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AHP . 65-79:47.سال بیستم. شماره فولنامه اقتواد کشاورزی و توسعه. 
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ایش بلین دومین همل توسعه روستایی.به  نیلگامی اساسی در جهت  زنان توانمندسازی. 1393. فلكی، م چاوشی میرقلعه، ف،

 بهمن. دانشگاه تربت حیدریه. 30و  29. المللی توسعه روستایی ایران

 29. روستایی لمللی توسعهدومین همایش بین ا. تاریر گردشگری روستایی بر بهبود اقتواد روستا. 1393. فلكی، م حیدری، ل،

 . دانشگاه تربت حیدریه.1393بهمن  30و 

لللی دوملین هملایش بلین الم. آسیب شناسی اررات گردشگری بر محیط زیست مناطق روستایی. 1393. فلكی، مجافری، ل، 

 . دانشگاه تربت حیدریه.1393بهمن  30و  29. توسعه روستایی

 ، کلللارآفرینی و اشلللت السلللعه روسلللتایی بلللا اسلللتفاده از ملللدل هلللرم . تو1393. مفلكیییی، ، ک پیلللرداده بیرانونلللد، 

حلیط زیسلت و مکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهكارها و چالش ها بلا محوریلت کشلاورزی ، منلابع طبیعلی،  گ اری.سرمایه

 .تبریز.اسفند 7-5. گردشگری

اقتولاد  شلد اقتولادی ایلران بلا رویكلرد ملدیریت. بررسی تاریر ارزش افزوده بخش صلنعت بلر ر1394و کامكار، ه.  فلكی، م

 د. تهران.اسفن 25.المللی حسابداری و مدیریت با رویكرد علوم پژوهشی نوینسومین کنفرانس بین(. 1393تا  1338کشاورزی)

کنفلرانس  سلومینی. های منابع انسانی و کارایی با نقش میانجی عملكرد سازمان. رابطه بین قابلیت1394و کامكار، ه.  فلكی، م

 اسفند. تهران. 25. و مدیریت با رویكرد علوم پژوهشی نوین المللی حسابداریبین

 یبله توسلعه بلا معرفل دنیبه منظلور رسل ییغ ا تینقش آب در امن. 1395 .فلكی، مشرفی سرابی، و؛ پیرداده بیرانوند، ک و 

 اسفند. دانشگاه جیرفت. 10 .ییغ ا تیو امن ستیز طیح،میکشاورز یمل شیهما نیو دوم یالملل نیب شیهما نیاول ی.اقتواد مقاومت
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 ی.ر کشلاورزشلده د هیاررات استفاده مجدد از فاضلالب تولف یبررس. 1395 .فلكی، مشرفی سرابی، و؛ پیرداده بیرانوند، ک و 

 اسفند دانشگاه جیرفت. 10. ییغ ا تیو امن ستیز طی،محیکشاورز یمل شیهما نیو دوم یالملل نیب شیهما نیاول

ورزی اسلتان . کلارآفرینی و سلرمایه گل اری در صلنایع تبلدیلی کشلا1396.  فلكی، مشرفی سرابی، و؛ پیرداده بیرانوند، ک و 

 لرستان. فروردین، خرم آباد ، دانشگاه 31 های سرمایه گ اری استان لرستان.المللی فرصتدومین کنفرانس بین لرستان.

-کنفرانس بلین دومین . نقش صنایع کوچ  در توسعه پایدار روستاها.1396.  ی، مفلكشرفی سرابی، و؛ پیرداده بیرانوند، ک و 

 فروردین، خرم آباد ، دانشگاه لرستان. 31. های سرمایه گ اری استان لرستانالمللی فرصت

ف .بررسی موانع و محدودیت های اقتولادی گردشلگری در روسلتاهای نمونله هلد1396. فلكی، محق نظری، س؛ بخشی، م؛ 

 6 .ل توسلعهکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حاگری از دیدگاه ساکنان محلی شهرستان سلسله. گردش

 اسفند، دانشگاه تهران.

