پژوهشي

90 9

1 

شناسايي مؤثرترين عوامل متمايزكننده 

نگرش و رفتار گندم كاران درخصوع امنيت 

 ستانغذايي در شمال خوز

 كبري شباني

 محمدرضا شاه پسند

 مسعود برادران

 بهمن خسروي پور

 نوشين زندي سوهاني

فصلنامه تحقيقات و 

اقتصاد توسعه 

 كشاورزي ايران

  9شماره  

 2939پاييز 

 علمي پژوهشي

 علمي پژوهشينشريه راهبردهاي  موسوي مرضيه شناسايي عوامل مؤثر بر نگرش سبزيكاران 9 91
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 مشخصات نشريهنام و  اسامي نويسندگان عنوان مقاله

نوع مقاله ) پژوهشي ، 

مروري، ترويجي و 

 مستخرج از تز(

شهرستان باوي استان خوزستان نسبت به  9

 كشاورزي ارگانيك

 بهمن خسروي پور

 علي سرخي

 توسعه روستايي 

 4شماره  -2دوره 

 34زمستان 

99 9

9 

 نانهيكارآفر يروانشناخت يهايژگيو يرابطه

دانشگاه  انيدانشجو ينيكارآفر هيبا روح

 خوزستان نيرام يعيو منابع طب يكشاورز

 پوريبهمن خسرو

 مسعود برادران

 يبدبهاره عا 

فصلنامه پژوهش 

آموزش  تيريمد

-95شماره  يكشاورز

 2934زمستان 

 يپژوهش يعلم

99 9

6 
نقش  نهيدر زم هايتعاون رانينگرش مد

در  يشرل يو ابتكار و نوآور يعوامل آموزش

 يكشاورز يهايتعاون تيو موفق ينيكارآفر

 يزهرا گودرز

 پوريبهمن خسرو     

 مسعود  برادران 

 انيمنصور غن

 منفرد نوذر    

نامه تعاون و لفص

 يكشاورز

بهار  – 21شماره 

2935 

 علمي پژوهشي 

96 9

5 
در پدافند  يينقش زنان روستا ييشناسا

 ستيزطيبر مح ديبا تأك يكشاورز رعامليغ

 يدر شهرستان باو

            ييكربال يمهمد نبيز

   مسعود برادران 

  پوريبهمن خسرو

 انيمنصور غن

 ينامه راهبردهافصل

 ييه روستاتوسع

 2935 بهار – 2 شماره

 

 يپژوهش يعلم

95 9

4 

موثر بر نگرش ساكنان نسبت به  يهاسازه

مورد مطالعه:  ييروستا يگردشگر

 استان خوزستان ذهيشهرستان ا

ي              هارون يمانيسل جهيخد

 پوريبهمن خسرو

 مسعود برادران

 انيمنصور غن

 

 

 

فصلنامه ميراث و 

، 1گردشگري شماره 

 2935ن زمستا

 يپژوهش يعلم

94 9

7 

تبيين نگرش و نيت رفتاري كشاورزان 

نسبت به تعاوني آب بران منطقه جنوب 

 رودخانه كرخه نور

 بهمن خسروي پور

 اميد مهراب قوچاني

 

 

فصلنامه تعاون و 

، 12كشاورزي شماره 

 2935زمستان 

  يپژوهش يعلم

97 9

1 
 يفناور رشيبر پذ رگذاريتأث يعامل ها

و  يكشاورز انيشجواطالعات توسط دان

 نور نهاوند اميدانشگاه پ يعيمنابع طب

 

 

 

 پوريبهمن خسرو

 ديپور جاو اليسه 

نامه پژوهش فصل

مديريت آموزش 

 كشاورزي

پائيز  – 93شماره 

2935 

  يپژوهش يعلم

91 9

2 
مروجان توسعه كشت  يشرل يرضامند

و  يزشيانگ يتوتون براساس عامل ها

ن و مازندرا يموثر در استان ها يطيمح

 گلستان

  ،يرستم ياكبر عباس يعل

 و ان،يمنصور غن

 پوريبهمن خسرو 

نامه پژوهش فصل

مديريت آموزش 

 كشاورزي

 زپائي – 93شماره 

2935 

  يپژوهش يعلم

92 6

0 
 يگروه ها رانيمد يتيريمد فيوظا ليتحل

 ي: مراكز آموزش عالمطالعه)مورديآموزش

 (ي استان خوزستانعيو منابع طب يكشاورز

 يوسوم هيمرض

 پوريبهمن خسرو

 مسعود برادران 

 محمد زاده ديسع 

مجله تحقيقات اقتصاد 

و توسعه كشاورزي 

 ايران

 2935پائيز  -9شماره 

  يپژوهش يعلم

60 6

1 

ادراكات كشاورزان گندم كار و  ينوع شناس

 ييآب و هوا راتييكار نسبت به تر يسبز

)مورد ويك يبا استفاده از روش شناس

 خوزستان( هيديمطالعه:  شهرستان حم

 

  يديطاهره زب

 پناه زدانيمسعود  

  يمعصومه  فروزان

 پوريبهمن خسرو 

 يپژوهش هافصلنامه 

دانشگاه  ييروستا

 -1شماره  تهران

 2935تابستان 

  يپژوهش يعلم
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مروري، ترويجي و 

 مستخرج از تز(

 

 

61 6

9 

تدوين الگوي دانشگاه كارآفرين كشاورزي و 

منابع طبيعي از ديدگاه مديريت آموزش 

 كشاورزي  

 بهاره عابدي

 مسعود برادران

 بهمن خسروي پور 

 جعفر يعقوبي 

 مسعود يزدان پناه

فصلنامه پژوهش 

آموزش مديريت 

 كشاورزي 

 2932بهار -42شماره 

 يپژوهش يعلم

69 6

9 
هاي موثر در روشنگري كيفيت  املع

تدريس از ديد اعضاي هيات علمي دانشگاه 

 كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان 

 

 بهمن خسروي پور

 ه تقي بيگيمعصم

 ميثم رافع

 نعيمه زاللي

فصلنامه پژوهش 

آموزش  تيريمد

  يكشاورز

 2935بهار -92 شماره

 يپژوهش يعلم

69 6

6 
كاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي در 

اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت تعاوني 

 هاي روستايي استان لرستان

 سميه كردعلي وند

 منصور غنيان

 بهمن خسروي پور 

 زدان پناهمسعود ي

فصلنامه تعاون و 

، 2كشاورزي دوره 

 2932بهار  12شماره 

 علمي پژوهشي

66 6

5 

روي ايجاد دانشگاه اشناسايي موانع فر

كارآفرين كشاورزي و منابع طبيعي با 

 استفاده از نظريه مبنايي

 

 بهاره عابدي

 مسعود برادران 

 بهمن خسروي پور

 جعفر يعقوبي

 مسعود يزدان پناه

هاي فصلنامه پژوهش 

ترويج و آموزش 

-22دوره  –كشاورزي 

 –91پياپي  – 2شماره 

 2932بهار 

 علمي پژوهشي

65 6

4 
كاربرد نظريه شرلي اجتماعي در تبيين 

عوامل موثر بر تمايل جوانان روستايي 

پيرامون اشترال در بخش كشاورزي )مورد 

 مطالعه :شهرستان باغملك(

 آمنه سواري ممبني

 بهمن خسروي پور

 نمسعود برادرا

 مسعود يزدان پناه

مجله تحقيقات اقتصاد 

  –و توسعه كشاورزي 

 43- 1دوره 

 1،2932شماره 

 علمي پژوهشي

64 6

7 

عامل هاي اثر گذار بر نيت خود اشترالي در 

ميان دانشجويان كشاورزي و منابع طبيعي 

 دانشگاه رامين خوزستان

 يوسف آزادي

 مسعود يزدان پناه

 بهمن خسروي پور

 

فصلنامه پژوهش 

آموزش  تيريدم

 يكشاورز

-42 شماره - 3دوره 

 2932 تابستان

 علمي پژوهشي

67 6

1 
وضعيت نا امني غذايي سنجش بررسي 

 خانوارهاي شهرستان باوي

 بهمن خسروي پور

 منا دراني

 اميد مهراب قوچاني

راهبردهاي  فصلنامه

دوره  توسعه روستايي

تابستان  1شماره -4

2932 

 علمي پژوهشي

61 6

2 
ر بر رشد كارآفريني در عوامل موثواكاوي 

زنان  (SMEكسب و كارهاي كوچك )

روستايي در شهرستان اسالم آباد غرب با 

 استفاده از تكنيك تحليل محتوا

 بهمن خسروي پور

 سهيال پور جاويد

فصلنامه راهبردهاي 

توسعه روستايي دوره 

 9شماره -4

 2932پاييز

 علمي پژوهشي

62 5

0 

 شناسايي و تبيين عوامل موثر بر آگاهي

معلمان مدارس متوسطه نسبت به حفظ 

 محيط زيست

 بهمن خسروي پور

 زهرا ساالروند

 فيض اله منوري فرد

 

 

 

فصلنامه علوم و 

تكنولوژي محيط 

 زيست 

 4، شماره 23دوره 

 2932ويژه نامه بهار 

 علمي پژوهشي

50 5

1 
بررسي دانش كشاورزان نسبت به كشاورزي 

ارگانيك )مورد مطالعه: سبزيكاران 

 باوي در استان خوزستان ( شهرستان

ISC 

 مرضيه موسوي

 بهمن خسروي پور

فصلنامه علوم و 

تكنولوژي محيط 

 زيست 

، شماره چهار، 12دوره

 علمي پژوهشي
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نوع مقاله ) پژوهشي ، 

مروري، ترويجي و 

 مستخرج از تز(

 33تيرماه 

51 5

9 
عامل هاي موثر در چابك سازي مديريت 

 عالي كشاورزي  ايران آموزش 

 سهيال پور جاويد 

 بهمن خسروي پور 

 امير حسين علي بيگي 

مه پژوهش فصلنا

مديريت آموزش 

كشاورزي ،   شماره 

 2931، بهار 44

 علمي پژوهشي 

هاي موثر بر رضامندي آموزشي عامل  59

دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه علوم 

 كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان 

ISC 

 بهمن خسروي پور

 مسعود برادران 

 فاطمه رحيمي فيض آباد

فصلنامه پژوهش 

مديريت آموزش 

          زي ،   كشاور

 تابستان ، 45شماره 

2931 

 علمي پژوهشي

روي تجارت سازي شناسايي موانع پيش  59

تحقيقات در سازمان تحقيقات، آموزش و 

 ترويج كشاورزي با استفاده از نظريه بنيادي 

ISC 

 بهمن خسروي پور

 سهيل نصرتي

 جعفر يعقوبي

فصلنامه پژوهش هاي 

ترويج و آموزش 

 كشاورزي 

-همسال يازد

 31پاييز -9شماره

 49پياپي 

 علمي پژوهشي

گرايش  رابطه ميان هوش فرهنگي و  56

گي كارشناسان شركت هاي نكارآفرينا

 كشاورزي استان گلستان اي مشاورهخدمات 

 

 

 بهمن خسروي پور

 زهرا تيموري كوهسار

 نصيبه پور فاتح

فصلنامه پژوهش 

مديريت آموزش 

          كشاورزي ،   

 22ه دور، 42شماره 

 2931 پاييز 

 علمي پژوهشي

تحليل آثار تاب آوري بر سر زندگي   55

خانوارهاي روستايي در شرايط خشكسالي 

 در شهرستان ديواندره

 مسلم سواري

 بهمن خسروي پور

فصلنامه برنامه ريزي 

فضايي)جررافيا( دوره 

، پاييز 9، شماره 3

2931 

 علمي پژوهشي

توليد هاي مرتبط با تحليل و ارزيابي ريسك  54

 گندم در زنجيره تامين نان استان خوزستان

 آذر هاشمي نژاد

 منصور غنيان

 عباس عبدشاهي

 بهمن خسروي پور

مجله تحقيقات اقتصاد 

و توسعه كشاورزي 

،شماره 43ايران دوره

  2931پائيز  9

 علمي پژوهشي

تبيين سازوكارهاي قابليت ها و پيامدهاي   57

ي چابكي سازماني در آمنوزش عالي كشاورز

 ايران

 سهيال پور جاويد 

 بهمن خسروي پور 

 امير حسين علي بيگي 

فصلنامه پژوهش 

مديريت آموزش 

كشاورزي ،   شماره 

، زمستان  22، دوره 41

2931 

 علمي پژوهشي

سنجش شاخص فقر آبي كشاورزي در ميان   51

 كاران آبي شهرستان دزفولگندم

ISC بهنام همتي 

 معصومه فروزاني

 هانپمسعود يزدان

 بهمن خسروي پور

نشريه علمي پژوهشي 

دانش كشاورزي و 

 توليد پايدار 

 2، شماره13جلد

 2933بهار 

 

 

 

 علمي پژوهشي

تحليل رفتار پايدار آب كشاورزي و   52

در بين  هاي موثر بر آنشناسايي عامل

برداران آب زيرزميني استان خراسان بهره

 جنوبي

 آزاده بخشي

 بهمن خسروي پور

 منصور غنيان

امه علوم فصلن

محيطي، دوره هفدهم 

، تابستان 1، شماره 

2933 

 علمي پژوهشي

 علمي پژوهشينشريه علمي پژوهشي  اميد مهراب قوچانيهاي موثر بر تعهد و ترجيح مولفه  40
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نوع مقاله ) پژوهشي ، 

مروري، ترويجي و 

 مستخرج از تز(

هاي گردشگري در ميان ساكنان فعاليت

 هاي استان خوزستاننواحي روستايي تاالب

 منصور غنيان

 بهمن خسروي پور

 جان سي كراتز

آموزش  علوم ترويج و

 كشاورزي ايران

-2شماره-25جلد 

2933 

تبيين چارچوبي جهت بسط حمايت از   41

توسعه گردشگري روستايي براساس تلفيق 

 هاي تبادل اجتماعي و تصوير مكاننظريه

 اميد مهراب قوچاني

 منصور غنيان

 بهمن خسروي پور

 جان سي كراتز

هاي مجله پژوهش

 روستايي

ييز پا 22دوره  9شماره 

2933 

 علمي پژوهشي

عوامل موثر بر مشاركت كشاورزان   49

در  شهرستان رامهرمز قشرروستاهاي 

 هاي آبياريطرح

 بهمن خسروي پور

 عباس عبدشاهي

 مريم برزگر

 خديجه سليماني هاروني

و مجله تعاون 

 3كشاورزي دوره 

 33پاييز  92شماره 

 علمي پژوهشي

ر تحليل راهبردي ارتقاي چابكي سازماني د  49

 آموزش عالي كشاورزي ايران
 سهيال پورجاويد

 بهمن خسروي پور

 امير حسين علي بيگي 

فصلنامه مديريت و 

ريزي در نظام برنامه

 هاي آموزشي 

 2933پاييز و زمستان 

( 1شماره ) -21دوره  

 19پياپي  –

 علمي پژوهشي

گرايش اشترال به كشاورزي جوانان   46

ظريه ي نروستايي شهرستان باغملك بر پايه

 ريزي شدهتوسعه يافته رفتار برنامه

 منه سواري ممبنيآ

 بهمن خسروي پور

 مسعود برادران

 مسعود يزدان پناه

فصلنامه پژوهش 

مديريت آموزش 

، 22دوره كشاورزي، 

 43شماره 

 2933تابستان 

 علمي پژوهشي

آموزش آسيب شناسي هنرستان هاو مراكز   45

كشاورزي از نظر هنرجويان ، مديران و 

 زشگران آمو

 معصومه تقي بيگي

 بهمن خسروي پور

فصلنامه فناوري 

آموزش، تابستان 

2933 

 علمي پژوهشي

مقايسه توانايي دو نظريه رفتار برنامه ريزي   44

اجتماعي مسير  –شده و نظريه شناختي 

شرلي در پيش بيني گرايش به خود 

اشترالي در بين دانشجويان دانشگاه علوم 

 زستان كشاورزي و منابع طبيعي خو

 يوسف آزادي

 مسعود يزدان پناه

 بهمن خسروي پور

فصلنامه پژوهش 

مديريت آموزش 

 52كشاورزي، شماره 

 2933تابستان 

 علمي پژوهشي

واكاوي عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني در  1 1

مراكز آموزش عالي علمي كاربردي 

كشاورزي )مطالعه موردي: منطقه مركزي 

 ايران(

 

 

امه مهارت فصلن بهمن خسروي پور

 5شماره  -آموزي 

 2931پاييز 

 علمي ترويجي 

سازمان آموزش فني و 

 حرفه اي كشور

بررسي ميزان آگاهي و رضايتمندي از  9 9

 عملكرد بيمه كشاورزي از ديدگاه گندم 

 كاران شهرستان اهواز

 بهاره عابدي

 بهمن خسروي پور

فصلنامه بيمه و 

 41كشاورزي شماره 

 2939زمستان 

 علمي ترويجي

نقش مديريت دانش در بهبود و ارتقاء  9 9

 سازمان ترويج كشاورزي

 

 

