
 

 

 

 

 

 بندی برنامه زمان

 داریپا ستیز طیو مح یعیمنابع طب ،یو آموزش کشاورز جیترو ملی علوم کنگره نیهشتم

 )مجازی( 

 

 شرح فعالیت ساعت روز / تاریخ

 شنبهسه

(06/08/99) 

 افتتاحیه 8 - 10

45/12 - 30/10 
 های تخصصی ارائه مقاالت شفاهیپانل

 زمان(پنل هم 4)

 یکارگاه آموزش 14 – 17

 چهارشنبه

(07/08/99) 

10 - 8 
 های تخصصی ارائه مقاالت شفاهیپانل

 زمان(پانل هم 3)

45/12 - 30/10 
 های تخصصی ارائه مقاالت شفاهیپانل

 زمان(پانل هم 4)

 کارگاه آموزشی 14 – 17

 پنجشنبه

(08/08/99) 

10 - 8 
 های تخصصی ارائه مقاالت شفاهیپانل

 زمان(پانل هم 3)

 اختتامیه 30/10 - 30/12

 کارگاه آموزشی 14 – 17

 
 

 
 شاورزیکموسسه آموزش و ترویج  -تهران 

 ، تهران1399ماه آبان 8تا  6
 

 



 

 داریپا ستیز طیو مح یعیمنابع طب ،یو آموزش کشاورز جیترو ملی علوم کنگره نیهشتم
 

 ، تهران1399ماه آبان 8تا  6
 

 

 

 کنگره در روز اولبرنامه 

 (06/08/99شنبه )سه

 

 آدرس کانال فعالیتعنوان   ساعت

 افتتاحیه 8 -10
Yun.ir/studiokeshavarz 

 )لینک مستقیم(

45/12 – 30/10 

 1 پانل
 بهبود هایزمینه و هافرصت ها،چالش کشاورزی؛ ترویج نوین نظام

 )بخش اول( 

https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech11 
 iate11uنام کاربری: 

 2020رمز عبور: 

 2 پانل
 کشاورزی  بخش انسانی منابع توسعه و کشاورزی آموزش

 )بخش اول(

https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech10 
 iate10uربری: نام کا

 2020 رمز عبور:

 3 پانل
 کشاورزی  و روستایی پایدار توسعه

 )بخش اول(

https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech4 
 iate4uنام کاربری: 

 2024 رمز عبور:

 4 پانل
 کارآفرین  و محور صالحیت پایدار، کشاورزی عالی آموزش

 )بخش اول(

https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech1 
 iate1-uکاربری: نام 

 2020 رمز عبور:

17-14 
زی راهبردهای تحولی ترویج برای توسعه کشاور (:1کارگاه آموزشی شماره )

 پایدار در ساختار خرده مالکی کشاورزی ایران

https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech4 
 iate4uنام کاربری: 

 2024 رمز عبور:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 داریپا ستیز طیو مح یعیمنابع طب ،یو آموزش کشاورز جیترو ملی علوم کنگره نیهشتم
 

 ، تهران1399ماه آبان 8تا  6
 

 

 

 دومبرنامه کنگره در روز 

 (07/08/99شنبه چهار)

  

 آدرس کانال فعالیتعنوان  ساعت

10- 8 

 بازار و روستایی و کشاورزی های تشکل و هاتعاونی توسعه 5 پانل

https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech10 
 iate10uنام کاربری: 

 2020 رمز عبور:

 پایدار زیست محیط و طبیعی منابع 6 پانل

https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech1 
 iate1-uنام کاربری: 

 2020 رمز عبور:

 7 پانل
  کارآفرین و محور صالحیت پایدار، کشاورزی عالی آموزش

 )بخش دوم(

https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech11 
 iate11uنام کاربری: 

 2020 رمز عبور:

45/12 – 30/10 

 8 پانل
 د بهبو هایزمینه و هافرصت ها،چالش کشاورزی؛ ترویج نوین نظام

 )بخش دوم(

https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech11 
 iate11uنام کاربری: 

 2020 رمز عبور:

 کشاورزی نوپای کارهای و کسب و کارآفرینی 9 پانل

https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech10 
 iate10uنام کاربری: 

 2020 رمز عبور:

 10 پانل
  ترویج نظام جدید هایماموریت

 )بخش اول(

https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech1 
 iate1-uنام کاربری: 

 2020 رمز عبور:

 11 پانل
 کشاورزی  و روستایی پایدار توسعه

 )بخش دوم(

https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech4 
 iate4uنام کاربری: 

 2024 رمز عبور:

17-14 
های اندازها و ماموریتترویج کشاورزی؛ چشم (:2کارگاه آموزشی شماره )

 نوین

https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech4 
 iate4uنام کاربری: 

 2024 رمز عبور:

 

 

 

 



 

 داریپا ستیز طیو مح یعیمنابع طب ،یو آموزش کشاورز جیترو ملی علوم کنگره نیهشتم
 

 ، تهران1399ماه آبان 8تا  6
 

 

 

 سومبرنامه کنگره در روز 

 (08/08/99 پنجشنبه)

 

 آدرس کانال فعالیتعنوان  ساعت

10 - 8 

 12 پانل
 کشاورزی بخش انسانی منابع توسعه و کشاورزی آموزش

 )بخش دوم(

https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech10 
 iate10uنام کاربری: 

 2020 رمز عبور:

 13 پانل
 کشاورزی و روستایی پایدار توسعه

 )بخش سوم(

https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech1 
 iate1-uنام کاربری: 

 2020 رمز عبور:

 14 پانل
 ترویج نظام جدید هایماموریت

 )بخش دوم(

https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech11 
 iate11uنام کاربری: 

 2020رمز عبور: 

 اختتامیه 30/30-12/10
Yun.ir/studiokeshavarz 

 )لینک مستقیم(

17-14 
های های تدریس مشارکتی در محیطروش (:3کارگاه آموزشی شماره )

