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 «  مروج ـ پژوهشگر پسادکترا حمایت از فراخوان »
 

در ترویج دانش و فناوری و توسعه نوآوری در  تخصصی آموختگان دوره دکترا مشارکت موثر دانش به منظور این فراخوان 
تحقیقی،  ی  ها اجرای پروژهدار بخش کشاورزی،  و اولویت مسائل واقعی    با هدف کمک به حل های تولیدی،  سطح پهنه 
ترویج گرای  ماموریت   کاربردی ای  توسعه  ترویجی و  قابل  برونداد  توانمندی و    دارای  توسعه  اندوزی  تجربه ها و  همچنین 

 اعالم می گردد.  ، بخش کشاورزیمورد نیاز  ایو توسعه  های کاربردی پژوهش   برای انجام آموختگاندانش 
 

 

 تعاریف:

از    درجه دکتری تخصصی  دارای   آموختگان دانش دوره پژوهشی با برنامه مدون است که   :(Postdoc)  پسادکترادوره  

  و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   تحقیقات و فناوری  ، معتبر مورد تایید وزارت علوم  و مراکز آموزشی   هادانشگاه 
ی ها مشارکت در اجرای پروژه  برای   ، )بنا به تشخیص کمیته ارزیابی قابل تمدید(  یکسال معین  به طور تمام وقت با زمان  

میزبان برگزار    عضو هیات علمی نظر  تحت  میدانی    های تخصصی و ارتقای مهارت تقاضا محور  ای  توسعه   ، ترویجی  ، تحقیقی
 شود. محسوب نمی کشور از مقاطع رسمی تحصیلی  پسادکتراشود. به رغم رسمیت، دوره می
 

از    های کشاورزی و منابع طبیعی در یکی از رشته   تخصصی   ا دکترفردی است با مدرک    :پسادکترا  مروج ـ پژوهشگر 

موزش پزشکی  آو وزارت بهداشت درمان و  تحقیقات و فناوری    ، مورد تایید وزارت علومعالی    ها و مراکز آموزش دانشگاه 
عضو  و در صورت تایید    نمایدارایه می را    پروپوزال پژوهشی خود   در این فراخوان شده  مشخصهای  اولویت اساس    برکه  

  و کمیته تخصصی صندوق حمایت از پژوهشگران   ربط ذی  موسسه سپس تایید کمیته علمی فنی  میزبان و  هیات علمی  
 گذراند. می مرکز  /را در موسسه  پسادکترادوره  

 

در    اتکه با رعایت ضوابط مقرراست  موسسه    سازمان/منظور عضو هیئت علمی شاغل در    میزبان:عضو هیات علمی  

هدایت و نظارت بر  کارگیری، ه  بکند و مسئولیت  اقدام می   «پسادکترا مروج ـ پژوهشگر»نسبت به پذیرش   ،نامهآیین این 
 و تایید عملکرد وی را بر عهده دارد.   ترویجیو  ، فناوری، آموزشی های پژوهشیفعالیت

 
 

 پسادکترا پژوهشگر  ـ مروجشرایط و ضوابط برای پذیرش 

 شرایط موسسه  ➢
 باشد.  پسادکتراپژوهشگر ـ  مروج برای پذیرش ...(   آزمایشگاه، تجهیزات، عرصه و)نات الزم امکا برنامه و دارای

 

 میزبان عضو هیات علمیشرایط   ➢

   . استادی یا دانشیاری باشددارای مرتبه علمی  •

 اشد. ب حداقل دو پروژه تحقیقاتیزمان هممجری   مسئول/پسادکترا، پژوهشگر  ـ مروج زمان با پذیرش هم •

 سه ساله اخیر را اخذ کرده باشد.  پایه ترفیع سالیانه پسادکترا، پژوهشگر ـ مروج  پذیرش  زمان تقاضای   در •
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 شود. میانجام  موسسه و تایید تشخیص   بانفر یک میزبان، عضو هیات علمی هر پژوهشگر ـ مروج تعداد  •
 

 های پسا دکترا: برای دوره  موضوع پیشنهادی ➢

اعالمی در این فراخوان که برای هر موسسه بطور جداگانه مشخص شده  های ولویتااز بین پیشنهادی موضوع  •
 است انتخاب می شود. 