 بهمن خسروي پور

 ربابه حق پرست

ماهنامه كارو جامعه 

 29خرداد  157شماره 

 مروري

ضرورت شناسايي و تقويت عوامل مؤثر بر  6 6

 رويكرد كارآفرينانه در سازمان

 پوربهمن خسروي

 فاطمه عسگريان دهكردي

 ماهنامه كارو جامعه

  155شماره 

 مروري
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نوع مقاله ) پژوهشي ، 

مروري، ترويجي و 

 مستخرج از تز(

 29فروردين 

مفهوم، اهميت و عوامل تأثيرگذار بر  5 5

 مديريت ريسك در فعاليت هاي كشاورزي

 بهمن خسروي پور

 ادفاطمه رحيمي فيض آب

ماهنامه كارو جامعه 

ارديبهشت  154شماره 

29 

 مروري

تأثير دانش بومي زنان روستايي بر توسعه  4 4

 پايدار روستايي

 زهرا ساالروند

 ن خسروي پوربهم

 

 

 

دو ماهنامه كشاورزي و 

 61توسعه پايدار شماره 

 29خرداد و تير 

 مروري

اولويت بندي ديدگاه دانش آموختگان  1 7

درخصوع مؤلفه هاي نظام آموزش عالي 

 كارآفرين

 پوربهمن خسروي

 مسعود برادران

 منصور غنيان

 حامد صفاري 

 كبري شباني

ماهنامه كار و جامعه 

  149شماره 

 29ماه  آبان

 مروري

آموزش  كارآفريني، رويكردي كارآمد در  2 1

 جهت اشترال دانشجويان كشاورزي

 بهمن خسروي پور

 شيما كيخواه

ماهنامه كار و جامعه 

  149شماره 

 29آذر ماه 

 مروري

2 1

1 
تبيين اثرات استفاده از نهاده هاي زيستي و 

 نأثير آن در كشاورزي سالم 

 زهرا ساالروند

 بهمن خسروي پور

ماهنامه كشاورزي و 

-51توسعه پايدار شماره 

50 

 مروري

10 1

9 

تبيين نقش زنان روستايي در كاهش 

 ضايعات كشاورزي

 ربابه حق پرست

 بهمن خسروي پور

 فاطمه رحيمي

 

 

 

ماهنامه كشاورزي و 

 توسعه پايدار

 59شماره  

 مروري

11 1

5 
كارآفريني جوانان روستايي و نقش آنان در 

 بر بخش كشاورزي توسعه روستايي با تأكيد

 بهمن خسروي پور

 آمنه سواري ممبني

ماهنامه كار و جامعه 

  170شماره 

 29تير ماه 

 مروري

19 1

4 

بررسي اهميت و نقش شركت هاي تعاوني 

 در بخش كشاورزي

 پوربهمن خسروي

 مسعود برادران

 محمد رواحي نژاد

 اميد مهراب قوچاني

ماهنامه كار و جامعه 

  175شماره 

 29آذر ماه 

 

 روريم

 

19 1

7 
 پوربهمن خسروي گردشگري با تأكيد بر جوامع روستايي

 منصور غنيان

 بهاره عابدي

 

ماهنامه كار و جامعه 

 156شماره 

 1921اسفند 

 

 مروري

16 1

1 
بررسي الگوي كارآفريني سازماني )شركتي( 

 و عوامل موثر بر آن

 نعيمه زاللي

 بهمن خسروي پور

 زارع

 ماهنامه كار و جامعه 

 111شماره 

 مروري

ها در بهبود محيط اهميت مديريت تاالب  15

 زيست

 زينب مهمدي كرباليي

 مسعود برادران

 بهمن خسروي پور 

نشريه مديريت محيط 

زيست ، سال اول، شماره 

 1926، تابستان 9

 علمي ترويجي

14 1

2 
 تيريتحقق مد كرديرو يوپردازيسنار

 يبحران اثربخش در كشاورز

 پور يبهمن خسرو

  يمنا دران 

 يمهراب قوچان ديام 

ماهنامه دانش غذا و 

شماره -يكشاورز

تير و مرداد  241و242

2935 

 مروري
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نوع مقاله ) پژوهشي ، 

مروري، ترويجي و 

 مستخرج از تز(

17 9

0 
بررسي رفتارهاي حفاظتي كشاورزان هنگام 

استفاده از سموم آفت كش مورد مطالعه 

 شهرستان الشتر استان لرستان

 بهمن خسروي پور

 فاطمه رحيمي فيض آباد

مجله علمي تخصصي 

كشاورزي و علوم 

 -12شماره زراعت 

 2935بهمن  2جلد 

 مروري

11 9

1 

تجاري سازي دانش با تاكيد بر شركت هاي 

 انشعابي دانشگاهي

 بهاره عابدي

 بهمن خسروي پور

 مسعود برادران

مجله علمي مطالعات 

 مديريت و كارآفريني

، زمستان 1شماره 

2935 

 مروري

12 9

9 
سنجش ميزان سواد اطالعاتي، ديجيتالي و 

تحصيالت تكميلي رايانه اي دانشجويان 

دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين 

 خوزستان

 پور يبهمن خسرو

 يدران منا

مجله علمي 

رويكردهاي پژوهشي 

در علوم اجتماعي 

، زمستان 3شماره 

2935 

 مروري

90 9

9 
كارآفريني در بخش كشاورزي از طريق 

 ايجاد و گسترش مشاغل خانگي

 پور يبهمن خسرو

 مجتبي دهقان پور

در  ينيرآفركا هينشر

 -9شماره يكشاورز

 2934پائيز 

 يجيترو يعلم

91 9

6 
 يكارشناس النيالتحصفارغ التيتما يبررس

 نيرام يعيو منابع طب يدانشگاه كشاورز

 ينيخوزستان نسبت به كارآفر

 پناه زدانيمسعود 

 پور يبهمن خسرو 

  يزهره محمد دهيس 

 دهقان پور يمجتب

نشريه كارآفريني در 

 ،1كشاورزي شماره 

2935   

 2935 زيپائ

 علمي ترويجي 

99 9

5 

بررسي تاثير بحران آب هاي زيرزميني بر 

كيفيت زندگي گوجه فرنگي كاران 

 شهرستان دير 

 بهمن خسروي پور

 اميد رضا خسروي 

مجله علمي 

رويكردهاي پژوهشي 

در مهندسي عمران و 

 معماري 

، زمستان 9شماره 

2935  

 مروري 

99 9

7 
اطالعات و بررسي قابليت هاي فناوري 

 ارتباطات در توسعه روستايي

 بهمن خسروي پور 

 پريسا پاک

مجله علمي پژوهشي 

در علوم رايانه شماره 

 2935زمستان  4

 مروري

96 9

1 
جايگاه و نقش فناوري هاي سيار در امر 

 آموزش و يادگيري 

 بهمن خسروي پور 

 ناهيد فروشاني

 يمجله علم

 يپژوهش يكردهايرو

 يدر علوم اجتماع

، زمستان 3شماره 

2935 

 يمرور

95 9

2 

اشترال  يهابر چالش يليفرا تحل

 يآموختگان رشته كشاورزدانش

 پور يبهمن خسرو

 يمنا دران

كار و  يماهنامه علم

 231شماره -جامعه 

 2935مهرماه 

 مروري

94 9

0 
 يآموزش يازهايو ن يآگاه زانيم نييتب

 يخدمات مشاوره ا يهاكارشناسان شركت

 داريپا يشاورزنسبت به ابعاد مختلف ك

  ينسترن نجف

 بنماران يزهرا كرم

 پور  يبهمن خسرو

 انيمنصور غن

فصلنامه نظام 

و  يكشاورز يمهندس

سال -يعيمنابع طب

 52شماره -29

2935 

 

 

 مروري 

97 9

9 
رويكرد تلفيقي شناسايي چالش هاي دوره 

هاي كارآموزي دانشجويان رشته كشاورزي 

بع )مطالع موردي : دانشگاه كشاورزي و منا

 بهمن خسروي پور 

 منا دراني

راهبردهاي كارآفريني 

 در كشاورزي 

  5، شماره 9دوره 

 علمي ترويجي
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 مشخصات نشريهنام و  اسامي نويسندگان عنوان مقاله

نوع مقاله ) پژوهشي ، 

مروري، ترويجي و 

 مستخرج از تز(

 2935بهار و تابستان  طبيعي رامين خوزستان (

91 9

9 
بررسي ميزان تاثير جو سازماني بر نوآوري : 

مورد مطالعه : ديدگاه كشاورزان ستادي 

 سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان 

 وي پور بهمن خسر

 آذر هاشمي نژاد

 آزاده بخشي

 ماهنامه كار و جامعه 

 121شماره 

 2935اسفند 

 مروري

92 9

6 
شاخص ها و مولفه هاي چابكي سازماني در 

 آموزش عالي كشاورزي ايران

 

 

 

 

 

 

 سهيال پور جاويد

 بهمن خسروي پور

 امير حسين علي بيگي

مجله علمي 

رويكردهاي پژوهشي 

در علوم اجتماعي 

 لد سوم ج-3شماره 

 2935زمستان 

 مروري

90 9

4 
نانو تكنولوژي راهكاري براي حفاظت محيط 

 زيست و پايداري در كشاورزي

مجله علمي  بهمن خسروي پور

رويكردهاي پژوهشي 

-در علوم اجتماعي

–جلد اول  – 3شماره 

 2932بهار 

 مروري 

91 9

7 

پيامدهاي توانمند سازي كاركنان بر رشد 

 وري سازمان ها بهره

 ي نژاد علي زلك

 بهمن خسروي پور

مجله علمي 

رويكردهاي پژوهشي 

-در علوم اجتماعي

جلد سوم  – 3شماره 

 2932بهار –

 مروري

99 9

1 
سنجش روحيه كار آفريني در هنرجويان 

 رشته كشاورزي

 بهمن خسروي پور

 سعيدمحمدزاده

 فاطمه كاظمي

 ماهنامه كار و جامعه 

 124شماره 

 2932ارديبهشت  

 مروري

99 9

2 
ني هاي روستايي در توسعه پايدار نقش تعاو

 روستايي 

 بهمن خسروي پور

 فاطمه مالرضا قصاب

مجله علمي 

رويكردهاي پژوهشي 

-در علوم اجتماعي

جلد دوم  – 22شماره 

 2932تابستان –

 مروري

96 6

0 

نقش فن آوري هاي نوين اطالعاتي و 

ارتباطي در آموزش با تاكيد بر آموزش 

 الكترونيكي

 بهمن خسروي پور

 د فروشانيناهي

مجله علمي پژوهش 

 در علوم رايانه 

، تابستان 2شماره 

2932 

 مروري

95 6

1 

تبيين ميزان تحقق مديريت كيفيت فراگير 

ديدگاه دانشجويان  ;آموزش عالي 

كارشناسي ارشد دانشگاه كشاورزي و منابع 

 طبيعي رامين خوزستان 

 بهمن خسروي پور

 اميد مهراب قوچاني

دو ماهنامه علمي 

ر هنر و پژوهش د

 علوم انساني 

  –سال دوم 

  -1شماره 

 2932تير 

 مروري

94 6

9 
نقش رهيافت مدرسه در مزرعه در تامين 

 امنيت مواد غذايي 

 

 

 

 

 بهمن خسروي پور 

 فاطمه رحيمي فيض آباد 

مجله علمي كشاورزي 

و علوم زراعت شماره 

مرداد  – 2جلد -12

2932 

 مروري
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نوع مقاله ) پژوهشي ، 

مروري، ترويجي و 

 مستخرج از تز(

97 6

9 
تحليل آموزش كشاورزي الكترونيك، 

 يادگيري به شيوه مجازي از راه دور 

 بهمن خسروي پور 

 زهرا تيموري كوهسار

ماهنامه علمي دو 

تخصصي پژوهشي در 

 هنر و علوم انساني 

 سال دوم 

  -9شماره 

 2932شهريور 

 مروري

91 6

6 
هاي مروري بر چگونگي ظهور دانشگاه

 كارآفرين و ويژگي هاي آنها

 بهمن خسروي پور 

 مسعود برادران

 عابديبهاره 

ماهنامه كار و جامعه ، 

آبان ماه  12شماره 

2932 

 مروري

92 6

5 
كارآفريني زنان، كليدي جهت نيل به توسعه 

 پايدار روستايي

 بهمن خسروي پور

 سميرا جابري

مجله علمي 

رويكردهاي پژوهشي 

-در علوم اجتماعي

 – 22شماره 

 2932 پاييز 

 مروري

60 6

4 
رويكردهاي آموزشي مطرح در سوادآموزي 

 گساالنبزر

 علي زلكي نژاد

 بهمن خسروي پور

 

نشريه علمي پژوهشي 

در علوم انساني و 

 مطالعات اجتماعي

 2932پاييز  -3شماره 

 مروري

61 6

1 

نقش آموزش الكترونيكي در تحول روند 

 آموزش عالي

 بهمن خسروي پور 

 منتهي بوعذار

مجله علمي پژوهشي 

 در علوم رايانه 

زمستان  -3شماره

2932 

 مروري

69 6

2 
رنامه ريزي استراتژيك گامي اساسي در ب

مديريت نظام آموزش عالي كشاورزي و 

 منابع طبيعي استان خوزستان

 بهمن خسروي پور

 مرضيه موسوي

 

 

 

 

تخصصي  مجله علمي 

رويكردهاي پژوهشي 

-در علوم اجتماعي

 –21شماره 

 2932 زمستان  

 مروري

69 5

0 
تاثير آموزش ضمن خدمت بر توانمند سازي 

 كاركنان

 نب احمديانزي

 بهمن خسروي پور

 ء لقاغالمرضا مه

مجله علمي 

رويكردهاي پژوهشي 

-در علوم اجتماعي

 – 22شماره 

 2932 زمستان  

 مروري

66 5

1 
هاي روان شناختي بررسي ويژگي

كارآفرينانه هنرجويان هنرستان كشاورزي 

ها )مورد مطالعه با تاكيد بر رويكرد ويژگي

 شهرستان شوشتر(

 بهمن خسروي پور

 رقيه يوسفي حاجيوند

مجله مطالعات 

مديريت و كارآفريني ، 

 -4شماره-9دوره 

 2932زمستان 

 مروري

65 5

9 
عوامل پيش برنده و بازدارنده در توسعه 

 كسب و كارهاي كوچك و متوسط كشاورزي 

 بهمن خسروي پور

 الهام چناني

مجله علمي  تخصصي 

رويكردهاي پژوهشي 

-در علوم اجتماعي

 –21شماره 

 2932   زمستان

 مروري

64 5

6 

بهبود مديريت آبياري با رويكرد مهندسي 

 ارزش

 پريسا پاک

 بهمن خسروي پور

 منصور غنيان

مجله علمي تخصصي 

 يپژوهش يكردهايرو

عمران و  يدر مهندس

  يمعمار

زمستان  -1 شماره

 مروري
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نوع مقاله ) پژوهشي ، 

مروري، ترويجي و 

 مستخرج از تز(

2932  

67 5

5 
نقش آموزش در ارتقاء شايستگي هاي منابع 

 هاانساني در سازمان

 پور بهمن خسروي

 علي زلكي نژاد

مجله علمي تخصصي 

 علوم انساني 

 2932بهمن ماه 

 مروري

61 5

2 
 الهام خسروي پور رابطه بين چابكي و كارآفريني در سازمانها

 بهمن خسروي پور

نشريه مطالعات 

مديريت و كرآفريني 

پائيز  9، شماره 9دوره 

2932 

 مروري

62 4

0 

نه دانشجويان اشناخت فرصت هاي كارآفرين

 ي كشاورزي رشته ها

 بهمن خسروي پور

 صادق رحماني

ماهنامه علمي و 

اقتصادي كارو جامعه 

بهمن ماه  -129شماره 

2932 

 مروري

50 4

1 
ترويجي  –چالش هاي برنامه هاي اموزشي 

 در توسعه تعاوني هاي روستايي 

 بهمن خسروي پور

 زينب احمديان

 نشريه علمي پژوهش

در علوم انساني و 

 مطالعات اجتماعي

 2932 زمستان

 22جلد اول، شماره 

 مروري

51 4

9 
بررسي وضعيت آموزش عالي كشاورزي از 

 منظر آينده پژوهي

 بهمن خسروي پور 

 الهام چناني

" 

 22جلد دوم، شماره 
 مروري

59 4

9 
كارآفريني استراتژيك رويكردي براي 

 مديريت استراتژيك كارآفرينانه

 بهمن خسروي پور

 فاطمه حميد

نشريه علمي پژوهش 

ت و مطالعات در مديري

 اجتماعي 

        2932زمستان 

 22جلد اول، شماره 

 مروري

59 4

6 

ي با كنترل آسيب پذيري منابع آب كشاورز

 رويكرد توسعه پايدار

 بهمن خسروي پور

 سميرا جابري

نشريه علمي تخصصي 

مطالعات محيط 

زيست، منابع طبيعي و 

توسعه پايدار سال 

اول، شماره دو، 

 2932زمستان 

 مروري

56 4

5 
نقش ابعاد سرمايه اجتماعي در چابكي 

 سازماني در آموزش عالي 

 بهمن خسروي پور 

 آمنه انشايي نژاد 

مجله تخصصي 

پژوهشي در علوم 

انساني شماره بهار 

 ارديبهشت ماه  2931:

