
بسمه تعالی

بنديزمانبرنامه
ساالنه اقتصادکشاورزيسه ازدهمین کنفرانس دو

با عنوان

تحول در
ها و مدیریت کشاورزي ایرانسیاست

1400خرداد 12-11

کردستاندانشگاه 
علوم هاي شیراز، فردوسی مشهد، با همکاري دانشگاه

خوزستانکشاورزي و منابع طبیعی ساري و 



11/03/1400شنبه صبح سه
افتتاحیه

10:35تا 8:00ساعت 
تاالر مجازيآدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae10
دانشگاه کردستان

مدت زمان ساعتبرنامه
به دقیقه

8:10010تا 8:00قرائت قرآن و پخش سرود ملی
رییس محترم انجمن دکتر حسینی جناب آقاي آمدگویی سخنرانی و خوش

اقتصادکشاورزي ایران 
8:2010تا 8:10

محترم استاناستاندارنیامهندس مرادجناب آقاي آمدگوییسخنرانی و خوش
کردستان

8:3010تا 8:20

9:0030تا 8:30)معاون اول محترم رئیس جمهورجهانگیري(جناب آقاي دکتر سخنرانی 
9:3030تا 9:00دکتر خاوازي (وزیر محترم جهادکشاورزي)جناب آقاي سخنرانی 

مجمع تشخیص مصلحت محترم عضو سخنرانی جناب آقاي دکتر آقامحمدي (
نظام)

10:0030تا 9:30

ریاست محترم دانشگاه جناب آقاي دکتر صادقی آمدگویی سخنرانی و خوش
کردستان

10:1010تا 10:00

10:155تا 10:10پخش کلیپ و نماهنگ 
دبیر محترم علمی جناب آقاي  دکتر قربانی آمدگویی و سخنرانی خوش

کنفرانس 
10:2510تا 10:15

دبیر محترم اجرایی جناب آقاي دکتر قادرزاده آمدگویی و ارائه گزارش خوش
کنفرانس 

10:3510تا 10:25

صبح11:00-10:35استراحت 



11/03/1400شنبه صبح سهملی تخصصی پنل جدول 

12:30تا 11:00ساعت 

ملیتخصصی پنل
تاالر مجازي  آدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae9
دانشگاه کردستان

مدت زمان به دقیقهساعتعنوان 
اندازها، ایران: چشمتحول در مدیریت کشاورزي 

هاتهدیدها و فرصت
12:3090تا 11:00

(استاد دانشگاه تهران)دکتر سید صفدر حسینیرئیس پنل
عنواناعضاي پنل

)کلیديدکتر نجفی (ارائه مقاله
الگوي تحول در ساختار مدیریتی کشاورزي در ایران

استاد دانشگاه شیراز

زیست مجلس و محیط، منابع طبیعیکشاورزي، آبرئیس کمیسیون نژاددکتر ساداتی
شوراي اسالمی

قائم مقام وزیر جهادکشاورزيمهندس کشاورز
معاون امور تولیدي سازمان برنامه و بودجه کشورر عدلتدک

مشاورعالی و رییس شوراي مشاورین وزیر جهادکشاورزيدکتر زند
امور ساختارهاي سازمانی رییس سابق دانشگاه تربیت مدرس و دانشیاردکتر مرتضوي

تحول اداري وزارت نوسازي و مرکز مدیر کل سازمان برنامه و بودجه و 
جهادکشاورزي



11/03/1400شنبه اي بعد از ظهر سهمنطقهتخصصی پنلجدول 

14:00تا 12:30ساعت 
ايپنل تخصصی منطقه

تاالر مجازي  آدرس
https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae11

دانشگاه کردستان
مدت زمان به دقیقهساعتعنوان پنل
در بخش ITوIOTبیمه و توسعه کشاورزي و 
کشاورزي

14:0090تا 12:30

)استادیار دانشگاه کردستان(دکتر محمود حاجی رحیمیرئیس پنل
عنواناعضاي پنل

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزي ایران حسن نژاددکتر 
مدیرعامل بانک کشاورزي استان کردستانمهندس فهیمی
استان کردستانمعاون صندوق بیمه کشاورزيمهندس حیدري

دانشیار دانشگاه کردستان قادرزاده دکتر 
استان کردستانکارشناس صندوق بیمه کشاورزي امهندس احمدي

دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي دانشگاه کردستانمهندس صیدي مراديخانم 
(دبیر جلسه)



ايپنل تخصصی منطقه
تاالر مجازيآدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae12
دانشگاه کردستان

مدت زمان به دقیقهساعتعنوان پنل
14:0090تا 12:30هاي کشاورزيارزیابی اقتصادي و  اثربخشی طرح

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و (دکتر محمدحسین سدريرئیس پنل
)منابع طبیعی استان کردستان

عنواناعضاي پنل
دانشیار دانشگاه کردستاندکتر قادرزاده

استان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعیاستادیاربهرامیدکتر 
کردستان

استان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعیاستادیار دکتر کرمی
کردستان

استان طبیعیمنابعوکشاورزيآموزشوتحقیقاتمرکزاستادیاردکتر روحی
کردستان

استان کردستانتحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعیمرکز محققمهندس توپچی
کشاورز نمونهآقاي محمدي 

دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي دانشگاه کردستانمهندس سلیمیخانم 
(دبیر جلسه)



ايمنطقهتخصصی پنل 
تاالر مجازي  آدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae5
شیرازدانشگاه 

