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 سوابق شرح
 

 دهکردی کرمی اسماعیلدکتر 

 اسماعیل :نام

 دهکردی کرمی :خانوادگی نام

 طبیعی منابعمدیریت  و کشاورزی دانش های نظاممطالعات سیستمیک در : روستایی توسعه و کشاورزی ترویج دانشیار

 وضعیت استخدامی: رسمی

 فوق لیسانس و دکتریس، لیسانمقاطع: 

 ، ایران1531تاریخ تولد:            ملیت: ایرانی

 1353157351کدپستی:  ، ارتباطات و توسعه روستاییدانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه ترویجآدرس: زنجان، 

  02455032325یا       02455032420تلفن: 

 02752021132تلفن همراه: 
Email: e.karamidehkordi@gmail.com or e.karami@znu.ac.ir  

Web: http://www.znu.ac.ir/members/karami-esmail  
 

رویج تسی پس از طی تحصیالت دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود در رشته مهندکرمی دهکردی اسماعیل دکتر 

، همچنین 1533تا  1531ان در سالهای شهید چمران اهواز و تربیت مدرس در ایردانشگاههای در و آموزش کشاورزی 

کسب تجربه پژوهش و کارشناسی در جوامع روستایی و مراکز برنامه ریزی ترویج و توسعه روستایی در کشور، دکتری 

 و کشاورزی دانش های نظاممطالعات سیستمیک در  ی در گرایشروستای توسعه و کشاورزی ترویجخود را در رشته 

به انجام رساند و پژوهش های پسا دکتری خود را  1571در دانشگاه ردینگ انگلستان در سال  طبیعی منابعمدیریت 

اه دانشگ ، ارتباطات و توسعه روستاییگروه ترویجدر همان دانشگاه به انجام رساند. سپس از بهمن ماه همان سال در 

وقعیت علمی دانشیار این گروه ادامه در م 1551زنجان به عنوان استادیار و عضو هیات علمی شروع نمود و در سال 

 داد. 

اکولوژیک، مدیریت پایدار منابع طبیعی  -متمرکز است بر نظام های اجتماعی فعالیت های آموزشی و پژوهشی ایشان

تفکر سیستمی در توسعه کشاورزی و توسعه پایدار، و مدیریت بحران های طبیعی در  )تنوع زیستی، آب و خاک(،

مطالعات ایشان نیز در زمینه های رابطه انسان و محیط زیست، نظامهای دانش و نوآوری در توسعه جوامع روستایی. 

کشاورزی و روستایی؛ ارتباطات و نوآوری در توسعه پایدار با تاکید بر شبکه های اجتماعی؛ مدیریت جامع و مشارکتی 

ع طبیعی؛ معیشت پایدار خانوارهای حوزه های آبخیز؛ سیاست ها و راهبردهای توسعه در بخش کشاورزی و مناب

روستایی و ظرفیت سازی و توانمندسازی آنها؛ تحلیل سازمانها، نهادها، تشکل ها و تعاونی ها در توسعه پایدار روستایی؛ 

عالوه بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی  .و برنامه ریزی و ارزشیابی پروژه های ترویج کشاورزی و توسعه روستایی است

دکتری را برعهده نامه و رساله پایان 35طوح استانی، ملی و بین المللی، ایشان راهنمایی و مشاوره حدود فوق در س

التحصیالن تحت راهنمایی ایشان توانسته اند به عنوان مدرسان، پژوهشگران یا کارشناسان مجرب  غاند و فار داشته

ل در جوامع روستایی و چاپ و نشر مطالب علمی و در موقعیت های مختلف مشغول به کار شوند. ایشان با حضور فعا

پژوهشی در مجالت معتبر علمی ملی و بین المللی، کتب، نشریات و رسانه های ملی و استانی در نشر این یافته های 

علمی در جامعه نقش داشته اند. عضویت و حضور فعال در هیات مدیره مجامع ملی و بین المللی مرتبط با ترویج 

داوری بسیاری از مجالت علمی  از جمله دیگر ویژگیهای ایشان می باشد.وسعه روستایی و توسعه پایدار ی، تکشاورز

های علمی بسیاری از کنفرانس های ملی و بین المللی در داخل و ملی و بین المللی و برگزاری یا عضویت در کمیته

 خارج کشور را نیز برعهده داشته است.
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 1557شهریور  تا 1551از سال بوده و  ارتباطات و توسعه روستاییمدیر گروه ترویج،  1551تا  1555از سال ایشان 

تاکنون در سمت مدیرکل  1557. از اواسط مرداد را بر عهده داشتهمکاریهای علمی بین المللی دانشگاه زنجان مدیر 

مرجع ملی و همچنین ایشان دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ایفای نقش کرده است. 

مرجع کشور؛  (focal point( کنوانسیون تنوع زیستی )CEPAمسئول کمیته ارتباطات، آموزش و آگاهی بخشی عمومی )

؛ مرجع ملی بخش آکادمیک اتحادیه اروپا 1515برنامه افق  (NCPملی بخش کشاورزی، غذا و منابع طبیعی اتحادیه اروپا )

بندی دانشگاههای دنیا از لحاظ شاخص و عضو هیات مدیره شبکه رتبهتوسعه پایدار؛  13ن سازمان ملل در راستای آرما

 ( بوده است.UI Greenmetricگرین متریک )-های توسعه پایدار 

 

 

 تحصیالت
 محل اخذ رشته مقطع سال

 -دبیرستان شهید بهشتی علوم تجربی دیپلم 1513-1515

 شهرکرد

 هوازادانشگاه شهید چمران  ترویج و آموزش کشاورزی-کشاورزیمهندسی  لیسانس 1531-1533

 دانشگاه تربیت مدرس ترویج و آموزش کشاورزی-مهندسی کشاورزی فوق لیسانس 1533-1533

ک مطالعات سیستمی: روستایی توسعه  و کشاورزی ترویج دکتری 1571-1571

مدیریت  و کشاورزی اطالعات  و دانش های نظامدر 

 آبخیزداری/ طبیعی منابع

 انگلستان -دانشگاه ردینگ

   7513دانش اموخته برتر گروه ترویج و آموزش کشاورزی در مقطع کارشناسی 

  7511دانش اموخته برتر دانشگاه تربیت مدرس در مقطع کارشناسی ارشد در سال 

  7511پذیرفته برتر آزمون اعزام به خارج کشور در سال 
 

 

 :اجرایی -تجارب حرفه ای
 سازمان عنوان طرح یا پروژه یا فعالیت مسئولیت سال

وزارت جهاد سازندگی/ جهاد  طرح تدوین نظام ترویج کشاورزی ایران کارشناس 1533-1537

معاونت ترویج و  -کشاورزی

مشارکت مردمی/ ترویج و 

 نظام بهره برداری

 بردارانارزیابی نیازهای اطالعاتی بهره "طرح پژوهشی ملی  مجری طرح 1535-1571

و بهبود ترویج منابع  "در مورد آبخیزداری در کشور روستایی

 طبیعی

تدریس در دوره های آموزشی قبل و ضمن خدمت کارکنان  مدرس 1535-1571

 ترویج وزارت جهاد کشاورزی

معاونت ترویج و نظام بهره  تسهیلگر و آموزشگر دوره های مددکاران و مروجان روستایی مدرس 1535-1575

برداری استان چهارمحال و 

 بختیاری

تدریس در دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان منابع  مدرس 1575

 طبیعی 

اداره کل منلبع طبیعی استان 

 چهارمحال و بختیاری

شرکت تحقیقاتی آندرو لستر  کت های مختلفتحلیل داده های اثربخشی کاالهای شر داده پرداز 1573

 در انگلستان

 انگلستان -دانشگاه ردینگ تعاونی های کشاورزی در کشور اتیوپی پژوهشگر 1571
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 کل تعاون استان زنجان هادار  بررسی، تشکیل و سازماندهی تعاونی ها مشاور 1577

سازمان تدریس در دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان  مدرس 1577

  جهاد کشاورزی

مرکز آموزش سازمان جهاد 

 زنجانکشاورزی استان 

 انشد های نظام: روستایی توسعه  و کشاورزی ترویج دانشیار هیات علمی تاکنون -1571

 طبیعی منابع و کشاورزی اطالعات  و

گروه ترویج، ارتباطات و توسعه 

 دانشگاه زنجان -روستایی

 دانشگاه زنجان گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی مدیر گروه 1575-1551

 دانشگاه زنجان یالمللبینهای علمی همکاری مدیریت مدیر 1551-1557

 دانشگاه زنجان هیات ممیزه دانشگاه عضو 1557 -1551

 دانشگاه زنجان کمیسیون ارتقای دانشکده کشاورزی عضو تا کنون 1557

سازمان تآت وزارت  دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی مدیرکل تا کنون 1557

 جهادکشاورزی

 (CEPA) و آگاهی بخشی عمومی ، آموزشکمیته ارتباطات مرجع ملی کنونتا  1557

 (focal point) کنوانسیون تنوع زیستی

 کنوانسیون تنوع زیستی

 اتحادیه اروپا 1515برنامه افق  (NCP) بخش کشاورزی، غذا و منابع طبیعی اتحادیه اروپا مرجع ملی تا کنون 1557

 

 طرح های پژوهشی
 طرح یا پروژه عنوان مسئولیت سال

 گرایش کشاورزان نسبت به نظام های بهره برداری در مزارع شهرکرد پژوهشگر و مجری طرح 1531

نظام های بهره برداری گروههای صیفی کار اصفهانی و تاثیر انها بر جامعه روستایی  پژوهشگر و مجری طرح 1533

 استان خوزستان 

 نظام ترویج کشاورزیارزشیابی ملی: طرح پژوهشی  همکار طرح 1533

 گرایش محققان کشاورزی پیرامون مشارکت با کارکنان ترویج و کشاورزان  پژوهشگر و مجری طرح 1537

 تاثیر رهبران فنی و محلی در ترویج روستایی ایران همکار طرح 1537

 دولتی شمیراناتمطالعه موردی کارکرد و ساختار گروه غیر استانی: طرح پژوهشی  پژوهشگر و مجری مشترک 1575

ارزیابی نیازهای اطالعاتی بهره برداران روستایی در مورد " :طرح پژوهشی ملی پژوهشگر و مجری طرح 1575-1571

  "آبخیزداری در کشور

از کشاورز به "تاثیر مرتعداران پیشرو در رهیافت ترویج ملی:  پژوهشیطرح  همکار طرح 1571

 "کشاورز

 بررسی اثربخشی مجله جهادملی: پژوهشی طرح  پژوهشگر و مجری طرح 1571

 تحلیل نظام های دانش و اطالعات کشاورزی ایرانملی:  پژوهشی طرح پژوهشگر و مجری طرح 1571

