
مصاحبه با دکتر احمد رضوانفر رئیس  
کمیته اجرایی چھارمین کنگره علوم ترویج و 

  آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
 

 
 
 

اعضای کمیته اجرایی شامل چه افرادی بوده و مسئولیت ھر یک : دکتر براتی 
 ؟اند نھا چیست و چگونه انتخاب شدهاز آ

ی از اساتید، کارکنان و دانشجویان اعضای کمیته اجرایی شامل تعداد: دکتر رضوانفر 
دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، انجمن علمی دانشجویان و نماینده سازمان جھاد 

ھای  باشد که مسئولیت ھر یک تا حدودی منطبق با مسئولیت کشاورزی استان البرز می
  .مندی افراد انتخاب گردیده است اجرایی، تجارب قبلی و میزان عالقه

میزان از این وظایف وظایف کمیته اجرایی چیست و تا کنون چه : دکتر براتی
  ؟محقق شده است

ریزی، تقسیم کار، ھماھنگی در امور  وظایف کمیته اجرایی شامل برنامه: دکتر رضوانفر 
باشد ک تحت مدیریت رئیس و دبیر کمیته اجرایی ھدایت  لجستیکی و پشتیبانی می

  .گردد می
ھای پیش روی کمیته اجرایی چه بوده و  لشعمده ترین چا: دکتر براتی 

  ھای آتی چیست؟ پیشنھادات شما برای بھبود عملکرد این کمیته در دوره
ھای مالی از طرف  ترین چالش، عدم تأمین ھزینه به نظر اینجانب عمده: دکتر رضوانفر 

ھای آتی حداقل  گردد در دوره باشد و پیشنھاد می تعھد کنندگان اولیه منابع مالی می
ھا در اختیار مسئولین مربوطه قرار  ریزی بخشی از اعتبارات بصورت نقدی در ابتدای برنامه

  .گیرد
انتظار دانشگاه از بخش اجرا در راستای بھبود سطح کمی و کیفی : دکتر براتی 

  کنگره چیست؟
کثر توان خود را در بکارگیری دانشگاه انتظار دارد عوامل اجرایی کنگره حدا: دکتر رضوانفر 

ھا را به موقع،  منابع موجود دانشگاه بکار گرفته و با توجه به شأن و منزلت دانشگاه برنامه
  .دقیق و با حداقل ھزینه مدیریت نماید

به نظر شما آیا برگزاری کنگره ترویج تا کنون توانسته است به : دکتر براتی 
نموده مشکلی از مشکالت این بخش اعتالی نظام ترویج کشاورزی کشور کمک 

 را حل نماید؟
ھای ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  رسد کنگره به نظر می: دکتر رضوانفر 

توانسته است در حد قابل قبول رسالت خود در زمینه اشاعه علوم ترویج و آموزش 
ی از ھای بخش کشاورز ھا و رفع مشکالت و تکنیک کشاورزی و منابع طبیعی، تخصص

  . کارھای مناسب ترویجی، تحقیقی و آموزش کشاورزی ایفا نماید طریق ارائه راه
 


