مجموعه مقاالت چھارمين کنگره علوم ترويج کشاورزی و منابع طبيعی-
کرج ،پردﯾس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تھران ،شھرﯾور ماه ١٣٩١

مقاالت پذيرفته شده جھت ارائه به صورت سخنرانی -دريافت فايل
fulltext-195-13910325-213827
ارزيابی ميزان توانمندی روانی اعضای ھيئت مديره تعاونی ھای توليد کشاورزی
fulltext-197-13910410-20206
روش شناسی بومی سازی الگوی سنجش عملکرد نظام نوآوری کشاورزی در صنعت مرغداری استان فارس
با استفاده از روش دلفی
fulltext-336-13910405-183038
بررسی علل عدم شرکت زنان تعاونگر روستايی در دوره ھای آموزشی
fulltext-336-13910405-182250
بررسی موانع و عوامل بازدارنده بکارگيری فناوری ھای اطالعاتی و ارتباطی در فعاليت ھای ترويجی از ديدگاه
مديران مراکز ترويج و خدمات جھاد کشاورزی استان گلستان
fulltext-400-13910406-21817
بررسی رابطهی مشارکت و کيفيت فعاليتھای ترويجی تعاونی توليد روستايی :مورد مطالعه شھرستان
بويراحمد
fulltext-21-13910410-132331
بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان جھاد کشاورزی استان فارس نسبت به کاربست مديريت دانش
درسازمان
fulltext-409-13910411-01229
ارزيابی اثربخشی درس عمليات کشاورزی بر توانمندسازی دانشجويان رشتهھای مھندسی کشاورزی
)مطالعه موردی :پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تھران(
fulltext-828-13910407-11257
تحليل سازو کارھای بھبود مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه آبرسانی بخش جرقويه شھرستان اصفھان
fulltext-386-13910324-144948
تحليل شبکه عصبی مصنوعی در پيش بينی عوامل اجتماعی مؤثر بر پذيرش کشت توأم برنج و ماھی
fulltext-411-13910406-103518
تعيينعوامل مؤثر بر نگرش دانشجويان کشاورزی دانشگاه پيامنور نسبت به وضعيت تحصيل در رشته ھای
کشاورزی مطالعه موردی دانشگاه پيام نور مرکز ھمدان
fulltext-563-13910410-212411
بررسی دانش کشاورزان گندمکار نسبت به مديريت بھينه آب
fulltext-411-13910406-102239
راھکارھای بھبود نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور نسبت به وضعيت تحصيل در رشته ھای کشاورزی
مطالعه موردی دانشگاه پيام نور مرکز ھمدان
fulltext-69-13910403-23333
بررسی و مقايسه ی نگرش کارآفرينانه ی دانشجويان دانشکده ھای کشاورزی دانشگاه ھای شيراز و آزاد
واحد ايالم

fulltext-237-13910410-1642
بھبود روابط بين فردی در ترويج کشاورزی با کمک نظريه پنجره جوھری
fulltext-728-13910326-104030
نگرش کشاورزان نسبت به فعاليتھای مديريت پايدار مزرعه )مورد مطالعه :شھرستان شيروان(
fulltext-546-13910406-14245
سازوکارھای توسعه کارآفرينی در مراکز آموزش عالی علمی کاربردی
fulltext-245-13910325-9148
تحليل عاملی موانع ايجاد و حفظ سرمايه اجتماعی در تعاونیھای کشاورزی
fulltext-133-13910406-21647
واکاوی ناامنی غذايی در جوامع روستايی ايران با بکار گيری نظريه آمارتيا سن :راھکارھايی برای ترويج
fulltext-104-13910324-223811
بررسی موانع يکپارچه سازی اراضی کشاورزی در شھرستان اردبيل
fulltext-657-13910326-02917
سازوکارھای ارتقاء توانمندی دانشجويان تحصيالت تکميلی کشاورزی جھت ورود به بازار بين المللی اشتغال
از ديدگاه اعضاء ھيأت علمی
fulltext-54-13910325-111725
نقش کارکردھای اجرايی تعاونی ھای روستايی زنان در توانمندسازی اقتصادی اعضاء مطالعه موردی استان
ايالم
fulltext-119-13910409-164946
عوامل اثرگذار بر استفاده از منابع اطالعاتی و کانالھای ارتباطی در زمينه مديريت تلفيقی آفات
fulltext-537-13910316-225154
بررسی تأثير فعاليتھای آموزشی -ترويجی در پذيرش بيمه توسط توت فرنگیکاران منطقه ژاورود -استان
کردستان
fulltext-612-13910411-02052
تحليل نقاط قوت و ضعف بازديدھای علمی در نظام آموزش عالی کشاورزی
fulltext-296-13910411-21426
بررسی رفتار اطالعيابی کارشناسان جھاد کشاورزی و شرکتھای خدمات مشاورهای کشاورزی شھرستان
مشگين شھر
fulltext-742-13910411-1373
گزينش دانشجو در نظام آموزش عالی کشاورزی :رويکرد معدل محور)مورد مطالعه :دانشکده کشاورزی
دانشگاه شيراز(
fulltext-44-13910410-17422
تحليل تاثير مولفه ھای تفکر انتقادی بر تمايل کارافرينانه دانشجويان دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
fulltext-225-13910325-23454
مديريت روستايی در سايه حکمروايی محلی مطلوب
fulltext-327-13910409-113739
ارزيابی عملکرد مديريت ھماھنگی ترويج کشاورزی استان خراسان رضوی در پياده سازی مدل مديريت پيکره
دانش پروژه )(PMBOK
fulltext-313-13910324-134352
تأثير آموزشھای ضمن خدمت بر سطح دانش و مھارت مديران تعاونیھای توليد استان خوزستان