 تعاونی های کشاورزی در اتیوپیبین المللی:  پژوهشی طرح پژوهشگر 1571

خوانایی نشریه های ترویجی جهت تحلیل سطح داخل دانشگاه: پژوهشی طرح  پژوهشگر و مجری طرح 1575

 کشاورزان

 رشه در نان پخت از ناشی ضایعات بر موثر عوامل بررسیاستانی:  پژوهشی طرح مشترک پژوهشگر و مجری 1575

 زنجان

تحلیل مشارکت مردم در طرحهای بازسازی مناطق روستایی ملی: پژوهشی طرح  پژوهشگر و مجری طرح 1575-1551

 مشارکتو راهکارهای ارتقا 

شناخت ظرفیت ها و نیازهای اجتماعات روستایی در راستای استانی:  پژوهشیطرح  پژوهشگر و مجری طرح 1551-1551

 در استان زنجان  مدیریت جامع و مشارکتی  حوزه آبخیز قزل تپه

ه از شداجتماعی روستا درسهای فراگرفته -بسته راهنمای توسعه پایدار اقتصادی پژوهشگر و مجری طرح 1553

 قائن در استان خراسان جنوبی-طرح توسعه پایدار روستای محمد آباد پسکوه
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در ( قزل تپه)تدوین برنامه راهبردی توسعه جامع و مشارکتی منطقه آرپاچای  پژوهشگر و مجری طرح 1551-1557

 استان زنجان

سازمانی دست اندرکاران در پروژه ظرفیت سازی جوامع روستایی و تسهیل انسجام  پژوهشگر و مجری طرح 1553-1557

های مدیریت منابع طبیعی وآبخیزداری استان زنجان با استفاده از صندوق توسعه 

 ملی

مشارکت حوامع روستایی در بازسازی پس از سوانح، با ملی: پژوهشی طرح  پژوهشگر و مجری طرح 1553-1557

 1575تاکید بر زلزله های دهه ی 

 

 

 پایان نامه هاراهنمایی و مشاوره 

 پروژه کارشناسی  31تعداد پروژه دانشجویان لیسانس راهنمایی شده: 

 پایان نامه 11: شده تعداد پروژه دانشجویان فوق لیسانس راهنمایی

 پایان نامه 11: اتمام یافته تعداد پروژه دانشجویان فوق لیسانس تحت مشاوره

 هپایان نام 1تعداد پروژه دانشجویان فوق لیسانس تحت راهنمایی: 

 پایان نامه 5تعداد پروژه دانشجویان فوق لیسانس تحت مشاوره:  

 پایان نامه 3: راهنماییتعداد پروژه دانشجویان دکتری تحت 

 پایان نامه 5: مشاورهتعداد پروژه دانشجویان دکتری تحت 

 پایان نامه 1: اتمام یافته تعداد پروژه دانشجویان دکتری تحت مشاوره

 پایان نامه ها داوری

 31نامه های کارشناسی ارشد:  داوری پایان

 1دکتری:  نامه های داوری پایان

 

 بین المللی: علمی ملی و عضویت در مجامع

 1553-1575:  از سال ترویج و آموزش کشاورزی ایران علمی انجمن اصلی هیئت مدیره عضو

 1575: از سال اقیانوسیه آسیا و اصلی هیئت مدیره مجمع خدمات مشاوره ای روستایی عضو

 (UKSS) عضویت در انجمن نظام های بریتانیا

 (GFRAS) مجمع جهانی خدمات مشاوره ای روستاییعضویت در 

 انجمن توسعه روستایی ایرانعضویت در 

 (ISDRS) عضویت در انجمن بین المللی پژوهش های توسعه پایدار

 
 

 زبان
 مادری -فارسی

 مسلط  -انگلیسی

  تاحدی -فرانسه و عربی

 و عالیق پژوهشی تدریسزمینه های 
 و اطالعات و نظام های در نظام های دانش سیستمی تفکر ؛ وتفکر سیستمی در کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی

 نوآوری کشاورزی
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ای راهبردهتحلیل سیاست ها و  حوزه های آبخیز؛ وو مشارکتی ؛ مدیریت جامع معیشت مردم و مدیریت منابع طبیعی

 در بخش کشاورزی و منابع طبیعی توسعه

 برنامه ریزی در ترویج و توسعه ارتباطات و نوآوری در توسعه؛ و ؛ترویج کشاورزی ؛سعه روستاییتو

 سازمانها، نهادها، تشکل ها و تعاونی ها در توسعه، مشارکت و مفاهیم آن تحلیل

 روستایی و عشایری جامعه شناسی و مردم شناسی

 کشاورزی پایدار و ارگانیک و توسعه

 شبکه های ارتباطی اجتماعی 

 اجتماعیو آمار روشهای تحقیق  

 

 :در سطح لیسانس دروس تدریس شدهمهمترین 
 ارتباطات و نوآوری در مقطع کارشناسی رشته ترویج و آموزش کشاورزی 

 توسعه و کشاورزی پایدار در مقطع کارشناسی رشته ترویج و آموزش کشاورزی 

 ناسی روستایی و عشایری در مقطع کارشناسی رشته ترویج و آموزش کشاورزیجامعه ش 

 جغرافیای روستایی و شهریو   ترویج و آموزش کشاورزیهای رشته  زبان تخصصی در مقطع کارشناسی 

 آمار و احتماالت 

 مسایل مرتبط با جنگلها و مراتع ایران در مقطع کارشناسی جغرافیا 

 

 :و دکتری لیسانسدروس تدریس شده در سطح فوق 
 و دکتری روش تحقیق در توسعه روستایی در مقطع کارشناسی ارشد توسعه روستایی 

 تفکر سیستمی در توسعه در مقطع کارشناسی ارشد 

  در مقطع دکتریترویج کشاورزی رهیافتهای مشارکتی در توسعه روستایی و 

  ی در مقطع کارشناس/ حکمرانی در مدیریت منابع طبیعی مبانی حفظ، احیا و بهره برداری از منابع طبیعی

 ارشد توسعه روستایی

 ارتباطات روستایی و نظام های اطالع رسانی در کشاورزی در مقطع دکتری 

 تحلیل روش های ترویجی در مقطع دکتری 

 مباحث نوین در توسعه کشاورزی و منابع طبیعی 

 آموزش کشاورزیرشته ترویج و  ارشد زبان تخصصی در مقطع کارشناسی 

 توسعه اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد توسعه روستایی 

 روستاییجغرافیا و برنامه ریزی کارشناسی ارشد  توان های محیطی و اقتصاد روستایی 

 

 

 داور مجله های علمی ـ پژوهشی
1- Journal of Agri. Scientific Technology (JAST), Iran 

2- Regional Environmental Change, UK 

3- Journal of Agricultural Education and Extension, UK 

4- Journal of Environmental Management, US 

5- Journal of Career Development, US 

6- Wetlands, Netherlands 

 کشاورزی آموزش و ترویج علوم مجله -3
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 ی کشاورزی ایرانتحقیقات اقتصاد و توسعه -7

 روستا و توسعه -5

 ژوهش و سازندگیپ -15

 اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی -11

 و تولید پایدار کشاورزیمجله دانش  -11

 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی -15

 مدیریت آموزش کشاورزیپژوهش مجله  -11

 

 برگزاری همایش ها و جشنواره ها
 :کنگره و کنفرانس دبیر علمی( 7

روستایی در  پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره

 ، دانشگاه زنجان1131شهریورماه  11-11 ،آسیا و اقیانوسیه
The First International Conference of the APIRAS & the Fifth Congress of Extension and 

Education in Agriculture and Natural Resources Management: 2-4 September, 2014, University of 

Zanjan, Iran 

 کنفرانسعلمی دبیر ( 2

14th Multi-Disciplinary Iranian Researchers Conference in Europe (IRCE) 9 September 2006, 

the University of Reading, UK. 

 ، زنجان دانشگاه زنجان1555اردیبهشت  3-5دبیر علمی جشنواره ترویج، روستا و توسعه پایدار، ( 5

وری های نوین کشاورزی، زنجان شهریورماه آدبیر علمی محور و عضو کمیته علمی اولین کنگره ملی علوم و فن ( 1

1555 

 1577عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی توسعه روستایی پایدار، کرمانشاه ( 3

 1555عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی توسعه روستایی پایدار، همدان تیرماه ( 1

 تهران، دانشگاه 1551کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران  چهارمینعضو کمیته علمی ( 3

 ، دانشگاه شیراز1553کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران  ( عضو کمیته علمی ششمین7

بوعلی ، دانشگاه 1397کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران  هفتمین( عضو کمیته علمی 5

 سینا، همدان

 دانشگاه تربیت مدرس 1553( عضو کمیته علمی همایش کشاورزی و کارآفرینی 15
11) 2015: Scientific Committee member, the 22nd European Seminar on Extension 

(and) Education, Wageningen, Netherlands, July, 2015 

12) 2017: Scientific Committee member, the 23rd European Seminar on Extension 

(and) Education, Chania, Greece, July 4–7, 2017 

13) 2019: Scientific Committee member, the 24th European Seminar on Extension 

(and) Education, Acireale, Italy, June 18-21, 2019 

 

 دیگر داوران همایش های مرتبطعلمی و کمیته عضو ( 11

  

 دیگر قابلیت ها
 توانایی کاربرد و تدریس روشهای تحقیق اجتماعی کمی و کیفی مختلف

 رهبری و سازماندهی تدوین طرحهای پژوهشی، فعالیت های میدانی و جمع آوری داده ها

 پایگاههای داده های مختلف علمیاستفاده و مدیریت 
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توانایی کاربرد و تدریس روشهای کمی و کیفی تحلیل داده ها و آمار علوم اجتماعی همراه با نرم افزارهای مرتبط 

 مانند:  
Microsoft Office (word, FrontPage, PowerPoint, publisher, Excel and Access) 

Qualitative data analysis (NVIVO) 

Quantitative data analysis software (SPSS, SAS, Genstat, Amos) 

Social Network Analysis (UCINET) 

EndNote 

E-tab 

 

 

 مطالب منتشر شده

 پایان نامه فوق لیسانس:
 رد پژوهشی کشاورزان و ترویج کارکنان با مشارکت پیرامون کشاورزی محققان گرایش(. 1533. )الف دهکردی، کرمی

 اهدانشگ کشاورزی آموزش و ترویج ارشد کارشناسی نامه پایان .خوزستان ، اصفهان بختیاری، و چهارمحال استان سه

 .کشاورزی دانشکده مدرس، تربیت

 

 رساله دکتری
KaramiDehkordi, E. (2007). Knowledge and Information Systems in Watershed 

Management: A Study of Bazoft Watershed and Relevant Institutions in Chaharmahal and 

Bakhtiari Province, Iran.  International and Rural Development Department, the University 

of Reading, UK 

 تالیفی کتب 
 . تهران: انتشارات موسسه توسعه روستایی.مشارکت تحقیق، ترویج و کشاور(. 1575کرمی دهکردی، الف. ) (1

(. آمار اجتماعی و تحلیل داده ها در پژوهش های توسعه، 1551راد، غ. و کرمی دهکردی، الف )پزشکی  (1

 ترویج و آموزش کشاورزی. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. 

