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 مجری عناوین طرح یا پروژه

 زاده چوبتراش یزک ایسون يپيش بيني منحني رشد گوسفندان کردي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و مقايسه با مدل هاي غيرخط 1

2 
هاي کارآفريني دانشجويان مراکز آموزش جهاد کشاورزي استان هاي خراسان رضوي، مؤثر بر توسعه مهارت عوامل

 فارس و البرز
 یعباس نوروز

3 
موسسه  يمطالعه مورد انيدر دانشجو يليتحص زهيانگ يانجگريبا م يليبرعملکرد تحص يفرا شناخت يآگاه يبررس

 سمنگان ياموزش عال
 راد یراجیا ارسالن

4 
 Serranidae: Epinephelus) انيچرب هامور ماه هايديو اس يبيتقر باتيترک له،يراندمان ف يبررس

coioides) در فصول مختلف سال استان هرمزگان 
 یاسمی مهران

5 
آن به  يو فرآورده ها ديبه منظورباالبردن تول اياستو اهيگ ييايميوشيب هاييژگياثر بستر کشت بر رشد و و يبررس

 يولياستو يقندها ژهيو
 یاصغر ربابه

6 
: ي)مطالعه مورد انيدر دانشجو يعلم تيو خالق تيدر ارتباط با انواع شخص تيخالق يهاسبک ياواسطه نقش

 سمنگان( يمؤسسه آموزش عال
 راد یراجیا ارسالن

 دقت دستگاه کودکار چهار رديفه نرخ متغير با کاهش زمان پاسخ آن ارتقاء 7
صداقت  یمرتض دیس

 ینیحس

 شکاریپ دیجمش يتيو جنس ينژاد يصدا در اسب و تفاوت ها ديتول يبررس 8

 یصائب یهاد يينايب نيماش يبرداشت غالت بر اساس فناور نيعرض برش هد کمبا نييتع 9

 یمانیشهرام مقدس فر ييزنان روستا ياقتصاد يو توانمند سازيتيدرظرف يررسميغ هاينقش آموزش 10

 یاصغر ربابه يو تنش خشک کيارگان يدربستر کشت کودها يگل مغرب اهيگ يو رشد ييايميوشيب يهايژگيو يبررس 11

12 
و  يخون يبر عملکرد ، فراسنجه ها  رهياشباع  محافظت شده به ج رياشباع و غ هايياثر افزودن  چرب يبررس

 نيهلشتا هايشکمبه گوساله
 یراث یمناف نیحس

13 
هاي متوسطه و کاردانش کشاورزي دراستان عوامل موثر بر انگيزه جوانان روستايي جهت جذب در آموزش بررسي

 کرمانشاه
 ینعمت عادل

14 
سانن و  يبزها يو آبستن يزود هنگام  فحل صيجهت تشخ رياستروژن و پروژسترون ش يهورمونها زانيم يبررس

 جيرا يکهايتکن ريآن با سا سهيمقا
 درنژادیح دهیارک

15 
 دگاهياز د يجهادکشاورز يو مهارت کاربردي – يعلم يموسسه آموزش عال يدرس يهاکتاب ياثربخش يبررس

 انيپروژه دانشجو
 یموریت مهرداد

 یصادق احمد ياکسترود شده ماه يغذا يفيو ک يکيزيبر خواص ف يعوامل انبار مان ريتاث يبررس 16

 یفیشر یعل محمد )ره(ينيامام خم يبر رفتار نوآورانه  کارکنان مرکز آموزش عال ياخالق ينقش رهبر يبررس 17

 یرضوان نیحس محمدي در گرگانگل يهاپيژنوت يفيو ک يکمپوست بر عملکرد کم يسطوح مختلف ورم ريتاث 18

 منفرد نوذر در   استان بوشهر کيارگان يمرتبط با کشاورز يبهره برداران کشاورز يمهارت آموز يدوره ها يآموزش يازسنجين 19

20 
عوامل  دگاهياز د يجهادکشاوز يکاربرد- يمراکز آموزش علم ليتحص نيکار ح يهاپروژه ياثربخش يبررس

 مشارکت کننده در پروژه
 یمخبر دزفول عبداله



ف
ردی
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 یفاضل فاضل دیس

 یکاحک

23 
عصاره گياهان دارويي کاسني ، گلپر ، وارنگ بو ، بومادران زرد کوهي ،بابونه ،رازيانه و درمنه کوهي، بارهنگ ،  تاثير

 سير کوهي و شوال ايران بر رشد قارچ هاي پاتوژن
 یصابر درضایس
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و  يخون يبر عملکرد ، فراسنجه ها  رهياشباع  محافظت شده به ج رياشباع و غ هايياثر افزودن  چرب يبررس

 نيهلشتا هايشکمبه گوساله
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27 
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29 
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