 مشخص شود.  یپیشنهاد  ی پروژه تحقیقات شفاف و قابل سنجش در صورت به  یادشده، دستاوردهای دوره •

 شود. نموسسه انتخاب در دست اجرای مصوب های  موضوع پیشنهادی از پروژه •
 

   پسادکترا  پژوهشگر  ـمروج شرایط  ➢

تخصصی مورد تایید وزارت عتف و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه تخصصی    امدرک دکتر •
 مورد تقاضا داشته باشد.  

شده در مجالت    چاپمقاله    3دارای حداقل  .  تخصصی دفاع کرده باشد  ااز رساله دکتر  عالی   / خوبخیلی  با درجه   •

در    حداقل سه دانش فنی/فناوری و یا سه اختراع ثبت شدهیا دارای    عتف ورد تایید وزارت  م   ISCو  ISIمعتبر  
   .باشد داشته را  از موارد مذکورمورد از مجموع هرکدام یا حداقل سه بوده و ربط مراجع ذی 

پژوهشگر  وقت به عنوان مروج ـ ، مطلقا اشتغال به کار دیگری نداشته و به صورت تمام پسادکترادر طول دوره  •
 فعالیت نماید.  پسادکترا 

 داشته باشد. را میزبان   عضو هیات علمی پذیرش از یکی از اعضای هیات علمی واجد شرایط موسسه به عنوان   •

    40سن متقاضی نباید بیش ازچنین مه گذشته باشد و نسال  3بیش از  ،ادکتردر مقطع   گیآموختدانش از تاریخ    •
 سال باشد. 

برخوردار    پژوهشگر پسادکترافعالیت به عنوان مروج ـ  عدم ممانعت قانونی برای  و  های عمومی  از صالحیت   •
 باشد. 

 برای داوطلبان ذکور الزامی است.عمومی نداشتن مشکل نظام وظیفه  •

و همچنین اعضای    پسادکترادر دوره  تخصصی و دارای تجربه قبلی    ادکترآموختگان ممتاز مقطع تحصیلی  دانش  •
در  المللی معتبر  های ملی و بین و سایر جشنواره جوایز خوارزمی، فارابی و رازی  و دارندگان    بنیاد ملی نخبگان

 قرار دارند. پذیرش اولویت  

تخصصی ایرانی مقیم خارج از    ا تحصیلی دکترآموختگان مقطع  دانش از میان    پسادکتراپژوهشگر    ـ مروج  پذیرش   •
 بالمانع است.  میزبان با رعایت ضوابط و مقررات کشور  ،کشور

 پژوهشگر پسا دکترا کلیه قوانین و مقررات موسسه در طول مدت فعالیت را باید رعایت نماید.  – مروج  •

در حین اجرای طرح پسا دکترا در برنامه ها و فعالیت های آموزشی  پژوهشگر در صورت تصویب طرح خود  -مروج •
 شت. و ترویجی در چارچوب برنامه های سازمان و با نظارت استاد میزبان مشارکت خواهد دا

 

 : ارسال پروپوزالنحوه  ➢
مراجعه  در ابتدا پژوهشگر متقاضی و استاد میزبان در صورت نداشتن پروفایل پژوهشگری در سامانه صندوق به آدرس زیر  

ثبت نام می نمایند. پس از آن پژوهشگر پسادکترا اقدام به  تکمیل فرم های آنالین و فایل ورد مندرج در سامانه صندوق  و  



3 

 