3) Karamidehkordi, Esmail (2012). Sustainable Natural Resource Management, a Global 

Challenge of This Century. In Kaswamila, Abiud (ed). Sustainable Natural Resources 

Management. Rijeka, Croatia: InTech, Available online: 

http://www.intechopen.com/articles/show/title/sustainable-natural-resource-

management-a-global-challenge-of-this-century 

 

 AMOS(. کاربرد مدل سازی معادالت ساختاری و 1553) کرمی دهکردی، الف.بادسار، م.، کرمی، ر. و  (1

 در مطالعات توسعه روستایی و ترویج کشاورزی: انتشارات دانشگاه زنجان.

مشارکت حوامع روستایی در بازسازی پس از سوانح، با تاکید بر زلزله (. 1557) کرمی دهکردی، الف. (3

 .بنیاد مسکن انقالب اسالمی: انتشارات . تهران1575های دهه ی 

 ترجمه کتب 
مرجع  (. بهبود ترویج کشاورزی: راهنمای1571بنتز و آندرو جی. سوفرانکو )سوان سون، برتون ای، رابرت پی.  (1

اسماعیل کرمی دهکردی(. تهران: معاونت ترویج و نظام  )ترجمه غالمحسین صالح نسب ،رضا موحدی و

 برداری.بهره

دانشگاه  . زنجان: انتشارات(اسماعیل کرمی دهکردی بر توسعه پایدار )ترجمه(. درآمدی 1551الیوت، ج. ) (3

 زنجان.

http://www.intechopen.com/articles/show/title/sustainable-natural-resource-management-a-global-challenge-of-this-century
http://www.intechopen.com/articles/show/title/sustainable-natural-resource-management-a-global-challenge-of-this-century
http://www.intechopen.com/books/show/title/sustainable-natural-resources-management
http://www.intechopen.com/books/show/title/sustainable-natural-resources-management
http://www.intechopen.com/articles/show/title/sustainable-natural-resource-management-a-global-challenge-of-this-century
http://www.intechopen.com/articles/show/title/sustainable-natural-resource-management-a-global-challenge-of-this-century
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(. اندیشه هایی در توسعه )ترجمه موسی اعظمی، مهرداد پویا و اسماعیل کرمی 1557چمبرز، ر. ) (7

 دهکردی(. تهران: انتشارات نشر دانشگاهی.

 ژورنالهای بین المللیمقاالت منتشر شده در 

1. Mojarradi, G., & Karamidehkordi, E. (2016). Factors influencing practical training 

quality in Iranian agricultural higher education. Journal of Higher Education Policy 

and Management, 38(2), 183-195. doi: 10.1080/1360080X.2016.1150549 

2. Safi Sis, Yahya, Hosseini, Seyed Mahmood & Karamidehkordi, Esmail (2014). 

Analysis of Factors Affecting the Adoption of Information and Communication 

Technology (ICT) by Farmers (A Study in Cis district of Shabestar City, Eastern 

Azarbaijan Province). Landmark Research Journals of Agriculture and Soil 

Science (LRJASS), 1 (3): 037-041. 

3. Alibaygi, A. H., Barani, S., Karamidehkordi, E. & Pouya, M. (2013). Employability 

Determinants of Senior Agricultural Students in Iran. Journal of Agricultural Science 

and Technology. 15 (4): 673-683. 

4. Karamidehkordi, E. (2013). Public–Private Policy Change and its Influence on the 

Linkage of Agricultural Research, Extension and Farmers in Iran. The Journal of 

Agricultural Education and Extension, 19 (3): 237-255. 

5. Shafieezadeh, H., Mojaradi, Gh., & Karamidehkordi, E. (2013). The Factors 

Affecting the Institutionalization of Social Insurance in Rural Areas of the 

Kabodarahang Township. Journal of Rural Research, 3 (4): 189-214. 

6. Karamidehkordi, E. (2012). Access to printed and electronic information sources as 

means of continuing professional development of Iranian agricultural staff. 

Information Research. 17 (3): 1-21. 

7. KaramiDehkordi, E. and Hashemi, A. (2010). Farmers' Knowledge of Integrated Pest 
Management: A Case Study in the Zanjan Province in Iran. Innovation and 

Sustainable Development in Agriculture and Food symposium (ISDA 2010), 28 

June - 1 July 2010 - Montpellier, France. Published by hal-00510402, version 1 – 

18. 

8. Namdar, R., Pezeshki-Raad, Gh., and KaramiDehkordi, E. (2010). Professional 

Competencies Needed by Program Evaluation Staff of Iranian Ministry of Agriculture. 

Journal of International Agricultural and Extension Education, 17 (2): 21-32. 

9. Alibaygi, A., Karamidehkordi, M. and KaramiDehkordi, E. (2011). Effectiveness of 

Rural ICT Centers: A perspective from west of Iran. Procedia-Computer Science 

Journal, 3: 1184–1188. 

10. KaramiDehkordi, E. (2010). Challenges Facing Iranian Agriculture and Natural 

Resource Management in the Twenty-First Century. Human Ecology, 38(2): 295-303. 

11. Alibeigi, Amir Hossein and KaramiDehkordi, E. (2009). Iranian Rural Youth's 

Intention to Migrate to Urban Area. Asian and Pacific Migration Journal, 18 (2): 

303-314. 

12. KaramiDehkordi, E. and Garforth, C. (2006). Managing Complexity in Complexity: 

Knowledge and Information Systems in Natural Resource Management. Systemist: 

the Publication of the UK Systems Society 28 (1): 117-119. 

http://www.landmarkresearchjournals.org/lrjass/pdf/2014/July/Yahya%20et%20al.pdf
http://www.landmarkresearchjournals.org/lrjass/pdf/2014/July/Yahya%20et%20al.pdf
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13. Pezeshki-Raad, Gh. and KaramiDehkordi, E. (2006). Linking Agricultural Research 

with Extension, Iranian Researchers’ Attitude toward Collaboration with Extension 

Workers. Journal of Agricultural Science and Technology, 8 (1): 35-46. 

 

 ی داخلیو ژورنالها مقاالت منتشر شده در مجالت

آباد بر راهبردهای معیشت تأثیر احداث سد بهشت (.1557) اسماعیل دهکردی، کرمیالدن، ، نادری .1

 .13-31 (:7) 25، ارنامه ریزی و آمایش فضب. خانوارهای جوامع محلی

صود و  .1 شاهی جاجان، مق سار، محمد،  سماعیل دهکردی، کرمیباد سی عوامل موثر بر (. 1557) ا برر

یقات تحق. جنوبی استتتان تهرانموفقیت و استتتمرار فعالیت کلینیکهای گیاهپزشتتکی در شتتهرستتتانهای 

 .177-135(: 1)30، اقتصاد و توسعه کشاورزی

باز، شتتتیرین،  .5 یلگل ماع ــ ناوری (. م1553و کریمی،کبری ) کرمی دهکردی، اس وانع بهره گیری از ف

امه آموزش . اطالعات در دانشگاه از دیدگاه دانشجویان )مورد مطالعه: دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان(

 .111-115(، 11)15. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالیموسسه  -عالی

یل دهکردی، کرمیالدن، ، نادری .1 ماع ــ مدهای (.1553) اس یا های محلی پیرامون پ خانوار یدگاه    د

 .117-113 (:4) 2، پژوهشهای روستائی مجله. اجتماعی احداث سد بهشت آباد در حوزه مبدا

ــماعیل دهکردی، کرمی .3 تحلیل نیازهای اطالعاتی زنان روستتتتایی جهت  (.1553بابایی، رقیه )، اس

جان په استتتتان زن عه موردی در حوزه آبخیز قزل ت یدار منابع طبیعی )مطال پا علوم ترویج و (. مدیریت 

 .171-115(: 1) 11 ، آموزش کشاورزی

سماعیل دهکردی، کرمیشتترفی، لیال، رضتتائی، روح ای، میرک زاده، علی اصتتغر،  .1 ررستتی ب (.1551) ا

نشتریه کارآفرینی در ، الگوهای ستنجش ستطح پایداری کستب و کارهای کوچک و متوستط کشتاورزی 

 .1-15(: 1) 1 کشاورزی

روستایی  های اطالعات در دسترس بافندگانمنبع(. 1553) کرمی دهکردی، اسماعیلاحمدی فرد، الهام،  .3

 .35-33(: 1) 15، مدیریت آموزش کشاورزیپژوهشهای . . فرش ابریشمی شهرستان زنجان

سماعیلاحمدی فرد، الهام،  .7 سی بافندگان فرش به نخ (. 1553) کرمی دهکردی، ا ستر شبکه د تحلیل 

 .115-135(: 1)5، پژوهشهای روستائی مجله. ابریشمی در نواحی روستایی شهرستان زنجان

سماعیل دهکردی، کرمی .5 سی دیدگاه جوامع محلی پیرامون اثراتب (.1551) الدن، نادری، ا احداث  رر

ستگی خانوارهای محلی به منابع طبیعی شت آباد بر واب ست. سد به (:  70)8، پژوهش های محیط زی

35-11. 