 مروري 

55 4

4 

ت جايگاه بخش غير زراعي در ايجاد ترييرا

اجتماعي در راستاي بهبود  -اقتصادي

وستايي كيفيت زندگي جوامع ر  

 بهمن خسروي پور

 زينب نوروزي

مجله علمي تخصصي 

كشاورزي و علوم 

، 95زراعت شماره 

ارديبهشت  2جلد 

2931 

 مروري

54 4

7 
 بهمن خسروي پور رابطه محيط زيست و توسعه پايدار 

 كبري عيسي پره 

نشريه علمي تخصصي 

مطالعات محيط 

زيست، منابع طبيعي و 

توسعه پايدار سال 

اول، شماره دو، 

 2932زمستان 

 مروري

57 4

1 
 مروريفصلنامه تخصصي  بهمن خسروي پور موانع نوآوري و پايداري در دانشگاه ها
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نوع مقاله ) پژوهشي ، 

مروري، ترويجي و 

 مستخرج از تز(

مطالعات مديريت و  فاطمه حميد

 كارآفريني

 2931،بهار2شماره 

51 4

2 

 تبيين سطح كيفي هنرستان كشاورزي

براساس مديريت كيفيت فراگير)مورد 

(مطالعه : هنرستان شهرداري خيبر بهبهان  

عود برادرانمس  

 بهمن خسروي پور 

 صادق رحماني 

 داود روزانه

مجله علمي تخصصي 

كشاورزي و علوم 

 2931، خرداد زراعت

 مروري

52 7

0 
ضرورت آينده پژوهي در آموزش عالي 

 كشاورزي

 بهمن خسروي پور

 نصيبه پورفاتح

مجله علمي تخصصي 

آينده پژوهي و 

 سياستگذاري

 2شماره -9دوره

 2931بهار

 مروري

ن پايدار فردا در گروه آموزش جها  40

امروز:تاكيد بر آموزش جهت حفظ محيط 

 زيست و منابع انرژي

 خديجه سليماني هاروني

 بهمن خسروي پور

نشريه علمي تخصصي 

مطالعات محيط 

زيست، منابع طبيعي و 

 توسعه پايدار 

، تابستان 4شماره

 ، جلد دو2931

 مروري

شناسايي عوامل تاثير گذار بر موفقيت   41

 ت هاي تعاوني روستايي شرك

 بهمن خسروي پور

 صالح عبدالهي سعيدي

 ،يماهنامه اجتماع

كار  يو علم ياقتصاد

-112و جامعه شماره 

 2931ماه شهريور

 مروري

ورزي )مفاهيم و اتجاري سازي تحقيقات كش  49

 ضرورت(

 بهمن خسروي پور

 جعفريعقوبي

 سهيل نصرتي

ماهنامه اجتماعي، 

اقتصادي و علمي كار 

-112ه شماره و جامع

 2931مهرماه 

 مروري

رهيافت ارزيابي مشاركتي روستايي   49

(PRA)الزام توسعه روستايي ، 

 بهمن خسروي پور

 مرجان ادهم ملكي

مجله علمي تخصصي 

كشاورزي و علوم 

 زراعت 

 2931مرداد

 مروري

توانمند سازي زنان روستايي با تاكيد بر   46

 بومي سازي 

 بهمن خسروي پور

 سميرا جمال پور

مجله علمي تخصصي 

 علوم انساني 

 2931ارديبهشت،

 مروري

بررسي تفاوت بين رضايتمندي، انتظارات و   45

نگرش زنان و مردان جامعه روستايي در 

خصوع گردشگري روستايي)مورد مطالعه: 

 شهرستان ايذه در استان خوزستان (

 خديجه سليماني هاروني

 بهمن خسروي پور

 مسعود برادران

 منصور غنيان

جررافيا و روابط  مجله

 9انساني شماره 

 2931زمستان 

 مروري

هاي فني و حرفه اي بر واكاوي تاثير آموزش  44

اشترال روستائيان شهخرستان اسالم آباد 

 غرب 

 بهمن خسروي پور 

 سهيالپور جاويد

فصلنامه رويكردهاي 

پژوهشي كارآفر ينانه 

در كشاورزي ، شماره 

 2931، بهار  1

 مروري

ت روحيه كارآفريني شناسايي وضعي  47

 روستائيان بخش مركزي شهرستان باوي 

 بهمن خسروي پور 

 بهنام همتي

 سميرا جابري

 اميد مهراب قوچاني

 يكردهايفصلنامه رو

 نانهيكارآفر  يپژوهش

، شماره  يدر كشاورز

  2931تابستان ،  9

 مروري

 مروريو  ايجرراف فصلنامه  ممبني يآمنه سوارزايي بخش كشاورزي و اشترالپتانسيل   41
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نوع مقاله ) پژوهشي ، 

مروري، ترويجي و 

 مستخرج از تز(

يني توسعه روستايي در چارچوب كارآفر

 جوانان روستايي 

 بهمن خسروي پور

 مسعود برادران

 مسعود يزدان پناه 

 9شماره  يروابط انسان

 2931زمستان 

مروري بر مشكالت مديريتي در روستاهاي   42

 ايران با رويكرد محيط زيستي 

 لطيف محمد زاده

 بهمن خسروي پور

فصلنامه انسان و 

يط زيست شماره مح

  2931، زمستان 45

 علمي ترويجي

ضرورت و اهميت توجه به كارآفريني زنان   70

 روستايي

 بهمن خسروي پور

 خديجه سليماني هاروني

ماهنامه كار و جامعه 

 115شماره 

 2931بهمن 

 مروري

كاربرد تئوري پيچيدگي رهبري، نظريه   71

آشوب و خودسازماندهي در توسعه يافتگي 

 سازمان ها

 

 منه سواري ممبنيآ

 بهمن خسروي پور

 

و  ايفصلنامه جرراف

 يروابط انسان

 2933بهار

 4، شماره 2دوره

 مروري

نقش سرمايه اجتماعي در كارآفريني   79

 دولتي هايكاركنان سازمان

 بهمن خسروي پور

 علي زلكي نژاد 

مجله علمي پژوهش 

در علوم انساني و 

 مطالعات اجتماعي

 جلد دوم، 25شماره 

 2933بهار  

 

 مروري

 (CSA) كشاورزي اجتماع پشتيبان  79

 استراتژي نيل به پايداري توليد

 

 بهمن خسروي پور

 خديجه سليماني هاروني

 فاطمه كاظمي

و  ايفصلنامه جرراف

 يروابط انسان

 2933بهار

 4، شماره 2دوره

 مروري

ضرورت توجه به فرهنگ در فرآيند توسعه   76

 كشور

 بهمن خسروي پور

 رونيخديجه سليماني ها

نشريه علمي مطالعات 

محيط زيست، منابع 

 طبيعي و توسعه پايدار 

 جلد دوم  -شماره يك

 2933بهار 

 مروري

بررسي نيازهاي آموزشي ترويجي زنان   75

روستايي مورد مطالعه:شهرستان ساري 

 استان مازندران

 بهمن خسروي پور

 سيده شهربانو حسيني

و  ايفصلنامه جرراف

 يروابط انسان

 -2933تابستان 

 2شماره 

 مروري

گردشگري صنعت سفيد با گردشگري   74

 جامعه محور

 بهمن خسروي پور

 هارونيخديجه سليماني

علمي  فصلنامه

 هايتخصصي پژوهش

گردشگري و توسعه 

پايدار، سال دوم، 

 پنج،شماره 

 2933تيرماه

 مروري

تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر چابكي   77

 سازماني در آموزش عالي 

 ي پوربهمن خسرو

 پزحسنعلي كوره

 

 

 

 

 

 

 

علمي فصلنامه 

عات تخصصي مطال

 مديريت و كارآفريني 

شماره دو، 

 2933تابستان

 مروري
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مروري، ترويجي و 
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 بهمن خسروي پور امنيت غذايي و نقش آن در توسعه پايدار  71

 مهرصديقه پاک

 عبدالحسين شعيبي

نشريه علمي مطالعات 

محيط زيست، منابع 

 طبيعي و توسعه پايدار 

 سال سوم، 

  -( 3دو)پياپي:ماره ش

 2933تابستان

 مروري

هاي مردم نهاد در توسعه ننقش سازما  72

 پايدار روستايي

 بهمن خسروي پور

 زينب اسدي

نشريه جررافيا و روابط 

-انساني دوره دوم

شماره  -1شماره 

 2933پاييز-2پياپي 

 مروري

بررسي تجربي كشورهاي موفق در زمينه   10

سه آن با توسعه آموزش كارآفريني و مقاي

 ايران

 بهمن خسروي پور

 سهيال پورجاويد

ماهنامه كار و جامعه 

 192شماره 

 2933تيرماه 

 مروري

نقش سازمانهاي غيردولتي حفاظت از منابع   11

در مشاركت اجتماعي  (NGO) طبيعي

 جهت حفاظت از منابع طبيعي

 بهمن خسروي پور

 ليال برفي زاده

 مريم عامري 

علمي تخصصي نشريه 

اربردي در مطالعات ك

علوم مديريت و 

 توسعه

 2933آبان  4شماره 

 مروري

تاثير منابع شناختي عاطفي خالقيت   19

پژوهشي بر انگيزش پژوهشي )مورد مطالعه: 

دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه 

 (علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

 پوربهمن خسروي

 فاطمه رجبيان غريب

مجله فصلنامه علمي 

پژوهشي رويكردهاي 

كارآفرينانه در 

 كشاورزي

 2933بهار  2شماره 

 مروري

 بهمن خسروي پور تجاري سازي در تقابل با توسعه پايدار  19

 خديجه سليماني هاروني

جررافيا و فصلنامه 

روابط انساني دوره 

 -9شماره -دوم

 2933زمستان 

 مروري

امنيت غذايي در توسعه پايدار روستايي   16

 ها و راهكارها()چالش

 من خسروي پوربه

 زينب اسدي

علمي فصلنامه 

مطالعات تخصصي 

محيط زيست، منابع 

 طبيعي و توسعه پايدار 

  - 9شماره 

 2933پاييز

 مروري

چابكي سازماني راهبردي مهم در بهبود   15

 نظام آموزش عالي

 بهمن خسروي پور

 سهيال پورجاويد

مجله نخبگان علوم و 

-5مهندسي جلد

خردادماه  -1شماره 

2933 

 ريمرو

بحران آب يك امر اجتماعي و نيازمند   14

 همياري علوم

 بهمن خسروي پور

 خديجه سليماني هاروني

فصلنامه علمي 

تخصصي مطالعات 

محيط زيست، منابع 

 طبيعي و توسعه پايدار 

 2شماره -سال چهارم 

 2933بهار -

 مروري

 

 

 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت خارجي -4-2

 

 نوع مقاله  نام و مشخصات نشريه سامي نويسندگانا عنوان مقاله رديف

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 

(2012) 

 پژوهشي

2  The role of education and Extension 

of culturalization in order to promote 

optimal water use in agriculture 

 

 

 

Bahman khosravipour 

Motahare Abadikhah 

Hossein Ebrahimi 

Journal of Middle 

East Applied 

science and 

technology 

(JMEAST) 

January, 2014 

 پژوهشي

3  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)- 2013 

 پژوهشي

4  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, 2014 

 
 پژوهشي -علمي

5  The develoement 

Of Thyme Plant as a medicinal herb: 

A review article 

B.khosravaipour 

F.Dirakvand moghadam 

Advanced Herb 

medicine 2016:2(2) 
 

6  Cleaner and greener livestock 

production: Appraising producers 

perceptions regarding renewable 

energy in Iran 

Elham Bozorgparvar 

Masoud Yazdanpanah 

Masoumeh Forouzani  

Bahman KHosravipour 

Journal Of cleaner 

production 203-

(2018) 

 يعلم

 يپژوهش

7  Identication factors affecting 

student,s valve co-creation to 

institutionalization sustainability in 

university structure (a case of study 

from agricultural and natural 

resources' universities) 

F.Monavvarifard 

M. Baradaran 

B. Khosravipour 

International 

Journal of 

Agricultural 

Management& 

Development 

(IJAMAD) 

علمي 

 پژوهشي

8  Assessment of University 

Sustainability(case study:Iran 

Agricultural and Natural Resources 

Universities) 

Feyzallah.Monavvarifard 

Masoud. Baradaran 

Bahman. Khosravipour 

International 

Journal of 

Advenced 

Biologycal and 

biomedical 

research 

7(1)(2018)103-108 

علمي 

 پژوهشي

9  Factors Affecting Students’ Value 

Co-creation to Institutionalize 

Sustainability in Academic 

Structure: The Case of Iranian 

Feyzallah.Monavvarifard 

Masoud. Baradaran 

Bahman. Khosravipour 

International 

Journal of 

Agricultural 

Management& 

علمي 

 پژوهشي
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 نوع مقاله  نام و مشخصات نشريه سامي نويسندگانا عنوان مقاله رديف

Agricultural and Natural Resources’ 

Universities 

Development 
(IJAMAD) 

March2019, 9(1) 

11   Factors influencing farmers' 

knowledge about sustainable 

groundwater management 

Azadeh Bakhshi 
 Lucio Cecchini 

 Bahman Khosravi Pour 

Mansour Ghanian 

 Fabio Maria Santucci 

International 

Journal of Water 

Vol.13 No.2 

2019 

  
 

علمي 

 پژوهشي

ISI 

11  Increasing the sustainability level in 

agriculture and Natural Resources 

Universities of Iran through 

students’ engagement in the value 

Co-creation process 

 

Feyzallah.Monavvarifard 

Masoud. Baradaran 

Bahman. Khosravipour 

Journal of Cleaner 

Production 

Volume 234,  

10 October 2019, 

Pages 353-365 

 

علمي 

 پژوهشي

12  stainable tourism development 

performance in the wetland areas: a 

proposed composite index 

Omid m. ghoochani 

Mansour Ghanian 

Bahman Khosravi Pour 

John c.crotis 

Emerald 

publishing 2019 
علمي 

 پژوهشي

ISI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ها مقاالت ارائه شده در كنفرانس -4-4

 عنوان و محل برگزاري كنفرانس اسامي نويسندگان عنوان مقاله رديف

هاي كارآفريني در برآورد وضعيت قابليت 1 1

هاي دانشجويان دختر مقطع كارشناسي دانشكده

منتخب دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين 

 خوزستان

 شيدا جهانگيري

 مسعود برادران 

 بهمن خسروي پور

 منصور غنيان 

مين كنفرانس بين المللي مديريت، د.و

 22و  22كارآفريني و توسعه اقتصادي 

 قم  -22شهريور 

واكاوي عوامل مؤثر بر موفقيت و مشاركت در  2 2

كارآفريني تعاوني هاي كشاورزي استان چهار محال 

 و بختياري

 فاطمه عسگريان دهكردي

 پوربهمن خسروي

 
" 

ي بررسي رابطه بين هوش هيجاني و نگرش ها 4 2

فرهنگي سازماني در كاركنان سازمان جهاد 

 كشاورزي خراسان جنوبي

 آزاده بخشي

 مطهره آبادي خواه 

 بهمن خسروي پور

 مسعود برادران 

كنفرانس بين المللي مديريت، چالش ها و 

 تهران -22ديماه  5راهكارها 

تبيين نقش آموزش كشاورزي در فرآيند توسعه  8 4

 كشاورزيكارآفريني دانش آموختگان رشته 

 بهمن خسروي پور

 شيما كيخواه

 25پنجمين همايش ملي آموزش 

 تهران -22ارديبهشت 

 زينب مهمدي كرباليي  رسالت دانشگاه در ترويج كارآفريني 2 5

 بهمن خسروي پور

 حبيبه نظام دوست 

 25پنجمين همايش ملي آموزش 

 تهران -22ارديبهشت 

6 1

0 

در تبيين وضعيت كاركرد مديريت منابع انساني 

سطح مديريت عالي در مراكز آموزش عالي 

 مرضيه موسوي

 بهمن خسروي پور

دومين همايش ملي علوم مديريت نوين 

 گرگان  – 22شهريور  14
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 مسعودبرادران كشاورزي و منابع طبيتعي استان خوزستان

 سعيد محمدزاده 

7 1

4 

تبيين نقش برنامه هاي آموزشي ترويجي در 

 توانمندسازي زنان روستايي

 ن خسروي پوربهم

 مطهره آبادي خواه

 مسعود برادران

 حسين ابراهيمي 

اولين همايش ملي توسعه پايدار كشاورزي 

 -22بهمن  24 –با كاربرد الگوي زراعي 

 همدان

8 1

5 

 آمنه سواري ممبني تأثير سرمايه اجتماعي بر كارآفريني سازماني 

 بهمن خسروي پور

 اولين همايش ملي مديريت كسب و كار

 تهران - 22 بهمن 2 

2 1

6 

 فاطمه رحيمي فيض آبادي عوامل مؤثر در كارآفريني سازماني

 بهمن خسروي پور

همايش ملي دانشگاه كارآفرين، صنعت 

  -22ارديبهشت  26و  25دانش محور 

 مازندران

10 2

0 

مديريت تلفيقي افات، روشي براي دستيابي به 

 توسعه پايدار كشاورزي 

 بهمن خسروي پور

 زهرا جليلي

 
" 