مدت زمان به دقیقهساعتعنوان پنل
هاي استان فارس و مدیریت جامع وضعیت تاالب

ها و ها همراه با استراتژيحفاظت از آن
راهکارهاي عملی 

14:0090تا 12:30

منصور زیبایی (استاد دانشگاه شیراز)دکتر رئیس پنل
عنواناعضاي پنل

دانشگاه شیرازاستادرئیسیدکتر
دانشگاه شیرازدانشیاردکتر پور قاسمی

هاي استان دانشگاه شیراز و عضو ستاد هماهنگی و مدیریت تاالباستاددکتر نوشادي
فارس

احیاي دریاچه ارومیهستاد واحد هیدروانفورماتیک مدیر نگارچهرهدکتر 
زیست استان فارس و دبیر ستاد هماهنگی و مدیریت مدیرکل محیطدکتر ظهرابی

هاي استان فارستاالب
ايمدیره شرکت سهامی آب منطقهتئمدیر عامل و رئیس هیمهندس دهقان
استادیار دانشگاه شیرازدکتر طرازکار



ايمنطقهتخصصی پنل 
تاالر مجازي  آدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae3
علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشگاه 

مدت زمان به دقیقهساعتعنوان پنل
منابعاراضیکاربريتغییراقتصاديهايپیامد

...)وبیابانیاراضیها،تاالبمراتع،ها،جنگل(طبیعی
14:0090تا 12:30

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع (دکتر سید مجتبی مجاوریانرئیس پنل
)طبیعی ساري

عنواناعضاي پنل
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريرنژادیامدکتر 

دانشیار دانشگاه تربیت مدرسدکتر نجفی علمدارلو
رئیس سازمان امور اراضی کشوراورنگیمهندس 

مدیرکل اراضی استان مازندراندرخشانمهندس
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري مازندرانمهر		مقیمیمهندس



ايتخصصی منطقهپنل 
تاالر مجازي  آدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae1
فردوسی مشهددانشگاه 

مدت زمان به دقیقهساعتعنوان پنل
زنجیره ارزش محصوالت کشاورزي استراتژیک 

رضوياستان خراسان 
14:0090تا 12:30

)فردوسی مشهداستاد دانشگاه (دکتر علیرضا کرباسیرئیس پنل
عنواناعضاي پنل

ریزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه هاي برنامهرئیس مؤسسه پژوهشرادکیانیدکتر 
روستایی

جهاد کشاورزي استان خراسان رضويسازمان رئیس مهندس اورانی
مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزيرضوي خبیرمهندس 

مهندس کافی
دام، کارخانجات خوراكهاي تعاونی کشاورزي شرکتمدیر عامل اتحادیه 

خراسان رضويآبزیانو طیور

14:30-14:00نماز و ناهار و استراحت 



11/03/1400شنبه ظهر روز سهازبعد
16:00تا 14:30ساعت 

)مدیریت کشاورزيها، ساختارها و سیاست-کشاورزيکرونا و اقتصاد( ارائه مقاالت 
تاالر مجازيآدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae11
دانشگاه  کردستان

مدت زمان به ساعتدهندهارائهعنوان مقاله
دقیقه

: اقتصادکشاورزيبرکروناویروسپاندمیپیامدهايتحلیل
کردستاناستانگوشتیمرغداريصنعتمطالعه

14:5020تا 14:30رحیمیحاجیمحمود

درخانوارهاغذاییامنیتبردرآمديسطوحاثرارزیابی
تهراناستان

، *يزاده خوشرودشعبانيمهد
يکناريرضا اسفنجار، جاودانمیابراه

15:1020تا 14:50

درگندمزیرکشتسطحبرتضمینیخریدسیاستتاثیر
شرقیآذربایجاناستان

محمددشتی،قادر،*خلجیهادي
زادهقهرمان

15:3020تا 15:10

ارپایدتوسعههايشاخصبرقنواتاحیايتأثیربررسی
)کاشمرمنطقهمورديمطالعه(روستایی 

،*یناصر شاهنوش،پوريانصاررایسم
یمحمد قربان،یمحمود دانشور کاخک

15:5020تا 15:30

16:0010تا 15:50بندي مقاالتجمع



)توسعه کشاورزيهاي برنامهو هاتحول در سیاست(ارائه مقاالت 
تاالر مجازيآدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae5
دانشگاه  شیراز