 (.1551غالمی، مصیب )، اسماعیل دهکردی، کرمیآستین فشان، ثریا، علی بیگی، امیرحسین،  .15

 .)بخش زنجانرود شهرستان زنجان( ییزنان روستا یبر مقدار توانمند یاجتماع یها یآگاه ریتاث یواکاو

 .111-155(: 1)7زن و جامعه، 
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سماعیل .11 صوریکرمی دهکردی، ا ضیه، ، نژاد، من ستایی (. 1551) جواد ،انرحیمیرا شارکت جوامع رو م

 .در تصمیم گیری، نظارت و ارزشیابی مدیریت خشکیدگی جنگل های بلوط استان کهگیلویه و بویراحمد

 .133-131(: 1)13، لها و مراتع ایرانتحقیقات حمایت و حفاظت جنگ

سماعیل دهکردی، کرمیو  مهدی، نوری پور، فی، زینبیشر .11 سرمایه های  (.1551) ا ضعیت  سی و برر

علوم ترویج . معیشت و پایداری آن در خانوارهای روستایی )مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان دنا(

 .35-31(: 1)15 ،و آموزش کشاورزی

بررسی نگرش جوامع محلی نسبت به احداث سد  (.1551) الدن، نادری، اسماعیل دهکردی، کرمی .15

 .15-13(: 5)15، های ترویج و آموزش کشاورزیژوهشپ. بهشت آباد در استان چهارمحال بختیاری

تحلیل روشهای تولید فرش دستباف ابریشمی (. 1551) کرمی دهکردی، اسماعیلاحمدی فرد، الهام،  .11

 .111-111(: 1)1، پژوهش و برنامه ریزی روستایی. زنجان در روستاهای شهرستان

 کنشگران تضاد تحلیل(. 1551) و ابراهیمی، عطاای اسماعیل دهکردی، کرمیقاسمی، مهدی،  .13

 .)بروجن شهرستانمطالعه:  مورد( روستایی جامعه بر آن تأثیرات و طبیعی منابع هایعرصه در اجتماعی

 .351-337(: 1)7، پژوهشهای روستائی مجله

تحلیل شبکه تضاد ذینفعان در حفاظت و (. 1551) اسماعیل دهکردی، کرمیقاسمی، مهدی و  .11

تحقیقات مرتع (. علیهای آبخیز دوراهان و چشمهبرداری از منابع طبیعی )مطالعه موردی: حوضهبهره

 .30-52(: 7)24، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران -و بیابان ایران 

ارزیابی اثرات طرح های  (.1551و آقاجانلو، خلیل ) اسماعیل دهکردی، کرمیو  کریمی، کبری .13

 مرتع و مجله. مرتعداری بر سرمایه های اجتماعی بهره برداران روستایی شهرستان ماهنشان

 .151-135(: 1)35، آبخیزداری

 هایطرحعدم تعادل دام و مرتع و تأثیر  (.1553) اسماعیل دهکردی، کرمیکریمی، کبری و  .17

 .11-11(: 1)15، مرتع. )مرتعداری )مطالعه موردی: شهرستان ماهنشان

برداران در زمینه عملیات ارزیابی دانش بهره (.1551) اسماعیل دهکردی، کرمیو کریمی، کبری  .15

، مجله ترویج و توسعه آبخیزداری .حفاظت از مراتع و عوامل موثر بر آن در شهرستان ماهنشان

3(1 :)15-15. 

صود و  .15 شاهی جاجان، مق سار، محمد،  سماعیل دهکردی، کرمیباد  و ترویجی عوامل نقش(. 1551) ا

صادی ستمرار و موفقیت در اقت شکی گیاه کلینیکهای فعالیت ا ستان جنوب در پز وهش های پژ. تهران ا

 .55-13(: 1)70، ترویج و آموزش کشاورزی

ــماعیلاحمدی فرد، الهام،  .11 های بیمه بافندگان چالش (.1551و قلی زاده، حیدر ) کرمی دهکردی، اس

 .513-555: (2)8، پژوهشهای روستاییفصلنامه . فرش دستباف روستایی در شهرستان زنجان

سماعیل دهکردی، کرمی .11 ستای قز لن (.1551بابایی، رقیه )، ا شی و اجتماعی زنان رو تپة  یازهای دان

 .111-111: (2)73، در توسعه و سیاست زن. آبخیز علی قلی استان زنجان برای مدیریت جامع حوضة

سماعیل و  .15 شهبازی، ا ضا،  سماعیلی اول، محمد، محبوبی، محمدر   (.1551) اسماعیل دهکردی، کرمیا

.  دیدگاههای صتتاحبنظران در مورد طراحی و پیاده ستتازی خدمات ترویج کشتتاورزی تحت وب در ایران

 .51-13(: 1)75 ،علوم ترویج و آموزش کشاورزی
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یل دهکردی، رمیک .24 ماع ــ یل )، اس جانلو، خل قا بادستتتار، محمد و آ یدگاه د (.1553کریمی، کبری، 

ها پیرامون حفاظت از مراتع در  های مرتعداری بر دانش آنبرداران روستتتتایی نستتتبت به تأثیر طرحبهره

 .113-131(: 1)72، وم ترویج و آموزش کشاورزیعل. شهرستان ماهنشان استان زنجان

سماعیلاحمدی فرد،  .23 شه فرش  (.1553) کرمی دهکردی، ا ستایی به نق سی بافندگان فرش رو ستر د

 .115-51: 22. گلجام، ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان

سماعیل دهکردی، کرمیکریمی، کبری و  .20 برداران روستتتایی در طرحهای  مشتتارکت بهره(. 1553) ا

 .151-171(: 13) 74. جغرافیا و توسعه، مرتع داری و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان ماهنشان

سماعیلاحمدی فرد، الهام،  .21 ررستتی زنجیره تأمین ابزار (. ب1553و قلی زاده، حیدر ) کرمی دهکردی، ا

 -نشریه کارآفرینی در کشاورزی. بافت فرش دستباف ابریشمی در مناطق روستایی شهرستان زنجان

 .115-51(: 1) 5، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ــماعیل دهکردی، کرمیکریمی، کبری و  .17 در  یینقش جوامع روستتتتا(. 1553و بادستتتار، محمد ) اس

 .11-1(: 1)5، اهبردهای توسعه روستاییر. حفاظت از مراتع در شهرستان ماهنشان

سماعیل دهکردی، کرمیچگینی، ستتمیه.، شتتمس، علی، قیدی، احمد و  .15 عوامل مرتبط با (. 1551) ا

ستان طارم)نحوه فروش( زیتونرفتار بازاریابی  شهر ستاییر. کاران  سعه رو -131(: 5)2، اهبردهای تو

171. 

سماعیل و  .55 شهبازی، ا سماعیلی اول، محمد، محبوبی، محمدرضا،  (. 1551) اسماعیل دهکردی، کرمیا

ترویجی  -تحلیل ویژگیهای ستتتاختاری و ظاهری و فعالیتهای مورد انتظار از یک وب ستتتایت خدماتی

 .55-15(: 1)2، دانشگاه خوارزمی -تعامل انسان و اطالعات. ایران کشاورزی در

سماعیل دهکردی، کرمیکریمی، کبری و  .51 دیدگاه بهره برداران در مورد (. 1551و بادستتار، محمد ) ا

تأثیر طرح های مرتع داری بر متنوع ستتازی راهبردهای معیشتتت خانوارهای روستتتایی در شتتهرستتتان 

 .711-755 (:4) 0 پژوهشهای روستایی،. ماهنشان

سماعیل دهکردی، کرمیو  شیرین ،گلبازلیالن .51 صالح و بهبود (. 1551) ا تحلیل ویژگی های نوآورانه ا

، پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. باغ های انگور و تأثیر آن بر پذیرش در شهرستان خرمدره

8(1 :)1-15. 

ــماعیل دهکردی، کرمیو  شتتتیرین ،گلبازلیالن .55 منابع اطالعاتی (. 1551) غالمرضتتتاو مجردی، ، اس

ستان خرمدره شهر سط انگورکاران  صمیم پذیرش نوآوری آزمایش خاک تو راهبردهای . تأثیرگذار بر ت

 .155-175(: 1)2توسعه روستایی، 

ــماعیل دهکردی، کرمیموستتتویان، آمنه و  .51 تحلیل کاربرد رهیافت مدارس صتتتحرایی (. 1551) اس

شاورزان شرقیدر مدیریت تلفیقی  (FFS) ک ستان آذربایجان  لوم ترویج و ع. آفات: مطالعه موردی در ا

 .135-115(: 1)77، آموزش کشاورزی

ــماعیل دهکردی، کرمیکریمی، کبری و  .53 بهره برداری از مراتع و لزوم متنوع ستتتازی (. 1551) اس

شان ستان ماهن شهر ستایی )مطالعه موردی در  شت خانوارهای رو ستایی، (. معی شهای رو (:  1)0پژوه

515-517. 
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ــماعیل دهکردی، کرمیکریمی، کبری و  .51 عوامل موثر بر تخریب مراتع از دیدگاه بهره (. 1551) اس

 .15-53: 703جنگل و مرتع، . برداران روستایی؛ مطالعه موردی در شهرستان ماهنشان

تأثیر کسب اطالعات از (. 1551) و مجردی، غالمرضا، اسماعیل دهکردی، کرمیگلباز، سیده شیرین،  .53

ستان خرمدرهک شهر ستانهای  صحیح کود در تاک صرف    .انالهای ارتباطی میانفردی انگورکاران بر مقدار م

 .131-113(: 1) 11، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران)مجله علوم کشاورزی ایران(

سماعیل دهکردی، کرمیصابری، امیر و  .57 سمی در (. 1555) ا سه فرهنگ و دانش بومی با دانش ر مقای

 .151-171: 7دانش بومی ایران، . حوزه آبخیزداری

سماعیل و  .52 شهبازی، ا سماعیلی اول، محمد، محبوبی، محمدرضا،  (. 1555) اسماعیل دهکردی، کرمیا

نشــریه بازاریابی اینترنتی و خدمات کشتتاورزی تحت وب، گامی برای کارآفرینی در بخش کشتتاورزی. 

 .42-57(: 2)7کارآفرینی در کشاورزی، 

تحلیل ستترمایه اجتماعی (. 1555و حستتینی، محمود ) کرمی دهکردی، اســماعیلحیی، صتتافی، ی .15

ها از سوی کشاورزان )پژوهشی در کشاورزی در پذیرش نوآوری کنشگران و منابع اطالعاتی نظام نوآوری

(:  1) 3، کشاورزی آموزش و ترویج پژوهشهای مجله(. شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی

53-35. 

حلیل مقایستتته ای نقش (. ت1555و حستتتینی، محمود ) کرمی دهکردی، اســماعیلصتتتافی، یحیی،  .11

 .سازمانهای ترویج دولتی و خصوصی بر پذیر ش نوآوری های کشاورزی در شهرستان طارم، استان زنجان

 .15-13(: 1) 3، کشاورزی آموزش و ترویج پژوهشهای مجله

تحلیل اثرات (. 1555)و کرمی دهکردی، استتتماعیل  محمدی یگانه، بهروز، بارانی، عصتتتمت، چراغی، .11

  توسعه روستایی،، اقتصادی استقرار صنعت در توسعه نواحی روستایی. مورد مطالعه: دهستان عسلویه

3 (1 :)113-151. 

عوامل موثر بر سطوح مشارکت (. 1551) اسماعیلکرمی دهکردی، مهردوست، خدیجه، شمس، علی و  .15

باد  عل آ مان و ل های آبخیز درود فرا عه موردی: حوزه  های آبخیزداری )مطال تایی در پروژه  مردم روستتت

 .155-555(: 5) 11 .تحقیقات اقتصاد و توسعه ی کشاورزی ایران . شهرستان کرمانشاه(

شکی راد، غ. و  .11 صطفوی، س.، پز سی عوامل موثر بر میزان پذیرش 1551. )کرمی دهکردی، الفم (. برر

تحقیقات اقتصاد و توسعه ی سیستم های آبیاری نوین در بین کشاورزان شهرستان زنجان و خدابنده. 