 یادگیری آنالین

https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech4 
 iate4uنام کاربری: 

 2024 رمز عبور:

 

 
 

 

 



 

 ردایپا ستیز طیو مح یعیمنابع طب ،یو آموزش کشاورز جیترو ملی علوم کنگره نیهشتم
 

 ، تهران1399ماه آبان 8تا  6
 

 

 

 ارائه مقاالت شفاهی های تخصصیپانلبرنامه 

  (06/08/99شنبه )سه

 (30/10- 45/12 )ساعت

 (1پانل شماره )

 )بخش اول( های بهبودها و زمینهها، فرصتنظام نوین ترویج کشاورزی؛ چالشنل: اعنوان پ

 Online Room: https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech11 (13سالن مروج )طبقه محل استقرار پانل:  06/08/1399سه شنبه 

 صبور بیلندی، مهندس محمد خواجویمهندس علیرضا ، نوریحسین دکتر  دکتر اسماعیل کرمی دهکردی،دکتر ایرج ملک محمدی، مؤیدی، اکبر دکتر سید محمود حسینی، دکتر علیهیأت رئیسه: 

 سخنران نویسندگان مقالهعنوان  زمان

 دکتر ایرج ملک محمدی دکتر ایرج ملک محمدی توسعه آموزش و ترویج کشاورزی ها و راهکارهای مدیریتیچالش 30/10 – 45/10

 پسندشاه محمدرضادکتر  پسندشاه محمدرضادکتر  ترویجی هایروش از اهاستان کشاورزی ترویج هایمدیریت گیریبهره میزان بررسی 45/10 – 11

15/11 – 11 
 نظام رچوبچا در طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی و فنی ای،مشاوره خدمات شبکه کارکرد تقویت

 کشاورزی ترویج نوین

 علی مهندس ،یطار ذبیحی رضامهندس 

 مهندس و موسوی کریم سیددکتر  ،*خبیری

 مغانلو نژاداهیمابر مهدی

 خبیری علی مهندس

 اصالحی راهکارهای ارائه و کشاورزی بخش غیردولتی و دولتی ساختار هایچالش واکاوی 15/11 – 30/11
 محسنمهندس  و *ورمزیاری حجتدکتر 

 بابائی
 ورمزیاری حجتدکتر 

45/11 – 30/11 
 از استفاده اب شرقی آذربایجان جهادکشاورزی مراکز بندیپهنه بازمهندسی و موجود وضعیت تحلیل

 TOPSIS تکنیک

 الهآیت مهندس ،*پرورگل پرویزمهندس 

مهندس  و شادمند سهرابمهندس  عبادپور،

 طاری ذبیحی رضا

 پرورگل پرویزمهندس 

 کرمانشاه استان در کشاورزی ترویج هایدوره اثربخشی موانع تحلیل 45/11 – 12
 فرشتهمهندس  و محمدی یاسردکتر 

 *اکمل فیعواط
 اکمل عواطفی فرشتهمهندس 

 پرسش و پاسخ 12– 30/12



 

 ردایپا ستیز طیو مح یعیمنابع طب ،یو آموزش کشاورز جیترو ملی علوم کنگره نیهشتم
 

 ، تهران1399ماه آبان 8تا  6
 

 

 

 
 (2پانل شماره )

 (اول بخش) کشاورزی بخش انسانی منابع توسعه و کشاورزی آموزش  نل:اعنوان پ

 Online Room: https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech10 (10سالن جلسات )طبقه محل استقرار پانل:  06/08/1399سه شنبه 

 مرشدی، مهندس عبادپوراله مهندس آیت، الدین بصامجالل، دکتر غالمیالدین حسامدکتر ، شهرام مقدسدکتر ، دکتر عباس نوروزی، دکتر عنایت عباسی ،محمدی موحد حمید دکتر سیدرئیسه:  هیأت

 سخنران نویسندگان مقاله زمان

45/10 – 30/10 
 اطهر انهدختر کشاورزی هنرستان: مطالعه مورد) کشاورزی هایهنرستان عملی دروس دستاوردهای کیفیت تحلیل

 (باغملک شهرستان

 آمنهدکتر  ،*محمدزاده سعیددکتر 

 ایزدی حامدمهندس  و ممبنی سواری
 محمدزاده سعیددکتر 

 اصفهان استان تولیدی هایپهنه مسئول مروجان فنی دانش سطح بر خدمت ضمن هایآموزش نقش 45/10 – 11
 و سلیمانپور محمدرضا ،*عزیزپور محمود

 احمدی سروه
 عزیزپور محمودمهندس 

15/11 –11 
 رفتار مدل از تفادهاس با مازندران استان ترویج کارشناسان میان در ICT کارگیریبه و پذیرش رفتار بررسی

 (TPB) شده ریزیبرنامه

 احمدپور امیر ،*فیروزجائی احمدی علی

 کاظمی شهریار و
 یفیروزجائ احمدی علی دکتر

 کشاورزی کاربردی – علمی های دوره درسی هایکتاب اثربخشی مدل طراحی 15/11 – 30/11

 امیددکتر  ،*تیموری مهردادمهندس 

 فریمانی مقدس شهرامدکتر  جمشیدی،

 نوروزی عباسدکتر  و

 تیموری مهردادمهندس 

45/11 – 30/11 
 روستای پاوه، نشهرستا: مطالعه مورد) کشاورزی یهامهارت توسعه زمینه در روستایی زنان آموزشی نیازهای تحلیل

  (شمشیر

 طاهرهدکتر  و رجبی لیالمهندس 

 *شرقی
 شرقی طاهرهدکتر 

12 – 45/11 
 شاخص از استفاده با ترویجی آموزشی هایکالس از الشتر شهرستان کشاورزان رضامندی بر مؤثر عوامل بررسی