11 2

2 

ضرورت سرمايه گذاري در توسعه بيمه ي 

 محصوالت كشاورزي

 آمنه سواري ممبني

 بهمن خسروي پور

تا  8سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران 

 دانشگاه شهيد چمران اهواز 22بهمن  10

12 2

2 
ای بررسی و شناسایی كاربردهای انرژی هسته

 در كشاورزی

 فاطمه عسكریان دهكردی

 بهمن خسروی پور

تا  8كنگره علوم خاك ايران  سيزدهمين

 دانشگاه شهيد چمران اهواز 22بهمن  10

كشاورزی زیسـتی چالشـی جدیـد فـراروی       12

 جوامع امروز

 هستی فتوتی

 مولود چرم زاده

 رضوان توكلی پور 

 بهمن خسروی پور 

همایش سراسری كشاورزی پاك 

دانشگاه علوم كشاورزی و منابع 

 1222خرداد  طبيعی گرگان

و  (GIS)اطالعـات جررافيـایی    سيستم های  14

كاربرد آن در كشـاورزی و ماالعـات زیسـت    

 محيای

 مولود چرم زاده

 هستی فتوتی 

 رضوان توكلی پور 

 بهمن خسروی پور 

 
" 

15 2

2 
شناسایی جایگاه و نقـش تسـهيل گـران در    

ارتقای آگـاهی و مشـاركت زنـان و دختـران     

 روستایی

 فاطمه عسكریان

 سيده فاطمه ميری

 پور بهمن خسروی 

سومين كنگره علوم ترویج و آموزش 

اسفند  -كشاورزی و منابع طبيعی

6222 

16 4

0 
 

توسعه آموزش كارآفرینی، به منظـور بهبـود   

وضعيت اشترال دانش آموختگان نظام آموزش 

 عالی كشاورزی

 
 

 

 فاطمه عسگریان دهكردی

 بهمن خسروی پور 

 
" 

17 4

2 
ــه ای     ــای  رف ــت ه ــرات یابلي ــل اا تحلي

ــگران در م ــش   آموزش ــرلی دان ــت ش وفقي

آموختگان مراكز آموزش عالی علمی كاربردی 

 كشاورزی

 محمدرضا سليمانپور

 بهمن خسروی پور

" 

 الهام طباطبایی نقش آموزش در بهبود مدیریت تعاونی ها  18

 مرضيه راج باال

 بهمن خسروی پور 

اولين همایش مناقه ای كشاورزی و 

 -منابع طبيعی دانشگاه آزاد اسالمی

 88اسفند 

اولين همایش مناقه ای كشاورزی و  آرزو طالییضرورت رویكرد فناوری اطالعات و ارتباطـات    12
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 -منابع طبيعی دانشگاه آزاد اسالمی بهمن خسروی پور  در ترویج و آموزش كشاورزی

 88اسفند 

شناسایی خصوصيات تسهيل گـر و تسـهيل     20

ــدگی   ــت زن ــود كيفي ــور بهب ــه منظ ــری ب گ

 روستائيان

 بهاره عابدی

 ن خسروی پوربهم

اولين همایش مناقه ای كشاورزی و 

 -منابع طبيعی دانشگاه آزاد اسالمی

 رامهرمز

 1288اسفند  

 خدیجه سليمانی گردشگری و چالش های فراروی آن در ایران    21

 بهمن خسروی پور 

 مسعود برادران 

 منصور غنيان

اولين همایش مناقه ای كشاورزی و 

 -منابع طبيعی دانشگاه آزاد اسالمی

 88اسفند 

22 5

2 
تحليل عاملی مؤلفه های آموزشـی مـؤار بـر    

ــز  ــه دانشــجویان مراك توانمنــدی كارآفرینان

 آموزش عالی علمی كاربردی كشاورزی  

 ربهمن خسروی پو

 هوشنگ ایروانی 

 سيد محمود  سينی 

 سيد  ميد مو دی 

همایش ملـی توسـعه كـارآفرینی در    

آموزش های علمی كاربردی كشاورزی 

 6223اسفند  –

22 5

2 
شناسایی و تحليل ویژگی های فردی مؤار بـر  

توانمندی كارآفرینانه دانش آموختكان مراكـز  

 آموزش عالی علمی كاربردی كشاورزی ایران

 پوربهمن خسروی 

 محمدرضا سليمانپور 

" 

24 5

8 
ــالی   ــوزش ع ــش آموختگــان آم ــدگاه دان دی

كشاورزی درخصوص مهمترین موانع اشـترال  

ـ  وردی دانشـگاه  در بخش كشاورزی )ماالعه م

 رامين خوزستان(

  امد صفاری

 بهمن خسروی پور 

همایش ملی اشترال دانش آموختگان 

 بخش كشاورزی و منابع طبيعی 

 6234آذر  –تهران 

25 5

2 
اشترال دانش آموختگان كشـاورزی الزامـات،         

 چالش ها و راهكارها

 ریيه یوسفی  اجيوند

 بهمن خسروی پور

 

 

" 

26 6

0 
ی راهبردهـای تجـارت   پذیرش و بـه كـارگير  

الكترونيک از سـوی بنگـاه هـای كوچـک و     

 متوسط بخش كشاورزی

 مریم یزدانی زنگنه

 بهمن خسروی پور

اولين همایش مناقه ای كشاورزی و 

 منابع طبيعی دانشگاه آزاد اسالمی

 1288رامهرمز 

27 6

1 
بنگاه های كوچک و متوسط راهكـاری بـرای   

 اشترال دانش آموختگان بخش كشاورزی  

 

 ری شبانیكب

 بهمن خسروی پور 

 

همایش ملی اشترال دانش آموختگان 

 -بخش كشاورزی و منابع طبيعی

 6234آذز -تهران 

28 6

2 
شناسـایی عوامـل پـيش برنـده و بازدارنــده     

 اشترال دانش آموختگان كشاورزی

 مرضيه موسوی

 بهمن خسروی پور 

" 

بررسی آسيب پذیری كشـاورزان شهرسـتان     22

 ب های زیرزمينیدیر، ناشی از بحران آ

 اميدرضا خسروی

 بهمن خسروی پور 

 سعيد محمدزاده 

 نوذر منفرد  

دومين همایش ملی توسعه پایدار 

 6234تير  -همدان -روستایی

نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسـعه    20

 پایدار كشاورزی  

 صدیقه ا مدیان 

 بهمن خسروی پور 

" 

یجه سليمانی هارونی                     خد زنان روستایی در بحران آب و خشكسالی  21

 بهمن خسروی پور

همایش مناقه ای بحران آب و 

 6222اردیبهشت  -رشت -خشكسالی
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 مسعود برادران 

 منصور غنيان 

22 2

2 

International conference on 

cooperative social, Economic and 

cultural capabilities 

 

 

Zahra Goodarzi 
Bahman 

Khosravipour 

Kish- Iran 
2011 

22 2

4 
هــا و راهكارهــایی جهــت مقابلــه بــا چــالش

 خشكسالی در ایران

 اسماعيل مرید 

 بهمن خسروی پور  

 ناهيد فروشانی 

 -دومين همایش ملی اارات خشک

 –سالی و راهكارهای مدیریت آن 

 22اصفهان اردیبهشت 

24 2

2 
بررسی نگـرش كارشناسـان سـازمان جهـاد     

نسـبت بـه نظـام    كشاورزی استان خوزستان 

 آموزشی سيار

 ناهيد فروشانی

 بهمن خسروی پور

 جعفر یعقوبی

چهارمين كنفرانس ملی و اولين 

كنفرانس بين المللی آموزش 

 الكترونيكی

  6222آذر  –تهران 

25 1

0

5 

اهميت فرسایش بادی و روشـهای كنتـرل آن   

 در زمين های كشاورزی

 زهرا گودرزی 

 بهمن خسروی پور

ورزی در اولين همایش ملی كشا

 شرایط محيای دشوار

 6222آذر  -رامهرمز

26 1

0

2 

بررسی رفتارهـای كشـاورزان در مقابلـه بـا     

های زیر زمينی در شهرستان دیـر  بحران آب

 استان بوشهر

 بهمن خسروی پور

 سعيد محمدزاده

 نوذر منفرد 

 اميدرضا خسروی

اولين همایش ملی كشاورزی در 

 شرایط محيای دشوار

 6222آذر  -رامهرمز

27 1

1

2 

نگرش ساكنان مناطق گردشگری روستایی 

استان خوزستان نسبت به اارات زیست 

 محيای گردشگری

 خدیجه سليمانی هارونی

 بهمن خسروی پور

 مسعود برادران

 منصور غنيان

سومين كنگره علوم و ترویج آموزش 

 كشاورزی 

 6222اسفند  -مشهد

نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسـعه    28

 روستایی

 ه موسویطاهر

 بهمن خسروی پور 

اولين همایش ملی فن آوری های نوین 

دانشگاه  –در كشاورزی و منابع طبيعی

 1288اسفند  آزاد اسالمی وا د رشت

22   ICT   آموزش با تكيه بر نقش زنان روسـتایی

 در كشاورزی پایدار

خدیجه سليمانی هارونی  

 بهمن خسروی پور

 مسعود برادران 

 منصور غنيان 

" 

40 1

1

7 

ش و اهميت صندوق هـای خـرد اعتبـارات    نق

 روستایی در تأمين مالی زنان روستایی

 زهرا گودرزی

 پوربهمن خسروی

همایش جهاد ایتصادی با محوریت 

دانشگاه  -كشاورزی و منابع طبيعی

 6234اسفند  -یاسوج –پيام نور 

41 1

2

0 

بررسی پيامدهای توسعه پایـدار گردشـگری   

 ترالروستایی در ایران با تأكيد بر اش

 شيدا جهانگيری 

 پوربهمن خسروی

 بهاره عابدی 

 
" 

 

42 1

2

2 

از  ICTبررسی عوامـل مـؤار بـر بكـارگيری     

 سوی روستائيان

 ریيه یوسفی  اجيوند

 پوربهمن خسروی

" 

42   

 موانع توسعه پایدار روستایی
ای توسعه نخستين همایش مناقه شيدا جهانگيری
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ر: پایدار منابع طبيعی غرب كشو پوربهمن خسروی

ارديبهشت  –الشتر  -ها و راهكارهاچالش

1221 

 شيدا جهانگيری توسعه پایدار گردشگری روستایی  44

 پوربهمن خسروی

" 

اكوتوریسم روسـتایی و نقـش آن در توسـعه      45

 پایدار

 خدیجه سبزیان مالیی

 پوربهمن خسروی

" 

46 1

2

2 

در  (GIS)نقش سيستم اطالعات جررافيـایی 

 مدیریت بحران آب

 یوچانیاميد مهراب 

 پوربهمن خسروی

 امين كرندی 

 یاسمين  سينی 

دومين كنفرانس ملی برنامه ریزی و 

مدیریت محيط زیستتهران 

 36اردیبهشت
" 

زنان روستایی محـور توسـعه پایـدار منـابع       47

 طبيعی و  فاظت از محيط زیست

 گلنار بساك هارونی 

 بهمن خسروی پور

همایش مناقه ای در توسعه  نخستين

 -بع طبيعی غرب كشورپایدار منا

 –الشتر  - ها و راهكارها()چالش

 1221ارديبهشت 

مشاركت مردمی در مدیریت بهينه منـابع آب    48

 در روستاها

 كبری شبانی

 بهمن خسروی پور

 

 

 همایش ملی توسعه روستایی

 6236شهریور  -گيالن

كنكاشی برگزیده از یوانين و مقررات مربـو     42

 به محيط زیست و منابع طبيعی 

 فاطمه عسگریان دهكردی

 بهمن خسروی پور

 

 

 

 

چهارمين كنگره علوم ترویج و آموزش 

كرج  -كشاورزی و منابع طبيعی ایران

 1221شهريور

50 1

4

1 

شناسایی دیدگاه كاركنان در راباه با ویژگـی  

های كارآفرینی سـازمانی در مراكـز آمـوزش    

 عالی كشاورزی استان خوزستان

 فاطمه عسگریان دهكردی

 وی پوربهمن خسر

 مسعود برادران 

 منصور غنيان 

 

چهارمين كنگره علوم ترویج و آموزش 

كرج  -كشاورزی و منابع طبيعی ایران

 1221شهريور

51 1

4

2 

بررسی موانع و نارسایی هـای شـركت هـای    

ــاوره ــدمات مش ــدگاه خ ــاورزی از دی ای كش

 كشاورزان

 زهرا گودرزی 

 بهمن خسروی پور

 
" 

52 1

4

4 

تمندی از عملكرد بررسی ميزان آگاهی و رضای

 بيمه از دیدگاه گندمكاران شهرستان اهواز

 بهاره عابدی

 بهمن خسروی پور

 مرضيه راج باال

 
" 

52 1

4

5 

های دانشـجویان تحصـيالت   شناسایی انگيزه

تكميلــی از كاربســت فــن آوری اطالعــات و 

 ارتباطات در امور آموزشی و پژوهشی

 

 

 الهام طباطبایی

 بهمن خسروی پور

 آرزو طالیی

 
" 

  بهمن خسروی پورهای تعاونی های مؤار بر موفقيت شركتعامل1 54
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4

2 
ــان اســتان   ــه دشــت آزادگ روســتایی مناق

 خوزستان

 صالح عبدالهی سعيدی

 محمد آیاپور صباغی

 ریيه یوسفی  اجيوند

" 

55 1

5

0 

ــه   بررســی عامــل هــای مــؤار در گــرایش ب

كــارآفرینی در بــين دانشــجویان تحصــيالت 

منـابع طبيعـی   تكميلی دانشگاه كشاورزی و 

 رامين

 بهمن خسروی پور

 ميالد تقی پور

 بهاره عابدی 

 
" 

56 1

5

2 

 (SEMs)توسعه بنگاه های كوچک و متوسط 

 كشاورزی با رویكرد كارآفرینانه

 زینب رضوانی نيا

 بهمن خسروی پور

نخستين همایش ملی مهارت آموزی و 

 36تهران خرداد  -اشترال در ایران

و تااير آن بر اهميت تحليل جنسيتی اشترال   57

 توسعه زنان روستایی

 یاسمين  سينی

 خدیجه سليمانی هارونی

 بهمن خسروی پور

 اميد مهراب یوچانی

همایش جهاد ایتصادی با محوریت 

پيام نور –كشاورزی و منابع طبيعی 

 6234یاسوج اسفند 

بررسی پيامدهای زیست محيای گردشگری   58

 روستایی از دیدگاه جامعه ميزبان

نی هارونیخدیجه سليما  

 بهمن خسروی پور

 مسعود برادران

 منصور غنيان

دومين همایش ملی توسعه پایدار 

 روستایی 

 6236تيرماه  –همدان 

 بهمن خسروی پور موانع بكارگيری تجارت الكترونيک  52

 مریم یزدانی زنگنه

 مسعود برادران

 منصور غنيان

 خدیجه سليمانی هارونی

چهارمين همایش ملی و تخصصی نرم 

 رهای سازمانی و دولت الكترونيکافزا

 6236بهمن  -یشم

 مریم یزدانی زنگنه عوامل موار در بكارگيری تجارت الكترونيک  60

 بهمن خسروی پور

 مسعود برادران

 منصور غنيان

 خدیجه سليمانی هارونی

چهارمين همایش ملی و تخصصی نرم 

 افزارهای سازمانی و دولت الكترونيک

 6236بهمن  -یشم

 سازمانی  كارآفرینی  61

 )عوامل پيش برنده و بازدارنده(

 ریيه یوسفی  اجيوند

 بهمن خسروی پور  

اولين همایش ملی كارآفرینی دانشگاه 

 آزاد اسالمی وا د 

 6236آبان  -خمينی شهر

62 1

6

5 

تحليل نقش آموزش عالی در اشـترال دانـش   

 آموختگان )با تأكيد بر كارآفرینی(

 شيدا جهانگيری،

 مسعود برادران

 ن خسروی پور  بهم 

 منصور غنيان

اولين همایش ملی كارآفرینی دانشگاه 

 آزاد اسالمی وا د 

 6236آبان  -خمينی شهر

بررسی چالش ها و راهكارهای موجود در   62

 ياه توسعه كشاورزی ارگانيک در ایران، 

 رویكردی نو در جهت تأمين امنيت غذایی

 بهمن خسروی پور

  سين ابراهيمی

 ماهره آبادی خواه  

 آزاده بخشی 

همایش آالینده های كشاورزی و 

سالمت غذایی، چالش ها و راهكارها 

 33دانشگاه رامين خوزستان اسفند 

 فروغ عليقلی نقش كشاورزی ارگانيک در سالمت انسان  64

 پور بهمن خسروی 

 
" 
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امنيت غذایی برای نسل امروز و نسل های   65