. ملروزیزابلل و ن ییتامورد مطالعه: مناطق روس رانیگردوغبار اف انستان و ا یطوفان ها یابیارز . 1398 ی، م.فلك م و  نژاد، لیاسمع

  .ایگرد و غبار در جنوب غرب آس یالملل نیب کنفرانس

 نیبل نفلرانسک. یدر جنوب خراسان جنلوب انییروستا یزندگ تیفیبر ک رگردوغباریتار یبررس . 1398 ی، م.فلك م و  نژاد، لیاسمع

 . ایگرد و غبار در جنوب غرب آس یالملل

 

 مقاله های ارائه شده در همایش های ملی

هسلتان گلیلان دتوسعه کشاورزی با تاکید بر کارآفرینی )مطالعه ملوردی:  .1392م.  ، فلكی، م ،، بخشیش ،قنبرزاده پیرشهید

 دانشگاه شهید مفتح همدان .  مهر. 18،اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار . شهرستان شیروان(

مطالعله )هنلده توسلعه کلارآفرینی کشلاورزی شناسایی عوامل محیطی بهبودد. 1392م.  ، فلكی، م ،، بخشیش ،قنبرزاده پیرشهید

 .د مفتح همداندانشگاه شهی مهر. 18. اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار .موردی: دهستان گلیان شهرستان شیروان(

 یورهاکشل در آن تجربیلاتو  روسلتاییمنلاطق  پایدارمورر در توسعه  رهیافتی . اکوتوریسم1393و محبی پور، س.   فلكی، م

نلابع طبیعلی سازمان نظام مهندسی و مفروردین.  30 همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.پایدار. منتخب و نقش آن در توسعه 

 .استان تهران

لی ملدیریت ماولین همایش . اگروتروریسم تهدیدی جدی برای امنیت غ ایی در دنیای آینده. 1393. فلكی، مسوختانلو ، س ، 

 شهریور20-19. دانشگاه شهید باهنر کرمان.محیط زیست  پایدار منابع خاک و
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 یی.ر روسلتاعات وارتباطات در کلاهش فقلالاط فناورینقش . 1393، کارگر دربندی سفلی، الف.  فلكی، م چاوشی میرقلعه، ف،

 .انآذر. دانشگاه پیام نور تهر 27و  26. مایش ملی توسعه اقتوادی کشاورزی با رویكرد عزم ملی ومدیریت جهادیه

مللی  ملایشهآبیلاری.  مشارکتی مدیریتآب بران در  یهاتعاونینقش . 1393. ، فلكی، مچاوشی میرقلعه ، ف ، حسین پور، ز

 آذر. دانشگاه پیام نور استان تهران. 27و  26. جهادی مدیریت عزم ملی و رویكردتوسعه اقتوادی کشاورزی با 

دیریت مل. تعلاونی آب بلران، رهیلافتی نلوین در راسلتای 1393.  ، مفلكیی کارگر دربندی سفلی، الف، چاوشلی میرقلعله، ف،

 بهملن. 15. همایش ملی چشم انداز  توسعه پایدار روستایی در برنامله ششلم توسلعه کشلورمشارکتی آبیاری در بخش کشاورزی.  

 انجمن علمی ج رافیا و برنامه ریزی روستایی ایران.

مللی بهینله  دومین هملایش. ع توسعه کشاورزی ارگانی  و راهكارهای بهبود آنبررسی موان. 1393. کالته بجدی، ر. فلكی، م 

 بهمن. 31دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.  در صنایع غ ایی. سازی زنجیره تولید، توزیع و مورف

ن کنفلرانس مللی نخستیی. نقش پدافند غیر عامل در کشاورزی با تاکید بر امنیت غ ای.  1394. فلكی، مپیرداده بیرانوند، ک، 

 .1394اردیبهشت  31. دانشگاه زابل. دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی

در  . مدیریت مشارکتی خشكسالی، راهبردی مناسب جهت کاهش آسیب پ یری مناطق روسلتایی1394فلكی، م. سپهرم، م و 

 بهمن. 14. دانشگاه یزد. یرانهمایش ملی بحران آب و مدیریت آب در مناطق خش  اشرایط خشكسالی. 

نی آب . تحلیل نگرش کشاورزان عضو تعاونی شهرستان قوچان نسبت بله تشلكیل تعلاو1395 فلكی، م.چاوشی میرقلعه، ف و 

 اول اردیبهشت. کردستان . سنندج. ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران.بران. 

مورر بر سلطح  ندی عوامل مدیریتی، مالی، آموزشی، مشارکتی و انگیزشیب. اولویت1395  .فلكی، مبخشی، م؛ مقوودی، الف و 

هلای کوسیستمهای پژوهش و فناوری در اهمایش ملی یافته .توانمندی اعضای شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان بجنورد

 انشگاه تهراند-های نو و محیط زیست پژوهشكده انرژی مهر. 28 .طبیعی و کشاورزی

وللین ابررسی نقش کلارآفرینی بلر ارتقلاش اشلت ال در بخلش کشلاورزی. . 1396 فلكی ، م.بی، و؛ حق نظری، س و شرفی سرا

 بهمن. 25 .(همایش ملی فرصتهای نوین تولید و اشت ال بخش کشاورزی در شرق کشور ) در راستای تحقق اهداف اقتواد مقاومتی

 دانشگاه بیرجند.