 .153-353(:1) 1-15، کشاورزی

سماعیلفراهانی، حستتین، جوانی، خدیجه و  .13  –تحلیل پایداری اجتماعی (. 1551) کرمی دهکردی، ا

: (1) 7 ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. و تاثیر آن بر توسعه روستایی اقتصادی تولید زعفران
13-15. 

یدار (. 1551و انصتتتاری، الف. ) دهکردی، الف کرمی .11 پا نابع طبیعی بر معیشتتتت  های م تأثیر طرح 

ستان زنجان.  شهر ستایی در  شی خانوارهای رو ، فنآوری های نوین کشاورزیمجله ی علمی و پژوه

3 (1 :)153-151. 

http://journals.ut.ac.ir/article_50587_0.html
http://journals.ut.ac.ir/article_50587_0.html
http://journals.ut.ac.ir/article_50587_0.html
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بررسی عملکرد شرکت های تعاونی (. 1551) کرمی دهکردی، اسماعیلجهانی، جالله، قیدی، احمد و  .13

 .77-11(: 11) 25 ،تعاون و کشاورزی. روستایی استان همدان

عوامل مؤثر بر نهادینه (. 7527) کرمی دهکردی، اســماعیلشتتفیع زاده، حمید، مجردی، غالمرضتتا،  .17

شها یمجله . روستتتاهای شتتهرستتتان کبودرآهنگی اجتماعی در ستتازی بیمه سعه  یپژوه  یتو

 .111-175(: 1) 5، ییروستا
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 داخلی و بین المللی  ملیی مقاالت منتشر شده در کنفرانس ها

شیر،  .1 صباح، ارد سماعیلم سار، محمد )کرمی دهکردی، ا ساکن (. 1557، باد ارزیابی کیفیت معماری م

اردیبهشت  11-11، همایش کیفیت در فضای معماری و شهری. مطالعه موردی شهرستان کرجروستایی، 

 ، دانشگاه زنجان.1557

سماعیلکریمی، کبری،  .1   های¬بخش از ای¬روند انتشتتار گازهای گلخانه(. 1553) کرمی دهکردی، ا

ش جهانی همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمای. اراهکاره و پیامدها جهان، و ایران در مختلف

 .دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان، 7521اسفند  8-1، زمین

ــماعیلکریمی، کبری،  .5   نقش و جهانی گرمایش ای،¬گازهای گلخانه(. 1553) کرمی دهکردی، اس

نابع مدیریت ــفند  8-1، همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین. یطبیع م اس

 .دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان، 7521

تحلیل ابعاد کالبدی مسکن پایدار (. 1553) بادسار، محمد، کرمی دهکردی، اسماعیلمصباح، اردشیر،  .1

ستان کرج شهر ستایی  ستایی ایران. رو سعه رو سفند  7، همایش ملی تو سعه ، 1553ا انجمن علمی تو

 .روستایی ایران و دانشگاه تربیت مدرس

سماعیل .3 شیر )کرمی دهکردی، ا صباح، ارد ستان (. 1553، م ستایی ا شارکت زنان رو عوامل موثر بر م

یدار پا های آموزشتتتی ترویجی کشتتتتاورزی  نگره علوم ترویج و آموزش هفتمین ک. البرز در دوره

 ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.7521شهریور  3-5، کشاورزی و منابع طبیعی

منابع طبیعی بررستتی پایداری (. 1553، گلباز، شتتیرین )کرمی دهکردی، اســماعیلکریمی، کبری،  .1

ها یدار آن پا مدیریت  جدید شتتتونده )مراتع( و رویکردهای  نگره علوم ترویج و آموزش هفتمین ک. ت

 ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.7521شهریور  3-5، کشاورزی و منابع طبیعی

سماعیلکریمی، کبری،  .3 یدگاه خانوارهای روستتتایی در د(. 1553، گلباز، شتتیرین )کرمی دهکردی، ا

شانرابطه با  ستان ماهن شهر شت با طرحهای مرتعداری در  سرمایه های معی نگره هفتمین ک. ارتباط 

شاورزی و منابع طبیعی ، دانشتتگاه بوعلی ستتینا، 7521شهریور  3-5، علوم ترویج و آموزش ک

 همدان.

ــماعیل، گلباز، شتتتیرین .7 حاشتتتیه بازاریابی و کانالهای (. 1553) کریمی، کبری، کرمی دهکردی، اس

سانی  ستان خرمدرهبازارر شهر شاورزی و منابع هفتمین ک. انگور در  نگره علوم ترویج و آموزش ک

 ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.7521شهریور  3-5، طبیعی

شیرین .5 سماعیل، گلباز،  سبت (. 1553) کریمی، کبری، کرمی دهکردی، ا سیب کاران ن سی نگرش  برر

شاورزی ارگانیک و عوامل موثر بر آن )مورد  ستان میاندوآببه ک شهر نگره علوم هفتمین ک. )مطالعه: 

 ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.7521شهریور  3-5، ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
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سماعیلکریمی، کبری،  .15 چالش های منابع طبیعی و رویکردهای مدیریت (. 1553) کرمی دهکردی، ا

المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در  کنفرانس بین. آنها با تاکید بر راهبری منابع طبیعی

 ، دانشگاه تهران.7520اسفند  0، حال توسعه

سماعیلو  کریمی، کبری .11 نقش مشتتارکت جوامع محلی در مدیریت پایدار (. 1553) کرمی دهکردی، ا

ــعه. منابع طبیعی ــورهای در حال توس  0 ،کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کش

 شگاه تهران.، دان7520اسفند 

تغییر اقلیم و مدیریت ناپایدار منابع آب: دو (. 1553) کرمی دهکردی، اســماعیل صتتتفری، فاطمه  و .11

  ،کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه. چالش اصلی بحران آب

 ، دانشگاه تهران.7520اسفند  0

سماعیل دهکردی، کرمیو  نادری، الدن .15 سد  (.1551) ا سبت به احداث  ارزیابی نگرش جوامع محلی ن

شت آباد در حوزه مبداء شرفتک. به شگامان پی مرکز الگوی ، تهران، 7520آذرماه  24-25، نگره پی

 .اسالمی ایرانی پیشرفت

سماعیل دهکردی، کرمیو  بابایی، رقیه .11 ضتترورت مشتتارکت زنان روستتتایی در حفظ منابع  (.1551) ا

 1551خرداد  5-1ت، کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیستت .تطبیعی و محیط زیستت

 .دانشگاه تهران

سماعیل دهکردی، کرمیو  نادری، الدن .13 شت آباد و تاثیرس (.1551) ا سرمایه د به های طبیعی آن بر 

سچهارمین  .جوامع محلی خرداد  5-2ت، کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زی

 .نشگاه تهراندا 7520

سماعیل دهکردی، کرمی .11 سالمی، مریم ) ا سی جایگاه آب در برنامه(. بر1551و ا سعه ر .  ایرانهای تو

 .دانشگاه زنجان، 7520شهریور  22، همایش اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی

کشت راهکاری  به کارگیری سیاست تغییر الگوی(. 1551و اسالمی، مریم ) اسماعیل دهکردی، کرمی .13

شه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی. برای مدیریت بحران آب شهریور  22، همایش اندی

 .دانشگاه زنجان، 7520

شیر،  .17 صباح، ارد سماعیل دهکردی، کرمیم سار ا سکن (. 1551)، محمد و باد تحلیل ابعاد اجتماعی م

 22، یهای نوین در علوم جغرافیاییهمایش اندیشــه ها و فناور. پایدار روستتتایی در استتتان البرز

 .دانشگاه زنجان، 7520شهریور 

سار، محمد و  .15 صود، باد سماعیل دهکردی، کرمیشاهی، مق سطح موفقیت و پایداری  (.1553) ا تعیین 

ستان تهران مایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم ه. کلینیکهای گیاه پزشکی در ا

 ، دانشگاه تهران.1553شهریور  1-3، های طبیعی و کشاورزی

سماعیل دهکردی، کرمی و احمدی فرد، الهام .15 ش و اهمیت زنان روستتتایی در توستتعه و نق (.1553) ا

باف ناطق ه. ترویج فرش دستتتت ــت در م نابع طبیعی و محیط زیس یداری م پا مایش ملی زن و 

 .دانشگاه فردوسی مشهد، 1553مهرماه  11، روستایی
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مقایسه روند تغییر کمی و کیفی مراتع  (.5931)و گلباز، شیرین  اسماعیل ،دهکردی کرمی ،کریمی، کبری .11

سرزمین .ایران و جهان سیمای  ، دانشتتگاه صتتنعتی 1553آبان 1-3، کنفرانس بین المللی اکولوژی 

 اصفهان.

برداران ¬ررسی عوامل فردی موثر بر مشارکت بهرهب (.5931) اسماعیل دهکردی، کرمیو  کریمی، کبری .11

کنفرانس بین المللی اکولوژی (. های مرتعداری )مطالعه موردی: شتتتهرستتتتان ماهنشتتتان¬ح¬در طر

 ، دانشگاه صنعتی اصفهان.1553آبان 1-3، سیمای سرزمین

شیرین،  .15 سماعیل دهکردی، کرمیگلباز،  شکاف دیجیتالی در ایران و جهان و  (.5931)و کریمی، کبری  ا

ستایی ICT تاثیر سعه رو شمین . در تو شاورزی و منابع طبیعی کنگره علومش  ترویج و آموزش ک

 ، دانشگاه شیراز.1553آبان  1-3، ایران

تاثیر طرحهای مرتعداری بر استراتژی های معیشت  (.5931) اسماعیل دهکردی، کرمیو  کریمی، کبری .11

 1-3، ایران کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعیششمین . خانوارهای روستایی

 انشگاه شیراز.، د1553آبان 

ــمین  (.5931) اسممماعیل دهکردی، کرمیگلباز، شتتتیرین و  .13 ــش کنگره علوم ترویج و آموزش ش

 ، دانشگاه شیراز.1553آبان  1-3، ایران کشاورزی و منابع طبیعی

سماعیل دهکردی، کرمیبابایی، رقیه،  .11 ستایی و توانمندسازی (. نق1553و مختاری، مریم ) ا ش زنان رو

ــمین . پایدار منابع طبیعی در حوزههای آبخیزآنان در مدیریت  ــش کنگره علوم ترویج و آموزش ش

 ، دانشگاه شیراز.1553آبان  1-3، ایران کشاورزی و منابع طبیعی

سار، محمد و  .13 صود، باد سماعیل دهکردی، کرمیشاهی، مق سطح (. 1553) ا صادی و  تحلیل نقش اقت

ستی ستان تهران در د شکی ا شاورزیموفقیت کلینیک های گیاه پز  .ابی به مدیریت پایدار فعالیت های ک

، دانشگاه 1553آبان  1-3، ایران کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعیششمین 

 شیراز.