و بارگزاری فایل های مورد نیاز نموده و پس از ثبت مراحل، استاد میزبان وارد پروفایل خود در این سامانه شده و اقدام به  
 می نماید. ای در انتظار تایید مسئول طرح( )در قسمت طرح ه تایید طرح پسادکترا 

www.rtms.insf.org   
 

 مدت زمان فراخوان:  ➢
 1401بهمن  15دی الی   15
 

 موضوعات اولویت دار پژوهشی در فراخوان بهمراه موسسه میزبان:  ➢
 

 

 

 

 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع  .1
 ردیف  بخش عنوان پروپوزال  استاد میزبان 

 محمد متینی زاده 

 دانشیار

تولیـد مایه تلقیـح بومی از قارچهاي همزیست آربسکوالر براي 

اي  هاي میکوریزي گونه هاي درختی و درختچه  تولیـد نهـال

 مقاوم به تنش خشکی  

 1 جنگل

 خسرو ثاقب طالبی 

 استاد

جایگاه جنگل شناسی نزدیک به طبیعت در مدیریت پایدار 

 جنگل

 2 جنگل

 زندي اصفهان

 دانشیار

تولید از گیاهان شورروي با استفاده از منابع آب و خاك  بررسی 

 شور 

 3 مرتع

 محمد خسروشاهی 

 استاد

کارایی و مقایسه اقتصادي فناوري هاي مقابله با گرد و   یارزیاب

 غبار و ماسه هاي روان

 4 بخش بیابان

 عباس قمري زارع

 دانشیار

زایی   زایی غیر جنسـی و انـدام ریزازدیادي به روش جنین

و    ( Euphretica Populus)   هاي پده  مسـتقیم گونه

 (P.alba) کبوده

بخش زیست 

 فناوري

5 

 علی اشرف مهرابی

 دانشیار

سـازي کشت عمودي و تولیـد ریشه ارگانیک گیاه   بهینه

 دارویی شـیرین بیان با اسـتفاده از روش هواکشت

بخش زیست 

 فناوري

6 

 

 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی  .2
 استاد میزبان  عنوان ردیف 

وري آب سبز براي محصوالت دیم هاي بهرهروزرسانی نقشه به 1

 کشور 

 علیرضا توکلی  

 دانشیار

توسعه مدل هاي عامل بنیان براي مدیریت منابع آب در حوزه   2

 آبریز دریاچه ارومیه 

 حسین دهقانی سانیج

 دانشیار

دارویی بر  بررسی و معرفی بهترین روش خشک کردن گیاهان  3

 روي کمیت و کیفیت اسانس استحصالی

 هومن شریف نسب

 دانشیار
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سطح رسیدگی و عیوب ظاهري   بنديسامانه هوشمند درجه  4

مبتنی بر  ايزده( محصوالت مهم گلخانهدیده و آفت)صدمه

 هاي یادگیري عمیق بینایی ماشین و تکنیک

 بهاره جمشیدي

 دانشیار

 

 .موسسه تحقیقات دیم3

 ردیف  عنوان استاد میزبان 

  مظفر روستایی

 دانشیار

اصالح گندم دیم از طریق نشانگرهاي زراعی و فیزیولوزیکی براي 

ی،  دستیابی به ژنوتیپهاي پرمحصول و سازگار به تنش هاي خشک

زارها گرما و سرما در دیم   

1 

  رضا محمدي

 دانشیار

صفات  برنامه پیش اصالحی گندم دوروم جهت دستیابی به 

 سازگار به شرایط خشکی

2 

 پرست رضا حق

 دانشیار

تعیین خصوصیات اگروفیزیولوژیکی الینهاي مناسب گندم براي  

 کشاورزي حفاظتی

3 

 خشنود علیزاده

 استاد

انتخاب مشارکتی و بررسی اثربخشی محصوالت جایگزین در  

 تناوب غالت دیم بمنظور اصالح الگوي کشت در شرایط دیم 

4 

 

 

