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 همدان 13/51 5731 دانشگاه بوعلي سینا ترويج و آموزش كشاورزي كارشناسي
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 ارشد
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 مجري 5712

كريم نادري 

 مهديي

سنجي اجراي سازوكارهاي نظارتي براي نامکا

 توسعه پايدار كشاورزي استان همدان

 مجري 5733 سینادانشگاه بوعلي

كريم نادري 

 مهديي

بررسي عوامل موثر بر توسعه بیمه گندم در 

 شهرستان همدان

 مجري 5731 سینادانشگاه بوعلي

كريم نادري 

 مهديي

ژيکي توسعه پايدار بررسي شاخصهاي اكولو

 اورزي در بخش صالح آبادكش

 مجري 5734 دانشگاه تهران

مهندس حمید 

 باللي

بررسي اقتصادي تولید و صادرات گردو  و اثر 

 پیوستن به سازمان تجارت جهاني در استان همدان

 همکار 5730 سینادانشگاه بوعلي

دكتر حشمت 

 اله سعدي

 همکار 5737 سینادانشگاه بوعلي بررسي منابع اطالعاتي كشاورزان استان همدان

 

 

 

 

 

 



 انجام شده: پایان نامه هاراهنمایی : 4

 عنوان 

 پايان نامه

 مشاوره راهنمايي

 ارشد دكتري ارشد دكتري

   *  واكاوي گردشگري روستايي در ابیانه  .5

   *  عوامل موثر بر توسعه بیمه گندم در شهرستان همدان  .2

   *  صفهاندهیاري هاي استان ا بررسي عملکرد تعاوني  .7

   *  دهیاري هاي استان همدان بررسي عوامل موثر بر ركود تعاوني  .0
   *  اسدآباد شهرستان در گندم بیمه  گسترش بازدارنده عوامل  .1
 در كشاورزي تبديلي صنايع استقرار اجتماعي –اقتصادي اثرات  .1

 بهار شهرستان

 *   

   *  تان همدانعوامل موثر بر مديريت پايدار آب كشاورزي در شهرس  .3
   *  تدوين شاخص هايي براي شناسايي تعاوني هاي موفق كشاورزي  .3
   *  اسدآباد شهرستان در گندم بیمه  گسترش بازدارنده عوامل  .1

شناسايي راهكارهاي توسعه مشاغل خانگي زنان روستايي در   .54

 شهرستان اراك
 *   

 اي، فني و مهندسيهاي خدمات مشاورهشركت شناسيآسیب  .55

 شهرستان هاي همدان و مالير كشاورزي در

 
* 

  

   *  تجهیز و نوسازي اراضي تعاوني تولید خردمند  طرح ارزيابي عملكرد   .52
   *  زمیني در شهرستان بهارپايداري و كارايي كشت سیب  .57
   *  واكاوي عوامل موثر بر عملكرد مشاغل خانگي زنان در رزن  .50
هاي بهره برداري كشاورزي در ارزيابي آثار زيست محیطي نظام   .51

 استان همدان با استفاده از تحلیل ردپا

*    

 

 

 :  تحقیقات و انتشاراتعناوين  -5

 الف: كتاب:

(. كشاورزي پايدار. انتشارات دانشگاه پیام 1311اسدي، ع. نادري مهديي، ك. ) -1

 نور. 

ت مصفاي (. راهنماي خوداشتغالي و كارآفريني. انتشارا1333نادري مهديي، ك. )  -2

 الوند

 

 

 

 