پروژه ترسیب کربن و رویکرد مشارکتی (. 5931)و احمدی، امیر  اسماعیل دهکردی، کرمینادری، الدن،  .17

همایش ملی منابع طبیعی و توســعه پایدار در زاگرس . توستتتعه روستتتتایی در کاهش بیابان زدایی

 ، دانشگاه شهرکرد.1553شهریور  11-15،  مرکزی

سمی، مهدی و  .15 سماعیل دهکردی، کرمیقا شارکت جوامع قن(. 5931) ا ضاد در افزایش م ش مدیریت ت

ــعه پایدار در زاگرس مرکزی. محلی و حفاظت از منابع طبیعی   ، همایش ملی منابع طبیعی و توس

 ، دانشگاه شهرکرد.1553شهریور  15-11

قش زنان روستتتایی در مدیریت ن(. 1553و مختاری، مریم ) اسممماعیل دهکردی، کرمیبابایی، رقیه،  .55

سعه پایدار در زاگرس مرکزی. جامع پایدار حوزه های آبخیز -15،  همایش ملی منابع طبیعی و تو

 ، دانشگاه شهرکرد.1553شهریور  11

دیریت تولید فرش دستتتباف ابریشتتمی در م(. 1553) اسممماعیل دهکردی، کرمیاحمدی فرد، الهام،  .95

سابدار. مناطق روستتتایی شتتهرستتتان زنجان صاد و ح  15 ،یچهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقت

 .تبریز، دانشگاه 1553 اردیبهشت
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سماعیل دهکردی، کرمینجاتی، هاجر،  .93 شتتناستتایی (. 1551طاهری، حمیدرضتتا و زحمتکش، داود )، ا

کنفرانس بین (. منابع کستتب اطالعات پرورش دهندگان مرغ گوشتتتی )مطالعه موردی: استتتان زنجان

 ، دانشگاه هنر اسالمی تبریز.1131اسفند  6-4، المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها

 اجتماعی، اثرات :حوزهای بین آب انتقال چالشههیای (.5931) اسممماعیل دهکردی، کرمینادری، الدن و  .99

، 5931بیمن  31و  39، هفتمین همایش آبخیزداری و مدیریت آب و خاکمحیطی.  وزیسهه  تصههادیاق

 دانشگاه شیید باهنر کرمان.

سماعیل دهکردی، کرمیاحمدی فرد، الهام،  .91 شتری مداری در (. 1551و قلی زاده، حیدر ) ا توجه به م

سته بندی کنفرانس بین. زنجیره ارزش فرش دستتتباف تولید شتتده توستتط زنان روستتتایی ، المللی ب

 ، دانشگاه الزهرا.1551آذرماه  15و  17، صنایع و توسعه پایدار

اهمیت دسترسی خانوارهای (. 1551و قلی زاده، حیدر ) اسماعیل دهکردی، کرمیاحمدی فرد، الهام،  .91

فرش دستباف خراسان  همایش. روستایی فرشباف به منابع نهاده ای در زنجیره ارزش فرش دستباف

 دانشگاه بیرجند. 1551مهرماه  13و  11، جنوبی

سماعیل دهکردی، کرمیو  کریمی، کبری .93 های مرتعداری در بهبود نقش طرح(. 5931)بادسهار، محمد و  ا

ضعیت مراتع از دیدگاه بهره  شانو ستان ماهن شهر شاورزی (. برداران )مطالعه موردی:  کنگره ملی ک

 اه محقق اردبیلی.، دانشگ1551مردادماه  15و  17. ارگانیک و مرسوم

اثیر طرح های مرتعداری بر درآمد بهره برداران ت(. 5939) اسممماعیل دهکردی، کرمیو  کریمی، کبری .93

شهرستان ماهنشان ستایی در  ستحصال آب و آبخیزداری، دهمین رو همایش ملی علوم و مهندسی . کنگره ا

 بیرجند.، دانشگاه 5939بیمن  93و  33، )آبخیزداری سازگار( آبخیزداری ایران

سماعیل دهکردی، کرمیودادی، الیام،  .93 سوی،  ا سین و میرمو سیب ت (.5939)سید ح حلیل پیامدهای آ

ستان همدان ستایی ا صیفی کار در مناطق رو سبزی و  شاورزان  صادی ک همایش بین المللی . های اقت

 .دانشگاه تربت حیدریه مشهد، 5939بیمن  93و  33، توسعه روستایی

سمی، میدی  .93 سماعیل دهکردی، کرمیو قا سبکها و  (.5939) ا ضاد ذینفعان در منابع طبیعی و  تحلیل ت

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه  .استراتژیهای مدیریتی آن

 ، تیران، دانشگاه تیران، انجمن علمی جغرافیای روستایی ایران.5939بیمن  51، کشور

رزیابی عوامل موثر بر مشتتتارکت بهره برداران ا (.5939) اسممماعیل دهکردی، کرمیو  کریمی، کبری .13

همایش ملی چشم انداز توسعه  .روستایی در طرحهای مرتعداری )مطالعه موردی: شهرستان ماهنشان

شور سعه ک شم تو ش ستایی در برنامه  شگاه تیران، انجمن علمی 5939بیمن  51، پایدار رو ، تیران، دان

 جغرافیای روستایی ایران.

  ررسی چالشها و تهدیدهای منابع طبیعی، خصیصهب(. 5939) اسماعیل دهکردی، کرمیو  کریمی، کبری .15

همایش ملی چشــم انداز توســعه پایدار روســتایی در برنامه  .ها و راهبردهای مدیریت پایدار آنها

 ن.، تیران، دانشگاه تیران، انجمن علمی جغرافیای روستایی ایرا5939بیمن  51، ششم توسعه کشور

وامل موثر بر هنجارهای ذهنی کشتتتاورزان در ع(. 5939) اسممماعیل دهکردی، کرمیو گلباز، شهههیرین  .13

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در  .خصوص پذیرش نوآوری در شهرستان خرمدره

 ایران.، تیران، دانشگاه تیران، انجمن علمی جغرافیای روستایی 5939بیمن  51، برنامه ششم توسعه کشور
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سماعیل دهکردی، کرمیگلباز، شههیرین،  .19 رستتی عوامل موثر بر پذیرش بیمه رب(. 5939) و کریمی، کبری ا

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی . محصول انگور توسط انگورکاران شهرستان خرمدره

شور سعه ک شم تو ش شگاه تیران، انجمن علمی جغر5939بیمن  51 ،در برنامه  ستایی ، تیران، دان افیای رو

 ایران.

بررستتی مستتیرهای (. 5939) اسممماعیل دهکردی، کرمیو .، شههم ، علی، قیدی، احمد میهچگینی، سهه .11

شهرستان طارم سانی محصول زیتون در  همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در . بازارر

 جغرافیای روستایی ایران.، تیران، دانشگاه تیران، انجمن علمی 5939بیمن  51، برنامه ششم توسعه کشور

تحلیل عاملی مستتتائل و (. 5939) اسممماعیل دهکردی، کرمیو چگینی، س.، شههم ، علی، قیدی، احمد  .11

ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم  همایش. مشکالت بازاریابی زیتونکاران شهرستان طارم

، آموزش و ترویج کشتتتاورزی ستتتازمان تحقیقات، تیران، 5939آذرماه  33و  33. ملی و مدیریت جهادی

 .دانشگاه پیام نور

سماعیل دهکردی، کرمیقاسههمی، میدی و  .13 های موجود در منابع طبیعی و رویکردهای الشچ (.5939) ا

ــک و بیابانی. هامدیریتی این چالش  35و  33. همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خش

 .دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان، 5939آبان 

ضرورت (. 5939) اسماعیل دهکردی، کرمیو اسماعیلی اول، محمد، محبوبی، محمدرضا، شیبازی، اسماعیل  .13

میر  35  .دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار .ارائه خدمات کشاورزی تح  وب در ایران

 .موسسه آموزش عالی میر اروند با همكاری گروه ترویجی دوستداران محیط زیس  ،5939

روند تغییر مراتع در ایران و فراتحلیل عوامل تخریب (. 5939) اسماعیل دهکردی، کرمیسعیدی، ستاره و  .13

، دانشههگاه 5939شههیریور  33و  53، همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیســت .مراتع

 شیید باهنر کرمان.

سماعیل دهکردی، کرمیقاسهمی، میدی و  .13 حفاظ  و بیره مدیری  تضهاد کنشهگران اجتماعی در (. 5939) ا

 ، دانشگاه ارومیه.5939شیریور  3-3 کنگره ملی خاک و محیط زیست.. برداری از منابع طبیعی

سماعیل دهکردی، کرمی .13 اهمیت توجه به اخالق در استتتفاده از آفتکش (. 1555احمدی، ستتجاد )و  ا

 1555 اردیبهشت 17. همایش ملی اخالق با موضوع اخالق و آداب زندگی. های شیمیایی کشاورزی

 دانشگاه زنجان.

مدیریت تضتتتاد و نقش آن در مدیریت منابع (. 1551) اسممماعیل دهکردی، کرمیقاسهههمی، میدی و  .15

 دانشگاه رازی کرمانشاه. 1131اسفند  14، همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط. طبیعی

ضائی، روح اهلل .13 سترن، ر شیدی، ن سماعیل دهکردی، کرمی، جم ضا و عزتیان،  ا رفتارهای ایمنی  (.1551)ر

یش هما. مورد نیاز برای مقابله با بیماریها و عوارض ناشتتتی از ستتتموم شتتتیمیایی در حرفه کشتتتاورزی

 ، تهران.1551دی  15 سراسری محیط زیست انرژی و پدافند زیستی

وارض و بیماری ع (.1551و عزتیان، رضا ) اسماعیل دهکردی، کرمی، جمشیدی، نسترن، رضائی، روح اهلل .19

ست انرژی و هما. ناشتتی از عوامل فیزیکی در بین کشتتاورزان های شتتغلی سری محیط زی سرا یش 

 ، تهران.1551دی  15 پدافند زیستی

http://www.civilica.com/Calendar-NACONF02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1.html
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ش طرح های مرتعداری در معیشتتتت پایدار (. نق1551) اسممماعیل دهکردی، کرمیکریمی، کبری و  .11

، دانشگاه 5933آبان  3 و 3. نفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمینک. خانوارهای بهره بردار روستایی

 صنعتی اصفیان.

سماعیل دهکردی، کرمیکریمی، کبری،  .11 سار، محمد ،ا د تغییر مراتع در (. رون1551) آقاجانلو، خلیل و باد

سرزمینک. ایران و لزوم توستعه پایدارآنها سیمای  ، 5933 آبان 3و  8. نفرانس بین المللی اکولوژی 

 دانشگاه صنعتی اصفیان.