 مشتری رضامندی سنجش نروژی

دکتر  و *آبادضفی رحیمی فاطمهدکتر 

 پناه یزدان مسعود
 آبادفیض رحیمی فاطمهدکتر 

 پرسش و پاسخ 12– 30/12

 



 

 ردایپا ستیز طیو مح یعیمنابع طب ،یو آموزش کشاورز جیترو ملی علوم کنگره نیهشتم
 

 ، تهران1399ماه آبان 8تا  6
 

 

 

 (3پانل شماره )

 (اول بخش) کشاورزی و روستایی پایدار توسعه  نل:اعنوان پ

 Online Room: https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech4 (11سالن جلسات )طبقه محل استقرار پانل:  06/08/1399سه شنبه 

 اسکندری جمشید مهندس، اکبری مریم مهندسمرضا مجردی، دکتر همایون فرهادیان، دکتر غال ،میرزاییحسین شعبانعلی فمی، دکتر پیمان فلسفی، دکتر عرفان علی دکتردکتر علی اسدی، هیأت رئیسه: 

 سخنران نویسندگان عنوان مقاله زمان

45/10 – 30/10 
 زاگرس: طالعهم مورد) کربن کم کشاورزی راستای در ایگلخانه گاز کاهش راهکارهای بندی رتبه و شناسایی

 (2 اقلیم میانی

دکتر  و روستایی مریممهندس  ،*اسدی علیدکتر 

 کالنتری لخلی
 اسدی علیدکتر 

 ظریفیان شاپوردکتر  *ظریفیان شاپوردکتر  و بهادری مختارمهندس  پا خرده خانوادگی کشاورزی نهادی پایداری نشانگرهای شناسایی 45/10 – 11

15/11 –11 
 یدریا حاشیه هایاستان: مطالعه مورد) مرکبات باغداران توسط کشاورزی گردشگری پایدار توسعه چالشهای

 (خزر

دکتر  چیذری، محمددکتر  ،*محمودی مریمدکتر 

 الدینرکن عبدالرضادکتر  و کالنتری خلیل

 افتخاری

 محمودی مریمدکتر 

 اردبیل استان دامداران توسط بومی دانش هایروش کاربست تحلیل 15/11 – 30/11
 حسیندکتر  و *نصیرآبادی محمدزاده مهنازدکتر 

 فمی شعبانعلی

 زادهمحمد مهنازدکتر 

 نصیرآبادی

 طبیعی منابع و کشاورزی تهدیدات پایش و بحران مدیریت مشارکتی GIS وب سامانه طراحی 30/11 – 45/11
 پیمان دکتر ،*نیارکی جلوخانی محمدرضادکتر 

 خداوردیان مجیدرضادکتر  و فلسفی

 جلوخانی محمدرضادکتر 

 نیارکی

12 – 45/11 
 باغات: طالعهم مورد) پایدار توسعه راستای در( GAP) کشاورزی بمناس عملیات هایفناوری استقرار تبیین

 (مازندران استان مرکبات

 رضوانفر، احمد ،، دکتر*بورخانی رزاقی فاطمهدکتر

 سیددکتر  و محمدی موحد حمید سیددکتر 

 حجازی یوسف

 بورخانی رزاقی فاطمهدکتر

 آسیمه محبوبهمهندس  پورنوری مهدیدکتر  و *آسیمه محبوبهمهندس  بندامیر تاندهس روستاهای کشاورزی پایداری بندیرتبه و بررسی 12– 15/12

 پرسش و پاسخ 15/12 – 45/12

 



 

 ردایپا ستیز طیو مح یعیمنابع طب ،یو آموزش کشاورز جیترو ملی علوم کنگره نیهشتم
 

 ، تهران1399ماه آبان 8تا  6
 

 

 

 (4پانل شماره )

 (اول بخش) کارآفرین و محور صالحیت پایدار، کشاورزی عالی آموزش  نل:اعنوان پ

 Online Room: https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech1 (1کتابخانه )طبقه محل استقرار پانل:  06/08/1399سه شنبه 

 سیاهی حشمت سمهندابراهیمی،  مهندس حمیدرضا، ارکیده حیدرنژاددکتر  ، دکتر مسعود بیژنی،شهال چوبچیاندکتر  ، مجیدرضا خداوردیان،دکتر احمد یعقوبیدکتر احمد رضوانفر، هیأت رئیسه: 

 سخنران نویسندگان مقاله زمان

 کشاورزی هایدانشکده در انسانی نیروی توسعه متعالی راهبرد 30/10 – 45/10
 مهدیمهندس  و *ولیشاه منصوردکتر 

 راوری محمدحسنیحاج
 ولی شاه منصوردکتر 

 جویاندانش دیدگاه از طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مراکز تحصیل حین کار هایپروژه اثربخشی 45/10 – 11

 ندسمه دزفولی، مخبر عبدالهدکتر 

 جمشیدی، امیددکتر  ،*تیموری مهرداد

مهندس  و فریمانی مقدس شهرامدکتر 

 پیشکار جمشید

 تیموری مهرداد مهندس

 عالی زشآمو بر تأکید با بردارانبهره مهارتی آموزش نظام سازیبهینه در پژوهیآینده لزوم 11– 15/11
 امیرمهندس  و *حیدری علیقلیدکتر 

 آبادیمیمنت
 یدریح علیقلیدکتر 

 شغلی مشاوره تدریاف تمایل به نسبت شیراز دانشگاه کشاورزی هایرشته کارشناسی دانشجویان پذیریمسئولیت مراتب تحلیل 15/11 – 30/11
دکتر  ،*فرمانده ابراهیممهندس 

 نامدار راضیهو دکتر  زمانی غالمحسین
 فرمانده ابراهیممهندس 

 کشاورزی آموزش و یجترو رشته بر تأکید با ایرشتهمیان درسی برنامه بر أثیرگذارت عوامل مفهومی الگوی نگاشت 30/11 – 45/11