 آینده

 بهنام همتی

 پور  بهمن خسروی 

 دیانصدیقه ا م

اولين همایش ملی الكترونيكی 

 سالمت، ایمنی و امنيت غذایی

 33بهمن ماه  -تهران 

نقش و اهميت كشاورزی ارگانيـک )زیسـتی(     66

 در تنوع زیستی

 بهنام همتی

 پور  بهمن خسروی 

اولين همایش سراسری كشاورزی و 

همدان  -منابع طبيعی پایدار

 6233بهمن

 بهنام همتی تاییضرورت و اهميت توسعه پایدار روس  67

 پور  بهمن خسروی 

 
" 

نقش آمـوزش و تـرویج در فرهنـگ سـازی       68

 مصرف بهينه آب در بخش كشاورزی

 ماهره آبادی خواه

 بهمن خسروی پور

  سين ابراهيمی

 
" 

ــش در      62 ــدیریت دان ــارگيری م ــرورت بك ض

 سازمانهای دولتی

 بهمن خسروی پور

 الهام خسروی پور

 

نش ششمين كنفرانس ملی مدیریت دا

 تهران -33اسفند  3و  1 -

 غالمرضا مرداسی گردشگری روستایی    70

 بهمن خسروی پور

 

 

اولين همایش ملی توریسم و 

 32/3/32گردشگری سبز در ایران 

 دانشكده شهيد مفتح همدان

71 1

7

2 

اارات خشكسالی بر كشاورزی و توسعه پایدار 

 كشاورزی

 طاهره زبيدی

 بهمن خسروی پور

ن در همایش ملی مبا ث نوی

 كشاورزی

سازمان نظام  32فروردین  -تهران

 مهندسی كشاورزی

72 1

8

0 

نقش ترویج و آموزش كشاورزی در سـالمت و  

 امنيت غذایی

 زینب مهمدی كربالیی

 بهمن خسروی پور

 
" 

72 1

8

5 

بررسی راهكارهای آموزشی مـؤار در توسـعه   

كارآفرینی در مراكـز آمـوزش عـالی علمـی     

 كاربردی كشاورزی

 پورمحمدرضا سليمان

 بهمن خسروی پور

سومين همایش ملی و دومين همایش 

 بين المللی مهارت آموزی و اشترال

 32اردیبهشت 

74 1

8

8 

راهكارهای بهينه سازی مدیریت منابع آب در 

 كشاورزی با رویكرد توسعه پایدار

 مرضيه موسوی

 بهمن خسروی پور

اولين همایش ملی بهينه سازی مصرف 

 33دانشگاه گرگان اسفند  –آب 

75 1

8

2 

بررسی وضعيت موجود كاركردهـای نظـارت،   

كنتــرل و ارزیــابی در ســاح عــالی مــدیران 

آموزشی از دیدگاه اعضای هيأت علمی ) مورد 

 ماالعه: مراكز آموزش عالی كشاورزی(

 مرضيه موسوی

 بهمن خسروی پور

 مسعود برادران

 سعيد محمدزاده

 ششمين همایش ملی آموزشی

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی

 32اردیبهشت  –تهران 

76 1

2

0 

واكاوی تأاير دوره های آموزش ضمن خـدمت  

در توانمنــدی از دیــدگاه كاركنــان دانشــگاه 

 كشاورزی و منابع طبيعی رامين خوزستان

 مرضيه موسوی

 بهمن خسروی پور

 منصور غنيان

 
" 

77 1

2

4 

بررسی اارات نامالوب گردوغبار بـر سـالمت   

 انسان و راهكارهای مقابله با آن 

 را عيسوند زیباییزه

 بهمن خسروی پور 

 سيزدهمين كنگره علوم خاك ایران

بهمن  –دانشگاه شهيد چمران اهواز 

33 
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78 1

2

2 

پارك های علم و فنـاوری، پاسـخی بـه نيـاز     

دانشگاهيان كارآفرین، گامی به سوی توسـعه  

 و اشترال پایدار 

 

 پوربهمن خسروی

 كبری شبانی

سومين همایش ملی و دومين همایش 

المللی مهارت آموزی و اشترال  بين

تهران سازمان فنی و  رفه ای 

 32اردیبهشت 

72 2

0

1 

شناسایی موانـع اشـترال دانـش آموختگـان     

كشاورزی از دیدگاه اعضـای هيـأت علمـی و    

دانشجویان دوره هـای تحصـيالت تكميلـی:    

مــورد ماالعــه دانشــگاه كشــاورزی و منــابع 

 طبيعی رامين خوزستان  

 

 بهمن خسروی پور

 ه عابدیبهار

 
" 

80 2

0

2 

لزوم نهادینه سازی مدیریت دانش در مراكـز  

 آموزش عالی كشور

 زینب مهمدی كربالیی

 پوربهمن خسروی

 مسعود برادران

كنفرانس ملی تحول و نوآوری در 

 توانمندسازی مدیریت

 شيراز – 6232پنجم تيرماه 

81 2

0

6 

برنده و بازدارنـده پـذیرش   تبيين عوامل پيش

دیدگاه اعضای شـركت  تجارت الكترونيک از 

ای فنـی و مهندسـی   های خـدمات مشـاوره  

 كشاورزی شهرستان اهواز

 

 

 مرضيه موسوی

 بهمن خسروی پور

 علی سرخی

همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت 

 فناوری اطالعات

 تهران -6232هشتم خرداد 

82 2

0

8 

اولویت بندی راهكارهای ارزشـيابی و بهبـود   

آمـوزش  كيفيت فرایند برنامه ریـزی درسـی   

 عالی كشاورزی از دیدگاه اعضاء هيأت علمی 

 بهاره عابدی

 مسعود برادران

 بهمن خسروی پور

پنجمين كنگره علوم ترويج و آموزش 

كشاورزي و منابع طبيعي ايران و اولين 

كنفرانس بين المللي خدمات مشاوره اي 

 11-12روستايي در آسيا و اقيانوسيه 

 دانشگاه زنجان – 1222شهريور 

82 2

1

2 

بررسی عوامل محيای، اجتماعی و ایتصـادی  

مؤار در كارآفرین شدن تعاونی های كشاورزی 

 خوزستان

 

 زهرا گودرزی

 بهمن خسروی پور

 نوذر منفرد

  
" 

84 2

1

2 

بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد روستایی 

 بر اشترال زنان روستاهای شهرستان باغملک 

 آمنه سواری ممبنی

 بهمن خسروی پور

 
" 

85 2

1

7 

عوامــل مــؤار بــر پــذیرش تجــارت   بررســی

الكترونيک از دیدگاه اعضـای شـركت هـای    

خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی كشاورزی 

 شهرستان اهواز

 مرضيه موسوی

 بهمن خسروی پور

 علی سرخی

 
" 

86 2

1

8 

تحليل وضعيت كاركرد برنامه ریزی در سـاح  

مدیران عالی آموزشی)ماالعه: موردی مراكـز  

منابع طبيعی استان آموزش عالی كشاورزی و 

 خوزستان(

 مرضيه موسوی

 بهمن خسروی پور

 مسعود برادران

 سعيد محمدزاده

 
" 

87 2

2

1 

ــار    ــرش و رفت ــش، نگ ــعيت دان ــين وض تبي

سبزیكاران نسـبت بـه كشـاورزی ارگانيـک     

)مورد ماالعـه: شهرسـتان بـاوی در اسـتان     

 خوزستان(

 بهمن خسروی پور

 مرضيه موسوی

 علی سرخی

 
" 
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 غالمرضا مرداسی توسعه پایدار روستایینقش گردشگری در   88

 بهمن خسروی پور

اولين همايش ملي گردشگري، درآمد و 

 1222شهريور  20همدان  -فرصت

نقش ترویج در توسعه پایـدار كشـاورزی بـا      82

 تأكيد بر مشاركت

 هاجر زائری

 بهمن خسروی پور

 بهنام همتی

همايش ملي تغييرات اقليم و مهندسي 

 –و منابع طبيعي  توسعه پايدار كشاورزي

 1222تيرماه  5همدان 

 شهربانو گرزین نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی  20

 بهمن خسروی پور

 افشين مولودی

اولين همايش ملي گردشگري، درآمد و 

  22شهريور  -فرصت

 دانشكده شهيد مفتح همدان

 افشين مولودی بحران آب و راهكارهای مقابله با آن  21

 بهمن خسروی پور

 هربانو گرزینش

همايش ملي تغييرات اقليم و مهندسي 

 -توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي

 همدان 22تيرماه 

كارآفرینی گذرگاهی برای رسيدن به توسـعه    22

 روستایی

 مریم خسروزادیان

 بهمن خسروی پور

 -همايش ملي فرهنگ و توسعه كارآفريني

 دانشگاه پيام نور ياسوج 22مهرماه 

رینی و تأاير آن بر توسـعه پایـدار   نقش كارآف  22

 روستایی

 

 مریم برزگر

 بهمن خسروی پور

 
" 

تحليلی بر نقـش كـارآفرینی و تـأاير آن بـر       24

 توسعه پایدار روستایی

 زینب خادمی

 بهمن خسروی پور

 
" 

در  (ICT)كاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات   25

 محيط زیست و توسعه پایدار روستاها

 زینب خادمی

 وی پوربهمن خسر

 مریم برزگر

دومين همايش سراسري محيط زيست، 

 1222تهران  -انرژي و پدافند زيستي

26 2

2

0 

صــنایع دســتی بــه عنــوان راهكــاری بــرای 

 كارآفرینی روستایی

 سميه كردعلی وند

 بهمن خسروی پور

دومين همايش سراسري كشاورزي و منابع 

 21/7/22تهران  -طبيعي

27 2

2

6 

ژگی هـای  شناسایی وضعيت موجود برخی وی

عمده روانشناختی كارآفرینانـه و متريرهـای   

 مؤار بر توسعه رو يه كارآفرینی

 بهاره عابدی

 مسعود برادران

 بهمن خسروی پور

 یداله مهرعليزاده

نخستين كنفرانس ملي آينده پژوهي، 

 مديريت و توسعه

 22مهرماه  -شيزاز 

28 2

4

2 

عملكرد شناسـایی و پـایش خشكسـالی در    

 مخرب آن جهت مبارزه با آاار

 بهاره عابدی

 بهمن خسروی پور

 فيض اله منوری فرد

 اولين همايش ملي بهينه سازي مصرف آب

 گرگان -1222اسفند 

توسعه پایدار راهكـاری بـرای دسـتيابی بـه       22

  فاظت از محيط زیست

 صبا فاضلی زاد

 بهمن خسروی پور

 

اولين همايش ملي افق هاي نوين در 

ماري، توانمندسازي و توسعه پايدار مع

عمران، گردشگري، انرژي و محيط زيست 

 همدان -1222شهري و روستايي مردادماه 

 صبا فاضلی زاد در مدیریت محيط زیست شهری GISكاربرد   100

 بهمن خسروی پور

 
" 

ــرای      101 ــاری ب ــوان راهك ــتی بعن ــنایع دس ص

 كارآفرینی روستایی

 سميه كردعلی وند

 بهمن خسروی پور

منابع  دومين همايش سراسري كشاورزي و

 تهران -1222طبيعي پايدار مهرماه 

بررسی اجمالی محيط زیست در ایـران  ـول     102

 محور آلودگی آب

 مریم برزگر

 بهمن خسروی پور

اولين كنگره زيست شناسي و علوم طبيعي 

 ايران

 تهران -1222آذرماه 
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تحليل و مقایسه اارات كشـاورزی متـداول و     102

 كشاورزی ارگانيک با تأكيد بر سالمت

 د دستگير ام

 بهمن خسروی پور

همايش ملي توسعه اقتصاد كشاورزي با 

رويكرد عزم ملي و مديريت جهادي آذرماه 

 تهران -1222

كشاورزی ارگانيـک ميـانبری بـرای امنيـت       104

 غذایی

 مریم خسروزادیان

 بهمن خسروی پور

همايش ملي مباحث نوين در كشاورزي 

 تهران -1222فروردين ماه 

يـد روسـتایی در بخـش    نقش تعاونيهـای تول   105

 كشاورزی

 زینب مهمدی كربالیی

 بهمن خسروی پور

 
" 

گردشگری مذهبی روستایی؛ رویكردی نـوین    106

 در رهيافت توسعه روستایی

 سميه كردعلی وند 

 بهمن خسروی پور

 شهریانو گرزین

 
" 

107 2

5

2 

  بيبه نظام دوست تأاير فرسایش های بادی بر محيط زیست

 بهمن خسروی پور

 

مباحث نوين در كشاورزي همايش ملي 

 تهران -1222فروردين ماه 

108 2

5

6 

تحليل نقـش سـازمان هـای مـردم نهـاد در      

  فاظت پایدار محيط زیست

 هادی رونده

 بهمن خسروی پور

 فيض اله منوری فرد

 
" 

102 2

6

2 

واكاوی ااربخشی دروس عملـی كشـاورزی از   

نظر دانشجویان كشـاورزی و منـابع طبيعـی    

 دانشگاه پيام نور نهاوند

 سهيال پورجاوید

 بهمن خسروی پور

اولين همايش مديريت آموزش و پيشرفت 

 1224اصفهان ارديبهشت  -علمي

 

110 2

7

1 

در  (ICT)كاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 

 محيط زیست و توسعه پایدار روستا

 زینب خادمی

 بهمن خسروی پور

 مریم برزگر

 

دومين همايش سراسري محيط زيست، 

 تيانرژي و پدافند زيس

 تهران -1222مهرماه 

111 2

7

2 

شناسایی وضعيت برخی ویژگی هـای عمـده   

روانشناختی كارآفرینانه و متريرهای مؤار بـر  

 توسعه رو يه كارآفرینی

 بهاره عابدی

 مسعود برادران

 پوربهمن خسروی

 یداله مهرعليزاده

 

نخستين كنفرانس ملي آينده پژوهي، 

 مديريت و توسعه

 شيراز -1222مهرماه 

112 2

8

1 

دیریت دانش گامی مـؤار جهـت توسـعه و    م

 پيشرفت سازمان

 بهمن خسروی پور

 زینب مهمدی كربالیی

 

 اولين همايش ملي مديريت و كسب و كار 

 همدان -1222بهمن ماه 

112 2

8

7 

Teaching effectiveness of faculties: 

the case of Campus of Agriculture 

and Natural Resources, Nahavand 

University 

 سهيال پورجاوید

 بهمن خسروی پور

 

اولين كنگره بين المللي كشاورزي سالم، 

 تغذيه سالم، جامعه سالم

 تهران -2014فوريه 

114 2

8

2 

Factors affecting the willingness of 

gardeners to use organic fertilizers 

and manufacturing city 

Ghasreshirin  

Masoumeh taghibaygi 

Bahman 

Khosravipour 

Lila sharafi 

 

" 

115 2

2

7 

بررسی ویژگی های روان شناختی كارآفرینانه 

هنرجویان هنرستان كشاوزی )با تأكيد بر 

 رویكرد ویژگی ها(

 ریيه یوسفی  اجيوند 

 بهمن خسروی پور

 سعيد محمدزاده

چهارمين همايش ملي و سومين همايش 

 بين المللي مهارت آموزي و اشتغال 

 هرانت -1224خرداد  17

116 2

2

Reviews effects and negative 

impacts on humanhealth and 
 بهنام همتی 

 بهمن خسروی پور

 اولين كنفرانس بين المللي كشاورزي سالم

 تهران – 2015جوالي، 
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8 agricultural dust phenomenon 

شناسایی عوامل موءار بر تدریس ااربخش   117

اساتيد از دیدگاه دانشجویان دانشكده 

دسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه مهن

 كشاورزی و منابع طبيعی رامين خوزستان

 

 بهمن خسروی پور

  بيبه نظامدوست

 

كنفرانس بين المللي مديريت، فرهنگ و 

 توسعه اقتصادي

 مشهد 1224ارديبهشت ماه  21

118 2

1

2 

بررسی عوامل مؤار بر توانمندسازی مدیران 

عه: عامل تعاونی های كشاورزی )مورد ماال

 شهرستان اهواز( 

 مرجان نور

 بهمن خسروی پور

 طهماسب مقصودی

سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط 

 -1224زيست و كشاورزي ايران تيرماه 

 همدان

112 2

2

0 

نقش تعاونی های روستایی در بازاریابی 

 محصوالت كشاورزی

 فاطمه مالرضا یصاب

 بهمن خسروی پور

سومين كنفرانس ملي كشاورزي و توسعه 

 تهران -1224 -يدارپا

120 2

2

2 

استراتژی برنامه ریزی درسی مشاركتی 

PCD در  ياه آموزش عالی كشاورزی 

 بهمن خسروی پور

 فاطمه رجبيان

اولين همايش ملي مديريت، علوم تربيتي، 

 روانشناسي و مطالعات آموزش و پرورش

 تربت حيدريه -1224اسفندماه  20 

 