سماعیل دهکردی، کرمی .13 ناشتتی از (. اثرات 1551) سههمیه، میرموسههوی، حسههین و توکلی، افشههین، برنا ،ا

ستایی صادی خانوارهای رو سیب پذیری اجتماعی و اقت ی نفرانس بین المللی اکولوژک. تغییراقلیم بر آ

 ، دانشگاه صنعتی اصفیان.1131آبان  3و  8. سیمای سرزمین

(. 1551) غالمرضههها، ربیعی، ولی و محبی، حاجعلی، مجردی ،اسممماعیل دهکردی، کرمیشهههیرین، ، گلباز .13

.  نجش دانش انگورکاران در رابطه با تغذیه ی صتتحیح و پایدار باغ های انگور در شتتهرستتتان خرمدرهستت

 ، دانشگاه همدان.5933میر  53، همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

رد (. عملک1551) ربیعی، ولی و محبی، حاجعلیغالمرضا، ، مجردی ،اسماعیل دهکردی، کرمیشیرین، ، گلباز .13

فرانس ملی کن، تولید انگور و ارتباط آن با ویژگی های مزرعه و فردی کشتتاورزان شتتهرستتتان خرمدره

 دانشگاه مالیر.، 1551مهر  17.  ،انگور و کشمش

سماعیل دهکردی، کرمیشههیرین و ، گلباز .13 . نحاشتتیه بازاریابی انگور در استتتان زنجا (.بررستتی1551) ا

 دانشگاه مالیر.، 1551مهر  17، . فرانس ملی انگور و کشمشکن

سویان .33 سماعیل دهکردی، کرمی ،آمنه ،مو ضا، معیری صرافو  ا  رهیاف  بكارگیری تجربه(. 5933) حمیدر

ستان در آفات تلفیقی مدیری  در کشاورزان صحرایی مدارس ترویجی دومین همایش ملی  .شرقی آذربایجان ا

 انشگاه فنی و حرفه ای همدان.دشیریور،  35 ،پایدار و محیط زیست سالمتوسعه کشاورزی 

تحلیل مدیری  دانش و اطالعات توسههط (. 5933) اسممماعیل ،کرمی دهکردی گلی، سههعیده، یعقوبی، جعفر و .35

شاورزی از طریق پایگاه سان بخش ک شنا  -رگان، گدومین همایش ملی علوم مدیریت نوین. های التینکار

 دانشگاه گرگان.  5933شیریور  51

سعیده، یعقوبی، جعفر و .33 سماعیل ،کرمی دهکردی گلی،  سی جایگاه و نقش مدیری  اطالعات در (. 5933) ا برر

دانشهگاه   5933شهیریور  51 -، گرگاندومین همایش ملی علوم مدیریت نوینتوسهعه بخش کشهاورزی. 

 گرگان.

موثر در تخریب مراتع از دیدگاه بیره برداران عوامل  (.5935) اسممماعیل ،کرمی دهکردیکریمی، کبری و  .39

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در  .)مطالعه موردی در شیرستان ماهنشان(

وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات ، 5935اسفند  33 ،منابع طبیعی و محیط زیست ،بخشهای کشاورزی

 .ایران-و فنآوری, تیران

اثربخشی بیشتر جریان اطالعات در زنجیره ی عرضه (. 5935) کرمی دهکردی، اسماعیلشیرین و گلبازلیالن،  .31

شاورزی  سعه . از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات -ک ستیابی به تو اولین کنفرانس ملی راهکارهای د

شاورزی شهای ک ستپایدار در بخ سفند  33 ،، منابع طبیعی و محیط زی شور، وزارت ، 5935ا وزارت ک

 ایران-علوم، تحقیقات و فنآوری, تیران



 15 

رهیاف  مدارس صحرایی کشاورزان با نگرشی به تجارب (. 5935) کرمی دهکردی، اسماعیلموسویان، آمنه و  .31

سعه پایدار در  .دنیا و تجربه اسههتان آذربایجان شههرقی ستیابی به تو اولین کنفرانس ملی راهکارهای د

وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات ، 5935اسفند  33 ،ت، منابع طبیعی و محیط زیسبخشهای کشاورزی

 .ایران-و فنآوری, تیران

عوامل موثر بر تصمیم گیری کشاورزان برای پذیرش (. 5935) کرمی دهکردی، اسماعیلگلبازلیالن، شیرین و  .33

منابع  ،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی. نوآوری

 ایران-وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری, تیران، 5935اسفند  33 ،طبیعی و محیط زیست

مسائل و مشكالت موجود (. 5935)، قیدی، احمد و طاهری، حمید رضا کرمی دهکردی، اسماعیلانارکی، زهرا،  .33

تان قم( عه موردی اسههه طال گذار )م های اولین کنفرانس مل. در زنجیره ارزش پرورش مرغ تخم کار ی راه

سفند  33 ،، منابع طبیعی و محیط زیستدستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، 5935ا

 ایران-وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری, تیران

 دنیا در گیاهی بیداش  مدیری  اطالعات های نظام بر تحلیلی .(5935. و انصاری، الف. )کرمی دهکردی، الف .33

،  دانشگاه 5935میرماه  33و  33، کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. ایران کشاورزی ترویج برای هایی درس و

 محقق اردبیلی.

صطفوی، س. و  .33 ص  و پنج  .(5935. )کرمی دهکردی، الفم شت سیر  شاورزی در م ستا و ک مروری بر جایگاه رو

سعه در ایران.  ستعدادهای همایش ملی مدیریتساله برنامه ریزی تو شاورزی در پرتو  سرمایه و ا ک

 .5935ماه  آبان 55و  53- صنعت و تجارت در استان زنجان

تاثیر سهههرمایه های اجتماعی بر موفقی  تعاونی های  .(5935.، موحد، م. )کرمی دهکردی، الفصهههافی، ی.،  .33

سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و  همایش ملی مدیریتکشاورزی در استان زنجان. 

 .5935ماه  آبان 55و  53 ،تان زنجانتجارت در اس

بر موفقی  تعاونی های  انسهههانیتاثیر سهههرمایه های  .(5935، موحد، م. )کرمی دهکردی، الف.صهههافی، ی.،  .35

سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و  همایش ملی مدیریتکشاورزی در استان زنجان. 

 .5935ماه  آبان 55و  53 ،تجارت در استان زنجان

همایش ملی تحلیل حاشیه ی بازاریابی گوش  مرغ در استان قم.  .(5935. )کرمی دهکردی، الفارکی، ز. و ان .33

ستان زنجان مدیریت صنعت و تجارت در ا شاورزی در پرتو  ستعدادهای ک  55و  53 ،سرمایه و ا

 .5935ماه  آبان

سیستمیک به اخالقیات پایداری در کشاورزی.  .(5935. )کرمی دهکردی، الف .39 سومین همایش ملی نگاهی 

 ، دانشگاه زنجان.5935 آبان 9، سهروردی

شتتناستتایی و ارزیابی ارقام . (5935. )لفا ،کرمی دهکردیو  علی ،سههلیمانی، ولی ،ربیعی، سههیدعلی ،حسههینی .31

همایش ملی تنوع (. زنجانمحلی انگور با استتتفاده از صتتفات مورفولوژیک در منطقه ی ابهر )استتتان 

 ، دانشگاه ارومیه.زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

نقش تروج کشتتاورزی در زنجیره ارزش پرورش طیور: مطالعه  (.5935) کرمی دهکردی، الف.انارکی، ز. و  .31

شاورزی و منابع طبیعی. موردی در استتتان قم   شتتهریور 15-17، کنگره علوم ترویج و آموزش ک

 کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.، 1551
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تحلیل چالشتتهای درونی و بیرونی خانوارهای روستتتایی در  .(5935. )کرمی دهکردی، الفکریمی، ک. و  .33

ستان  شهر ستای قوزلو در  بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و نقش ترویج در آن: مطالعه موردی در رو

شان شاورزی و منابع طبیعی کنگره علوم ترویج و. ماهن ، کرج، 1551 شهریور 15-17، آموزش ک

 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

بر تاثیر رهیافت  یتحلیل .(5935) .ب، شههمشههیرگر، ف.، صههراف معیری، ح. و قمرزاده، .کرمی دهکردی، الف .33

شاورزی پایدار در دن سیدن به ک سه در مزرعه به عنوان گامی موثر جهت ر ستان مدر یا و تجارب آن در ا

ستان شاورزی و منابع طبیعی. خوز ، کرج، 1551 شهریور 15-17، کنگره علوم ترویج و آموزش ک

 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

سازی خدمات فنی و  .(5935. )کرمی دهکردی، الفقادری، ن.، نوری، م. و  .33 صی  صو سی مانع های خ برر

  ،کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی. رستان زنجانمشاوره ای کشاورزی در شه

 ، کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.1551 شهریور 17-15

آبی های آبیاری نوین، مشههكل کمآیا بكارگیری سههیسههتم(. 5935. )کرمی دهکردی، الفمصههطفوی، س. و  .33

اولین همایش ملی . های زنجان و خدابنده(کشاورزان شیرستان)مطالعه موردی:  کشاورزان را حل نموده اس ؟

ستتتازمان –موستتتستتته تحقیقات خاک و آب ، کرج، 7527خردادماه  70-2. مدیریت آب در مزرعه

 .تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

های گردشگری  محیطی گسترش فعالی  بررسی پیامدهای زیس (. 5935. )کرمی دهکردی، الفمصطفوی، س. و  .33

ش در  ستان زنجان د ست ملی کنفرانسدومین . سیرین ا ش  اردیبی ،برنامه ریزی و مدیریت محیط زی

 ، دانشگاه تیران.5935

 نخستین. درآمدی بر نظامیای بازاریابی مواد غذایی(. 5933) کرمی دهکردی، اسماعیلشفیع زاده، حمید و  .35

 ، دانشگاه شیراز.5933دی ماه  3-3، کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

و  (NA) انجمن معتادان گمنام نقش(. 5933، میردوسهه ، خدیجه و جیانی، جالله ). الف، کرمی دهکردی .81

(. در کاهش معضههل اعتیاد در جامعه ) مطالعه موردی در شههیر زنجان (DIC)مرکز گذری کاهش آسههیب 

 تیران، انجمن جامعه شناسی ایران.، 1131، دی ماه های اجتماعی ایرانهمایش ملی آسیب دومین

( اهرم توسعه IWRMمدیری  جامع منابع آب )(. 5933) کرمی دهکردی، ا.مصطفوی، س.، پزشكی راد، غ. و  .39

ستان های شمال غرب کشور .کشاورزی ایران -18، اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی ا