 -اورزیبررسی فرصت های کسب و کار خانگی در بخش صنایع تبدیلی و فرآوری کشل .1396سپاهی، ر.  و فلكی، مبخشی، م؛ 

شلاورزی در کاولین همایش ملی فرصتهای نوین تولید و اشت ال بخلش  دامی ) مورد مطالعه: دهستان باغستان شهرستان فردوس(.

 بهمن. دانشگاه بیرجند. 25. شرق کشور ) در راستای تحقق اهداف اقتواد مقاومتی(
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رسلتان بررسی فرصتها و زمینه هلای کلارآفرینی کشلاورزی در منلاطق روسلتایی شه. 1396سپاهی، ر.  و فلكی، مشی، م؛ بخ

قتولاد اولین همایش ملی فرصتهای نوین تولید و اشت ال بخش کشلاورزی در شلرق کشلور ) در راسلتای تحقلق اهلداف ا .فردوس

 بهمن. دانشگاه بیرجند. 25 .مقاومتی(

ان ارزیابی ظرفیتهای گردشلگری روسلتاهای هلدف گردشلگری از دیلدگاه سلااکن. 1396. فلكی، می، م؛ حق نظری، س؛ بخش

تای تحقلق اولین همایش ملی فرصتهای نوین تولید و اشت ال بخش کشاورزی در شرق کشور ) در راس .لهمحلی در شهرستان سلس

 بهمن. دانشگاه بیرجند. 25 اهداف اقتواد مقاومتی(.

عواملل  . بررسی سطح توانمندی اعضاش شرکت تعاونی داملداران شهرسلتان بجنلورد و1397و جعفری، م.  مفلكی، بخشی، م، 

 فروردین. دانشگاه بیرجند. 22.دومین همایش علمی پژوهش های نوین در علوم دامیمورر بر آن. 

سلتایی املی در منلاطق رو. شناسایی فرصت ها و زمینه های کسلب و کلار تولیلدات د1397و سپاهی، ر.  فلكی، مبخشی، م، 

 فروردین. دانشگاه بیرجند. 22 دومین همایش علمی پژوهش های نوین در علوم دامی.شهرستان فردوس. 

خراسلان  . بررسی عوامل مورر بر سطح توانمندی اعضای تعاونی های عشلایری اسلتان1397و جعفری، م.  فلكی، مبخشی، م، 

 جند.دانشگاه بیر فروردین. 28 .ن همایش ج رافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایراندهمین کنگره انجمن ژئوپلیتی  و دومی جنوبی.

 ینیفرکلارآ یتوسلعه  یهلا نلهیبلر زم یاجتملاع هینقلش سلرما یبررسل. 1398 م. ،یفلكک و  رانوند،یب ردادهیو؛ پ ،یسراب یشرف

 . داریو توسعه پا یاجتماع هیسرما یمل شیهما نیدوم .شهرستان خرم آباد شهیب ستگاهیا انییروستا یگردشگر
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 پژوهشی یطرح ها

وردی اسلتان تحلیل عوامل بازدارنده چ ندرکاران در پ یرش فعالیتهلای کشلاورزی  پایلدار )مطالعله مل "همكار اصلی در طرح 

 ) طرح استانی( . دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند.1387. "خراسان جنوبی(

. 1388. "ی یادگیری دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه آزاد اسلالمی واحلد بیرجنلدبررسی سب  ها "همكار اصلی در طرح 

 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند.

سلالمی واحلد ابررسی عوامل مورر بر کاربری فناوری اطالعات  توسط اعضای هیات علمی دانشلگاه آزاد  "همكار اصلی در طرح 

 . دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند.1389.  "بیرجند

د اسلالمی . دانشلگاه آزا1390. "تعیین الگوی کشت بهینه محوو ت زراعی در استان خراسان جنلوبی "كار اصلی در طرح هم

 ) طرح استانی(."بیرجند

اداره کلل .1391ن در استان خراسلان جنلوبی. های سرمایه گ اری بخش تعاوها و فرصتبررسی قابلیت "همكار اصلی در طرح 

 .) طرح استانی("عیتعاون، کار و رفاه اجتما

 .) طرح ملی( فناوری ریاست جمهوری. . معاونت محترم علمی و1392ممیزی علم زعفران.  "همكار اصلی در طرح 