121 2

2

4 

Participated in Figteen years of 

Quality Assessment in Iram's 

Higher Education system: 

successes and Failvers 

 سعيد محمدزاده

 مسعود برادران

 بهمن خسروی پور

 Conference ofكنفرانس آموزش 

Education 2-5 May2015- Qatar 

University 

122 2

2

6 

بررسی دیدگاه كاربران شبكه های اجتماعی 

ا بر سبک زندگی نسبت به اارات این شبكه ه

)مورد ماالعه: كاركنان زن دانشگاه كشاورزی 

 و منابع طبيعی رامين(

 خدیجه سليمانی هارونی

 بهمن خسروی پور

 مسعود برادران

دومين كنفرانس بين المللي روانشناسي، 

 علوم تربيتي و سبک زندگي 

 دانشگاه تربيت مدرس -1224بهمن ماه 

122 2

2

2 

كاران  بررسی عوامل مؤار بر نگرش گندم

نسبت به كشاورزی ارگانيک )مورد ماالعه: 

 روستای شهرستان باوی استان خوزستان(

 هاجر زائری

 بهمن خسروی پور

 

دومين كنگره سراسري در مسير توسعه 

 علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 گرگان -گلستان -25ارديبهشت  22

124 2

2

7 

توسعه خالیيت جهت كاركنان جهاد 

تحقق ااربخش  كشاورزی سازوكاری در جهت

 ISCپدافند غيرعامل       

 بهمن خسروی پور

 سهيال پورجاوید

همايش ملي الكترونيكي پدافند غيرعامل 

 – 25خرداد  17-در بخش كشاورزي

دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين 

 خوزستان

125 2

4

2 

 فاطمه مسعودی زاده عوامل موار بر پذیرش یادگيری الكترونيكی

 بهمن خسروی پور

مين همایش ملی ماالعات و دو

تحقيقات نوین در  وزه علوم تربيتی و 

 روانشناسی ایران

 یم-6236مرداد 

126 2

5

2 

نقش تعاونی های روستایی در بازار یابی 

 محصوالت كشاورزی 

 ISCی     سخنران

 فاطمه مالرضایصاب 

 پور یبهمن خسرو

و  یكشاورز یكنفرانس مل نيسوم

 داریتوسعه پا

        تهران – 36 وریشهر

127 2

5

6 

توتون  ینظام كشت تخصص یداریپا ليتحل

-( در استان گلستانی)گرمخانه ایغرب پيت

 ISCی سخنران

 ی اكبر رستم یعل

  پور یبهمن خسرو

 انيمنصور غن

و  جیعلوم ترو یكنگره مل نيششم

 یعيو منابع طب یآموزش كشاورز

  -6236آبان ماه 6و0-رانیا

       دانشگاه شيراز
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128 2

6

2 

رهای موار تعاونی كشاورزی در ساز و كا

ترویج رو يه كارآفرینی اعضا)ماالعه 

 موردی:شهركاكی(

 پور یخسرو بهمن

 ناهيد مردانی

 زهرا تيموری كوهسار

 سومين همایش علمی پژوهشی

یافته های نوین علوم 

 مدیریت،كارآفرینی و آموزش ایران

 تهران-6236شهریورماه 

122 2

6

4 

تيابی راهكاری جهت دس ختهیمحصوالت ترار

 ISCبه توسعه پایدار 

 پور یبهمن خسرو

 مریم طهماسبی

در خدمت  ختهیمحصوالت ترار شیهما

 طيسالم ،  فاظت از مح یغذا ديتول

 0         – داریو توسعه پا ستیز

و  كشاورزی دانشگاه - 6236 آذرماه

 خوزستان    نيرام یعيمنابع طب

 

 

120 2

7

2 

بررسی موانع و عوامل پيش برنده ی خصوصی 

ازی ترویج و كشاورزی در شهرستان اهواز س

 از دیدگاه مدیران و كاركنان جهاد كشاورزی 

   ISCسخنرانی       

 پور یبهمن خسرو

 طيبه موسوی نژاد

كنفرانس سراسری تحقيق در علوم 

كشاورزی، منابع طبيعی و محيط 

 زیست 

 گرگان-6236آذرماه 61

121 2

7

5 

 نقش نظام های بهره برداری زراعی در توسعه

 پایدار 

 ی          سخنران

 مجتبی بابایی امين 

 پور یبهمن خسرو

در علوم  قيتحق یكنفرانس سراسر

 طيو مح یعيمنابع طب ،یكشاورز

 گرگان-6236آذرماه 61 ستیز

122 2

8

2 

و  یفن یاطالعات در آموزشها ینقش فناور

 ی سخنران-یا  رفه
 ISC 

 بهمن خسروی پور

 زهرا تيموری كوهسار

 آباد فاطمه ر يمی فيض

و  جیعلوم ترو یكنگره مل نيششم

 یعيو منابع طب یآموزش كشاورز

         رازيش -6236آبان ماه 1و6-رانیا

122 2

8

2 

تحليلی بر موانع كاربست كشاورزی دیيق در 

 ISC سخنرانی-نظام كشاورزی ایران

 

 

 نصيبه پورفاتح

 بهمن خسروی پور

و  جیعلوم ترو یكنگره مل نيششم

 یعيع طبو مناب یآموزش كشاورز

  رازيش -6236آبان ماه 1و6-رانیا

جایگاه كار از دیدگاه اسالم و چالش های آن   124

 در جهان امروز

 خدیجه سليمانی هارونی

 بهمن خسروی پور

 مسعود برادران

 
 

 

پنجمين همایش ملی و بين المللی 

 مهارت آموزی واشترال

 6236مرداد -تهران

بررسی  نقش مدیریت بهداشت،     ایمنی و   125

 ( در كاهش  وادث HSE-MSمحيط زیست )

ISC 

 بهمن خسروی پور 

 

 

 

 

كنفرانس ملی پدافند غير عامل و 

 توسعه پایدار 

  6236مهرماه ، 62و63

       وزارت كشور –تهران 

بررسی راباه بين ابعاد سرمایه اجتماعی و   126

 كارآفرینی سازمانی 

ISC 

 زینب ا مدیان

 بهمن خسروی پور

 غالمرضا مهء لقا

نفرانس ملی رویكردهای نوین علوم ك

  36انسانی در یرن 

 رامسر -6231آذرماه 61

كنفرانس ملی دستاوردهای نوین در  آمنه انشایی نژادنقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار   127
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 زراعت و اصالح نباتات  بهمن خسروی پور ISCروستایی 

 دماوند -6231آذرماه 3

نتی به فناوری نانو، گذر از كشاورزی س  128

 كشاورزی صنعتی
ISC 

كنفرانس ملی دستاوردهای نوین در  بهمن خسروی پور

 زراعت و اصالح نباتات 

 دماوند -6231آذرماه 3

توانمند سازی كاركنان )مفاهيم و الزامات و   122

 ها( مدل

 ISC سخنرانی

 زینب ا مدیان

 بهمن خسروی پور

 غالمرضا مهء لقا

اولين كنفرانس ملی نقش  سابداری، 

تصاد و مدیریت در توسعه پایدار با ای

 تاكيد بر ایتصاد مقاومتی 

 تبریز -31آذرماه32

الگوی چابكی سازمانی در دانشگاهها و مراكز   140

 آموزش عالی كشاورزی 

 ISC)سخنرانی(   

 سهيال پور جاوید

 بهمن خسروی پور

 امير  سين علی بيگی

اولين همایش رویكردهای نوین 

 و تربيت  آموزشی و پژوهشی در تعليم

 بندرعباس-31آذرماه 

بررسی نقش تشكل های غيردولتی روستایی   141

در باروری عوامل موار در توانمند سازی زنان 

 روستایی)سخنرانی(

 

 بهمن خسروی پور

 نگار ر م خدا

سومين كنفرانس بين المللی پژوهش 

 در كشاورزی و محيط زیست 

 تهران 6231شهریور 

ی در مدیریت تبيين وضعيت یادگيری سازمان  142

جهاد كشاورزی )مورد ماالعه : شهرستان 

 های دهدشت و گچساران (

 ISC)سخنرانی(  

 مسعود برادران

 بهمن خسروی پور

ري امد دستگ  

 

 

كنفرانس ملی پيشرفت های اخير در 

 مهندسی و علوم نوین

 تهران 6231اسفند ماه  34

142 2

2

2 

ارزیابی هریک از ویژگی های هشتگانه 

انشجویان تحصيالت تكميلی كارآفرینی نزد د

دانشگاه كشاورزی و منابع طبيعی رامين 

 خوزستان 

 بهمن خسروی پور

 نصيبه پور فاتح

 زهرا تيموری كوهسار

اولين همایش ملی كشاورزی و 

 كارآفرینی 

 6236بهمن 34

 تهران -دانشگاه تربيت مدرس 

144 2

2

4 

نقش صندوق اعتبارات خرد در اشترال و 

 كارآفرینی زنان روستایی

 بهمن خسروی پور

 زهرا تيموری كوهسار

 نصيبه پور فاتح

 

اولين همایش ملی كشاورزی و 

 كارآفرینی 

 6236بهمن 34

 تهران -دانشگاه تربيت مدرس 

145 2

2

8 

Climate change discourse 

amongIranian farmers 

 

ISI 

Tahereh Zobidi 

Masoud 

Yazdanpanah 

Masoumeh forouzani 

Bahman 

khosravipour 

Springer  

August , 2016 

 

جایگاه كار از دیدگاه اسالم و چالش های آن   146

 در جهان امروز

 خدیجه سليمانی هارونی

 بهمن خسروی پور

 مسعود برادران
 

 
 

پنجمين همایش ملی و بين المللی 

 مهارت آموزی واشترال

 6236مرداد -تهران

بررسی راباه بين ابعاد سرمایه اجتماعی و   147

 مانی كارآفرینی ساز

 زینب ا مدیان

 بهمن خسروی پور

كنفرانس ملی رویكردهای نوین علوم 

  36انسانی در یرن 
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ISC رامسر -6231آذرماه 61 غالمرضا مهء لقا 

نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار   148

 ISCروستایی 

 آمنه انشایی نژاد

 بهمن خسروی پور

كنفرانس ملی دستاوردهای نوین در 

 ت زراعت و اصالح نباتا

 دماوند -6231آذرماه 3

فناوری نانو، گذر از كشاورزی سنتی به   142

 كشاورزی صنعتی
ISC 

كنفرانس ملی دستاوردهای نوین در  بهمن خسروی پور

 زراعت و اصالح نباتات 

 دماوند -6231آذرماه 3

توانمند سازی كاركنان )مفاهيم و الزامات و   150

 ها( مدل

 ISC سخنرانی

 زینب ا مدیان

پور بهمن خسروی  

 غالمرضا مهء لقا

اولين كنفرانس ملی نقش  سابداری، 

ایتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با 

 تاكيد بر ایتصاد مقاومتی 

 تبریز -31آذرماه32

بررسی عوامل موار بر پذیرش مدیریت   151

تلفيقی آفات در بين كشاورزان شهرستان 

 ISCهای بهبهان و دزفول 

  امد دستگير

 معصومه فروزانی

خسروی پور بهمن  

 عليرضا ا مدی 

 اكبر خواجوی پور

كنفرانس ملی پژوهش های نوین در 

مهندسی كشاورزی، محيط زیست و 

 منابع طبيعی 

 تهران 6231اسفند 66

تحليل وضعيت آموزش كارآفرینی در آموزش   152

 ISCعالی 

 سكينه خالدی

 بهمن خسروی پور

اولين همایش ملی نهادینه سازی 

یدار با رویكرد كارآفرینی در توسعه پا

 آموزش عالی

، دانشگاه كشاورزی 6231اسفند ماه  3

 و منابع طبيعی رامين خوزستان

 نقش كارآفرینی در توسعه پایدار روستایی  152
ISC 

 فاطمه سایبان

 بهمن خسروی پور

" 

154 4

0

8 

جایگاه مدیریت چابک و كارآفرینانه در 

آموزش عالی كشاورزی ایران در توسعه پایدار 

استای ایتصاد مقاومتی )توليد كشاورزی در ر

 ISCو اشترال( 

 سهيال پور جاوید

 بهمن خسروی  پور

 امير  سين علی بيگی

اولين همایش ملی نهادینه سازی 

كارآفرینی در توسعه پایدار با رویكرد 

 آموزش عالی

، دانشگاه كشاورزی 6231اسفند ماه  3

 و منابع طبيعی رامين خوزستان

155 4

0

2 

های در راباه با ویژگی بررسی دیدگاه كاركنان

كارآفرینی سازمانی در مراكز آموزش عالی 

 ISCكشاورزی استان خوزستان 

 بهمن خسروی پور 

 مسعود برادران

 منصور غنيان

 فاطمه عسكریان دهكردی 

" 

156 4

1

0 

تحليل اهميت كارآفرینی در تجاری سازی 

 ISCتحقيقات دانشگاهی 

 سهيل نصرتی

 بهمن خسروی پور

 جعفر یعقوبی

ين همایش ملی نهادینه سازی اول

كارآفرینی در توسعه پایدار با رویكرد 

 آموزش عالی

، دانشگاه كشاورزی 6231اسفند ماه  3

 و منابع طبيعی رامين خوزستان

157 4

2

1 

های تجدید پذیر راهكاری برای توسعه انرژی

 ISC فاظت از منابع انرژی 

 فاطمه  ميد

 بهمن خسروی پور

 يشرفت یازدهمين كنگره پيشگامان پ

دانشگاه شهيد  -6231آذرماه 32

 تهران –بهشتی 

كنفرانس بين المللی مدیریت كاربردی  سهيال پور جاویدچابكی سازمانی راهبرد بقا و موفقيت در 4 158
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2

4 
 بهمن خسروی پور آموزش عالی كشاورزی ایران 

 امير  سين علی بيگی

 و چابک سازی سازمانی 

 تهران -6231تيرماه  2

152 4

2

5 

امل های تااير گذار بر پذیرش واكاوی ع

فناوری اطالعات توسط دانشجویان دانشگاه 

علوم كشاورزی  و منابع طبيعی خوزستان 

ISC ) سخنرانی( 

 بهمن خسروی پور

 سهيال پور جاوید

اولين همایش رویكردهای نوین 

 آموزشی و پژوهشی در تعليم و تربيت 

 هرمزگان -6231دی ماه 

160 4

2

2 

زنان روستایی در  توانمند سازی و اشترال

 بخش كشاورزی و تااير آن بر امنيت غذایی 

 سخنرانی
ISC 

 بهمن خسروی پور 

 آمنه سواری ممبنی

دومين همایش ملی توليد ملی و 

 اشترال پایدار، چالش ها و راهكارها

 33اردیبهشت 30

 دانشگاه آیت العظمی بروجردی

161 4

2

0 

 دانشگاه كارآفرین از منظر آینده پژوهی  

ISC انیسخنر 

 هاجر زائری

 بهمن خسروی پور 

" 

162 4

2

1 

برنامه ریزی و استقرار مدیریت مشاركتی در 

بهره برداری از شبكه های آبياری )ماالعه 

موردی: پروژه آبياری  فار شریی و غربی 

 خرمشهر (

 بهمن خسروی پور

 مرجان ادهم ملكی

پنجمين همایش ملی مدیریت شبكه 

های آبياری و زهكشی و سومين 

 ملی آبياری و زهكشی ایرانكنگره 

 دانشگاه شهيد چمران اهواز 

  6231اسفند 

واكاوی تبيين كنندهای ارتقای یابليت های   162

چابكی سازمانی در آموزش عالی كشاورزی 

 ایران
ISC 

 سهيال پور جاوید

 پبهمن خسروی پور

 امير  سين علی بيگی

هفتمين كنگره ملی علوم ترویج و 

ی و آموزش كشاورزی، منابع طبيع

 محيط زیست پایدار

 دانشگاه همدان-6233شهریور 6-2

نقش ترویج و آموزش كشاورزی در مدیریت و   164

 كمرانی خوب منابع آب با تاكيد بر 

 های مردمیمشاركت

 بهمن خسروی پور

  امد ایزدی

چهارمين كنفرانس بين المللی      

های نوین در علوم كشاورزی، یافته

 منابع طبيعی و محيط زیست

 تهران-6233ریورماه شه

سرمایه اجتماعی راهكاری جهت مشاركت   165

 مردم در تشكل های آب بران 

 بهمن خسروی پور

  امد ایزدی

چهارمين كنفرانس بين المللی      

های نوین در علوم كشاورزی، یافته

 منابع طبيعی و محيط زیست

 تهران-6233شهریورماه 

 واكاوی تبيين كنندهای ارتقای یابليت های  166

چابكی سازمانی در آموزش عالی كشاورزی 

 ایران
ISC 

 سهيال پور جاوید

 پبهمن خسروی پور

 امير  سين علی بيگی

هفتمين كنگره ملی علوم ترویج و 

آموزش كشاورزی، منابع طبيعی و 

 محيط زیست پایدار

 دانشگاه همدان-6233شهریور 6-2

نقش سرمایه اجتماعی در توانمند سازی   167

 اشترال در بخش كشاورزی  جوانان روستایی و
ISC 

 بهمن خسروی پور

 آمنه سواری ممبنی

و  جیعلوم ترو یكنگره مل نيهفتم

و  یعيمنابع طب ،یآموزش كشاورز

 داریپا ستیز طيمح

 دانشگاه همدان-6233 وریشهر6-2

كاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده جهت   168

پيش بينی تمایل كشاورزان به مشاركت در 

 آبی مدیریت منابع 

 بتول فوالدی هليله

 بهمن خسروی پور

 مسعود یزدان پناه 

و  جیعلوم ترو یكنگره مل نيهفتم

و  یعيمنابع طب ،یآموزش كشاورز

 داریپا ستیز طيمح
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ISC 6-2دانشگاه همدان-6233 وریشهر 