.موسسه علوم دامی4  

 ردیف  عنوان استاد میزبان 

 مختارعلی عباسی 

 دانشیار 

 1 بهبود ژنتیکی درصـد الشه در الین هـاي تجاري جوجه گوشتی

 نادر اسدزاده 

 دانشیار 

ارزیـابی فنوتیپی صـفات عملکردي و ویژگی هـاي اسپرم خروس هاي الین هاي  

 تجاري آرین 

2 

   )استاد(  عبدااهلل حسینی

)دانشیار(   هوشنگ لطف الهیان  

اثر اسـتفاده از افزودنیهـاي مختلـف بر عملکرد، شـاخص هاي سالمتی و کیفیت  

 گوشت جوجه هـاي گوشتی آرین در شرایط تنش گرمایی 

3 

لطف الهیان هوشنگ      

 دانشیار 

تعییـن نیـاز اسـید آمینـه لیزیـن در مرغ مـادر آرین در سنین مختلف و برآورد  

 سـایر اسـیدهاي آمینه بر اسـاس الگوي پروتئین ایده آل 

4 

علیرضا حسابی نامقی )مرکز  

 خراسان رضوي، دانشیار( 

 5 طیور  تغذیه در جدید پروتئینی منابع از استفاده

محمد حسین نعمتی )مرکز  

 زنجان، دانشیار(

 در آسیت سندرم به آرین گوشتی هاي جوجه حساسیت میزان ارزیابی

 فیزیولوژیکی شاخصهاي اساس بر راس سویه با مقایسه

6 

 مختارعلی عباسی  

دانشیار   

 7 آرین  الین در آسیت با مرتبط زیستی نشانگرهاي بررسی
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 .موسسه برنج 5

 ردیف عنوان  استاد میزبان 

علی مومنی  

 )استاد( 

هاي امید بخش هوازي در مناطق  هاي الینغربال جمعیت

 توجه به شرایط اقلیمی مختلف کشور با 

1 

بیژن یعقوبی  

 )دانشیار( 

 2 بررسی کارایی پهباد در کنترل علف هاي هرز شالیزار 

فرزاد مجیدي  

 )دانشیار( 

شناسایی و مدیریت حلزونهاي خسارت زاي برنج در شرایط  

 تغییرات اقلیمی 

3 

مریم  

 حسینی)دانشیار( 

ارزش تغذیه اي هاي اینبرد نوترکیب براي ارتقاء غربال جمعیت

 برنج

4 

 علی مومنی 

 استاد 

 در سالم نشاي تولید براي بیولوژیک  نقره نانو کارایی بررسی

 بالست بیماري کنترل برنج خزانه

5 

 

 .موسسه بیوتکنولوژی6

 ردیف  عنوان  استادمیزبان 

توسعه پایپ الین هاي کاربردي آنالیز و تحلیل داده هاي امیکس   مهرشاد زین العابدینی )دانشیار( 

مبتنی بر تلفیق روش هاي بیوانفورماتیک با هدف استفاده در برنامه  

 هاي گزینش و اصالح محصوالت کشاورزي )مورد مطالعه انار(   

1 

ه تنش شناسایی و اعتبارسنجی نشانگرهاي مولکولی مرتبط با تحمل ب  زهراسادات شبر)دانشیار( 

گزینش مبتنی بر نشانگر/گزینش ژنومی در ژنوتیپ هاي   شوري براي

 برنج بازارپسند ایرانی 

2 

 طراحی و ساخت نانوسامانه حامل نافذ به بافت آوندي گیاه  داریوش داوودي)دانشیار( 

 

3 

 غربالگري مولکولی ارقام برنج متحمل به خشکی علیرضا ترنگ)دانشیار( 

 

4 

حجازي)استاد( محمدامین    طراحی و ساخت یک سامانه جدید فتوبیوراکتوري کارا  

 به منظور تولید اقتصادي ریزجلبک با دانسیته باال  

5 

مهران عنایتی شریعت  

 پناهی)استاد( 

 تولید و توسعه بذور هیبرید سبزي و صیفی 

 