خراسلان  بررسی شیوه های ارتقاش کیفی و کارایی فعالیت های موسسات کارآموزی آزاد فنلی و حرفله ای اسلتان"مجری طرح 

 .) طرح استانی(. ی استان خراسان جنوبیاداره کل فنی و حرفه ا.  1392. "جنوبی

اداره . 1393ندگی عشلایر خراسلان جنلوبی. جتماعی و محیطی هدفمندی یارانه ها بر زا -بررسی اررات اقتوادی"مجری طرح 

 ) طرح استانی(. "کل عشایری استان خراسان جنوبی

 

 راهنمایی پروژه کارشناسی

 ا عربی، دانشجو: رضدر کشاورز یکاربرد نانو تكنولوژ

 ی، دانشجو: صادق سالمی زادهکشاورز ینیکارآفر

 ، دانشجو: راضیه کالته بجدی یارگان یکشاورز

 ی، دانشجو: محسن رحیمی شعرباف در خراسان جنوب ییدارو اهانیگ یابیبازار یبررس

 ی، دانشجو:آسیه فرخیان محوو ت کشاورز عاتیضاکاهش عوامل مورر بر  یبررس
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 اسی ارشدراهنمایی سمینار کارشن

 انشجو: فاطمه چاوشی میرقلعه ی، داریآب یمشارکت تیرمدی در ب برانآ یها ینقش تعاون

 سوق یی، دانشجو: سارا شجاعتروستا یدر توسعه نواح یاجتماع هینقش سرما یبررس

 نوروزی نوروزآباد یی، دانشجو: علیدر حوزه توسعه روستا ینگار ندهیآ یها یروشها و متدولوژ لیتحل

 انشجو: لیال حیدریی، ددر حوزه کشاورز ینگار ندهیآ یبررس

 میالد سپهرم، دانشجو: و توسعه مشاغل سبز جینقش زنان در ترو یبررس

 انشجو: آزاده زارعی، دباشگاه کشاورزان جوان خراسان رضو ییمردم نهاد روستا یسازمانها یشناس بیآس

 مهناز سورگیدانشجو: ی، زندگ تیفیک یشاخص ها و مدل ها م،یمفاه یبررس

 رزنگبنشجو: خدیجه ، دا(گانی: شهرستان ریمطالعه مورد)باغداران خرما  نیدر ب مهیب رشیعوامل مورر بر پ  یبررس

، رم آبلاد(شهرسلتان خل شلهیب ستگاهی)اانییروستا یزندگ تیفیآن بر ک ریو تار یگردشگر ینیتوسعه کارآفر یها نهیزم یبررس

 جو: وحید شرفی سرابیدانش

 پایان نامه کارشناسی ارشدراهنمایی 

 انشجو: راضیه سپاهی. دبررسی فرصت ها و و زمینه های کارافرینی در مناطق روستایی شهرستان فردوس

 اعتنشجو: سارا شج. داررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارکردهای تعاونی تولید روستایی نگین سبز شهرستان چرامب

 ، دانشجو: فاطمه چاوشی میرقلعهران سد تبارک شهرستان قوچانبررسی ساز و کارهای بهبود و ساماندهی آب ب

  لیال حیدری و مهندسی کشاورزی شهرستان بروجن، دانشجو:ای، فنی مشاورهخدمات های بررسی ارربخشی کارکردهای  شرکت

ور شهرسلتان خش بمپلبررسی توانمندی زنان روستایی در زمینه صنایع دستی و تاریر آن بر کیفیت زندگی ) مطالعه موردی: ب 

 ایرانشهر(،  دانشجو: میالد سپهرم

 خواجه لنگی بررسی دیدگاه روستاییان در ارتباط با موانع توسعه کارآفرینی روستایی شهرستان لردگان، دانشجو: مهدی منووری

ن کمیتله جویابررسی تأریر کسب و کارهای خانگی بر وضعیت اقتوادی و اجتماعی خانوارهای روستایی )مطالعه ملوردی: ملدد

 اجرادانشجو: آزاده زارع شمس آباد، در حال ، امداد امام خمینی )ره( شهرستان سرخس(

مطالعله  )تاییروسل هلایبر معیشت پایلدار خانوار (RFLDL)ارزیابی اررات پروژه بین المللی احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته 

 ااجردانشجو: خدیجه برزنگ، در حال  (،موردی شهرستان ریگان
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 اجرامهناز سورگی، در حال  :دانشجو،  آسیب شناسی اقامتگاههای بوم گردی استان خراسان جنوبی