fulltext-236-13910404-113027
بررسی رابطه بين فرھنگ سازمانی با يادگيری سازمانی دربين کارمندان سازمان جھاد کشاورزی و سازمان
تعاون روستايی استان لرستان
fulltext-451-13910407-152913
ماموريت بالقوه ترويج کشاورزی در زمينه صنايع غذايی کوچک روستايی ،مطالعه موردی استان تھران
fulltext-55-13910325-18629
ارايه مدلی برای مديريت ضايعات آلی بخش کشاورزی در استان کرمانشاه
fulltext-331-13910410-122450
تأثير حمايت ھای کارآفرينانه دانشگاه در مھارت ھای عمومی ،نگرش ھا و تمايالت کارآفرينانه دانشجويان:
کاربرد مدلسازی معادالت ساختاری
fulltext-680-13910411-0127
امنيت غذايی و ترويج روشھای مبارزه با بيماريھای ميکروبی در بخش کشاورزی )با رويکرد پدافند غيرعامل(
fulltext-123-13910410-21542
ارزيابی و مدل سازی دانش فنی باغداران سيب در زمينه فعاليتھای برداشت و پس از برداشت )مطالعه
موردی :مناطق باالنج و باراندوزچای شھرستان اروميه(
fulltext-175-13910322-1104
رھيافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز به عنوان رھيافتی موثر در جھت پذيرش مبارزه بيولوژيک توسط
شاليکاران :مطالعه موردی شھرستان بابل
fulltext-276-13910322-11543
واکاوی نگرش متخصصان ترويج پيرامون تعامالت موجود بين زير نظامھای AKIS/RD
fulltext-824-13910405-81142
ارزيابی تطبيقی وضعيت سرمايه اجتماعی بين کشاورزان محدوده-ھای دارای و فاقد شبکهھای فرعی آبياری
و زھکشی استان خوزستان
fulltext-291-13910410-1072
بررسی موانع خصوصی سازی خدمات فنی و مشاوره ای کشاورزی در شھرستان زنجان
fulltext-254-13910325-201512
ارزيابی تأثير ويژگیھای فردی و حرفهای کشاورزان بر کارايی مصرف انرژی و بھره وری انرژی در دو محصول
جو و گندم آبی استان سيستان و بلوچستان
fulltext-428-13910411-05651
ارزيابی عملکرد شرکت ھای خدمات مشاوره ای ،فنی و مھندسی کشاورزی در استان ھای کرمانشاه و
زنجان
fulltext-468-13910321-92046
شناسايی مؤلفهھای رضايتمندی شغلی فارغالتحصيالن دانشکده کشاورزی دانشگاه ياسوج
fulltext-586-13910323-201926
بررسی نقش ترويج و آموزش کشاورزی در مديريت ضايعات گندم )مطالعه موردي؛ استان مرکزی(
fulltext-91-13910325-233439
تحليل مؤلفه ھای بازدارنده پذيرش و کاربرد سيستمھای آبياری پيشرفته در شھرستان کرج
fulltext-76-13910323-203333
سازهھای فرھنگی و اجتماعی مؤثر در مشارکت جوانان روستايی پيرامون توسعه کشاورزی
fulltext-133-13910325-205840
پايدارسازی معيشت روستايی :چالش نظام ترويج کشاورزی در شرايط خشکسالی