6 

 7 ت باغبانی سالم سازي و تولید هسته هاي اولیه منابع تکثیري محصوال رضا ضرغامی)دانشیار( 

 تولید ارقام مقاوم به آفت و علفکش در پنبه پژمان آزادي )دانشیار( 

 

8 

تولید و توسعه کود زیستی اسپوردار و متحمل به حرارت براي   غالمرضا صالحی جوزانی)استاد( 

 فرموالسیون هاي گرانوله 

9 
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 مریم هاشمی 

 استاد

پروبیوتیک/پست طراحی، تولید و فرموالسیون مکمل هاي جدید 

 بیوتیک با قابلیت تجزیه باقیمانده هاي دارویی 
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 .موسسه تحقیقات گیاه پزشکی 7

 ردیف عنوان  استادمیزبان 
 جالل شیرازي 

 دانشیار

بررسـی اثر بخشـی دشمنان طبیعی شاخص از طریق شناسایی کیمیا پیامهاي  

بویایی با آفت و گیاه میزبان موثر در جسـتجوگري و کارایی آن ها: اثر ارتباطات   

1 

 موسی نجفی نیا 

 دانشیار

بررســی اثر تغییرات دمـایی و رطوبتی بر میزان وقوع و شــدت بیمـاري 

پوســیـدگی فوزاریومی ریشه و ساقه خیار گلخانهاي به منظور پایش جمعیت 

 بیمارگر و طراحی مدل پیش آگاهی بیماري

2 

 حسین رنجبراقدم

 استاد

بررسـی مـدل رشـد و نمو تابع دما و برآورد شاخصهاي دمایی رشـد و نمو  

تعـدادي از آفات مهم گیاهی )کرم برگخوار چغندرقند )کارادرینا(، پیله خوار نخود 

 )هلیوتیس(، ساقه خوار ذرت( به منظور تهیه مدل پیش آگاهی آنها 

3 

 مسعود امیرمعافی 

 دانشیار

وه دشـمنان طبیعی سـفید بالک ها، کنه ها،  بهینه سـازي سیسـتم پرورش انب

اي به   در محصوالت گلخانهجهت تولید انبوه و تجاري سازي مینوزها و تریپس ها 

  روش دموگرافیک

4 

 

 .موسسه رازی8

 استاد میزبان  عنوان پیشنهادی ردیف
ژن جهت تخلیص آنتی  (Downstream) توسعه فرایند پایین دستی 1

-Salk-IPV or Sabin)ویروس فلج اطفال براي تهیه واکسن کشته 

IPV) 

 آقاي دکتر اسحاقی 

 دانشیار

بررسی در مورد تولید واکسن آزمایشی آنتی نو نوترکیب بابزیا اویس در  2

 گوسفند

 آقاي دکتر حبیبی

 دانشیار

نابالغ جمع آوري ارزیابی کنه هاي ایکسودس ریسینوس مراحل بالغ و  3

شده از روي دام، پرندگان مهاجر و با روش تله گذاري از نظر آلودگی به  

بورلیوز الیم به روش مولکولی و کالسیک در استانهاي مازندران و 

   گیالن

 آقاي دکتر عبدي گودرزي

 دانشیار

 آقاي دکتر لطفی  IBRارزیابی آزمایشگاهی و فیلدي واکسن مارکر علیه بیماري  4

 دانشیار

 آقاي دکتر زیبایی  ( VHHدستیابی به تکنیک هاي تولید نانوبادي) 5

 دانشیار

مطالعه پاتولوژي تاثیر واکسن نیوکاسل تزریقی موسسه رازي در   6

 پیشگیري از بروز ضایعات در بافت هاي هدف طیور

 آقاي دکتر فالح مهرآبادي 

 دانشیار
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 . موسسه تحقیقات پنبه 9