 ، مشكین شیر، دانشگاه پیام نور.1131آبان  13

توسعه کارآفرینی صنایع دستی، نیازمند بستر (. 5933) کرمی دهکردی، اسماعیلیعقوبی، احمد، پویا، میرداد و  .31

شتغال و کارآفرینی در صنایع دستی. سازی فرهنگی آذر  7 -آبان 50 اولین همایش ملی توسعه ا

 ، دانشگاه بیرجند. 7520

ره برداران در مدیری  پایدار حوزه های آبخیز: دانش بی(. 5933و پویا، میرداد ) کرمی دهکردی، اسممماعیل .31

اولین کنگره ملی علوم و . های آبخیز شهههیید رجایی و یانسهههر اسهههتان مازندران مطالعه موردی در حوزه

 .31-33، ص ص زنجان. دانشگاه 1131 شهریورماه 11-13، فناوریهای نوین کشاورزی
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سماعیل .33 س ، خدیجهکرمی دهکردی، ا شارک  مردم در(. 5933) جالله، جیانیو  ، میردو حفاظ  از  اهمی  م

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای . منابع طبیعی )مطالعه موردی روسهههتای طاهرآباد زیر حوزه آبخیز تیم(

 .91-95، ص ص . دانشگاه زنجان1131 شهریورماه 11-13، نوین کشاورزی

یل .33 ماع له و  کرمی دهکردی، اسمم یانی، جال عه ای (. 5933)ج های پژوهش مزر ظام ناوری (FSR)ن : ف

شاورزی. مدیریت در پژوهشتتهای کشتتاورزی  11-13، اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین ک

 .39-53، ص ص . دانشگاه زنجان1131 شهریورماه

سماعیلودادی، الیام و  .33 طرحهای مرتعداری و دیدگاه بهره برداران نستتبت به (. 5933) کرمی دهکردی، ا

باد(اجرای  تای جعفرآ عداری روستتت عه موردی طرح مرت طال اولین کنگره ملی علوم و . این طرحها )م

 .399-393، ص ص . دانشگاه زنجان1131 شهریورماه 11-13، فناوریهای نوین کشاورزی

تعیین عوامل آستتیب پذیری خانوارهای روستتتایی (. 5933) کرمی دهکردی، اسممماعیلودادی، الیام و  .33

 .استفاده از نقشه کشی و ماتریس های زوجی )مطالعه موردی شهرستان اسدآباد(سبزی و صیفی کار با 

، . دانشگاه زنجان1131 شهریورماه 11-13، اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

 .11-15ص ص 

 عوامل تخریب مراتع از دیدگاه(. 5933) کرمی دهکردی، اسممماعیلمنوری فرد، فیض اهلل، صهههالحی، الله و  .33

. 1131شممهریورماه  11-13، اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشــاورزی. روسههتاییان

 .13-13، ص ص دانشگاه زنجان

سماعیل .35 تحلیلی بر رابطه و اهمی  امنی  غذایی و توسههعه پایدار (. 5933و جوانی، خدیجه ) کرمی دهکردی، ا

 دانشگاه بوعلی سینا. .1131تیرماه  16-11دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، . کشاورزی

کاهش فقر روسههتایی با تاکید بر رهیاف  های معیشهه  (. 5933ودادی، الیام )و  کرمی دهکردی، اسممماعیل .33

 . دانشگاه بوعلی سینا.1131تیرماه  16-11دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، . پایدار

تعاونییای کشههاورزی و نقش آنیا بر معیشهه  خانوارهای (. 5933و ودادی، الیام ) کرمی دهکردی، اسممماعیل .39

 . دانشگاه بوعلی سینا.1131تیرماه  16-11دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، . روستایی

های بیرونی با تأکید بر عملكرد نیاد(. 5933) کرمی دهکردی، اسممماعیلجوانی، خدیجه، فراهانی، حسههین و  .31

ستان باالوالی  ترب  حیدریه تعاونی بر پایدار ماندن تولید سعه پاید. زعفران در ده ار دومین همایش ملی تو

 . دانشگاه بوعلی سینا.1131تیرماه  16-11روستایی، 

شكی راد، غ.  .31 صطفوی، س.، پز در ترویج MCDM رویكرد (.5933) کرمی دهکردی، ا.و شعبانعلی فمی، ح. م

ستایی. سعه رو شاورزی و تو سعه  ک ستایی، دومین همایش ملی تو . 1131تیرماه  16-11پایدار رو

 دانشگاه بوعلی سینا.

شكی راد، غ. و  .33 صطفوی، س.، پز ستم های (. 5933. )کرمی دهکردی، ام سی سعه  عوامل موثر بر پذیرش و تو

های کاربردی منابع کنفرانس ملی پژوهشدومین . MCDM آبیاری نوین در اسههتان زنجان با رویكرد

 . 1555 اردیبهشت 15و  17، آب ایران

(. وضههعی  اقتصههادی تولید زعفران. 5933و جوانی، خدیجه ) کرمی دهکردی، اسممماعیلفراهانی، حسههین،  .33

 .شهرستان قائنات -خراسان جنوبی. 1183آبان ماه  11و  11جشنواره طالی سبز. 
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سماعیل، یدکرمی دهکر .33 شان، ثریا ، ا ستین ف صمیم (. 5933)آ شت پایدار و ت ستایی در معی نقش زنان رو

  ،سومين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران. ری های امور خانوارگی

 مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد. .1811اسفندماه  11و  11

یان در مورد تکنولوژی های (. 5933) اسممماعیل، یدکرمی دهکر .33 یازهای ترویجی روستتتتای دانش و ن

چهارمین کنفرانس سراسری . اسفندقه در استان کرمانحفاظت از آب و خاک در مدیریت حوزه آبخیز 

 ،دانشتتتکده کشتتتاورزیکرمان،  ،1577آذرماه  11و  11، کرمان آبخیزداری و مدیریت آب و خاک

 .باهنر کرماندانشگاه 

بررسی قابلیت بهره برداری از باغات در کاهش فشار (. 5933)و کریمی، کبری  اسماعیل، یدکرمی دهکر .533

-3،  همایش ملی اصالح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی. روستای قوزلوروی مراتع در 

 .دانشگاه رازی ،دانشکده کشاورزیکرمانشاه، ، 1577آذر ماه  1

سماعیل، یدکرمی دهکر .535 سی، لیال، ا سمیه و عبا شان، ثریا، ده حقی،  ستین ف بهره برداری از آب (. 5933) آ

شاورزی و . هاچالش و فرصتتت  های زیر زمینی در ایران: صرف در ک صالح الگوی م همایش ملی ا

  .دانشگاه رازی ،دانشکده کشاورزیکرمانشاه، ، 1577آذر ماه  1-3،  منابع طبیعی

یازهای یادگیری 5933و فرخی، صهههفا ) اسممماعیل، یدکرمی دهکر .533 یدار حوزه های آبخیز و ن (. مدیری  پا

 30 ،مایش ملی توسممعه پایدار روسممتایینخسممتین هروسههتاییان: مطالعه موردی در حوزه آبخیز فش. 

 ، کرمانشاه، دانشكده کشاورزی دانشگاه رازی.5933ماه اردیبیش 

سماعیل، یدکرمی دهکر .155 چالش های مهم کشتتاورزی و منابع طبیعی و رستتالت نوین  (.1573) ا

ــعه کارآفرینی در  .ترویج و آموزشتتتهای کاربردی در مدیریت پایدار این چالش ها همایش ملی توس

شاورزی -آموزش های علمی ستتازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشتتاورزی، موستتستته . کاربردی ک

 .1573دی ماه  1-5مشهد،  -آموزش عالی علمی کاربردی

104. KaramiDehkordi, E (2001). Research, Extension and Farmer’s Participation. In 

Symposium of the Research, Extension and Farmer’s Participation. Deputy of 

Extension and Farming Systems, Ministry of Agricultural Jahad, Iran (in Persian). 

105. KaramiDehkordi, E. & Moghadas, Sh. (2001). A Case Study of Shemiranat Group 

as a NGO in Rural Development. Symposium of Non-Governmental 

Organizations in Agricultural and Rural Sector. Extension and Farming Systems 

Deputy, Ministry of Agricultural Jahad, Iran (in Persian). 

 

 دستاوردهای فعالیت های اجرایی

 مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی

  و توسعه روستاییارتقای گروه از ترویج و آموزش کشاورزی به گروه ترویج، ارتباطات 

  نفر هیات علمی جدید در گروه 3جذب 

  ایجاد دوره های دکتری و کارشناسی ارشد در رشته های توسعه روستایی، توسعه کشاورزی و ترویج

 و آموزش کشاورزی

 تجهیز و راه اندازی کارگاهها و آزمایشگاهها 
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 برگزاری کنفرانس های بین المللی و ملی به عنوان دبیر علمی 

 کاریهای علمی بین المللی دانشگاهمدیر هم

  ایجاد و ارتقای ستتاختار بخش بین الملل دانشتتگاه از مستتئول به اداره، گروه و مدیریت همکاریهای

 علمی بین المللی

  تفاهم نامه همکاری های علمی بین المللی با دانشگاههای مختلف دنیا 35عقد بیش از 

  طرح پژوهشی بین المللی 15عقد بیش از 

 دوره دکتری مشترک 1زی راه اندا 

 تسهیل سفرها، کنفرانس ها، فرصت های مطالعاتی، ماموریت های پژوهشی استادان و دانشجویان 

  کارگاه بین المللی مشترک با متخصصان و دانشگاهیان در دانشگاه 155برگزاری بیش از 

  استاد و متخصص از خارج از کشور به دانشگاه 555تسهیل ورود بیش از 

  دانشجویان بین المللی تسهیل جذب 

 برگزاری نمایشگاهها در خارج از کشور برای معرفی دانشگاه 

 بازدید ها و نشست های رسمی در دانشگههای خارج از کشور 

 تسهیل انتشارات مشترک 

  ساله بین الملل دانشگاه15تهیه برنامه راهبردی 

  در ستتال  1بین دانشتتگاههای نوع ارتقای جایگاه بین المللی دانشتتگاه به عنوان برترین دانشتتگاه در

و هشتمین رتبه در بخش بین الملل بین دانشگاههای کشور بر اساس رتبه بندی تایمز و ای  1551

 اس سی

  توسعه پایدار در بخش آکادمیک سازمان ملل 13ارتقای دانشگاه زنجان به عنوان هاب آرمان 

  بندی گرین متریک و عضتتتو هیات ارتقای دانشتتتگاه زنجان به عنوان هماهنگ کننده ملی در رتبه

 مدیره آن شبکه

  گرین متریک در دنیا 35ارتقای دانشگاه زنجان در رتبه 

  در حیطه کشاورزی و منابع طبیعی 1515فرد کانونی ملی در برنامه افق 

 

 

  


