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  )1389 رمه (چهارم  شماره-سال اول  ،بیرجند  دانشگاهکشاورزي دانشکده حوزه پژوهشیبرنامه داخلی خ

 نام آنکه جان را فکرت آموخته ب
  دیباچه

رنامه در ماههاي مرداد و شهریور خب.  شمارة آگروکپی را پیش رو داریدچهارمینبا استعانت از خداوند متعال و همفکري همکاران محترم    
 منتظر پیشنهادها همچنان.  و دانش آموختگی از این مرحله شدندع اما تعداد زیادي از دانشجویان کارشناسی ارشد موفق به دفا.چاپ نشد

  سئول پژوهشی و تحصیالت تکمیلیم، آرش امیديدکتر                                                                              .و انتقادهاي ارزنده شما خواهیم بود
  پژوهشی و تحصیالت تکمیلی  حوزهاسامی، شماره تلفن و ایمیل اعضاي

  www.arashomidi.com:     وب سایت arashomidi2@yahoo.com-)215داخلی  (0561-2254056-آرش امیدي .1
  mj_farzin @yahoo.com-)217داخلی  (0561-2254056-مجید فرزین .2
  sshahbeigi@yahoo.com-)283داخلی  (0561-2254041-ستاره شاهبیگی .3

 نهایی پژوهشیطرح 
  پروتئین ت  براي صف با تابعیت ثابت و تصادفی در ارزیابی ژنتیکی گاوهاي هلشتاین استان خراسان رضويآقاي دکتر باشتنی با عنوان مقایسه دو مدل روز آزمون طرح پژوهشی

   طرحتمدیدتصویب 
   و تراوش در سد بشگزي شهرستان سربیشهپایپینگ  عنوان بررسی پایداري پروژه خاکی آبخیزداري در برابرشهیدي باآقاي دکتر طرح پژوهشی 

  شرکت در همایش
در کنفرانس   اعضاي هیأت علمی گروه محیط زیست نژادخلیل و مهندس محمدرضازادهعلیرضا پور خباز و آقاي دکتر سید سعید احمديآقاي دکتر شرکت 

   تهران89،سلکو، آبان ماه 
  کتاب

تغییر عنوان کتاب تألیف -تالیف کتاب اصول علمی و عملی پرورش زنبور عسل توسط آقاي مهندس محمدرضااصغري عضو هیأت علمی گروه علوم دامی      
شده توسط آقاي تألیف تغییر عنوان کتاب -" اصول زراعت" به" مبانی زراعت"ازشده توسط آقاي دکتر محمدعلی بهدانی عضو هیأت علمی گروه زراعت 

 Air pllouthon and impact onترجمه کتاب-هاي نوین در تغذیه گاو شیري به تغذیه گاو شیريدکتر باشتنی عضو هیأت علمی گروه علوم دامی از یافته

plant grwth زیست با عنوان فارسی آلودگی هوا و اثر آن بر رشد گیاهان توسط آقاي دکتر پور خباز عضو هیأت علمی گروه محیط  
  پایان نامه دفاع شده

هاي گوشتی در شرایط تنش گرمایی  باعنوان بررسی سطوح مختلف لیزین و متیونین بر عملکرد و پارامترهاي خونی جوجهمسعود سلیمیآقاي پایان نامه 
   14/6/89 ،تاریخ دفاع
هـاي گوشـتی،تاریخ    و مکمل الیزین بر عملکـرد تولیـد جوجـه    باعنوان اثر سطوح مختلف کنجاله پنبه دانه     آبادسعید معصومی خلیل  آقاي  پایان نامه   

  14/6/89دفاع
، اي در گاوهـاي شـیرده   تغذیهرفتارهايبر عملکرد و ) TMRs(هاي کامالً مخلوط باعنوان تأثیر شکل فیزیکی جیره  شمساییحاجمهريخانم  پایان نامه   

  14/6/89دفاعتاریخ
یر استفاده از تفاله انار بر ترکیب اسیدهاي چرب و غلظت اسـیدهاي چـرب کنژوگـه شـیربزهاي آمیختـه           باعنوان تأث  مدرسیجاللسیدآقايپایان نامه   