 حمیددکتر  ،*کلور موذن زینبمهندس 

 و حجازی یوسفدکتر  محمدی، موحد

 رضوانفر احمددکتر 

 کلور موذن زینب دکتر

 پرسش و پاسخ 45/11 – 15/12

 
 



 

 ردایپا ستیز طیو مح یعیمنابع طب ،یو آموزش کشاورز جیترو ملی علوم کنگره نیهشتم
 

 ، تهران1399ماه آبان 8تا  6
 

 

 

 های تخصصی ارائه مقاالت شفاهیبرنامه پانل

 ( 07/08/99به )شنچهار

 (8 – 10)ساعت 
 (5پانل شماره )

 بازار و روستایی و کشاورزی های تشکل و هاتعاونی توسعه  نل:اعنوان پ

 Online Room: https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech10 (10)طبقه  سالن جلساتمحل استقرار پانل:  07/08/1399شنبه چهار

 شیبانیهندس شراره ممهندس فرزانه اقبالی، ، ادسارب، دکتر محمد دکتر موسی اعظمی، هاشمالسادات بنیمهندس فروغ مریم طهماسبی، دکتر علیقلی حیدری، دکترپسند، محمدرضا شاهدکتر ، خلیل کالنتریدکتر هیأت رئیسه: 

 سخنران نویسندگان مقاله زمان

15/8 – 8 
 کشاورزی عالی آموزش نظام پذیری غالاشت توان بهبود راستای در نوین رسالتی دانشجویی، های تعاونی

 (کشور غرب کشاورزی های دانشکده: مطالعه مورد)

 دکتر و شرفی لیدا دکتر ،*زرافشانی کیومرثدکتر 

 مرادی خدیجه
 زرافشانی کیومرثدکتر 

 کشاورزی هایتعاونی از تجاربی: تأمین زنجیره در سازی شبکه رویکرد مبنای بر هاشرکت همکاری 15/8 – 30/8
 کالنتری، خلیلدکتر  ،*آدریانی لوایی رسولدکتر 

 بیگیعلم امیردکتر  و اسدی علیدکتر 
 آدریانی لوایی دکتر رسول

 پوراسداله علیدکتر  *پوراسداله علی دکتر و اسدپور حسندکتر صادرات بر تأکید با ایران در باغبانی محصوالت پایدار ارزش زنجیره توسعه 30/8 – 45/8

 لرستان استان محلی خرد هایصندوق در عضویت از رضایت بر مؤثر املعو 45/8 – 9
 ،*زادهصفاری زینب مهندس موموندی، عبدالهدکتر

 باقری فریبامهندس  و موحدی رضادکتر 
 زادهصفاری زینب مهندس

 غنجی مستانهدکتر  غنجی مستانهدکتر  خرد اعتبارات هایصندوق سازنده نقش بر تأکید با روستایی زنان توانمندسازی هایمؤلفه تحلیل 9 – 15/9

 محور بازار کشاورزی ترویج راستای در رویکردی ،(MIS) بازار اطالعات سرویس 15/9 -  30/9
 و یقاسم جواددکتر  ،*کیانیده کیانی محمدمهندس 

 دهکردی کرمی اسماعیلدکتر 

 کیانی محمدمهندس 

 کیانیده

 لرستان دامی علوم آموختگاندانش تعاونی اعضای رینیکارآف هایشایستگی بررسی 30/9 -  45/9
 و موحد قنبری رضوان ،*درویشیان شیوامهندس 

 غالمرضایی سعیددکتر 
 درویشیان شیوامهندس 

 پرسش و پاسخ 45/9 - 10
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 (6پانل شماره )

 پایدار زیست محیط و طبیعی منابع  نل:اعنوان پ

 Online Room: https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech1 (1ابخانه )طبقه کتمحل استقرار پانل:  07/08/1399شنبه چهار

 حاجی رضا مهندس مهندس، ساریخانی علی مهندس، کوروش رضایی مقدم، دکتر دکتر داریوش حیاتیدکتر ندا علیزاده، دهقانپور، مجتبی دکتر  دکتر مسعود بیژنی، ،دکتر عنایت عباسی، دکتر عبدالمطلب رضاییهیأت رئیسه: 

 سخنران نویسندگان /سخنران مقاله زمان

 حیاتی داریوشدکتر  زادهولی ناصرو دکتر  *حیاتی داریوشر دکت تولیدی های نظام در پایداری سنجش و ارزیابی منظور به ترویج نهاد در سازیظرفیت 8 – 15/8

30/8 – 15/8 
 استان در کربن ترسیب پروژه در روستایی خرد های صندوق عضو زنان مشارکت بر مؤثر عوامل و میزان بررسی

 گلستان

 سروستانی، عابدی احمددکتر  ،*احمدپور امیردکتر 

 امامی نفیسهمهندس  و شهرکی محمدرضامهندس 
 احمدپور امیردکتر 

45/8 – 30/8 
 سیاستگذاری نمودن اجرایی) ایفرارشته رویکرد با زیستمحیط و طبیعی منابع سازگار حکمرانی ضروریات تبیین

 (ضرورت یک عنوانبه باز

دکتر  بیگی،علم امیردکتر  متولی، حسینعلیمهندس 

 حجازی یوسف سیددکتر  و *رضایی عبدالمطلب
 ییرضا عبدالمطلبدکتر 

9 – 45/8 
 استان زیستی محیط های سمن: مطالعه مورد) زیستی محیط های سمن مشکالت و وضعیت تحلیلی بررسی

 (کرمانشاه

 یوسف سیددکتر  ،*دارابخانی کرمی رؤیادکتر 

دکتر  و حسینی محمود سیددکتر  حجازی،

 رضایی عبدالمطلب

 دارابخانی کرمی رؤیادکتر 

 حاجی لطیفمهندس  حیاتی داریوشدکتر  و *حاجی لطیفمهندس  نقده شهرستان مراتع از حفاظت در بردارانبهره مدیریتی اررفت بر مؤثر هایسازه 9 – 15/9