زمان به مدت ساعتدهندهارائهعنوان مقاله
دقیقه

: خانوارفقرومراتعپایداريبرهاسرمایهومعیشتیتاثیرراهبردهاي
واقعیتجایگزینتحلیل

14:5020تا 14:30زیباییمنصور،*غزالیسمانه

رنجبر هرهطا، *يفاطمه مجتهدکشاورزيمحصوالتبرانرژيهايحاملهايشوكاثربررسی
ملکشاه

15:1020تا 14:50

دراقتصاديرشدوصادراتانرژي،مصرفبینرابطهتحلیل
ایراناقتصاديهايبخش

حامد ، *کشاورزنینگ،زادهیتورج عل
آبادبستانيرضا شاکری،عیرف

15:3020تا 15:10

درشهريروستاهايمهاجرتبرآناثراتوروستاییدرآمدتوزیع
ایران

هیمرض، انیمحمدرضا مهدودیس
*ياریاسفند

15:5020تا 15:30

16:0010تا 15:50جمع بندي مقاالت

تاالر مجازيآدرس
https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae6

دانشگاه  شیراز
مدت زمان به ساعتدهندهارائهعنوان مقاله

دقیقه
درکنندهمصرفوتولیدکنندهازحمایتهايسیاستنقش

ایراندرمرغگوشتبازارحاشیه
صفدر دیس، زیپور کهراتابک کاظم

ینیالهام مهرپرور حس، *ینیحس
14:5020تا 14:30

رفاهبرلبنیهايفرآوردهقیمتتغییراتآثارتحلیل
ایراندرکنندگانمصرفوتولیدکنندگان

15:1020تا 14:50پوریعلنایم، *زادنیجواد حس

صنایعهايشرکتسهامقیمتبینیپیشهايروشارزیابی
تهرانبهاداراوراقبورسدرغذایی

سامان ، *يکاسگرینیحسيدهادیس
یائیض

15:3020تا 15:10

بازاقتصادسناریوهايتحتپنبهتحقیقاتاقتصاديآثارارزیابی
بستهو

نورمحمد ، انیمنصورنیالدنجم
محمود ،یائیسامان ضار،یآب

*يمحمددیحم،یاحمدپور برازجان

15:5020تا 15:30

16:0010تا 15:50جمع بندي مقاالت



)اقتصاد تولید و مدیریت  کشاورزيتحول در (ارائه مقاالت 

تاالر مجازيآدرس
https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae7

خوزستانعلوم کشاورزي و منابع طبیعیدانشگاه 
مدت زمان به دقیقهساعتدهندهارائهعنوان مقاله

باغیوزراعیمحصوالتايمنطقهبهینهکشتالگويتدوین
)راهکارهاوهاچالش(ایراندر

مصطفی،*شاهیعبدعباس
آهنیالههآبادي،نجفمردانی

14:5020تا 14:30

بذر دریدروپرایمینگهونشاءکشتاقتصاديبررسی
ايدانهذرتدربذرمرسومکشتبامقایسه

15:1020تا 14:50ماهرخعلی،*اسديهرمز

هايزمینکاربريتغییرازجلوگیريبرايبازارمکانیزمطراحی
مورديمطالعه(هابازينظریهازاستفادهباشالیزاري
)نوشهرشهرستان

،*اشراقیفرشیدکرمانی،علیرضا
جوالییرامتین

15:3020تا 15:10

تئوريرویکردبابنیاندانشکشاورزيتحققالگويطراحی
)کرمانشاهاستان: مورديمطالعه(ايزمینه

سیدمحمدباقرنژاد،علیزهرا
زالینادراللهی،فتحجمال،*نجفی

15:5020تا 15:30

1610تا 15:50بندي مقاالتجمع

تاالر مجازيآدرس
https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae8

خوزستانعلوم کشاورزي و منابع طبیعیدانشگاه 
مدت زمان ساعتدهندهارائهعنوان مقاله

به دقیقه
وخودکفامزارعمقابلدرمحوروارداتسردآبیمزارعکارایی

آالقزلزدهچشمتخمنهادهتهیهدرخودکفانیمه
،*موسويالهحبیبسیدکیا،اسديهیوا

علمدارلونجفیحامدخلیلیان،صادق
14:5020تا 14:30

زیراقلیمواقلیمدرمنتخبکشاورزيمحصوالتعملکردبررسی
ایراندر

حسندوراندیش،آرشزارعی،نسیبه
صابونیصبوحیمحمود،*بخشیعلی

15:1020تا 14:50

شرایطتحتزراعیمحصوالتبهنژاديتحقیقاتگذارياولویت
خوزستاناستاندرریسک

15:3020تا 15:10ارینورمحمد آب

سازمانفنیدانشواگذارياجتماعی-اقتصاديمنافعارزیابی
خصوصیبخشبهکشاورزيترویجوآموزشتحقیقات،

محمدصداقت،رضا،*رحمانیالهصفت
تورجیرضا

15:5020تا 15:30

16:0010تا 15:50بندي مقاالتجمع



)تحول در اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست(ارائه مقاالت 
تاالر مجازيآدرس

/12ciae3chhttps://meet.uok.ac.ir/
ساريعلوم کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه 

مدت زمان به ساعتدهندهارائهعنوان مقاله
دقیقه

دراورمیهدریاچهبهارسرودخانهآبانتقالپیامدهايارزیابی
مغاندشت

،ینیساره حس،ينعمت حجاز
رنژادیامدیحم

14:5020تا 14:30

گندم،تولیدبرکربناکسیدديانتشارواقلیمتغییراتاثرات
همداناستانمورديمطالعه

،*ذوقیسلطانیاحمد
رحیمیحاجیمحمود

15:1020تا 14:50

هاياقداماجرايبهنسبتاولیهاعتمادایجادبرموثرعواملبررسی
: مورديمطالعه(شالیکارانبیندرخاكوآبمنابعازحفاظتی

)گیالناستاننشاء،لشتبخش

محمد،*فریديامیرعلی
حمیدکالشمی،کاوسی

باللیآل

15:3020تا 15:10

بخشدرمحیطیزیستکاراییبافنیکاراییرابطهتحلیل
ایرانکشاورزي

دشتی،قادر،*محمدپورزهرا
زادهقهرمانمحمد

15:5020تا 15:30

16:0010تا 15:50مقاالتبندي جمع

تاالر مجازيآدرس
https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae4

ساريعلوم کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه 
مدت زمان ساعتدهندهارائهعنوان مقاله

به دقیقه
صادق،کیانیدهکیانیمحمدهابررسی نقش بخش کشاورزي در باز توزیع آب میان سایر بخش

علمدارلو،نجفیحامد،*خلیلیان
پوروکیلحسنمحمد

14:5020تا 14:30

نیلوفر،*اردکانیفتاحیاحمدسبزمالیاتازاستفادهباهواآلودگیکاهشراهکار
بستان،یداهللاکبري،علیحاج