fulltext-389-13910410-135150
تحليل وضعيت تعاونی ھای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از روش فراتحليل
fulltext-131-13910410-14569
بررسی تاثير دانش فنی بر کيفيت توليد مورد مطالعه :گاوداران صنعتی شھرستان شيراز و مرودشت
fulltext-61-13910410-174610
بررسی رضايت شغلی کارشناسان ترويج سازمان جھاد کشاورزی استان ايالم
fulltext-628-13910325-232135
تحليل رابطه شرکت در دوره ھای آموزشی ترويجی با ريسک توليد)مطالعه موردی محصول پياز دشت تبريز(
fulltext-336-13910405-18164
شناسايی نيازھای آموزشی بھره برداران ،گام نخست در بھينه سازی ،مديريت و ارتقاء راندمان آبياری
fulltext-763-13910410-235644
نقش آموزش و فناوری اطالعات و ارتباطات بر فرآيند کارآفرينی و اشتغال دانش آموختگان رشته ھای
کشاورزی
fulltext-1000-1001-13910404-1000
سنجش ارتباطات ترويجی مروجين با گندمکاران و برخی عوامل مؤثر بر آن"مطالعه موردی شھرستان مشھد"
fulltext-734-13910326-174231
شناسايی موانع تجاریسازی فناوری نانو در بخش کشاورزی
fulltext-238-13910410-11183
بررسی قابليتھای کارآفرينی دانشجويان آموزشکدهھای کشاورزی استان تھران و تأثير آن بر نيت کارآفرينی
fulltext-236-13910410-135934
تحليل نگرش کشاورزان شھرستان ديواندره نسبت به مديريت آب کشاورزی
fulltext-183-13910325-225613
بررسی راھکارھای توسعه و تقويت تشکل ھای زنان روستايی
fulltext-717-13910406-03453
ابزار ھای کاربرد مديريت دانش در فعاليت ھای ترويج کشاورزی
fulltext-87-13910325-101243
شناسايی انگيزه ھای دانشجويان تحصيالت تکميلی از کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات ) (ICTدر امور
آموزشی و پژوھشی
fulltext-677-13910408-115051
شناسايی عوامل تاثيرگذار بر موفقيت شرکتھای تعاونی توليد روستايی در شھرستان اراک )مطالعه موردی:
تعاونی روستايی ھفتاد قله(
fulltext-236-13910404-112543
بررسی ميزان عالقهمندی دانشجويان کارشناسی رشته ترويج و آموزش کشاورزی نسبت به ادامه تحصيل در
مقاطع باالتر
fulltext-625-13910411-10404
تحليل مقايسهای ويژگیھای تشکلھای کشاورزان در ايران
fulltext-206-13910326-22750
سنجش ميزان مشارکت کشاورزان در رھيافت مدرسه مزرعه کشاورز پيرامون گسترش فناوری مديريت
تلفيقی آفات
fulltext-220-13910323-153234

تبيين سامانه ی اطالعات اقليمی کشاورزی در استان فارس :حلقه ی مفقوده ی توسعه ی پايدار کشاورزی