 کشاورزی بخش در زیستمحیط آموزش نظام کارآمد مدل تبیین 15/9 -  30/9

دکتر  ،*الحسینی شجاعت جواد سیدمهندس 

 و شبیری محمد سیددکتر  پسند،شاه محمدرضا

 خداوردیان مجیدرضادکتر 

 شجاعت جواد سیدمهندس 

 الحسینی

45/9  - 30/9 
 اشترانکوه دهش حفاظت منطقه در وحشحیات هایگونه حفاظت جهت محلی جوامع آگاهی و دانش سطح ارزیابی

 لرستان
 پری احمدی معصومهدکتر  قبادی مرتضی دکتر و *پری احمدی معصومهدکتر 

 پرسش و پاسخ 45/9 -  10
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 (7شماره )پانل 

 (دوم بخش) کارآفرین و محور صالحیت پایدار، کشاورزی عالی آموزش  نل:اعنوان پ

 Online Room: https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech11 (13)طبقه  سالن مروجمحل استقرار پانل:  07/08/1399شنبه چهار

 امیری اردکانی محمد حمدیان، مهندسمهندس بیتا ا، ، دکتر راضیه مامداردکتر علیرضا پورسعید ،ظریفیانشاپور دکتر  دکتر مجیدرضا خداوردیان، محمدی، دکتر حمید موحد دکتر شهرام مقدس، دکتر مسعود برادران، هیأت رئیسه: 

 سخنران نویسندگان مقاله زمان

 نرم هایسامانه شناسیروش کاربرد: کشاورزی عالی آموزش در کارآفرین دانشگاه بومزیست واکاوی 8 – 15/8
 غالمحسیندکتر  ،*زادهشریف شریفمحمددکتر 

 شریفی مهنوشدکتر  و زادهعبداهلل
 زادهشریف شریفمحمددکتر 

 ایران کشاورزی عالی آموزش در هادانشگاه چهارم نسل سازینهادینه های مؤلفه 15/8 – 30/8
دکتر  و پورخسروی بهمندکتر  ،*پورجاوید سهیالدکتر 

 بیگی علی امیرحسین
 پورجاوید سهیالدکتر 

 کشاورزی دانشجویان کارآفرینانه نگرش بر اجتماعی هوش و هیجانی هوش های مؤلفه تأثیر 30/8 – 45/8
 حمیددکتر و عطائی پوریادکتر  ایزدی، نسیم دکتر

 *کریمی
 کریمی حمیددکتر 

 ناکرو شیوع زمان در آنالین یادگیری سیستم از کشاورزی دانشجویان رضامندی بر مؤثر عوامل 45/8 – 9

دکتر  زبیدی، طاهرهمهندس  همایون، بهار سیدهمهندس 

دکتر  و خالخیلی عزیزی طاهردکتر  فرانی، یعقوبی احمد

 *پناه یزدان مسعود

 پناه یزدان مسعوددکتر 

15/9 – 9 
  برای دانشگاهی کارآفرینانه اکوسیستم بستر در صنعت به دانشگاه از فناوری انتقال

 کشاورزی عالی آموزش نظام شرایط

 محمدی، موحد سیدحمیددکتر  ،*اسکوهی فاطمهمهندس 

 رضوانفر احمددکتر  و بیگی علم امیردکتر 
 اسکوهی فاطمهمهندس 

 پرسش و پاسخ 15/9 -  45/9
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 های تخصصی ارائه مقاالت شفاهیبرنامه پانل

 ( 07/08/99شنبه )چهار

 (30/10 -45/12)ساعت
 (8پانل شماره )

 )بخش دوم( های بهبودها و زمینهها، فرصتنظام نوین ترویج کشاورزی؛ چالشنل: اعنوان پ

 Online Room: https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech11 (13سالن مروج )طبقه محل استقرار پانل:  07/08/1399شنبه  چهار

 زادهمنشی، مهندس حمید نگهدار مهندس محمد جعفریا کرمی، مهندس محمد سبزه، ؤ، دکتر ر، دکتر کوروش روستاعادل زارع، دکتر پیمان فلسفی، دکتر احمد یعقوبیدکتر ، دکتر سید کریم موسوی ،کرمی دهکردیاسماعیل دکتر هیأت رئیسه: 

 سخنران نویسندگان مقاله زمان

 دکتر پیمان فلسفی تیدکتر پیمان فلسفی*، دکتر مجیدرضا خداوردیان و دکتر محمد عف رزیوری کشاولی نوآمبر کارکرد عامالن ترویج در نظام تجزیه و تحلیل عوامل بازدارنده و پیش برنده مؤثر  30/10 – 45/10

  منفرد دکتر نوذر بیات دکتر پرویز و*منفرد دکتر نوذر (بوشهر استان: مطالعه مورد) دانش شبکه هایبرنامه در معین محققان مشارکت بر مؤثر عوامل یبنداولویت 45/10 – 11

15/11 –11 
  وصیخص بخش کارشناسان دیدگاه از خصوصی ترویج فعالیت استمرار و پایداری بر مؤثر عوامل

 (زنجان و وینقز هایاستان: مطالعه مورد)
 حسینی محمود دکتر سید و *باحقیقت کشاورز دکتر راضیه

 کشاورز دکتر راضیه

 باحقیقت

30/11 – 15/11 
  عشایری و روستایی جوانان ظرفیتهای توسعه و ترویج برنامه بازتعریف ضرورت

 (عشایری و روستایی جوانان هایظرفیت توسعه هایکانون ایجاد بر تأکید با)
 قاسمی جواددکتر  دهکردی کرمی اسماعیلدکتر  و *سمیقا جواددکتر 

 ترویج بومی هایظرفیت از گیریبهره راستای در ابتکاری: یادگیری هایکانون 30/11 – 45/11
 ر عباسدکت و *غالمی الدیندکتر حسام پیروشعبانی، مسعودمهندس 