تبيين بحران آب بر مدار مدیریت مشاركتی   162

 آن 
ISC 

 لهيهل یبتول فوالد

 پور یخسرو بهمن

و  جیعلوم ترو یره ملكنگ نيهفتم

و  یعيمنابع طب ،یآموزش كشاورز

 داریپا ستیز طيمح

 دانشگاه همدان-6233 وریشهر6-2

ارزیابی تاايرات شبكه های اجتماعی مجازی   170

 بر سبک زندگی جوانان روستایی 
ISC 

 لايف محمدزاده

 بهمن خسروی پور

و  جیعلوم ترو یكنگره مل نيهفتم

 و یعيمنابع طب ،یآموزش كشاورز

 داریپا ستیز طيمح

 دانشگاه همدان-6233 وریشهر6-2

شناسایی عوامل موار بر عملكرد رهبران   171

 محلی در راستای توسعه روستایی 

ISC 

 مجيدبگلریان

 بهمن خسروی پور

هفتمين كنگره ملی علوم ترویج و 

آموزش كشاورزی، منابع طبيعی و 

 محيط زیست پایدار

 دانشگاه همدان-6233شهریور 6-2

روش تدریس مشاركتی در آموزش و  نقش  172

 یادگيری دانشجویان رشته های كشاورزی

 بهمن خسروی پور 

  امد ایزدی

اولين كنفرانس ملی توسعه پایدار در 

 علوم تربيتی و روانشناسی ایران 

 6233تيرماه 

 هاجر زائری اهميت یادگيری تجربی در آموزش كشاورزی   172

 بهمن خسروی پور 

سعه پایدار در اولين كنفرانس ملی تو

 علوم تربيتی و روانشناسی ایران 

 6233تيرماه 

 بهمن خسروی پور ارزیابی كيفيت آموزشی در آموزش عالی  174

 زهره جابری

سومين كنفرانس ملی رویكردهای 

 نوین در آموزش و پژوهش

 6233آذرماه -مازنداران

نقش مهارت های كارآفرینی در توسعه   175

 اشترال زنان روستایی

 ی پور بهمن خسرو

 سكينه خالدی

سومين كنفرانس ملی رویكردهای 

 نوین در آموزش و پژوهش

 6233آذرماه -مازنداران

بررسی عوامل موار بر تمایل مشاركت   176

كشاورزان در مدیریت منابع آب در شرایط 

 بحران كم آبی )شهرستان دشتستان(

 ISC)سخنرانی( 

 بتول فوالدی هليله

 بهمن خسروی پور 

 اهپنمسعود یزدان

اولين همایش ملی علوم كشاورزی و 

 ایران  یزیست محيا

دانشگاه علوم كشاورزی و منابع 

 طبيعی خوزستان 

 6233بهمن 64-مالاانی

 

تحليل آموزش كشاورزی الكترونيک:   177

 های كشاورزییادگيری از طریق اپليكشن

 بهمن خسروی پور 

 علی پيرامون

های پنجمين همایش ملی پژوهش

وم تربيتی و نوین در  وزه عل

 روانشناسی ایران

 تهران 6233بهمن ماه 33

اهميت روش یادگيری تجربی بر توانمندسازی   178

بران های مدیریتی اعضا تعاونی آبمهارت

 )مورد ماالعه: تعاونی ایثارگران خوزستان(

 بهمن خسروی پور 

 " علی پيرامون

های تامين بندی و بررسی اهميت روشرتبه  172

گذاری در بخش مایهمالی خارجی جهت سر

 ISCهای شهری )سخنرانی( پروژه

 بهمن خسروی پور 

 جمشيد غریب

سومين كنفرانس ملی ساالنه ایتصاد، 

 6233بهمن  2مدیریت و  سابداری 

 اهواز
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تحليلی پيرامون آموزش الكترونيكی در   180

 SWOTآموزش عالی با استفاده از تكنيک 

 سيده كبری همایون

 بهمن خسروی پور 

ن كنفرانس ملی یادگيری و سيزدهمي

 یادهی الكترونيكی

 6233اسفند

دانشگاه خواجه نصيرالدین  -تهران

 طوسی

نقش آموزش های مهارتی در توانمند سازی و   181

 اشترال دانش آموختگان رشته های كشاورزی 

 ISC)سخنرانی( 

 هاجر زائری

 بهمن خسروی پور 

اولين كنفرانس ملی توسعه پایدار در 

 روانشناسی ایران علوم تربيتی و 

 6233تيرماه 

 توسعه كارآفرینی مستلزم آینده پژوهی   182

ISC )سخنرانی( 

 بهمن خسروی پور 

 زهرا رستميان

  سنعلی كوره پز

نهمين همایش سراسری محيط 

 زیست، انرژی و منابع طبيعی پایدار

66/63/33 

جایگاه مشاركت مردمی در مدیریت یكپارچه   182

 منابع آب
ISC  

 پور بهمن خسروی 

 سكينه خالدی

  سنعلی كوره پز

" 

توانمند سازی روستائيان راهبردی مهم در   184

 مدیریت بهينه منابع آب

 بهمن خسروی پور 

 زهرا رستميان

" 

بررسی و تحليل مهارت های تصميم گيری   185

كارآفرینان وا دهای زنبور داری در 

 ISCشهرستان چرداول  

 

 بهمن خسروی پور 

 جمشيد غریب

ملی آموزش، كارآفرینی  اولين همایش

، توسعه )فرصت ها، چالش ها، 

 راهكارها(

 بندرعباس- 6232اردیبهشت  60

  جایگاه بيمه در مدیریت ریسک كشاورزی  186
ISC 

 بهمن خسروی پور 

 یوسف رضایی

 پز سنعلی كوره

همایش ملی ایتصاد، مدیریت توسعه و 

كارآفرینی با رویكرد  مایت از كاالی 

 ایرانی 

 زاهدان -6232 اردیبهشت63
" 

بررسی دیدگاه دانشجویان تحصيالت تكميلی   187

در بكارگيری آموزش تركيبی)مورد ماالعه: 

 دانشكده كشاورزی دانشگاه تربيت مدرس( 
ISC 

 بهمن خسروی پور 

 بهاره درخشان

 مسعود برادران

 خدیجه سليمانی هارونی

 همایش ملی آموزش 

 تهران-6232اردیبهشت 63

 نظام آموزش عالی ضرورت طرح درس در  188
civilica 

 بهمن خسروی پور 

 سيده كبری همایون

چهارمين كنفرانس بين المللی 

دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم 

اجتماعی، علوم تربيتی و روانشناسی 

 اصفهان-6232خرداد -33

 نقش كشاورزی پایدار در امنيت غذایی   182
ISC 

 بهمن خسروی پور 

 مریم عامری

پژوهش توسعه ششمين كنگره علمی 

و ترویج علوم كشاورزی و منابع 

 طبيعی ایران 

 تهران  6233-اسفندماه 

 كشاورزی دیيق مزایا و معایب  120
ISC 

 بهمن خسروی پور 

 اشرف  سين طالیی

 
" 

 كارآفرینی سازمانی و آموزش عالی  121
ISC 

 بهمن خسروی پور

 اشرف  سين طالیی

ینی اولين كنگره ملی پژوهش، كارآفر

و توسعه ملی با رویكرد  مایت از 
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، دانشگاه 6232توليد ملی، تيرماه  پز سنعلی كوره

 تهران

بررسی عوامل بازدارنده و موانع كارآفرینی   122

 سازمانی
ISC 

 بهمن خسروی پور

 مریم عامری

 مستوره عليپور
" 

های فردی بر شناسایی تااير ویژگی  122

 های كارآفرینانهفرصت

ISC 

 بهمن خسروی پور 

 مریم بازگير 

 

 
" 

نقش آموزش و ترویج كشاورزی در توسعه   124

 پایدار كشاورزی
ISC 

 مریم الهایی زاده

 بهمن خسروی پور

 عبدالحسين شعيبی

المللی و ششمين كنفرانس بيندومين 

كنفرانس ملی كشاورزی ارگانيک و 

مرسوم، دانشگاه محقق اردبيلی، 

 6232شهریورماه 

اارات و پيامدهای خشكسالی بر جوامع   125

 با آن ایی و راهكارهای مقابلهروست

ISC  )سخنرانی( 

 بهمن خسروی پور 

 زهرا رستميان

 پز سنعلی كوره

چهارمين همایش ملی تريير ایليم و 

 تااير آن بر كشاورزی و محيط زیست

 اروميه-6232مرداد32

نقش اصالح الگوی كشت و روش آبياری در   126

 وری و پایداری منابع آب افزایش بهره
ISC 

 فرند پورناهيد 

 بهمن خسروی پور 

 
" 

 

آموزش كشاورزی راهكاری جهت الگوی   127

صحيح مصرف آب در راستای مقابله با 

 خشكسالی
ISC 

 بهمن خسروی پور 

 زهرا تيموری كوسار

 
" 

مهاجرت روستایی، علل و پيامدهای آن بر   128

 توسعه روستایی
ISC 

 بهمن خسروی پور 

 جعفر پور زبيد

 عبدالحسين شعيبی

كنگره بين المللی توسعه چهارمين 

كشاورزی، منابع طبيعی ، محيط 

 زیست و گردشگری ایران 

 تبریز-6232مردادماه 36-32

( و چگونگی CBTمحور)گردشگری جامعه  122

 توسعه آن در ایران

 بهمن خسروی پور 

 خدیجه سليمانی هارونی

اولين كنفرانس بين المللی گردشگری 

 ها و راهكارهاو توسعه: چالش

 6232آبان 

شناسایی و رتبه بندی عوامل موار بر   200

های كارآمدی نظام ارزشيابی عملكرد كتابخانه

 عمومی استان خوزستان براساس مدل سيپ

ISC )سخنرانی( 

 بهمن خسروی پور 

 مریم عامری

المللی و دومين كنفرانس بين

سيزدهمين همایش ملی ارزیابی 

 های دانشگاهی كيفيت در نظام

 دانشگاه شيراز  6232خرداد  32و33

آموزش كارآفرینانه، رویكردی جهت   201

 توانمندسازی و اشترال دانشجویان

 بهمن خسروی پور 

 آمنه انشائی نژاد

 پز سنعلی كوره

سازی دومين همایش ملی نهادینه

كارآفرینی در توسعه پایدار با رویكرد 

 آموزش عالی 

  6232آبان 33

دانشگاه علوم كشاورزی و منابع 

 تانطبيعی خوزس

توسعه كارآفرینی در آموزش عالی با تاكيد بر   202

 كارآفرینی سازمانی

 بهمن خسروی پور 

 طالئیاشرف  سين

" 
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 عنوان و محل برگزاري كنفرانس اسامي نويسندگان عنوان مقاله رديف

 عبدالحسين شعيبی

كارآفرینی اجتماعی راهبردی جهت  ل   202

 مسائل اجتماعی یک جامعه 

 هاجر زائری

 بهمن خسروی پور 

" 

 ور بهمن خسروی پ تحليل بر موانع توسعه دانشگاه كارآفرین  204

 علی پيرامون

" 

سازی روی نهادینهواكاوی موانع پيش  205

كارآفرینی در آموزش عالی كشاورزی ایران 

 با محوریت چابكی سازمانی)سخنرانی(

 سهيالپورجاوید

 بهمن خسروی پور 

 امير سين علی بيگی

سازی دومين همایش ملی نهادینه

كارآفرینی در توسعه پایدار با رویكرد 

 آموزش عالی 

  6232 آبان33

دانشگاه علوم كشاورزی و منابع 

 طبيعی خوزستان

 اار تراریخته بر عملكرد محصوالت كشاورزی   206

ISC )سخنرانی( 

 بهمن خسروی پور 

 پورزهرا  اجت

همایش ملی صنعت و تجاری سازی 

 كشاورزی

 اهواز-6232آذرماه 33

نقش صنایع تبدیلی و تكميلی بخش   207

 كشاورزی در توسعه روستایی

 

 یزدی امد ا

 بهمن خسروی پور 

" 

ماالعات اجتماعی رویكردی جدید جهت   208

های آبياری ، زهكشی و تجهيز پيشبرد شبكه

 و نوسازی اراضی كشاورزی ایران

 بهمن خسروی پور 

 علی پيرامون

همایش ملی صنعت و تجاری سازی 

 كشاورزی

 اهواز-6232آذرماه 33

های سرمایه اجتماعی بر بررسی تااير مولفه  202

رد ایتصادی با نقش تعدیلگر شدت عملك

ریایت) مورد ماالعه: سازمان جهاد كشاورزی 

 استان ایالم(

 بهمن خسروی پور 

  سن رشيدی

 سميرا جابری

همایش ملی صنعت و تجاری سازی 

 كشاورزی

 اهواز-6232آذرماه 33

نقش آموزش های ترویجی در توسعه پایدار و   210

 منابع كشاورزی

 اشرف السادات نقيبی

 خسروی پوربهمن 

شانزدهمين كنگره ملی علوم زراعت و 

-6232اصالح نباتات ایران بهمن ماه 

 مالاانی 

 

 

 

 

 

 : کارشناسی ارشد(راهنمایی یا مشاور پایان نامه دوره های تحصیالت تکمیلی

ف
ردي

 

 مسئوليت تاریخ دفاع نام دانشجو عنوان پایان نامه

 مشاور راهنما

جهـت تبـدیل سـازمان     شناسایی متريرهای موار در  6

جهاد كشاورزی استان خوزسـتان بـه یـک سـازمان     

 یادگيرنده

شهریورماه  اسماعيل مرید

22 

 * 
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ف
ردي

 

 مسئوليت تاریخ دفاع نام دانشجو عنوان پایان نامه

 مشاور راهنما

شناسایی موانع توسعه كارآفرینی بـر نظـام آمـوزش      3

عالی كشاورزی، ماالعه دانشـگاه كشـاورزی و منـابع    

 طبيعی رامين 

شهریورماه مریم بيدار

22 

 * 

گردشـگری اسـتان    تبيين انتظارات سـاكنان منـاطق    2

 خوزستان نسبت به توسعه گردشگری روستایی

خدیجه 

سليمانی 

 هارونی

شهریورماه 

22 

*  

شناسایی عومال موار بر نگرش كارشناسـان سـازمان     0

جهاد كشاورزی استان خوزسـتان نسـبت بـه كـاربرد     

 فناوری های یادگيری سيار

شهریورماه ناهيد فروشانی

22 

*  

ل به رویكرد كارآفرینانـه در  ل موار در نيامواكاوی عو  6

 مراكز آموزش عالی كشاورزی استان خوزستان  

فاطمه 

عسگریان 

 دهكردی

63/64/23 *  

تبيين و تحليل ابعاد گردشـگری مبتنـی بـر دیـدگاه       1

جنسيتی، ماالعه نوا ی روستایی بخش كـن ، اسـتان   

 تهران 

مرضيه مصافی 

 نژادیان

63/64/23 *  

هـای  بـه بحـران آب   بررسی رفتار كشاورزان نسـبت   3

زیرزمينی در استان بوشهر ، مورد ماالعـه شهرسـتان   

 دیر

اميدرضا 

 خسروی

34/64/23 *  

عوامل موار بر دانش و مهارت كشاورزان در راباـه بـا     2

خشكسالی ، بخش مركزی شهرسـتان ایليـد اسـتان    

 فارس

  * 34/64/23 ليال چالشگر

بازدارنــده موفقيــت تحليــل عوامــل پــيش برنــده و   3

بـرداران، ماالعـه   های آب بران از دیدگاه بهـره شكلت

 استان خوزستان

  * 33/64/34 نسترن نجفی

خصوص ميـزان   شناسایی دیدگاه اعضا هيات علمی در  64

ورزی و ریزی درسی رشـته كشـا  مالوبيت نظام برنامه

ی مراكـز آمـوزش عـالی    منابع طبيعی )ماالعه مـورد 

 استان خوزستان (

 

  * 63/0/34 بهاره عابدی

بررسی راهكارهای گسترش و تقویـت كـارآفرینی در     66

 های كشاورزی شهرستان دزفول و اهوازتعاونی

  * 66/0/34 زهرا گودرزی

ــه رویكــرد    63 ــع و مشــكالت در نيــل ب شناســایی موان

كارآفرینی زنان روستایی شهرسـتان كرمـان )بخـش    

 مركزی(

  * 31/64/34 نادیا آنی

نده توسـعه تعـاونی   و پيش بربازدارنده تحليل عوامل   62

 های توليد روستایی در استان كرمانشاه

  * 6/3/34 پرستو كاظمی

زمينه یـابی فعاليـت بنگاههـای ایتصـادی كوچـک و        60

متوسط در گردشگری روستایی با ماالعه بخـش كـن   

 شهرستان تهران

زهرا كرمی 

 بنماران

6/3/34 *  

شناسایی متريرهای موار بر رضایت شـرلی كاركنـان     66

های كشاورزی دانشگاههای دولتـی اسـتان   دانشكده

 خوزستان با استفاده از نظریه دو عاملی هرزبرگ

گلناز بساك 

 هارونی

66/0/34  * 
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ف
ردي

 