مقاالت پذيرفته شده جھت ارائه به صورت پوستری -دريافت فايل
fulltext-104-13910324-224527
بررسی ميزان تمايل کشاورزان به مشارکت در يکپارچه سازی اراضی
fulltext-428-13910411-22356
سنجش نيازھای حرفهای شرکت ھای خدمات مشاورهای ،فنی و مھندسی کشاورزی استان کرمانشاه
fulltext-734-13910326-17399
بررسی الزامات توسعه کارآفرينی فناوری نانو در بخش کشاورزی
fulltext-307-13910411-155726
عوامل مؤثر بر ارتباط دانشگاه و بازارکار از ديدگاه دانشجويان پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تھران
fulltext-100-13910324-113545
وضعيت اقتصادی آموزشی تعاونی ھای زنان روستايی استان سمنان
fulltext-189-13910410-203923
مديريت سنتی تنوع زيستی کشاورزی
fulltext-670-13910326-11643
مروری بر اثر ويژگی ھای نوآوری در فرآيند پذيرش با استفاده از روش فراتحليل
fulltext-336-13910405-182717
عوامل تھديد کننده استقرار و فعاليت شرکتھای خدمات مشاوره ای و فنی کشاورزی
fulltext-670-13910326-1950
بررسی رابطه ارزش ھای کارآفرينان روستايی با تعريف آنھا از موفقيت
fulltext-189-13910409-172137
عوامل مؤثر بر موفقيت شرکتھای تعاونی روستايی
fulltext-576-13910410-115714
بررسی عوامل موثر بر دسترسی به بازار کشمش تيزابی از ديدگاه توليد کنندگان در استان زنجان
fulltext-708-13910410-131048
تحليل عوامل پيرامونی تاثيرگذار بر ترويج کارآفرينی در تعاونیھای کشاورزی استان فارس
fulltext-413-13910410-191549
بررسی ديدگاه کشاورزان نسبت به آموزش ھای ترويجی و نقش آن در توانمندسازی در منطقه اھواز
fulltext-415-13910405-133133
ارزيابی اثرات اقتصادی-اجتماعی پرورش ماھيان سردابی در مزارع شھرستان بويراحمد
fulltext-650-13910320-0115
رعايت الگوی کشت راھکاری برای بھينه سازی و مديريت منابع آب:مورد مطالعه شبکه آبياری و زھکشی
درودزن

fulltext-401-13910324-15580
ترويج فقر محور اھرم توسعه پايدار روستايی
fulltext-52-13910410-233055
بررسی و تحليل گرايش ھای فلسفی کارشناسان جھاد کشاورزی استان فارس در حيطه آموزش بزرگساالن
fulltext-709-13910410-18038
تأثير رفتارھای رھبری تحولآفرين بر رضايت شغلی اعضای ھيأت علمی کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه
تھران
fulltext-45-13910325-121822
بررسی انگيزه تحصيل دانشجويان رشته ھای کشاورزی)مورد مطالعه :گروه علوم دامی مرکز آموزش عالی
بعثت شيراز(
fulltext-314-13910325-12562
عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش ھای زيست محيطی توسط مالکان و مديران
SMEھای کشاورزی
fulltext-670-13910326-11353
بررسی پيامدھای طرح يکپارچه سازی اراضی بر توسعه پايدار روستايی
fulltext-529-13910401-23154
ارزيابی اثرات اجتماعی – اقتصادی پروژه سد مخزنی شيان از ديدگاه درونیھا )مردم محلی(
fulltext-48-13910323-14557
امکان سنجی توسعه کارآفرينی در روستاھای شھرستان کرمان
fulltext-87-13910325-25716
بررسی روحيه کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه کشاورزی و منابع طبيعی رامين
fulltext-529-13910401-22526
تحليل نگرش کارشناسان شرکتھای خدمات فنی و مشاورهای نسبت به مفاھيم کشاورزی پايدار :با
استفاده از روش کيو
fulltext-577-13910410-131629
تحليل و محاسبه احتمال تمايل به پرداخت در روستای توريستی کندوان آذربايجان شرقی
fulltext--1-13910410-21155
بررسی نقش تعاونی ھای کشاورزی دراقتصاد ايران و ارائه راھکارھای عملياتی برای توسعه و ترويج فرھنگ
تعاون
fulltext-428-13910411-21155
بررسی تاثير استقرار شرکتھای خدمات مشاوره ای ،فنی و مھندسی کشاورزی بر روستاھای استانھای
کرمانشاه و زنجان
Fulltext-183-13910222-121357
شناسايی زمينه ھای کارآفرينی و اشتغالزايی دروس تخصصی رشته ترويج و آموزش کشاورزی
fulltext-816-13910325-20033
واکاوی عوامل مؤثر بر پذيرش يکپارچه سازی اراضی در ميان کشاورزان :مطالعه موردی دھستان آباريک
fulltext-55-13910325-175936
بررسی نگرش رايانه ای کارشناسان ترويج شرکت ھای خدمات مشاوره ای شھرستان کرمانشاه
fulltext-422-13910320-235749
مدليابی گسترش خدمات قابل ارائه در مراکز  ICTروستايی قم