 نوروزی
 غالمی الدیندکتر حسام

 کردستان استان کشاورزی جهاد مراکز رویجیت آموزشی خدمات اثربخشی 45/11 – 12
 هادفرمهندس  مرادی،اهلل زینبمهندس  ،*توپچی بهروزمهندس 

 نگهدار مهندس جعفر و خزدوزی
 توپچی بهروزمهندس 

 «!شود اجرا بهتر توانستمی که طرحی» کشاورزی ترویج نوین نظام 12– 15/12

 لیاقتی، دکتر هومن محمودی، دکتر حسین ،*قوامی مهندس مرتضی
 دیهیم و دکتر رضا و خوشبخت دکتر کورس مهدوی، دکتر عبدالحمید

 دکتر حسین محمودی

 قوامی مهندس مرتضی

 پرسش و پاسخ 15/12 – 45/12
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 (9پانل شماره )

 کشاورزی نوپای کارهای و کسب و کارآفرینینل: اعنوان پ

 Online Room: https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech10 (10)طبقه  جلساتسالن محل استقرار پانل:  07/08/1399شنبه  چهار

، گاریرست ، مهندس پرویزددکتر علیرضا پورسعی ،ه، دکتر ندا علیزاددکتر داریوش حیاتی ،دکتر مریم طهماسبی بیگی،دکتر امیر علم دکتر مریم محمودی،، مختاری حمیدرضادکتر دکتر غالمحسین حسینی نیا، هیأت رئیسه: 
 کرد ، مهندس علیمحمودآبادی عیلمهندس اسما

 سخنران سخنراننویسندگان/  عنوان مقاله زمان

45/10 – 30/10 
  گردشگری کارآفرینی هایسامانهبوم گسترش و توسعه بخش سرعت مدل طراحی

 نخبگان دیدگاه از ایران روستایی محیط در

 وحیددکتر  و *نیاحسینی غالمحسیندکتر 
 آبادیعلی

 نیاسینیح غالمحسیندکتر 

11 – 45/10 
  محور کشاورزی خرد کارهای و کسب اندازیراه از روستایی زنان انگیزه بررسی

 مازندران و گیالن هایاستان در

 *طهماسبی مریمدکتر  پور،خسروی بهمندکتر 
 برادران مسعود و

 طهماسبی مریمدکتر 

 ایران در کشاورزی کارآفرینی اکوسیستم وضعیت بررسی 11– 15/11
 دکتر نیکویی، علیرضادکتر  ،*علیزاده نداکتر د

 جمشیدی امیددکتر  و مختاری حمیدرضا
 علیزاده ندادکتر 

30/11 – 15/11 
  با روستایی کارهای و کسب بهبود و ایجاد رویکرد با پایدار معیشت توسعه

 (هرمزگان و بلوچستان و سیستان استان) مکران منطقه در LNSIE الگوی

 و طهماسبی مریمدکتر  ،فرهودی وحیددکتر 
 *دهقانپور مجتبیدکتر 

 دهقانپور مجتبیدکتر 

45/11 – 30/11 
  از حمایت در وستا فناوری انتقال و باز نوآوری مرکز نقش

 کشاورزی بخش در نوآوری زنجیره

 و سعیدی مسعودمهندس  ،*وشنیک ندادکتر 
 عباسی سارامهندس 

 وشدکتر ندا نیک

 بهروزه سمیرامهندس  حاجی لطیفدکتر  و* بهروزه سمیرامهندس  روستایی کوچک مشاغل توسعه راستای در ترویج نظام هایمهبرنا دهیسمت 45/11 – 12

 پرسش و پاسخ 12 – 30/12
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 (10پانل شماره )

 (اول بخش) ترویج نظام جدید هایماموریتنل: اعنوان پ

 Online Room: https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech1 (1بقه )ط کتابخانهمحل استقرار پانل:  07/08/1399شنبه  چهار

 بکان بیک ، مهندس سیروسبشیرزاده مهندس الله، مهرابی مهندس کورش، ، دکتر مسعود برادراندکتر مصطفی احمدونددکتر عادل زارع،  قی،امهندس علیرضا سید اسحعلی میرزایی، عرفان دکتر دکتر بیژنی، دکتر حسن علیپور،  هیأت رئیسه:

 سخنران سخنراننویسندگان/  عنوان مقاله زمان

 زمانی دکتر غالمحسین انیزم دکتر غالمحسین هشدارها و مزایا راهبردها، کشاورزی؛ سازیجهانی 30/10 – 45/10

 راهکارها و هشدارها ها،ضرورت ها،چالش: فراسرزمینی کشاورزی 45/10 – 11
 مهندسمرادحاصلی، سمیهدکتر ،*بیژنی مسعوددکتر 

 فغانی علیمهندس  و بکجلیلی قدیر
 بیژنی مسعوددکتر 

 گندم کشت پایه زمین توسعه مفهومی مدل 11– 15/11
 و محمدی ملک تر ایرجدک ،*سحرخیز مهندس عباس

 زمانی دکتر غالمحسین
 سحرخیز مهندس عباس

30/11 – 15/11 

  بنیادداده نظریه اساس بر آهسته غذای ترویج الگوی طراحی
 : مطالعه مورد)

 (کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان ستاد

دکتر  صبوری، دکتر محمدصادق ،*نظیفی مهندس حسن

 نیکنامی هرداددکتر م و الهیاری محمدصادق
 نظیفی  مهندس حسن

 اصفهان زیرحوضه در آب حکمرانی کنشگران شناسایی 30/11 – 45/11
دکتر  زاده،شریف مریمدکتر  ،*افجدینبی مهندس سمیرا

 فمیشعبانعلی حسیندکتر  احمدوندو مصطفی
 افجدینبی مهندس سمیرا

 موقعیت تحلیل یک: هراز تدش آبریز حوضه در کارانشالی چندگانه فعالیت 45/11 – 12
 و صدیقی حسندکتر ،*هاللی مؤمنی مهندس هادی