  27/6/89جنوبی،تاریخ دفاع خراسان
هـاي شـیري   شـده برعملکـرد و سـن از شـیرگیري گوسـاله     لتـک زده غشـده و   باعنوان تأثیر استفاده از دانه جو بخار داده        پاکاراحسان آقايپایان نامه   

  28/6/89دفاعهلشتاین،تاریخ
-آبـاد کـارون  ه بهشتضمطالعه موردي حو( بررواناب رودخانه SDSMگانه خطیطعیت مدل چندق باعنوان بررسی عدم محمدرضافرزانهآقاي پایان نامه 

  29/6/89دفاع،تاریخ)،ایرانشمالی
-سربیـشه،تاریخ سازي شرایط حذف در خطوط آبرسانی،مطالعه موردي قنات روسـتاي اسفزارشهرسـتان   باعنوان بهینهمقدمدکاردانحمیآقايپایان نامه  

  5/7/89دفاع
 GIS درمحـیط AHPاسـتفاده از متـدفازي و   یابی مراکز توسعه صنعتی مبتنی بر اصول توسـعه پایـداربا   باعنوان مکانزادهحاجیفاطمه خانمپایان نامه  

  11/7/89دفاع،تاریخ)العه موردي شهرستان بیرجندمط(
  13/7/89دفاع باعنوان بررسی اثر کود گوگرد برخصوصیات کمی وکیفی گلرنگ بهاره،تاریخزهراییفاطمهسیدهخانمپایان نامه 
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  پیشنهادات

   گروه زراعت استفاده از دانشگاه اوهایو آمریکا جهتDVDرید تعدادي  خ- نامگذاري آزمایشگاه لیمنولوژي و آکواریوم به نام روانشاد دکتر محمد ابراهیم پور کاسمانی
  

  هاي هفته پژوهشبرنامه
  برداري از وب سایت دانشکده بهره-3برگزاري همایش داخلی پژوهش، استاد، دانشجو -2سخنرانی اساتید -1
  

  اولین همایش پژوهش، استاد، دانشجواطالعات در مورد 
  نشگاه بیرجند،  دانشکده کشاورزي دا:مکان
  )دي 9الی  4 (1389 هفته پژوهش سال :زمان

   موضوع پایان نامه، ارائه پایان نامه دانشجوي کارشناسی ارشد : همایش موضوع
   پوستر:نحوه ارائه

  1389 آذر 15 :مهلت ارسال مقاله کامل
ش، تقویت ارتباط استاد و دانشجو در انجام پژوهش، ارائه یافته هاي  ایجاد شور و اشتیاق به پژوهش، آموزش نحوه آماده سازي و ارائه مقاله در همای:هدف

  پژوهشی پایان نامه هاي دوره کارشناسی ارشد
   رئیس دانشکده:رئیس همایش

   مسئول امور پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده:دبیر همایش
   2254056: حوزه پژوهشی دانشکده کشاورزي، تلفن: دبیرخانه همایش

  :توضیحات
 صفحه اي مطابق 4مقاله کامل .  همایش تنها دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و اساتید آنها در دانشکده کشاورزي می باشند دررکت کنندگان ش

هنما و داوري اولیه توسط استاد را. با راهنمائی استاد راهنما و مشاور پایان نامه تهیه می گردد) www.arashomidi.com(دستورالعمل موجود در وبسایت 
که مرتبط با موضوع پایان نامه اش باشد به همایش ارائه هر دانشجو می تواند تنها یک مقاله . سپس داوري نهائی توسط هیات داوران انجام خواهد گرفت

 براي شرکت شده و مقاله کامل در کتاب الکترونیک همایش چاپ. تمامی مقاالت پذیرفته شده به صورت پوستر در هفته پژوهش ارائه خواهند شد. دهد
  .کنندگان گواهی حضور و ارائه مقاله صادر می گردد

  
  

پژوهش 

استاد

دانشجو

اولین همایش پژوهش، استاد، دانشجو    
1389دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند، هفته پژوهش سال        

  
  
  

  تماس با خبرنامه
   دکتر آرش امیدي97175-331: صندوق پستی)  جاده کرمان5کیلومتر ( پردیس امیرآباد - دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند-بیرجند :نشانی پستی

 arashomidi2@yahoo.com :ایمیل    0561-2254060 :نمابر    0561-2254056 :تلفن

 
 