fulltext-128-13910322-1514
ارزيابی آثار رفاھی حذف يارانه انرژی بر بھره برداران گندم)مطالعه موردی:دشت فيروزآباد فارس(
fulltext-93-13910325-184747
اثر ميانجی فرھنگ کارآفرينانه کسب و کار بر عملکرد :کسب و کارھای کوچک بخش کشاورزی شھرستان
سنندج
fulltext-237-13910325-191446
فراتحليل موانع پذيرش روشھای آبياری تحت فشار در ايران
fulltext-275-13910410-204730
برزخ جوامع محلی و گذر از وضعيت موجود :مرور منابع با تاکيد بر بخش بازفت در استان چھارمحال و بختياری
fulltext-763-13910410-235038
واکاوی نگرش بھره برداران کشاورزی نسبت به مديريت پايدار منابع آب زيرزمينی با تأکيد بر تأثير عوامل
دموگرافيک
fulltext-654-13910230-23481
عوامل موثر بر مشارکت اعضای تعاونی ھای توليد روستايی دراجرا و ساخت شبکه ھای آبياری و زھکشی
سد گلستان ١
fulltext-45-13910326-01814
مھارت ھا و نگرش دانشجويان کارشناسی کشاورزی نسبت به تکاليف تيمی )مورد مطالعه :دانشگاه شيراز(
fulltext-813-13910325-105757
نگرش کارشناسان شرکتھای خدمات مشاوره ای کشاورزی نسبت يه بکارگيری رايانه
fulltext-686-13910325-212236
بررسی و تحليل ويژگی ھای فردی و آموزشی دانشجويان گياھان دارويی در توانمندی کارآفرينانه
fulltext-698-13910327-155955
بررسی مسئوليت پذيری کشاورزان استان بوشھر نسبت به حفاظت از منابع آب
fulltext-546-13910405-135717
بررسی تاثير راھبردھای کارآفرينانه بر عملکرد موفقيتآميز واحدھای کسب و کار با استفاده از مدل معادالت
ساختاری
fulltext-416-13910407-12139
تحليلی بر توريسم و نقش آن در توسعه اقتصادی نواحی روستايي؛
fulltext-805-13910408-175746
ارزيابی عملکرد شرکت ھای تعاونی توليد روستايی استان ھمدان در کاربرد فناوری ھای زراعی
fulltext-281-13910410-1563
چالش ھا و سازوکارھای بھبود کيفيت آموزشھای علمی -کاربردی کشاورزی در راستای اھداف توسعه پايدار
fulltext-753-13910410-20215
کم آبی و بوم شناسی انسانی
fulltext-367-13910317-123344
بررسی وضعيت اشتغال دانشآموختگان رشتهی ترويج و آموزش کشاورزی :مطالعهی موردی دانشکده
کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
fulltext-544-13910325-85710
شناسايی ضرورتھا و ملزومات تجاری سازی تحقيقات دانشگاھی در بخش کشاورزی
fulltext-270-13910325-21372