سخیفاطمه

15:1020تا 14:50

هايفعالیتازناشیآلودگیرفاهیخساراتپویاییسازيشبیه
ایراناقتصادي

الهسیدنعمت،*روستاابوذر
نجفی،بهاءالدینموسوي،

15:3020تا 15:10

:فارساستانعشایرمعیشتیاستراتژيومرتعتخریب

محیطیزیستواقتصاديپایداريمسئله
15:5020تا 15:30زیباییمنصور،*غزالیسمانه

16:0010تا 15:50مقاالتبندي جمع



بازاریابی و تجارت محصوالت کشاورزي)تحول در (ارائه مقاالت 
تاالر مجازيآدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae1
دانشگاه فردوسی مشهد

مدت زمان به ساعتدهندهارائهعنوان مقاله
دقیقه

بندياولویتوایرانطبیعیعسلصادراتیبازارساختارتحلیل
بازارجذابیتهايشاخصاساسبرهدفکشورهاي

،*رفیعیحامدپور،کاظماتابک
مقامی،قائمطاهرهسیده
قاسمیاحمدنوروزي،حسین

14:5020تا 14:30

بهینهتوزیعدرکشاورزيهاينهادهبازارگاهسامانهنقشبررسی
سویاکنجاله

15:1020تا 14:50روشنیکسپیده

بازارگري درواسطهکاهشراهکارهاييارائهوسنجیامکان
باغیمحصوالت

15:3020تا 15:10رهنماعلی،*مظهريمحمد

کنندگان خیار وارداتی مصرفتسنجش تغییرات ساختاري بر ترجیحا
در فدراسیون روسیه

محمد رضوانی، احمد فتاحی 
اردکانی، یداله بستان، فاطمه

سخی

15:5020تا 15:30

16:0010تا 15:50مقاالتبندي جمع

تاالر مجازيآدرس
https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae2

دانشگاه فردوسی مشهد
مدت زمان به ساعتدهندهارائهعنوان مقاله

دقیقه
بورسدرکشاورزيصنایعسهامبازاربرموثرعواملبررسی

تهراناوراق بهادار
سروش ، *يذریچنیحسریام
رزادیش

14:5020تا 14:30

محصوالتصادراتتوسعهبرموثرعواملبنديرتبهوبررسی
فازيمراتبیسلسلهتحلیلروشازاستفادهباروسیهبازاربهلبنی

امیري،زهرا،* عاشريالناز
کنارياسفنجاريرضا

15:1020تا 14:50

،*غریبیدرهزنديبهارهارگانیکغذاییموادخریدرفتاربازدارندهعواملبررسی
کرباسیعلیرضا

15:3020تا 15:10

فرنگیگوجهربعرضۀزنجیرةدرایرانصادراتیپذیريرقابت
هدفبازارهايدر

،*رفیعیحامدقاسمی،غزاله
حسینیمهرپرورالهام

15:5020تا 15:30

16:0010تا 15:50مقاالتبندي جمع



11/03/1400شنبهملی بعد از ظهر سهتخصصی پنل جدول 

17:30تا 16:00ساعت 

ملیتخصصی پنل 
تاالر مجازي  آدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae9
دانشگاه کردستان

مدت زمان به دقیقهساعتعنوان پنل
مدیریت منابع انسانی تحصیلکرده اقتصاد 

کشاورزي و عملکرد بخش کشاورزي
17:3090تا 16:00

تحقیقات، آموزش و پژوهشی سازماندانشیار(دکتر  شاهرخ شجريرئیس پنل
ترویج کشاورزي و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزي)

عنوانپنلاعضاي 
دهنده مقاله کلیدي)دکتر شجري (ارائه

ویتیریمد،يساختارراتییتغروندریتاثیبررس
عملکردبريکشاورزجهادوزارتی انسانمنابع

رانیايکشاورزبخش

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي و معاون پژوهشی سازماندانشیار
توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزي

و معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریزاستاددکتر حیاتی 
مرکز تحول و نوسازي وزارت جهادکشاورزيرئیس مهندس ورداسبی 
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعیدکتر رمضان نژاد 

استخدامی کشورمدیر امور ساختارهاي سازمانی سازمان امور اداري وپريدکتر شاه
رئیس دفتر آب و کشاورزي سازمان برنامه و بودجهمسجدي دکتر

دانشیار دانشگاه اردکاناردکانیدکتر فتاحی
رئیس سازمان جهادکشاورزي استان کردستانمهندس سپري

18-17:30استراحت 



برنامه

انجمن اقتصاد کشاورزي ایران مجمع عمومی عادي سالیانه

20تا 18ساعت 

تاالر مجازي  آدرس
https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae10

دانشگاه کردستان
مدت زمان به ساعتعنوان برنامه

دقیقه
محترم بازرستوسط 99عملکرد و ترازنامه مالی منتهی به سال ارائه گزارش

انجمن اقتصاد کشاورزي 
18:3030تا 18:00

2090تا 18:30انجام دستور جلسه انتخابات

پایان برنامه هاي روز اول



12/03/1400صبح چهارشنبه هاي برنامه
سخنرانی کلیدي

آدرس تاالر مجازي
https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae9

کردستاندانشگاه 
مدت زمان به دقیقهساعتدهندهارائهکلیديمقالهعنوان 

بخشهايچالشحلدرکشاورزيناندااقتصادنقش
ایرانکشاورزي

8:4030تا 8:10اله سالمیدکتر حبیب

8:5010تا 8:40پرسش و پاسخ

9:05- 8:50استراحت 



ملی صبح چهارشنبه تخصصی پنلجدول 
10:35تا 9:05ساعت 

ملیتخصصی پنل
تاالر مجازي  آدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae9
دانشگاه کردستان