 :ISIپژوهشي و  -علمي ب: مقاالت
 محل انتشار سال ارائه و چاپ مقالهعنوان  

11.  Administrative Feasibility of 

Monitoring Mechanisms 

Implementation for Sustainable 

Agriculture 
 

American Journal of Applied  

Sciences 13 (2). 
 Scienceآمريکا  2454

Publication 

11.  Surveying on Wheat Farmers’ 

Access and Confidence to 

Information and 

Communication Channels (ICCs) 

about Controlling Eurygaster 

integriceps in Hamedan 

Province-Iran 

American Journal of Agricultural 

and Biological Sciences 3 (2) 
 Scienceآمريکا  2443

Publication 

11.  Employment estimation in 

agricultural sector of Iran 

Journal of American-

Eurasian Agricultural 

Science 

 پاكستان              2009

13.  Rural children and their parents' 

participation in 

entrepreneurship: The case of 

villages around Sanandaj City 

African Journal of Agricultural 

and Biological Sciences 3 (2 
 نیجريه             2455

22.  Socio– economic factors 

affecting rural WP in productive 

cooperations: Case study of 

Paveh ball-making cooperative 

African Journal of Agricultural 

and Biological Sciences 3 (2) 
 نیجريه             2455

21.  Understanding role models and 

gender influences on 

entrepreneurial intentions among 

college students 

 

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 
 هلند                 2457

22.  Identifying factors affecting 

sustainable management 

of agricultural water 

 

International Journal of 

Agricultural Management and 

Development 

 

 ايران                  2450

23.  Ecological Potential Assessment 

(ECA) of Soil in Agricultural 

Lands in Hamedan Province using 

Geographic Information System 

(GIS) 
 

Journal of Advances in 

Environmental Health 

Research 

 ايران                  2450

22.  Assessment of Agricultural 

Farming Systems Sustainability in 

Hamedan Province Using 

Ecological Footprint Analysis 

(Case Study: Irrigated Wheat) 

 Journal of Agricultural Science 

and Technology 

 

5102 ISI- JCR 

 

25.  Testing the relationship between 

personality characteristics, 

contextual factors and 

entrepreneurial intentions in a 

developing country 

international journal of 

psychology Early View 
5102 ISI- JCR 

 

21.  Sustainability Indicators of Iran’s 

Developmental Plans: Application 

of the Sustainability Compass 

Theory  

 Sustainability 

 
5102 ISI- JCR 

 



پايداري اكولوژيکي نظام  زانیبررسي م  .21
-آباددر بخش صالحمالکي خردهزراعي 

 همدان

مجله علوم  "پژوهشي  –مجله علمي 

 73شماره  "كشاورزي ايران
دانشکده كشاورزي  5731

 دانشگاه تهران

تحلیل محتواي میزان مطابقت سیاستهاي   .21

 هاي توسعه با الگوي توسعه پايداربرنامه

روستا و "پژوهشي  –مجله علمي 

 "توسعه
پايیز 

5733 

مركز تحقیقات و بررسي 
مسائل روستايي)سازمان 

 آموزش و تحقیقات(

واكاوي میزان نیاز به سیاستهاي كشاورزي    .23

 ار)مورد مطالعه: استان همدان(پايد

روستا و "پژوهشي  –مجله علمي 

 "توسعه
 زمستان

5714 

 

مركز تحقیقات و بررسي 
مسائل روستايي)سازمان 

 آموزش و تحقیقات(

تاثیر كارآفريني بر اقتصاد گلخانه داري در    .32

 استان آذربايجان غربي

دانشکده كشاورزي  5731 علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي
 گاه صنعتي اصفهاندانش

بررسي سطح و تیپولوژي مشاركت مردمي   .31

 در تعاوني هاي روستايي
دانشکده كشاورزي،  5733 پژوهش كشاورزي

 دانشگاه بوعلي سینا

بررسي عوامل موثر برضايعات نان )مطالعه   .32

 موردي شهرستان بهار(

نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي )علوم 
 و صنايع كشاورزي(

 ردوسي مشهددانشگاه ف 1331

برون سازماني موثر بر -شناسايي عوامل ساختاري  .33
هاي استان هاي تعاوني دهیاريركود شركت