 عباسی عنایت دکتر
 هاللی مؤمنی مهندس هادی

15/12 – 12 
  هایشهرستان شالیکاران نگرش: گیالن استان در برنج کاریخشکه توسعه

 رودسر و لنگرود الهیجان،

 ،مغانیدا مهدوی عبدالمجیددکتر نژاد،قاسم عابدمهندس 

 *نظری دکتر محمدرضا و ویسی هادی دکتر
 نظری دکتر محمدرضا

 پرسش و پاسخ 15/12 – 45/12
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 (11پانل شماره )

 (دوم بخش) کشاورزی و روستایی پایدار توسعه  نل:اعنوان پ

 Online Room: https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech4 (11سالن جلسات )طبقه محل استقرار پانل:  07/08/1399شنبه چهار

 شهرکی ، مهندس بهزادمومن مهندس بهزاد ،دکتر کوروش روستا ،، دکتر خلیل کالنتریدکتر حشمت اهلل سعدیزاده، دکتر مریم شریف مهندس علی خبیری، حیدری،علیقلی دکتر عنایت عباسی، دکتر  دکتر حجت ورمزیاری،هیأت رئیسه: 

 سخنران سخنراننویسندگان/  مقاله زمان

 ایران اسالمی جمهوری توسعه هایبرنامه در روستایی توسعه هایسیاست تحلیل 30/10 – 45/10
دکتر  و سعدوندی مهسامهندس 

 *عباسی عنایت
 عباسی عنایتدکتر 

 SWOT و PEST تحلیل مدل از استفاده با منطقه روستایی توسعه بر جیرفت صنعت و کشت شرکت تأثیر 45/10 – 11

دکتر  ،*بهروزه سمیرامهندس 

مهندس  و حیاتی اریوشد

 ایزدی الهدیبنت

 بهروزه سمیرامهندس 

 آبادخرم شهرستان در SWOT روش به روستایی توریسم توسعه راهبردهای کمک با پایدار روستایی توسعه 11– 15/11
 محمددکتر  و *اصولی نوشیندکتر 

 نژادولی
 اصولی نوشیندکتر 

 روستایی مناطق در پایدار معیشت مفهومی چارچوب تبیین و طراحی 15/11 – 30/11
دکتر  و *رحیمی زینبمهندس 

 دهکردی کرمی مهدی
 رحیمی زینبمهندس 

 (مرودشت شهرستان روستایی مناطق: مطالعه مورد) زندگی کیفیت عینی هایمؤلفه سنجی اهمیت و شناسایی 30/11 – 45/11
 الهآیتدکتر  ،*یاریعلی ندامهندس 

 زادهشریف مریمدکتر  و کرمی
 یاریعلی ندامهندس 

 ناظمی زینبمهندس  ناظمی زینبمهندس  گلستان شرق در کشاورزی اراضی کاربری تغییر بر مؤثر هایعامل واکاوی 45/11 – 12

 پرسش و پاسخ 12 – 30/12
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 های تخصصی ارائه مقاالت شفاهیبرنامه پانل

 ( 08/08/99پنجشنبه )

 (8 – 10)ساعت 
 (12پانل شماره )

 (دوم بخش) کشاورزی بخش انسانی منابع توسعه و کشاورزی آموزش  پانل:عنوان 

 Online Room: https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech10 (10سالن جلسات )طبقه محل استقرار پانل:  08/08/1399پنجشنبه 

 آروان ، دکتر یوسفحدادی مهندس سولماز، محمدزادهید عسدکتر مقدس، شهرام دکتر  ،پناه، دکتر امید جمشیدیبیژن جهاندکتر  میرزایی،دکتر عرفان علی الدین غالمی،دکتر حسامزاده، دکتر محمد شریف شریفهیأت رئیسه: 

 سخنران نویسندگان مقاله قالهعنوان م زمان

 جهادکشاورزی وزارت کارکنان خالقیت بر مؤثر عوامل شناسایی 8 – 15/8
 امید دکتر ،*دزفولی مخبر عبداهلل دکتر

  تیموری مهردادمهندس  و جمشیدی
 عبداهلل مخبر دزفولیدکتر 

 کشاورزی تخصصی فناوری و علم پارک ایجاد راهبردی تحلیل 15/8 – 30/8

 دزفولی مخبر عبداهللدکتر ،*جمشیدی میدادکتر 

مهندس  و میررحیمی حاجی داود سیددکتر

 عظیمی ابراهیم

 جمشیدی امید دکتر

 پناهدکتر بیژن جهان لویی لیالمهندس  و *پناهجهان بیژندکتر  جهادکشاورزی وزارت در روستاییان آموزش برای مناسب الگوی اعتباریابی و طراحی 30/8 – 45/8

 طیور پرورش خصوص در محلی طیور دهندگانپرورش فرهنگی هایپرهیزه و نگرش دانش، سطح بررسی 45/8 – 9
دکتر  و شمس علیدکتر ،*رزمی حلیمهمهندس 

 شهیر محمدحسین
 حلیمه رزمیمهندس 

15/9 – 9 
 سقز شهرستان ترویجی - تولیدی الگویی جامع هایسایت در روستایی زنان آموزشی نیازسنجی

 ارومیه دریاچه احیای موضوع بر تأکید با 

 توکلی، علیرضادکتر ،*توپچی بهروزمهندس 

 فاطمه سیدهمهندس  رجبی، سهیالمهندس 

 ابراهیمی سمیه سیدهمهندس  و صادری

 بهروز توپچیمهندس 

 ایالم استان جهادکشاورزی سازمان کارکنان شغلی رضایت بر اجتماعی سرمایه هایمؤلفه تأثیر بررسی 15/9– 30/9
 دکتر علیرضا و* بهارستانی هندس مریمم

 پورسعید
 بهارستانی مهندس مریم

 پرسش و پاسخ 30/9 – 10
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 (13پانل شماره )