مدت زمان به دقیقهساعتعنوان پنل
10:3590تا 9:05اي کشاورزي ایرانتوسعههاي سیاستی وقرن برنامهارزیابی نیم

)شهید بهشتی(استاد دانشگاه دکتر سعید نوري نائینیرئیس پنل
عنواناعضاي پنل

)کلیديدهنده مقالهدکتر نوري نائینی (ارائه
بخشی در توسعه هاي درونهاي فرابخشی و بن مایهبن بست

کشاورزي ایران

استاد دانشگاه شهید بهشتی

استاد دانشگاه شیرازدکتر بخشوده 
دانشگاه فردوسی مشهداستاد دکتر دانشور 
استاد دانشگاه شهید باهنر کرماندکتر مهرابی 
استاد دانشگاه اصفهان و استاد مدعو دانشگاه تهراندکتر بختیاري

دانشگاه تربیت مدرسدانشیاردکتر نجفی علمدارلو
استادیار دانشگاه ارومیهدکتر جوانبختخانم 



ملیتخصصی پنل 
تاالر مجازي  آدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae9
دانشگاه کردستان

مدت ساعتعنوان پنل
زمان به دقیقه

12:0590تا 10:35برداران کشاورزيتحوالت پساکروناي اقتصادکشاورزي و بهره
ریزي، هاي برنامهرئیس مؤسسه پژوهش(رادکیانیدکتر علی رئیس پنل

)اقتصاد کشاورزي و توسعه روستایی
عنواناعضاي پنل

)کلیديدهنده مقالهارائهراد(دکتر کیانی
اثر کرونا بر بخش کشاورزي و امنیت غذایی ایران

ریزي، اقتصاد کشاورزي و هاي برنامهرئیس مؤسسه پژوهش
توسعه روستایی

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريمجاوریاندکتر 
دانشیار دانشگاه کردستاندکتر قادرزاده

خانم دکتر عبداللهی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش بهبود تغذیه دفتر مدیرکل

پزشکی
اي دانشگاه علوم پزشکی انستیتو تحقیقات تغذیهدانشیار خانم دکتر محمدي نصرآبادي

شهید بهشتی
یار  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستاناستادترابخانم دکتر اشک



12/03/1400بعدازظهر چهارشنبه 
13:35تا 12:05ساعت 

)ها، ساختارها و مدیریت کشاورزيسیاستو ( کرونا و اقتصاد کشاورزيارائه مقاالت 
تاالر مجازي  آدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae11
دانشگاه کردستان

مدت زمان به ساعتدهندهارائهعنوان مقاله
دقیقه

غذاییموادشرکتهايسهامارزشبرکرونابیماريشیوعتاثیر
تهرانبورسدر

مجتبیسید،*آهنگريصدیقه
عشقیفوادمجاوریان،

12:2520تا 12:05

مطالعه(روستاییپایدارتوسعهوگردشگريرابطهبررسی
)کرمانشهرستانراینبخش: موردي

، *نژادياحمددیسنیمعدیس
يبشرآبادیمهرابنیحس

12:4520تا 12:25

میمر، *پوريفاطمه رستگارروستاییدرآمدبرکشاورزيگذاريسرمایهنقشبررسی
یطلعت

13:0520تا 12:45

کشاورزيجهادسازماندرگذاريسرمایههاياولویتتعیین
فارساستان

13:2520تا 13:05محمديدادگر

13:3510تا 13:25بندي مقاالتجمع



تاالر مجازي  آدرس
https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae12

دانشگاه کردستان
مدت زمان ساعتدهندهارائهعنوان مقاله

به دقیقه
گازانتشارآیندهواقتصاديرشدبرویروسکرونااثر

متوسطوپاییندرآمدباکشورهايدرکربناکسیددي
12:2520تا 12:05تراباشکنیلوفر،*فتحیفاطمه

زیستی تاالب سد آبشینه منافع محیطحفاظتیارزشبرآرود 
استان همدان

اعظم دلیري، حمید باللی، احمد سام
محمدي

12:4520تا 12:25

تحقیقاتدستاوردهايپذیرشبرموثرعواملبررسی
پنبههايپژوهشمورديمطالعه(کشاورزي 

نیالدنجم، *يمحمددیحم
سامان ، ارینورمحمد آب، انیمنصور

یمحمود احمدپور برازجانی، ائیض

13:0520تا 12:45

سطحدرخوراکیاقالمکردهزینهنابرابريتحوالتسنجش
مبتنیکشورشهريوروستاییخانوارهايايهزینههايدهک

هرفیندالشاخصبر

13:2520تا 13:05یالهه اعظم رحمت

13:3510تا 13:25بندي مقاالتجمع

)توسعه کشاورزيهاي برنامهو هاتحول در سیاست(ارائه مقاالت
تاالر مجازي  آدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae5
دانشگاه  شیراز

مدت زمان به ساعتدهندهارائهعنوان مقاله
دقیقه

امنیتومغذيمواددریافتموادغذایی،مصرفالگوي
تهرانشهرکالندرغذایی

يمهدی، نیصفدر حسدیس
*يزاده خوشرودشعبان

12:2520تا 12:05

قیمتبرنفتیهايتکانهغیرمستقیمومستقیمآثاربررسی
نفتصادرکنندهکشورهايدرکشاورزيمنتخبمحصوالت