بررسی نقش آگاھی و آموزش کشاورزان در توسعه کشاورزی ارگانيک در ميان گوجه فرنگی کاران استان البرز
fulltext-487-13910405-132140
تحليلی بر تاثير رھيافت مدرسه در مزرعه به عنوان گامی موثر جھت رسيدن به کشاورزی پايدار در دنيا و
تجارب آن در استان خوزستان
fulltext-739-13910407-195445
بررسی تأثير آموزشھای تخصصی ھنرستانھای فنی و حرفهای کشاورزی بر سطوح مھارتی ھنرجويان اين
مراکز )مطالعه موردی استان خوزستان(
fulltext-424-13910231-154028
دو سال گذشت ،ترويجیھا ،چکار کرديد؟!!!
fulltext-517-13910322-113149
تحليل نگرش کشاورزان شھرستان گچساران نسبت به تشکيل تعاونیھای آببران
fulltext-656-13910323-155519
ادراک اعضای ھيات علمی ترويج و آموزش کشاورزی نسبت به کيفيت مولفهھای آموزش الکترونيکی
کشاورزی در ايران
fulltext-76-13910323-202925
بررسی سازهھای مؤثر بر پذيرش بيمه گندم در گندمکاران استان کرمانشاه
fulltext-553-13910325-153649
ارزيابی اثربخشی شيوهھای حمايت از بخش کشاورزی از ديد مديران ستادی وزارت جھاد کشاورزی
fulltext-263-13910325-205821
اولويت بندی مشکالت اجرای برنامه مدرسه مزرعه در بين گلخانه داران استان تھران
fulltext-541-13910325-205828
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه و پذيرش آبياری بارانی در شھرستان کبودراھنگ
fulltext--1-13910325-225640
تحليل اورالسی سازگاری با خشکسالی در جامعه عشايری جنوب استان کرمان
fulltext-659-13910325-234740
بررسی تاثير متغيرھای آموزشی – ترويجی بر اثربخشی اجتماعی راھبرد مديريت جامع محصوالت از ديد
گلخانهداران استان اصفھان
fulltext-729-13910326-112013
اثرات زيستی گردشگری در روستاھا از ديدگاه کارشناسان منابع طبيعی شھرستان شيراز
fulltext-362-13910405-14495
جايگاه اکوتوريسم در ايجاد اشتغال و درآمدزايی بخش منابع طبيعی
fulltext-336-13910407-101951
بررسی انگيزه ھای دانشجويان برای ورود به رشته ھای کشاورزی
fulltext-400-13910409-5653
واکاوی نيازھای آموزشی کشاورزان گوجهفرنگیکار در راستای توسعهی پايدار کشاورزی :مورد مطالعه
شھرستان دير
fulltext-322-13910409-18759
بررسی اثر آموزش عالی بر توانمندی دانشآموختگان بخش کشاورزی
fulltext-119-13910409-221850
بررسی رويکرد ترويج کشاورزی به توسعه استاندارد عمليات مناسب کشاورزی جھانی )(Global GAP

fulltext-804-13910313-9424
شناسايی ھوشھای چندگانهی دانشجويان کشاورزی و بررسی عوامل مؤثر بر آنھا)مورد مطالعه :دانشگاه
زنجان(
fulltext-541-13910409-14452
بررسی عوامل مؤثر بر رضايتمندی شاليکاران از عملکرد صندوق بيمه کشاورزی در مناطق خيلی پر خطر
استان گيالن
fulltext-211-13910409-121042
ارزيابی عملکرد کارشناسان ترويج کشاورزی )مورد مطالعه :استان کرمان(
fulltext-324-13910410-114442
تحليل تاثير وجود دفاتر  ICTروستائی برميزان سرمايه اجتماعی روستائيان مورد مطالعه :روستای گودين
fulltext-71-13910321-142920
عوامل موثر بر نگرش گندم کاران شھرستان کرمانشاه نسبت به کاربرد نھاده ھای زيستی در کشاورزی.

مقاالت پذيرفته شده جھت درج در مجموعه مقاالت -دريافت فايل

fulltext-808-13910323-11442
سنجش روحيه کارآفرينی جوانان غير شاغل ١٥-٢٩ساله )مورد مطالعه :روستای محسن آباد از توابع استان
اصفھان(
fulltext-323-13910323-20123
ارزيابی چالشھای اجرای طرحھای جنگلکاری و غنیسازی جنگل از ديدگاه کارشناسان در منطقه بوير احمد
fulltext-519-13910325-15915
عوامل موثر بر بکارگيری عمليات مديريت کاھش ضايعات در توليد سيبزمينی در شھرستان رزن
fulltext--1-13910325-163541
بررسی رابطه بين خودکارآمدی و منبع کنترل با موفقيت تحصيلی دانشجويان
fulltext-358-13910326-028
ارزيابی عملکرد شرکتھای خدمات مشاورهای ،فنی و مھندسی کشاورزی موفق در شھرستان بروجن
fulltext-335-13910410-12019
سازمان کشاورزان ساختاری برای ساماندھی مشارکت توليدکنندگان کشاورزی در امنيت غذايی پايدار
fulltext-1000-1001-13910404-1001
بررسی و سنجش ارتباطات ترويجی گندمکاران با مروجين در فرآيند توسعه پايدار کشاورزی مطالعه موردی
شھرستان مشھد
fulltext-204-13910325-104824
بررسی وضعيت اقتصادی واجتماعی دامداران ترکمن صحرا
fulltext-166-13910325-112319
فراتحليل صالحيتھای مورد نياز مروجان کشاورزی
fulltext-477-13910325-23556
بررسی موانع مشارکت زنان در کالس ھای آموزشی -ترويجی شھرستان ھمدان
fulltext-613-13910413-22352
واکاوی مھارتھای آکادميک در برنامه درسی ،به عنوان پيش نياز قابليت اشتغال دانشجويان کشاورزی