 همدان

 وزارت تعاون 1331 تعاون و كشاورزي

عوامل موثر براعتماد و مولفه هاي آن در تعاوني   .32
 تولید كشاورزي وينسار قروه

مركز تحقیقات و بررسي  1332 فصلنامه روستا و توسعه
ائل روستايي)سازمان مس

 آموزش و تحقیقات(
واكاوي نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهاي   .35

گردشگري در روستاي ابیانه با استفاده از  مدل 
SWOT 

فصلنامه تحقیقات جغرافیايي دانشگاه 
 اصفهان

 دانشگاه اصفهان 1332

 تقويت و توسعه سازوكارهاي بررسي  .31

 زهحو :موردي مطالعه( آببران هايتعاوني

 )ارس رود

 علوم)  كشاورزي توسعه و اقتصاد نشريه
  (كشاورزي صنايع و

 دانشگاه فردوسي مشهد 1333

بررسي عوامل مؤثر بر توسعه بیمه گندم در   .31
 شهرستان همدان

 كشاورزي توسعه و اقتصاد تحقیقات

 ايران

دانشکده كشاورزي  1333
 دانشگاه تهران

بررسي الگوي كشت بهینه در شهرستان   .31

 ر بها

 دانشگاه بوعلي سینا 1333 مطالعات اقتصادي كاربردي ايران

واكاوي عوامل بازدارنده  مديريت نوين   .33
 روستايي در استان همدان

 هاي روستاييفصلنامه پژوهش
 دانشكده جغرافیا

دانشگاه  دانشكده جغرافیا 1332
 تهران

رابطه ابعاد سرمايه اجتماعي و كارايي   .22
ان شهرستان (مطالعه موردي زعفرانكار

 فردوس

 دانشگاه فردوسي مشهد  1332 پژوهش و برنامه ريزي روستايي

بررسي كارايي زعفرانكاران منطقه شاهیك   .21
شهرستان قاين )كاربرد تحلیل پوششي 

 دادهها با استفاده از مرزهاي كارا و ناكارا(

 دانشگاه تربت حیدريه 1332 زراعت و فناوري زعفران

ي هاي موفق شاخصهاي شناسايي تعاون  .22
 كشاورزي

وزارت تعاون، كار و رفاه  1332 تعاون و كشاورزي
 اجتماعي

واكاوي اشتغال پذيري دانشجويان زن:   .23
راهكاري جديد براي تقويت حضور زنان در 

 بازار كار

فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در 

 2)21آموزش عالي 

 وزارت علوم 1332

تحلیل مشکالت بخش كشاورزي در بخش   .22

 آباد همدانصالح

بانك و "پژوهشي  –مجله علمي

 "كشاورزي
 بانك كشاورزي 5737



ترويجي جهاد  شماره  -ماهنامه علمي اعتبارات، سرمايه و توسعه صنايع روستايي  .25

203 
معاونت ترويج و نظام  5735

 براريبهره

كاربرد ارزيابي مشاركتي ارتباطات روستايي   .21

 ريزي توسعه روستاييدر برنامه

معاونت ترويج و نظام  5735 210ه علمي جهاد  شمارهماهنام

 براريبهره

آموزش ترويج مشاركتي كشاورز مدار مدل   .21

 پنج پي

معاونت ترويج و نظام  5735  212ماهنامه علمي جهاد شماره 

 براريبهره

درسهايي از تجربه نوين آموزش عالي   .21

كشاورزي هاكزبري استرالیا: در قالب 

 ستمهاكارشناسي كشاورزي سی

معاونت ترويج و نظام  5732 215ماهنامه علمي جهاد شماره 

 براريبهره

همايش ها و كنفرانسهاي بین المللي در  كنفرانسي مختلف بین المللي همقال1  .23

 كشورهاي مختلف
از سال 

5737  

 كشورها مختلف

همايش ها و كنفرانسهاي ملي و منطقه  كنفرانسي ملي و منطقه اي متنوع همقال14  .52

 يا
از سال 

5737  

 شهرهاي مختلف

 

 

 

 