موریت، *یثانيقبادیکدیسع
يمحمد

12:4520تا 12:25

مناطقدرفقرباطلدورونقدینگیحدودیتمبررسی
کاريپسته

یمحمد عبداله، *رضا صداقت
يآبادعزت

13:0520تا 12:45

مناطقدردرآمدينابرابريواقتصاديرشدبینرابطه
فضاییپانلتکنیکازاستفادهباایرانروستایی

اکبري، امیر، احمد*غبیشاويفاضل
مقدمدادرس

13:2520تا 13:05

13:3510تا 13:25بندي مقاالتجمع



تاالر مجازي  آدرس
https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae6

دانشگاه  شیراز
مدت زمان به ساعتدهندهارائهعنوان مقاله

دقیقه
دراوراسیااقتصادياتحادیهوایرانموقتنامهموافقتتأثیر

کشورهااینبینتجارتتوسعه
دهیسي، زیعزالیل، *نژادکاظميمهد

نیامینیزهره حس
12:2520تا 12:05

، *زادهمحمد قهرمانی، کنعانرایسمایراندرموادغذاییقیمتنوساناتبرارزنرخاثربررسی
یقادر دشت

12:4520تا 12:25

باقشقاییعشایرخانوارهايتطبیقیهاياستراتژيسازگاري
معیشتیپذیريآسیبالگوهاي

13:0520تا 12:45ییبایمنصور ز، *یسمانه غزال

برکشاورزيآببنديسهمیهوگذاريقیمتبالقوهاثرات
کهگیلویهاستانمورديمطالعه:آنپایداريويوربهره

ایراندربویراحمد

13:2520تا 13:05نیازارسالن بی

13:3510تا 13:25بندي مقاالتجمع

)تحول در اقتصاد تولید و مدیریت  کشاورزي(ارائه مقاالت 
تاالر مجازي  آدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae7
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان

مدت زمان به ساعتدهندهارائهعنوان مقاله
دقیقه

شهرستانکارانزمینیسیبفنیکاراییبرگریزيریسکاثر
سراب

12:2520تا 12:05دشتیقادر،*ثانیفاطمه

مناطقدرزارعیمحصوالتکیفیتوکمیتبراقلیمتغییراثرات
خشکنیمه

12:4520تا 12:25يمحسن جان محمد

دیمگندممحصولتولیددرهانهادهمصرفاقتصاديبررسی
)شوششهرستانشاووربخشروستاهايمورديمطالعه(

جعفر،*پورخسرويبهمن
پورزبید

13:0520تا 12:45

کشتزیرسطحتوسعهمؤثربراقتصاديعواملبررسی
منتخبشهرستانهاي(روستاییمناطقايگلخانهجاتصیفی
)رضويخراساناستان

13:2520تا 13:05دیجاوهیسم

13:3510تا 13:25بندي مقاالتجمع



تاالر مجازي  آدرس
https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae8

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان
مدت زمان ساعتدهندهارائهعنوان مقاله

به دقیقه
شبکهدرآبوريبهرهبرآبیاريسیستمتغییرنقشبررسی
درودزنزهکشیوآبیاري

آذردهقانپور،حامد
*الدینزینشیخ

12:2520تا 12:05

اعظمنژاد،کاظمیالهرحمتگلستاناستانزراعیمحصوالتزیستیتنوعارزیابی
*رضایی

12:4520تا 12:25

خراساناستانکشاورزيبنیاندانشهايشرکتیابیعارضه
آنکاراییارتقاينقشهارائهورضوي

محمدپور،عوضپژمان
صبوحیمحمود،*قربانی

صابونی

13:0520تا 12:45

دروارداتیانجیرکنندگانمصرفترجیحاتپایداريبررسی
خشکسالیازپسوقبلهايدورهدرهدف،کشور

13:2520تا 13:05امینیمریم،*ورديالهریحانه

13:3510تا 13:25بندي مقاالتجمع

)تحول در اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست(ارائه مقاالت
تاالر مجازي  آدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae3
ساريدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 

مدت زمان به ساعتدهندهارائهمقالهعنوان 
دقیقه

کاربرد: جنوبیکارونزیرحوضهکشاورزيوضعیتبراقلیمتغییراثرات
هیدرولوژیکی-اقتصاديمدل

مهر،نیکسیامک،*عبدشاهیعباس
آبادينجفمردانیمصطفی

12:2520تا 12:05

12:4520تا 12:25*زادهفرجزکریاعساکره،فاطمهاقلیمیتغییراتازایرانهاياستانپذیريآسیبسنجش
ومصنوعیعصبیشبکهازاستفادهبااکولوژیکیکسريبینیپیش
ARMA

حسنمحمدزاده،فريمحبوبه
*طرازکار

13:0520تا 12:45

(مطالعه شاورزيکگذاري اقتصادي منابع آب زیر زمینی در بخش ارزش
بهار)-موردي: دشت همدان

13:2520تا 13:05فرزانه کسبیان لعل،*باللیحمید 

13:3510تا 13:25بندي مقاالتجمع



تحول در بازاریابی و تجارت محصوالت کشاورزي)(ارائه مقاالت
تاالر مجازي  آدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae1
فردوسی مشهددانشگاه 