 (سوم بخش) کشاورزی و روستایی پایدار توسعه  نل:اعنوان پ

 Online Room: https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech1 (1)طبقه  کتابخانهمحل استقرار پانل:  08/08/1399شنبه پنج

 پورمتینامیری، مهندس راشین  طاهریسید علی  دکتر، ، دکتر کوروش روستایادآورحسین دکتر ، دکتر ندا علیزاده ورمرزیاری،حجت دکتر مجیدرضا خداوردیان، دکتر دکتر شهال چوبچیان،  دهکردی، کرمی دکتر اسماعیلهیأت رئیسه: 

 سخنران نویسندگان/ سخنران عنوان مقاله زمان

 زیستی تنوع مدیریت در آموزش و ترویج نقش 8 – 15/8
 و *دهکردی کرمی اسماعیلدکتر 

 الموتی صفری پروانهمهندس 

 کرمی اسماعیلدکتر 

 دهکردی

 پایداری جهت در نوین راهکاری پشتیبان اجتماع ماهیگیری هایتعاونی ترویج 15/8 – 30/8
مهندس  و *چوبچیان شهالدکتر 

 دباغی یحیی
 چوبچیان شهالدکتر 

45/8 – 30/8 
  (EMS) زیستمحیط مدیریت سیستم PDCA چرخه ارکان معنایی واحدهای و هاشاخص تحلیل

 ایران صنعت و کشت هایشرکت در

 حمیددکتر  ،*خدابخشی آزادهدکتر 

 و رضوانفر احمددکتر  محمدی، موحد

 بیگیعلم امیردکتر 

 خدابخشی آزادهدکتر 

9 – 45/8 
 شناختیجمعیت هایمشخصه با آن رابطه تعیین و روستاییان غذایی امنیت وضعیت بررسی

 (زنجان شهرستان: مطالعه مورد) آنان 
 صفا لیالدکتر  جوزی اکرممهندس  و *صفا لیالدکتر 

 پایدار توسعه به نیل برای ابزاری اکوتوریسم 9 – 15/9
 سعیددکتر  و *ستوده بهنوشمهندس 

 کریمی
 ستوده بهنوشمهندس 

 خوزستان استان در دوروم گندم تولید وضعیت بر ترویجی هایآموزش اقتصادی تأثیر 15/9 – 30/9
 دکتر مریم ،*اسدی دکتر هرمز

 مرزوقیان مهندس اکبر و محمودی
 اسدی دکتر هرمز

45/9 – 30/9 
 مقاومتی اقتصاد به دستیابی در اساسی راهکاری عشایری، و روستایی محروم مناطق در بز پرورش ترویج

 (کشور شرق بر تأکید با) پایدار معاش امرار و 
 محمّدی گل فرهوددکتر  محمّدی گل فرهوددکتر 

 پرسش و پاسخ 45/9 – 15/10
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 (14پانل شماره )

 (دوم بخش) ترویج نظام جدید هایماموریت  نل:اعنوان پ

 Online Room: https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech11 (13)طبقه  مروجسالن محل استقرار پانل:  08/08/1399شنبه پنج

 افشارمنش، مهندس فریدن شطرنجی ، مهندس محمدمهدیرشیدیجواد  دکتر، ، دکتر همایون فرهادیان، دکتر عنایت عباسیدکتر احمد یعقوبی عباس نوروزی، ،خبیریعلی مهندس دکتر پیمان فلسفی، بیگی، دکتر امیر علمهیأت رئیسه: 

 سخنران سندگان مقالهنوی عنوان مقاله زمان

 غیرعامل پدافند رهیافت طریق از آنها مدیریت و ایران کشاورزی خارجی زیستی تهدیدات 8 – 15/8
 مهندس محبوبه و *میررحیمی حاجی داود دکتر سید

 دری

 حاجی داود دکتر سید
 میررحیمی

 (19 کوید: مطالعه وردم) آن با مقابله راهبردهای و بهداشتی هایشوک از کشاورزان درک 15/8 – 30/8
 دکتر  و زبیدی طاهره مهندس مقدم، تاجری مریمدکتر

 *پناه یزدان مسعود
 پناه یزدان مسعوددکتر 

45/8 – 30/8 
  فشارتحت آبیاری هایسیستم به مجهز مزارع در آب اقتصادی و فیزیکی وریبهره مدیریت

 راهکارها و هاچالش لرستان؛ استان سطح در

 دکتر فرد، یوسفی یدالهدکتر  ،*وندیموم دکتر عبداله

 مریم دکتر و زادهتقی مهرداددکتر  زاده،منتی میثم

 قربانی

 موموندی دکتر عبداله

 هوشمند اقلیم کشاورزی هایتکنولوژی کارگیریبه هایچالش و موانع 45/8 – 9
 فرهادیان، همایوندکتر ،*تیمور حسین مهندس

 سعدوندی مهسا دکتر و صدیقی حسندکتر
 تیمور حسین مهندس

 کشاورزی ترویج گریمداخله تبیین کرونا؛ ویروس شیوع با مواجهه در کشاورزان پذیریآسیب تحلیل 9 – 15/9
 و عباسی عنایتدکتر  ،*مرادحاصلی سمیهمهندس 

 بیژنی مسعود دکتر
 مرادحاصلی سمیهدکتر 

 کسالیخش وقوع به نسبت کرمانشاه انشهرست کارذرت کشاورزان اجتماعی پذیریآسیب ارزیابی 15/9 – 30/9
 و موحد قنبری دکتر رضوان ،*نادری مهندس ساسان

 غالمرضایی سعید دکتر
 نادری مهندس ساسان

 فیروز خاکی مهندس زهرا نیکنامی دکتر مهرداد و *فیروز خاکی مهندس زهرا نیمروز شهرستان کشاورزان دیدگاه: سیستان دشت آب منابع مدیریت 30/9 – 45/9

 پرسش و پاسخ 45/9 – 10

 