 ردیف  بخش عنوان پیشنهادي  استادمیزبان
 عمران عالیشاه 

 استاد

بخش تحقیقات  استانداردسازي و ارتقاء کیفی الیاف پنبه در کشور 

 به نژادي

1 

  

 . موسسه خاک و آب 10

 ردیف  عنوان استادمیزبان
 سعید سعادت 

 دانشیار

ح کننده نو ترکیب براي بهسازي خاك هاي سدیمی الماده اصتولید   1 

 کامبیز بازرگان 

 دانشیار

یجاد و توسعه میکرواستیشن پایش وضعیت خاك ، آب، گیاه و اتمسفر  ا

سازي مدیریت آب و خاك  به منظور بهینه  

2 

 حامد رضایی 

 دانشیار

ح و  الحرکت امیجاد و توسعه سنجنده آلودگی خاك بمنظور ارزیابی ا

 عناصر سنگین

3 

 نیازعلی ابراهیمی پاك 

 دانشیار

 4 تهیه اپلیکیشن برنامه ریزي آبیاري بر خط

 ناصر دواتگر 

 دانشیار

تعیین مناطق مستعد دیم بر پایه تلفیق داده هاي خاك، اقلیم و  

 شاخص هاي اقتصادي

5 

 کاظم خاوازي

 استاد

کودهاي زیستی ریزوبیومی  دستیابی به دانش فنی تولید و روش مصرف 

و ریزجانداران افزایش دهنده رشد گیاه براي بهبود کمیت و کیفیت  

 یونجه در کشور 

6 

 هادي اسدي رحمانی 

 استاد

ررسی اثربخشی باکتري هاي همزیست سویا بر تثبیت نیتروژن و ب

 عملکرد سویا در استانهاي مختلف کشور 

7 

 علیرضا فالح 

 دانشیار

مهاي حل کننده فسفات و سنگ فسفات در تامین اربرد میکروارگانیسک

 فسفر مورد نیاز برخی گیاهان زراعی و باغی 

8 

 پیمان کشاورز

 دانشیار

سازي و خواص اوره پوشش داده شده با هومات پتاسیم به عنوان  آماده

 کود کندرها براي افزایش کارایی مصرف نیتروژن 

9 

گیاه جلبک پایه با استفاده از پتانسیل آنزیمی  تولید محرکهاي رشد  کاظم خاوازي ) استاد( 

 ریزجانداران خاك زي 

10 

 مهرزاد محصص مستشاري 

 دانشیار

بررسی روش هاي مختلف تعیین حد متعادل عناصر غذایی در  

 محصوالت باغی شاخص

11 

 فرهاد رجالی 

استاد   

تهیه بذور پیش تلقیح شده سبزي و صیفی با قارچ هاي محرك رشد و  

بیماري ها بیو کنترل   

12 
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 . پژوهشکده حفاظت خاک وآبخیزداری 11

 ردیف  عنوان استاد میزبان 
 یحیی پرویزي

 دانشیار

مولفه هاي بازار کربن در عرصه منابع اراضی کشور و ظرفیت  

 تجارت کربن

1 

 

 