مدت زمان به ساعتدهندهارائهعنوان مقاله
دقیقه

تاکیدباکشاورزيمحصوالتاستانداردموانعبررسی
کردستاناستاندرسالمتبراقتصاد

محمود ، *حامد قادرزاده
یمیشهال سلی،میرحیحاج

12:2520تا 12:05

اساسبرایرانفرنگیگوجههدفرهايبازابندياولویت
ياقتصادکالنمتغیرهايوبازاريرقابتهايشاخص

حسین،*پورکاظماتابک
لیال،زارععباسسید،نوروزي
کبودتبارمطهره،زادهیوسف

12:4520تا 12:25

چايکنندگانمصرفترجیحاتبرموثرعواملبررسی
انتخابآزمونروشکاربرد: تهرانشهردرارگانیک

13:0520تا 12:45نرییسمیه،*محموديهاشم

خراساناستاندرمحمديگلارزشِزنجیرهتحلیلوبررسی
رضوي

مریم،*مظهريمحمد
دارانیرفیعیهادي،زادهرسول

13:2520تا 13:05

13:3510تا 13:25بندي مقاالتجمع

تاالر مجازي  آدرس
https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae2

دانشگاه فردوسی مشهد
مدت زمان به ساعتدهندهارائهعنوان مقاله

دقیقه
استراتژيطریقازکشاورزيمحصوالتبازارساماندهی

کشاورزيارزشزنجیرهتشکیل
12:2520تا 12:05پوربهروز حسن

وایرانصادراتیبازاردرکشمشقیمتپویايتطابقبررسی
جهانیبازار

، *انیئینبقهیصدیی، صفاوایش
يبشرآبادیمهرابنیحس

12:4520تا 12:25

موادقیمتبرکشاورزيمحصوالتتجارتآزادسازيتأثیر
ایراندرغذایی

محمدي،صمدپورهندوارنایم
زادنیجواد حس، *زادهقهرمان

13:0520تا 12:45

فرینارزشرویکردباشرطیخطرمعرضدرارزشتخمین
کشاورزيبورس کااليدر

، *يکاسگرینیحسيدهادیس
یمحمود احمدپور برازجان

13:2520تا 13:05

13:3510تا 13:25بندي مقاالتجمع



14:15- 13:35نماز و ناهار و استراحت 

12/03/1400شنبه برنامه بعد از ظهر چهار
15:45تا 14:15ساعت 

ملیتخصصی پنل
تاالر مجازي  آدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae9
دانشگاه کردستان

مدت زمان به دقیقهساعتعنوان 
ها تبیین نقش اقتصادي، اجتماعی و مدیریتی تشکل

نهادهاي مدنی کشاورزيو 
15:4590تا 14:15

)تهران(استاد دانشگاه کالنتريخلیلدکتر رئیس پنل
عنواناعضاي پنل

)کلیديدهنده مقالهدکتر کالنتري (ارائه
ياقتصادتوسعهدريکشاورزيهاهدانشکدنقش
انیبندانشتحولکردیروبايکشاورزبخش

استاد دانشگاه تهران

ایرانکشاورزي اتاق اصنافرییس زادهمهندس ملک
مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی ایرانهیئترییس مهندس طهماسبی 

کاران ایرانرئیس بنیاد ملی گندمدکتر هاشمی 
رئیس کمیسیون کشاورزي و صنایع وابسته  اتاق ایرانمقدممهندس شریعتی

رئیس دانشکده کشاورزي دانشگاه کردستاندکتر تیمور  جوادي
کردستاناستادیار دانشگاه دکتر حاجی رحیمی

16:00تا 15:45استراحت    



اي بعد از ظهر چهارشنبه منطقهتخصصی پنلجدول 

17:30تا 16:00ساعت 
ايپنل تخصصی منطقه

تاالر مجازي  آدرس
https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae11

کردستاندانشگاه 
مدت زمان به دقیقهساعتعنوان پنل

17:3090تا 16:00آب، کشاورزي و توسعه پایدار
مهندس خالد جعفري (معاون هماهنگی اقتصادي و تأمین منابع انسانی استانداري رئیس پنل

کردستان) 
عنواناعضاي پنل

رئیس جهاد کشاورزي استان کردستانمهندس سپري
مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداري استان کردستانمهندس نقشبندي

گذاري آب و خاك  کمیسیون آب و کشاورزي اتاق بازرگانی رییس شوراي سیاستدکتر هاشمی 
نماینده کشاورزان حوزه گاورود، قشالق مهندس سلیمانی 
رییس کمیسیون آب و کشاورزي اتاق بازرگانی سنندجمهندس احمدپناه 

(دبیر جلسه)دانش آموخته اقتصاد کشاورزي دانشگاه کردستانیوزيمهندس 



ايپنل تخصصی منطقه
تاالر مجازي  آدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae12
دانشگاه کردستان

مدت زمان به دقیقهساعتعنوان پنل
17:3090تا 16:00بازار محصوالت کشاورزيهاي چالش

)دانشیار دانشگاه کردستان(دکتر حامد قادرزادهرئیس پنل
عنواناعضاي پنل

مدیر تعاون روستایی استان کردستاندکتر اسکندري
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي سنندجدکتر حسینی

رییس پارك علم و فناوري استان کردستان و استاد گروه فیزیک دانشگاه دکتر سعیدي 
کردستان 

معاون فناوري و پشتیبانی پارك علم و فناوري و استادیار دانشگاه کردستان دکتر احمد محمدي 
دانشگاه کردستاناستادیاردکتر علیزاده

گاه کردستاندانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي دانشمهندس احمدیان
(دبیر جلسه)



ايتخصصی منطقهپنل 
تاالر مجازي  آدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae5
شیرازدانشگاه 