fulltext-656-13910324-232314
عوامل موثر بر ميزان استفاده از فناوری اطالعات ) (ITدر آموزش-ھای فنی و حرفهای کشاورزی )مورد
مطالعه :استان ايالم(
fulltext-13-13910325-11362
ارزشيابی اثربخشی و بھره وری فعاليت ھای ترويج و آموزش کشاورزی در طرح ترويجی ارتقاء ميانگين
عملکرد گندم ديم به سمت توليدکنندگان برتر در شھرستان ھشترود استان آذربايجانشرقی در طول سال
زراعی ٨٨-٨٩
fulltext-816-13910325-19572
تحليل دانش تخمه کاران شھرستان سنقر نسبت به کشاورزی پايدار
fulltext-670-13910326-13020
پديدار شناسی مفھوم توسعه روستايی از ديدگاه جوانان روستايی ) دھستان ميان دربند :شھرستان
کرمانشاه(
fulltext-509-13910409-174658
نقش تروج کشاورزی در زنجيره ارزش پرورش طيور :مطالعه موردی در استان قم
fulltext-485-13910410-233621
بررسی شاخصھای اثرگذار منابع اطالعاتی بر رفتار اطالع يابی دانشجويان کشاورزی
دانشجويان کارشناسی ترويج و آموزش کشاورزی ايران(

)مطالعه موردی:

fulltext-633-13910410-23548
بررسی تاثير شاخصھای اجتماعی و روانشناختی بر توانمندی اقتصادی زنان روستايی)مطالعه موردی
شھرستان ھمدان(
fulltext-356-13910320-41620
بررسی آثار اجتماعی ،اقتصادی ،زيستمحيطی قيمتگذاری آب در بخش کشاورزی :مطالعهی شھرستان
سرپل ذھاب
fulltext-28-13910322-8142
آيندهنگاری :ضرورتی انکارناپذير در نظام ترويج کشاورزی ايران
fulltext-543-13910323-142947
آسيبشناسی طرح مھندسان ناظر در پيشبرد توسعه کشاورزی در استان گلستان
fulltext-605-13910323-222246
تحليل کيفی پيامدھای طرح تسھيلگری زنان روستايی با استفاده از تکنيک ارزيابی مشارکتی روستايی:
مورد مطالعه دھستان سپيدار
fulltext-236-13910404-111750
بررسی ميزان رضايت دانشجويان ترويج و آموزش کشاورزی نسبت به کيفيت فعاليت و نحوه تدريس اساتيد
fulltext-411-13910406-103117
تکنولوژی آب اندوز ضرورتی در توسعه بخش کشاورزی "مطالعه موردی در کشت گندم"
fulltext-570-13910406-11558
تحليل چالشھای درونی و بيرونی خانوارھای روستايی در بھره برداری پايدار از منابع طبيعی و نقش ترويج در
آن :مطالعه موردی در روستای قوزلو در شھرستان ماھنشان
fulltext-385-13910410-231613
بررسی موانع توليد و عرضه محصوالت کشاورزی ارگانيک در استان ھمدان
fulltext-485-13910410-233341
بررسی مقايسه قابليتھای روانشناسی کارآفرينی ،بر اساس سابقه فعاليتھای کارآفرينی در دانشجويان
تحصيالت تکميلی )مطالعه موردی :دانشجويان کشاورزی دانشگاه تھران(

fulltext-61-13910411-144551
سنجش مولفهھای سرمايه اجتماعی زنان روستايی در نظامھای کشت مخلوط :رويکرد مقايسهای بين زنان
پذيرنده و نپذيرنده فنآوريھای نوين کشاورزی
fulltext-367-13910317-12298
راھکارھای بھبود اجرای طرح ترويجی »تسريع انتقال يافتهھا« از ديدگاه کشاورزان مجری طرح در استان
کرمانشاه
fulltext-001100-13910320-001111
مصرف کودھای شيميايی در ايران ،ترکيه و پاکستان طی دوره پنج ساله) ٢٠٠٥تا (٢٠٠٩