 مسئوليت تاریخ دفاع نام دانشجو عنوان پایان نامه

 مشاور راهنما

تحليل مولفه های موار بر كـارآفرینی نظـام آمـوزش      61

 عالی كشاورزی از دیدگاه دانش آموختگان  

  * 60/0/34  امد صفاری

بخـش  های مؤار بـر فضـای كـارآفرینی    تبيين مؤلفه  63

ــاورزی     ــاد كش ــدیران جه ــدگاه م ــاورزی از دی كش

های اصـفهان و خوزسـتان از دیـدگاه مـدیران     استان

 هاجهاد كشاورزی این استان

 *  64/42/34 نسيم سليميان

طرا ی ساز و كار توسعه گردشگری پایدار با محوریت   62

 جوامع محلی در مناقة  فاظت شدة دز

 *  24/42/33 باالمرضيه راج

های ترویج خصوصی كشـاورزی  ركرد شركتتحليل كا  63

     شهرستان اهواز با رویكرد مدیریت كيفيت فراگيـر 

(TQM) 

  * 62/40/34 الهام طباطبایی

هـای مـرتبط بـا    تبيين وضعيت دانش، بينش و مهارت  34

امنيت غذایی در بـين توليدكننـدگان تجـاری گنـدم     

 شمال خوزستان

 *  33تيرماه  كبری شبانی

ـ شناسـایی مهــم   36 شــناختی و هـای روان رین ویژگــیت

شـناختی كـارآفرینی در دانشـجویان مقاـع     جمعيت

تحصيالت تكميلی دانشگاه كشاورزی و منابع طبيعـی  

 رامين خوزستان

شيدا 

 جهانگيری

  * 36بهمن 

واكاوی متريرهای تأايرگذار بر فرایند مدیریت دانش از   33

دیدگاه اعضا هيأت علمی دانشگاه كشـاورزی و منـابع   

ی رامين خوزستان و دانشكده كشاورزی دانشگاه طبيع

 سينا همدانبوعلی

  * 33خرداد  امينه لافيان

تحليل كاركردهای مدیریت آموزشی از دیـدگاه اعضـا     32

هيأت علمی مراكز آموزش عـالی كشـاورزی و منـابع    

 طبيعی خوزستان  

  * 33خرداد  مرضيه موسوی

بـا  شناسایی متريرهای مؤار بـر مـدیریت بهينـه آب      30

بـران از دیـدگاه   های تعاونی آبتأكيد بر نقش شركت

 كشاورزان گتوند استان خوزستان

 *  26/41/32 پروانه جعفرنژاد

هـای  بررسی ادراكات و انتظـارات دانشـجویان رشـته     36

نور اهـواز نسـبت بـه فراینـد     كشاورزی دانشگاه پيام

 یادگيری در آن دانشگاه   _تدریس

 *  33دی  مهری پيام

ی عوامل بر انگيزة مشاركت زنان روسـتایی در  شناسای  31

 های ترویجی و مشاركتیهای آموزشی و برنامهدوره

 *  33بهمن  زهرا جليلی

شناسی نظام ارزشيابی عملكرد كاركنان جهـاد  آسيب  33

 كشاورزی لرستان

  * 33بهمن  یاله ساكنعمت

ــيش  32 ــل پ ــل عوام ــده موفقيــت تحلي ــده و بازدارن برن

مهندســی  _ای فنــیاورههــای خــدمات مشــشــركت

 كشاورزی استان خوزستان

  * 33بهمن  سميه كمالی

تبيــين رفتــار پایــدار دامــداران بــا رویكــرد امنيــت   33

 غذایی)مورد ماالعه =شهرستان كوهدشت(

  * 33بهمن   جير آزادی

های شـرلی دانشـجویان، مـورد    عوامل مؤار بر تمایل  24

ن ماالعه= دانشگاه كشـاورزی و منـابع طبيعـی رامـي    

محمد 

آبادی نجف

 *  33بهمن 
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ف
ردي

 

 مسئوليت تاریخ دفاع نام دانشجو عنوان پایان نامه

 مشاور راهنما

 شنگلی خوزستان

محياـی  بررسی دانش، نگرش، نيـت و رفتـار زیسـت     26

 معلمان مدارس در شهرستان  ميدیه

  * 61/41/32 نصره  ویزاوی

هـای زیسـتی از   شناسایی عوامل مؤار برپذیرش نهاده  23

 كاران)مورد ماالعه= شهرستان دورود(دیدگاه گندم

  * 62/41/32 زهرا ساالروند

های مؤار بر تمایـل جوانـان روسـتایی    شناسایی سازه  22

شهرســتان باغملــک نســبت بــه اشــترال در  رفــة 

 كشاورزی

آمنه سواری 

 ممبينی

61/41/32 *  

شناسایی نقش زنان روسـتایی در پدافنـد غيرعامـل      20

 كشاورزی با تأكيد بر محيط زیست در شهرستان باوی

زینب مهمدی 

 كربالیی

61/41/32 *  

سی رفتار خانوارهای روستایی و خانوارهای شهری برر  26

در مواجهه با پدیـدة گـرد و غبـار) ماالعـة مـوردی      

 =شهرستان بهبهان(

محمد 

 نژادروا ی

32/66/32  * 

تبيين كاركردهای نظام ترویج كشـاورزی در راسـتای     21

توانمندسازی دختـران روسـتایی) ماالعـه مـوردی=     

 شهرستان دزفول(

زهرا عيسوند 

 زیبایی

33/66/32  * 

كـاران  سنجش شاخص فقر آبی كشاورزی در بين گندم  23

 دزفول

 *  46/40/30 بهنام همتی

بررسـی راهكارهـای جلــب مشـاركت روســتائيان در      22

 فاظت از محيط زیست) مـورد ماالعـه= روسـتاهای    

 تل شهرستان باغملک(دهستان یلعه

  * 63/41/30 زینب خادمی

پذیرش آبياری بارانی، های تأايرگذار برشناسایی عامل  23

دیویس مورد ماالعه= دهسـتان   TAMبر اساس مدل

 چهاردولی، شهرستان اسدآباد

  * 36/41/30 افشين مولوی

سازی اراضی از بررسی عوامل مؤار بر پذیرش یكپارچه  04

 دیدگاه كشاورزان شهرستان رامهرمز

  * 61/41/30 مریم برزگر

ـ     06 ل بـه  تبيين كاركردهای یادگيری تركيبـی جهـت ني

 اهداف نظام ترویج كشاورزی 

  * 36/41/30 بهاره درخشان

ــادی  03 ــدهای ایتصـ ــایی پيامـ ــاعی و  -شناسـ اجتمـ

محيای ا داث سد تنگ شميران در روستاهای زیست

 سرتنگ سفلی و عليای شهرستان ایوان غرب

  * 62/41/30 زینب نرگسی

به روش های روستایی استان لرستان بندی تعاونیرتبه  02

 AHPلسله مراتبیتحليل س

سميه 

 وندكردعلی

36/41/30  * 

تبيين رونـد پـروژة ا ـداث مراكـز رشـد و توسـعة         00

ــان روســتایی و عشــایری در اســتان   ــارآفرینی زن ك

 خوزستان  

سجاد 

 طاهرخانی

62/63/30 *  

های شهرسـتان  بررسی عوامل مؤار بر تمایل دامداری  06

  های تجدیدپذیركهگلویه نسبت به استفاده از انرژی

 *  63/40/31 پرورالهام بزرگ

مقایسة تابيقی الگوهای آبياری رایج و نوین با رویكرد   01

 مهندسی ارزش

  * 66/66/31 پریسا پاك

بررسی عوامل مؤار بر مدیریت مشاركتی منابع آب در   03

 آبی شهرستان دشتستانشرایط بحران كم

بتول فوالدی 

 هليله

64/66/31 *  
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ف
ردي

 

 مسئوليت تاریخ دفاع نام دانشجو عنوان پایان نامه

 مشاور راهنما

هــا از دیــدگاه ل یافتــهارزیــابی طــرح تســریع انتقــا  02

كشاورزان مجری طرح در جهاد كشاورزی شهرسـتان  

 كوهدشت

ماه شهریور الهی جت فتح

32 

*  

بـران  های آبهای توانمندسازی تشكلشناسایی روش  03

 آبی و خشكسالی جهت مقابله با شرایط كم

  * 33اسفندماه  زهره رستميان

 ای آموزش ضـمن خـدمت  ارزیابی ميزان مؤفقيت دوره  64

ای كاركنـان جهـاد كشـاورزی    در ارتقای مهارت  رفه

 شهرستان اهواز

  * 33ماه بهمن زینبب ا مدیان

بررسی راباه بـين سـرمایه اجتمـاعی و كـارآفرینی       66

 سازمانی در سازمان جهاد كشاورزی شهرستان اهواز

  اردیبهشت نژادعلی زلكی

 32ماه

*  

ی در بين شناسایی عوامل تأايرگذار بر توسعه كارآفرین  63

 های اعتبارات خرد روستاییزنان عضو صندوق

  * 6232تيرماه وندزینب هميی

هـای كارآفرینانـه دختـران    شناسایی موانع و فرصـت   62

 شهرستان باغملک( روستایی )مورد ماالعه
 

  *  نرگس كریمی

طرا ــی ســازوكاری جهــت ایجــاد ارتبــا  ارگانيــک   60

ـ   اورزی و كشاورزان مناقه باوی با دانشگاه علـوم كش

 منابع طبيعی خوزستان

  *  ناهيد فرندپور

های دانشجویان )مـورد  ارزیابی آموخته دواكاوی فرآین  66

ماالعه: دانشـگاه علـوم كشـاورزی و منـابع طبيعـی      

 خوزستان (

اشرف 

 طالیی سين

  * 32ماهبهمن

تحليل تاب آوری تاالب نشينان هورالعظيم نسبت بـه    61

 كم آبی

سيد ا مد 

 هاشمی

  * 

هـای توليـدی   تبيين عوامل موار بر موفقيـت تعـاونی    63

توزیعی در محدوده پنج  وضه آبریز استان خوزستان، 

 های آبياری و زهكشیبا تاكيد بر مدیریت شبكه

مرجان ادهم 

 ملكی

  * 6232ماهدی

ــدیران     62 ــازی م ــر توانمندس ــؤار ب ــل م ــاوی عوام واك

 های كشاورزی شهرستان اهوازتعاونی

 * 30 تيرماه مرجان نور

دانشگاه آزاد 

وا د  اسالمی

 شوشتر

 

شناسایی عوامل مؤار بر توسعه كارآفرینی كشـاورزی    63

خمينــی)ره( امــداد امــامدر بــين مــددجویان كميتــه

 شهرستان اهواز

 *  30تيرماه  جمال شيبه

دانشگاه آزاد 

وا د  اسالمی

 شوشتر

 

هـای تعـاونی   شناسایی عوامل مؤار بر مؤفقيت شركت  14

 قة دشت آزادگانروستایی منا

صالح عبدالهی 

 سعيدی

6223 * 

دانشگاه آزاد 

اسالمی وا د 

 شوشتر

 

های ضـمن خـدمت بـر افـزایش     بررسی تأاير آموزش  16

های توليد اسـتان  ساح دانش و مهارت مدیران تعاونی

 خوزستان
 

 *  23تابستان  عيسی دیدبان

دانشگاه آزاد 

اسالمی وا د 

 شوشتر
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ف
ردي

 

 مسئوليت تاریخ دفاع نام دانشجو عنوان پایان نامه

 مشاور راهنما

بيمه محصول گندم در بين های مؤار بر پذیرش ویژگی  13

 كاران دزفولگندم

 * 6223 ایسپرهعلی 

دانشگاه آزاد 

اسالمی وا د 

 شوشتر

 

12       

 جمع

 

 (:دکتری یلیتکم التیتحص ینامه دوره ها انیمشاور پا ای ییراهنما

ف
ردي

 

 مسئوليت تاریخ دفاع نام دانشجو رسالهعنوان 

 مشاور راهنما

شاورزی و منابع طبيعی: از طرا ی دانشگاه كارآفرین ك  6

 نظریه تا عمل

شهريورماه  بهاره عابدی

26 

*  

های كشـاورزی و  ارزش آفرینی در دانشگاهتحليل هم  3

 سازی پایداریمنابع طبيعی ایران جهت نهادینه

اله فيض

 فردمنوری
 *  27ماه آبان

تبيين سازگارهای چابكی سازمانی در آمـوزش عـالی     2

 كشاورزی ایران

 سهيال

 پورجاوید
اسفندماه 

27 

*  

تبيين سازوكارهای مدیریت ریسـک زنجيـره تـأمين      0

 مواد غذایی)مورد ماالعه:زنجيره تأمين نان(

 *  26آذرماه  نژادآذر هاشمی

های مـدیریت پایـدار منـابع آب    تحليل تعيين كننده  6

كشاورزی در ساح مزرعه با رویكرد معيشـت پایـدار   

 بردارانبهره

  * 27ماه  آبان آزاده بخشی

سازی تحقيقات در سـازمان  تبيين سازوكارهای تجاری  1

 تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزی 

  * 27آذرماه  سهيل نصرتی

وكارهای كسـب كشـاورزی زنـان    واكاوی فضای كسب  3

 های گيالن و مازندرانروستایی در استان

  * 28ماه بهمن مریم طهماسبی

جتماعی مجازی در های اسنجی بكارگيری شبكهامكان  2

 آموزش عالی كشاورزی

  *  ميثم رافع

تدوین چارچوبی برای مدیریت دانـش در نظـام نـوین      3

 های نوینترویج كشاورزی با محوریت فناوری

  *  نصيبه پور فاتح

  نسيم روشنی   64

 

 

*  

تدوين سناريوهاي مبتني بر كارايي نسبي   66

ي تاالب هاي گردشگري پايدار روستايي در حوزه

 بين المللي استان خوزستان

اميد 

 یوچانیمهراب
 *  27آبان ماه 

  امد ایزدی   63

 

 

   

 جمشيد غریب   62
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ف
ردي

 

 مسئوليت تاریخ دفاع نام دانشجو رسالهعنوان 

 مشاور راهنما

 

خدیجه    60

سليمانی 

 هارونی

   

 جمع

62/30/99 

 
 

 ها:کتاب
 2831-ای بر طراحی نظام مطلوب ترویج کشاورزی ایران )بهره گیران( مقدمه .1

 2815 -کشاورزی عالی مباحث بنیادین در آموزش  .2

   2815 -آموزش کارآفرینانه در توسعه روستایی .3

  2811 -هی کارآفرینانه به آموزش عالیدیدگا .4

 2811 – زنان کشاورزترویج کشاورزی برای  .5

 2813 -ها در توسعه روستاییهای غیردولتی و تعاونیسازمان .6

 

 سوابق آموزشی: -9
 مقطع  دروس تدريس شدهنام 

 سيكارشنا اصول برنامه ريزي ترويجي

 كارشناسي اصول ترويج كشاورزي

 كارشناسي مباني برنامه ريزي آموزشي

 كارشناسي كارآموزي 

 كارشناسي پروژه كارشناسي

 كارشناسي اصول آموزش بزرگساالن

 كارشناسي  اصول مقاله نويسي فني و ترويجي

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

 كارشناسي انين خوداشتغالي و كارآفرينيآشنايي با قو

 كارشناسي كارآفريني در كشاورزي

 يكارشناس نظام هاي بهره برداري در كشاورزي و منابع طبيعي

 يكارشناس تعاوني ها و تشكل هاي غير دولتي در كشاورزي
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 مقطع  دروس تدريس شدهنام 

 كارشناسي ارشد  پايدار پيشرفته ترويج كشاورزي

 سي ارشدكارشنا طراحي و تدوين برنامه ترويجي

 كارشناسي ارشد گذاري در توسعه كشاورزي مباني سياست

 كارشناسي ارشد ( 1سمينار )

 كارشناسي ارشد مسأله مخصوص

 كارشناسي ارشد ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي ترويجي

تشکل هاي و سازمان هاي روستايي)مديريت سازمان هاي غير دولتي 

 توسعه روستايي (

 كارشناسي ارشد

 كارشناسي ارشد)گرايش آموزش( شناسي و ارزيابي فرصت كارآفرينانه فرصت 

 كارشناسي ارشد)گرايش آموزش( يادگيري  –نظريه هاي ياددهي 

 دكترا)گرايش ترويج ( رهبري و روش هاي تغيير برنامه ريزي شده

 دكترا)گرايش آموزش( نقش نظام هاي آموزش كشاورزي در جهان و ايران 

 دكترا (شاورزينه در توسعه روستايي )دكترا گرايش آموزش كآموزش كارآفرينا

 دكترا تحليل روش هاي تدريس در آموزش كشاورزي 

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

 دكترا گرايش ترويج كشاورزي –دكترا  –آموزش مستمر روستايي 

 دكترا روش تحقيق

 

 

 

 

 

 
 


