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Science آمريکا
Publication

2443 American Journal of Agricultural

Surveying on Wheat Farmers’
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Information and
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.11

2009 Journal of AmericanEurasian Agricultural
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Employment estimation in
agricultural sector of Iran

.11

Rural children and their parents'
participation in
entrepreneurship: The case of
villages around Sanandaj City
Socio– economic factors
affecting rural WP in productive
cooperations: Case study of
Paveh ball-making cooperative

.13

پاكستان

Sciences 13 (2).

and Biological Sciences 3 (2)

نیجريه

2455

African Journal of Agricultural
and Biological Sciences 3 (2

نیجريه

2455

African Journal of Agricultural
and Biological Sciences 3 (2)

هلند

2457

Procedia - Social and
Behavioral Sciences

ايران

2450

ايران

.22

Understanding role models and
gender influences on
entrepreneurial intentions among
college students

.21

International Journal of
Agricultural Management and
Development

Identifying factors affecting
sustainable management
of agricultural water

.22

2450

Journal of Advances in
Environmental Health
Research

Ecological Potential Assessment
(ECA) of Soil in Agricultural
Lands in Hamedan Province using
Geographic Information System
(GIS)

.23

JCR -ISI
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Journal of Agricultural Science
and Technology

.22

JCR -ISI
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international journal of
psychology Early View

JCR -ISI
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Sustainability

Assessment of Agricultural
Farming Systems Sustainability in
Hamedan Province Using
Ecological Footprint Analysis
(Case Study: Irrigated Wheat)
Testing the relationship between
personality characteristics,
contextual factors and
entrepreneurial intentions in a
developing country
Sustainability Indicators of Iran’s
Developmental Plans: Application
of the Sustainability Compass
Theory

.25

.21
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تحلیل محتواي میزان مطابقت سیاستهاي
برنامههاي توسعه با الگوي توسعه پايدار
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كشاورزي ايران" شماره 73
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دانشکده كشاورزي
دانشگاه تهران

مجله علمي – پژوهشي "روستا و
توسعه"

پايیز
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پايدار(مورد مطالعه :استان همدان)

مجله علمي – پژوهشي "روستا و
توسعه"

زمستان
5714

مركز تحقیقات و بررسي
مسائل روستايي(سازمان
آموزش و تحقیقات)
مركز تحقیقات و بررسي
مسائل روستايي(سازمان
آموزش و تحقیقات)
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تاثیر كارآفريني بر اقتصاد گلخانه داري در
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5731

دانشکده كشاورزي
دانشگاه صنعتي اصفهان

.31

بررسي سطح و تیپولوژي مشاركت مردمي

پژوهش كشاورزي

5733

دانشکده كشاورزي،
دانشگاه بوعلي سینا

1331

دانشگاه فردوسي مشهد

.21
.21

در تعاوني هاي روستايي

.32

بررسي عوامل موثر برضايعات نان (مطالعه
موردي شهرستان بهار)

نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم
و صنايع كشاورزي)

.33

شناسايي عوامل ساختاري-برون سازماني موثر بر
ركود شركتهاي تعاوني دهیاريهاي استان
همدان

تعاون و كشاورزي

1331

وزارت تعاون

.32

عوامل موثر براعتماد و مولفه هاي آن در تعاوني
تولید كشاورزي وينسار قروه

فصلنامه روستا و توسعه

1332

مركز تحقیقات و بررسي
مسائل روستايي(سازمان
آموزش و تحقیقات)

.35

واكاوي نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدهاي
گردشگري در روستاي ابیانه با استفاده از مدل
SWOT

فصلنامه تحقیقات جغرافیايي دانشگاه
اصفهان

1332

دانشگاه اصفهان

.31

بررسي سازوكارهاي توسعه و تقويت

نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم
و صنايع كشاورزي)

1333

دانشگاه فردوسي مشهد

تعاونيهاي آببران) مطالعه موردي :حوزه
رود ارس(

.31

بررسي عوامل مؤثر بر توسعه بیمه گندم در
شهرستان همدان

ايران

.31

بررسي الگوي كشت بهینه در شهرستان

مطالعات اقتصادي كاربردي ايران

تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزي

1333

دانشکده كشاورزي
دانشگاه تهران

1333

دانشگاه بوعلي سینا

بهار

.33

واكاوي عوامل بازدارنده مديريت نوين
روستايي در استان همدان

.22

رابطه ابعاد سرمايه اجتماعي و كارايي
)مطالعه موردي زعفرانكاران شهرستان
فردوس

.21

بررسي كارايي زعفرانكاران منطقه شاهیك
شهرستان قاين (كاربرد تحلیل پوششي
دادهها با استفاده از مرزهاي كارا و ناكارا)

.22

شاخصهاي شناسايي تعاوني هاي موفق
كشاورزي

.23

واكاوي اشتغال پذيري دانشجويان زن:
راهكاري جديد براي تقويت حضور زنان در
بازار كار

.22

تحلیل مشکالت بخش كشاورزي در بخش
صالحآباد همدان

1332

دانشكده جغرافیا دانشگاه
تهران

پژوهش و برنامه ريزي روستايي

1332

دانشگاه فردوسي مشهد

زراعت و فناوري زعفران

1332

دانشگاه تربت حیدريه

تعاون و كشاورزي

1332

وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي

فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در

1332

وزارت علوم

فصلنامه پژوهشهاي روستايي
دانشكده جغرافیا

آموزش عالي 2(21

مجله علمي– پژوهشي "بانك و
كشاورزي"

5737

بانك كشاورزي

.25

اعتبارات ،سرمايه و توسعه صنايع روستايي

.21

كاربرد ارزيابي مشاركتي ارتباطات روستايي ماهنامه علمي جهاد شماره210
در برنامهريزي توسعه روستايي

5735

.21

ماهنامه علمي جهاد شماره 212

5735

معاونت ترويج و نظام
بهرهبراري

ماهنامه علمي جهاد شماره 215

5732

معاونت ترويج و نظام
بهرهبراري

آموزش ترويج مشاركتي كشاورز مدار مدل
پنج پي

 .21درسهايي از تجربه نوين آموزش عالي
كشاورزي هاكزبري استرالیا :در قالب
كارشناسي كشاورزي سیستمها

.23
.52

ماهنامه علمي -ترويجي جهاد شماره
203

5735

معاونت ترويج و نظام
بهرهبراري
معاونت ترويج و نظام
بهرهبراري

1مقاله كنفرانسي مختلف بین المللي
همايش ها و كنفرانسهاي بین المللي در از سال
كشورهاي مختلف
5737
14مقاله كنفرانسي ملي و منطقه اي متنوع همايش ها و كنفرانسهاي ملي و منطقه از سال
اي
5737

كشورها مختلف
شهرهاي مختلف