مدت زمان به دقیقهساعتعنوان پنل
هاي آتی و ارائه امنیت غذایی، روندها و چالش

هاي عملیاستراتژي
17:3090تا 16:00

(استاد دانشگاه شیراز)محمد بخشودهدکتر رئیس پنل
عنواناعضاي پنل

دانشجوي دکتري اقتصاد کشاورزي-استادیار دانشگاه شیرازيدیبمهندس کارگر دهدکتر فتحی و 
استادیار دانشگاه شیرازنیالدنیزخیشدکتر
استان ياستاد دانشگاه شهید باهنر کرمان و معاون هماهنگی امور اقتصادمهرابی بشرآباديدکتر

کرمان
استادیار دانشگاه لرستاندکتر پاکروان
استادیار دانشگاه شیرازدکتر رحمدل

استادیار دانشگاه شیرازدکتر فتحی



ايتخصصی منطقهپنل 
تاالر مجازي  آدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae6
شیرازدانشگاه 

مدت زمان به دقیقهساعتعنوان پنل
: گذاري و تأمین مالی در بخش کشاورزيسرمایه

هاها و فرصتچالش
17:3090تا 16:00

دانشگاه شیراز)دانشیار(زادهفرجزکریادکتر رئیس پنل
عنواناعضاي پنل
کشاورزي و معاون و ترویجآموزش،تحقیقاتپژوهشی سازماندانشیاردکتر شجري

جهادکشاورزيو منابع وزارتمدیریتتوسعه
معاون اعتبارات و عضو هیئت عامل بانک کشاورزيمهندس جاللیان

مدیر کل شرکتو کشاورزي ، آموزش و ترویج مرکز تحقیقاتاستادیار دکتر رحمانی
پشتیبانی امور دام استان فارس

کارشناس اعتبارات بانک کشاورزي استان اصفهانمهندس الصاق



ايتخصصی منطقهپنل 
تاالر مجازي  آدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae3
کشاورزي و منابع طبیعی ساريعلوم دانشگاه 

مدت زمان به دقیقهساعتعنوان پنل
زیستیمحیطهايخسارتاقتصاديبررسی

پسمانددفعهايمکان
17:3090تا 16:00

)دانشیار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري(حمید امیرنژاددکتر رئیس پنل
عنواناعضاي پنل

دانشگاه شهید باهنر کرماناستاد زارع مهرجرديدکتر 
زیست استان مازندرانمدیرکل محیطیکارنامیمیابراهمهندس حسینعلی 

استادیار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريییعطاکمال دکتر 
شهرداري ساريسازمان مدیریت پسماندرئیسمهندس گرامیان

ايتخصصی منطقهپنل 
تاالر مجازي  آدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae1
فردوسی مشهددانشگاه 

مدت زمان به دقیقهساعتعنوان پنل
تجارت و بازاریابی نوین محصوالت کشاورزي 

استراتژیک استان خراسان رضوي
17:3090تا 16:00

)دانشگاه فردوسی مشهددانشیار(حسین محمديدکتر رئیس پنل
عنواناعضاي پنل

مشاور وزیر جهاد کشاورزي استادیار  و دکتر کاظم نژاد

دکتر مظهري
ومشاور رئیسکشاورزي، آموزش و ترویج تحقیقاتسازماناستادیار

سازمان جهادکشاورزي استان خراسان رضوي

خراسان رزيومعادن و کشارئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، مهندس روشنک
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوي ورضوي

رئیس شوراي ملی زعفرانمهندس احتشام
مدیر عامل گروه کشاورزي صنعتی سحرخیزدکتر سحرخیز



ايتخصصی منطقهپنل 
تاالر مجازي  آدرس

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae8
علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستاندانشگاه 

مدت زمان به دقیقهساعتعنوان پنل
سازي الگوي ها و راهکارهاي تدوین و پیادهچالش

کشت هوشمند در استان خوزستان به منظور 
مدیریت پایدار منابع آب

17:3090تا 16:00

دانشیار و ریاست محترم دانشگاه علوم کشاورزي و (دکتر عباس عبدشاهی رئیس پنل
)منابع طبیعی خوزستان

عنواناعضاي پنل
استاندار خوزستانمهندس سلیمانی دشتکی

ریزي سازمان آب و برق خوزستانمعاون برنامهخدابخشیمهندس
خوزستان	استانسازمان جهاد کشاورزيمدیر آب و خاكدکتر ساکی

دکتر نیکویی
ترویج و مدیرکل دفتر امور اقتصادي سازمان تحقیقات، آموزش واستادیار

کشاورزي

دکتر مینایی
هاي آبیاري و رئیس گروه آبیاري در دفتر فنی معاونت طرح و توسعه شبکه

زهکشی
ر نشست)استادیار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان (دبیدکتر میرزایی



12/03/1400بعد از ظهر چهارشنبه 
اختتامیه 

19:15تا 17:30ساعت 
آدرس تاالر مجازي 

https://meet.uok.ac.ir/ch/12ciae10
دانشگاه کردستان

مدت زمان به ساعتبرنامه
دقیقه

جمهور علمی و فناوري رئیسمحترم معاون سخنرانی جناب آقاي دکتر ستاري (
)و رئیس بنیاد ملی نخبگان

18:0030تا 17:30

18:1515تا 18:00اقتصادکشاورزيو ممتازتقدیر از اساتید پیشکسوت
18:3520تا 18:15نوآورانه دانشجوییي خالقانه و هاها و طرحایدهتقدیر از 

18:4510تا 18:35اقتصادکشاورزيقرائت بیانیه کنفرانس
19:0015تا 18:45کنفرانستقدیر از برگزارکنندگان

19:4545تا 19:00اجراي گروه موسیقی

کنفرانسو پایان روز دوم 