 . موسسه علوم باغبانی12

 پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری 

 استاد میزبان  عنوان  ردیف 

( Crataegus)  ولیک  گونه  خشکی  به  مقاوم  هاي  پایه  گزینش 1

 به  و گالبی  درختان متراکم کشت براي

 حمید عبداللهی 

 دانشیار

فنوتایپینگ، جینوتایپینگ، ثبت و اکوفیزیولوژي گسترش پایه   2

 هاي کشورهاي رویشی متحمل به پوسیدگی طوقه سیب در خاك 

 حسن حاج نجاري

 دانشیار

مقاومت به خشکی و شوري هیبریدهاي بین گونه اي  ارزیابی   3

 هلو و بادام براي استفاده به عنوان پایه هسته دارها 

 علی ایمانی 

 دانشیار

 پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 

 استاد میزبان  عنوان ردیف 

بکارگیري فناوري هاي نوین در چرخه تولید و زودباردهی گل   1

 هاي پیازي 

 محمد حسین عظیمی

 دانشیار

 پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری 

 استاد میزبان  عنوان ردیف 

 دو به متحمل کشور، لیموي ژنوتیپهاي و ارقام  به دستیابی 1

مرکبات زرد  روشنی رگبرگ و جاروك بیماري  

  بنی مهدي سید

 هاشمیان)دانشیار(

مقدم  فتاحی جواد   تخریبی غیر هاي روش به  مرکبات میوه انباري افزایش عمر 2  

 دانشیار

ارزیابی حساسیت ارقام و پایه هاي مرکبات به عارضه زوال  3

 مرکبات در جنوب ایران 

 مرتضی گل محمدي

 دانشیار

بمنظور ارزیابی تکمیلی ژنوتیپ هاي امید بخش آلبالو  4

 دستیابی به پایه و ارقام مناسب 

 ناصر بوذري

 دانشیار

 

 .موسسه تحقیقات چغندر قند 13
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 استاد میزبان  عنوان ردیف 

ربال مولکولی ژنوتیپ هاي چغندرقند براي ژن هاي  غ  1

مقاومت به بیماري ویروسی ریزومانیا و بیماري قارچی  

 ریزوکتونیا

 پیمان نوروزي 

 دانشیار

 

  تنشهاي با مقابله  براي چغندرقند بذر بیوپرایمینگ 2

 زیستی غیر و زیستی

 سید باقر محمودي

 دانشیار

غربال هیبریدهاي جدید منوژرم چغندرقند از نظر مقاومت   3

 به ساقه روي

 

 داریوش طالقانی 

 دانشیار

 

نظر  4 از  چغندرقند  منوژرم  جدید  هیبریدهاي  ارزیابی 

 ریزومانیا و نماتد سیستیمقاومت به 

 

 اباذر رجبی

 دانشیار

 سعید صادق زاده  تعیین ترکیب پذیري پایه هاي والدینی چغندرقند  5

 دانشیار

 توسعه براي مناسب ارقام و اکولوژیکی شرایط مطالعه 6

 زمستانه )انتظاري( چغندرقند کشت

 مسعود احمدي 

 استاد 

 

 .موسسه آموزش و ترویج کشاورزی 14

 استادمیزبان  عنوان ردیف 

1 
ارزیابی سطوح زیرکشت غالب و مقایسه آن با الگوی کشت ابالغی در استان  

 ( RSچهارمحال و بختیاری با استفاده از دورسنجی )
 آعطااهلل ابراهیمی 

 دانشیار 

2 
بررسی خصوصیات ژنتیکی ژنوتیپ های برتر پسته ایران به منظور شناسایی  

 صفات اصالحی 
 حسین حکم آبادی 

 دانشیار 

3 
بررسی تاثیر سرعت عملیات جین کردن/ دلینته کردن بر کیفیت و هزینه تمام  

 شده الیاف پنبه 
 جاللالدین بصام 

 دانشیار 
 

 مرکز ملی تحقیقات شوری . 15
 

 ردیف عنوان  استاد میزبان

، موسسه نهال و  غالمحسن رنجبر

 بذر)دانشیار(

توده محلی ارزن پادزهري ایجاد ارقام آزادگرده افشان از   1 

 

 مرکز امام خمینی . 16

 ردیف عنوان  استاد میزبان
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 محمد یونسی الموتی

دانشیار   

 دانه روغن استحصال و فرآوري دستگاه ارزیابی و ساخت طراحی،

 گوجه  رب کارخانجات ضایعات از فرنگی گوجه

1 

رفلکتور ذخیره کننده  طراحی، ساخت و ارزیابی بخاري تابشی با  محمد یونسی الموتی

 گرما جهت پیشگیري از سرمازدگی درختان

2 

 