حید شرفی ودانشجو:  ،بررسی برخی عوامل مؤرر بر بازاریابی بنگاههای کوچ  و متوسط بخش کشاورزی در شهرستان خرم آباد

 .اجراسرابی، در حال 

شلجو: . ذلتجنوبی( در استفاده از کشاورزی حفاظتی )مورد مطالعه:در استان خراسانبررسی عوامل تأریرگ ار بر رفتار کشاورزان 

 در حال اجرا موطفی موسوی یكه بید،

 . سلان جنلوبیبررسی برخی عوامل تاریر گ ار در رفتار کشاورزان در استفاده از سیستم آبیاری قطلره ای محولو ت بلاغی خرا

 ل اجرادانشجو: ابوالقاسم عبدالهی بیناباج، در حا

 

 مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

  . دانشگاه بیرجند، دانشجو: محمدحسین جعفری عوامل مورر بر توانمندسازی تعاونی های عشایری خراسان جنوبی

 ، دانشجو: شكوفه قنبرزداهعوامل مورر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در دهستان گلیان شهرستان شیروان

ره جو: آمنله قل، دانشلراهكارهای ارتقاش آن در بین اعضاش تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان بجنورد بررسی سطح توانمندی و

 مقوودی

قلورات، بررسی نقش دانش بومی در تعیین الگوی کاشت محوو ت باغی با تأکید بلر نقلش قنلات )مطالعله ملوردی: منطقله ال

    ، دانشجو: سارا محبیشهرستان بیرجند

بلری ک(، دانشلجو: دی خشكسالی بر رفاه اجتماعی نواحی روستایی )مطالعه ملوردی: شهرسلتان کوهدشلتبررسی اررات اقتوا

 پیرداده بیرانوند

 بررسی ظرفیت ها و محدودیت های توسعه گردشگری در روستاهای نمونه هلدف گردشلگری) ملورد مطالعله شهرسلتان هلای

 سلسله و دلفان(، دانشجو: سمیه حق نظری

 دانشجو: مهدیه میرآفرینی و صنایع دستی در سكونت گاه های روستایی منطقه سیستان، بررسی فرصت های کار

 در طلرح ینوباستان خراسان ج نینهبندان و قا یشهرستانها نانیزنشیمورر بر مشارکت آبخ یل اقتواد یعوامل اجتماع یبررس

 اجرا . سید محمود حسینی، در حالو مشارکت دست اندرکاران یجوامع محل یتوانمندساز
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 سوابق تدریس

 دروس کارشناسی ارشد

 سیاستگزاری و برنامه ریزی توسعه روستایی                     گردشگری روستایی و کشاورزی

 نظام های بهره برداری در واحدهای تولیدیمدیریت توسعه                                         

 توسعه و سرمایه اجتماعی              تفكر سیستمی                            

  در توسعه روستایی روش تحقیق                          آمار اجتماعی و داده پردازی

 برنامه ریزی و کاربرد آن در توسعه روستایی        سیاست و توسعه کشاورزی

                                           توسعه روستایی                             روستا شناسی و توسعه روستایی

 کارآفرینی و ایجاد واحدهای جدید

 دروس کارشناسی

  یو آموزش کشاورز جیاصول ترو

  یعیو آموزش منابع طب جیترو

  یعموم یجامعه شناس

  ینیو کارآفر یو خود اشت ال نیبا قوان ییآشنا

 و تعاون  یاقتواد کشاورز

  یابیو بازار یحسابدار تیریمد

 اصول آموزش و مدیریت در ترویج

 یاصول مقاله نویسی فنی و ترویج 

 نرم افزارهای تخووی در ترویج کشاورزی کاربرد 

 شناسی روستایی و عشایری  جامعه 

 و مدیریت بازار بازاریابی

 داور مقاالت مجالت علمی پژوهشی

 کشاورزی ایرانمجله علمی پژوهشی تحقیقات اقتواد و توسعه 

 رانیا یو آموزش کشاورز جیعلوم ترومجله علمی پژوهشی 

 ییروستا یزیو برنامه ر پژوهشمجله علمی پژوهشی 

 یآموزش کشاورز تیریپژوهش مدمجله علمی پژوهشی  

 ییتوسعه روستا یراهبردهامجله علمی پژوهشی 

 زعفران یها پژوهشمجله علمی پژوهشی 

 ی نرم افزاریهامهارت

 LISREL, SPSS ,Expert choice, AMOS,PLSآماری  یه نرم افزارهاتسلط ب


