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 انتصابات
 

موسسه تحقيقات محترم  رئيس ياز سو یحکم یط ،کاظم بردبارجناب آقاي 

مسئول تجاری سازی و » عنوانمدت دو سال به به  جنگلها و مراتع کشور

 منصوب شدند. «انتقال یافته های تحقیقاتی موسسه

عاون محترم وزير و رئيس م ياز سو یحکم یط مرجانه صادقیان، سرکار خانم

مدیر کل امور مالی » سمتي به سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز

 منصوب شدند. «سازمان

معاون محترم وزير و  ياز سو یحکم یط علیرضا مقری فریز، جناب آقاي

سرپرست مرکز » سمتي به رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز

 «و منابع طبیعی استان خراسان جنوبیتحقیقات و آموزش کشاورزی 

 منصوب شدند.

رسول زارع، مظفر روستایی، حسن مومنی،  ،سهراب سهرابی انجناب آقاي

جالل فرزاد زلقی، سعید پورداد، کامبیز عباسی، محمدحسن عصاره، 

کامبیز بازرگان، فریبرز محسن اسماعیل زاده، صابر گلکاری،  کمالی،

 یط ،احمد زارع فیض آبادیم ابراهیمی، ابراهیمهدی قائمیان، عباسی، 

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج  وزير و رئيسمعاون محترم  ياز سو یحکم

سیمیت -ایران کپروژه مشترفنی کمیته هماهنگی  اعضا به عنوان يکشاورز

های زراعی گندم محور در نظام وریافزایش عملکرد گندم و بهره»

 شدند. منصوب «ایران

معاون  ياز سو یحکم یطمحمود اسفندياري پور  ،گودرز نجفیان انجناب آقاي

 به عنوان يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز وزير و رئيسمحترم 

افزایش »سیمیت -کمیته هماهنگی پروژه مشترک ایران رئیس و عضو

 منصوب «های زراعی گندم محور در ایرانوری نظامعملکرد گندم و بهره

 شدند.

 وزير و رئيسمعاون محترم  ياز سو یحکم یط گل کاری،صابر  جناب آقاي

بر  ری و نظارتیوظایف پیگ يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز

های زراعی گندم محور در وری نظامافزایش عملکرد گندم و بهره»پروژه 

 .در بخش ديم را به عهده گرفتند «ایران

 وزير و رئيسمعاون محترم  ياز سو یحکم یط ،تورج ولی نسب جناب آقاي

کمیته  و عضو دبیربه عنوان  يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز

-افزایش عملکرد گندم و بهره»سیمیت -هماهنگی پروژه مشترک ایران

 شدند. منصوب «های زراعی گندم محور در ایرانوری نظام

 و رئيس وزيرمعاون محترم  ياز سو یحکم یط ،علی اکبر مویدی جناب آقاي

سرپرست معاونت »به عنوان  يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز

 شدند. منصوب «ترویج سازمان

 وزير و رئيسمعاون محترم  ياز سو یحکم یطحمید کهرام،  جناب آقاي

 «مشاور ایشان»به عنوان  يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز

 شدند. منصوب

 وزير و رئيسمعاون محترم  ياز سو یحکم یطکامبیز بازرگان،  جناب آقاي

معاون برنامه ریزی و »به عنوان  يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز

 شدند. منصوب «امور اقتصادی سازمان

وزير معاون محترم مشاور  ياز سو یحکم یطهومن شریف نسب،  جناب آقاي

به عنوان  مديرکل حوزه رياست، روابط عمومی و پاسخگويی به شکاياتو 

 منصوب «دفتر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمانسرپرست معاونت »

 شدند.

 

 94« های نگارشینکته»

 درست بنویسیم

 دهنده( گزار )مالیاتتوجیه، هفده، برهه، بحبوحه، خراج

*******************************************

**************** 

 نکته مهم:

شود، مگر در موارد پس از خود نوشته می از کلمة جداهمواره « هم»

 زیر:

 گونه )ساده و آسان( باشد:. کلمه بسیط1

همشهری، همشیره، همدیگر، همسایه، همین، همان، همچنین، 

 همچنان

 هجایی باشد:. جزء دوم تک2

 همدرس، همسنگ، همکار، همراه

 شروع شود:« آ». جزء دوم با مصوت 3

 همایش، هماورد، هماهنگ

*******************************************

**************** 

 
 

 

 

 معادل فارسی مصوب واژه بیگانه

 بازیکن میانی هافبک

 بازبینی ویدئویی ویدئوچک

 گلهُسه تریکهت

 پاکگلُ شیتکلین

 دفاع آخر، آزادیار لیبرو
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های های اجرایی طرح جامع سنجش و پایش جنگلآغاز فعالیت

 زاگرس
 

 
 

در راستاي طرح جامع سنجش  3۵/۵5/77الی  26/۵5/77بازديدي که از تاريخ  با

هاي اجرايی عمل آمد، فعاليتاستان زاگرسی به 5هاي زاگرس از و پايش جنگل

هاي طرح مذکور آغاز شد. در اين بازديد که با هدف شناسايی و تثبيت سايت

کردستان و آذربايجان هاي ايالم، لرستان، کرمانشاه، دائمی و به مقصد استان

هاي ملی با همراهی مجريان غربی انجام شد، مجري طرح جامع و مجريان پروژه

هاي پيشنهادي هر استان بازديد و همکاران استانی طرح جامع مذکور از سايت

هاي دائمی اجراي طرح را کرده و پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی، سايت

هاي مذکور سايت دائمی در استان 24ع تعيين نمودند. طی اين سفر درمجمو

درنظر گرفته شد و مقرر شد مجريان و همکاران استانی نسبت به انجام 

ذکر است که طرح جامع عمل آورند. الزم بههاي زمينی اقدام الزم را بهبرداشت

مذکور در حال حاضر داراي پنج پروژه ملی مصوب با موضوعات مختلف است که 

در هشت استان زاگرسی اجرا خواهند شد. مشخصات  (۱377−۱4۵۱)سال  5طی 

 :شرح زير استهاي ملی آن بهطرح جامع و پروژه

 “هاي زاگرسسنجش و پايش جنگل“طرح جامع  (۱

 سال 5مجري: دکتر مهدي پورهاشمی، مدت اجرا: 

 “هاي زاگرسسنجش و پايش ساختار جنگل” پروژه ملی ( 2

سايت در  32هاي اجرا: سال، محل 5/4را: مجري: دکتر سيدکاظم بردبار، مدت اج

 زيرپروژه استانی ۱6قالب 

 “هاي زاگرسسنجش و پايش اندوخته کربن در جنگل“پروژه ملی  (3

سايت  32هاي اجرا: سال، محل 5/4منش، مدت اجرا: مجري: دکتر يعقوب ايران

 زيرپروژه استانی ۱6در قالب 

 “هاي زاگرسنگلسنجش و پايش زوال بلوط در ج“پروژه ملی  (4

 32هاي اجرا: سال، محل 5/4مجري: دکتر حسن جهانبازي گوجانی، مدت اجرا: 

 زيرپروژه استانی ۱6سايت در قالب 

هاي فيزيکی و شيميايی خاک و عناصر سنجش و پايش ويژگی“پروژه ملی  (5

 “هاي زاگرسبرگ با تأکيد بر پديده زوال بلوط در جنگل

سايت در  4۵هاي اجرا: سال، محل 5/4ه، مدت اجرا: زادمجري: دکتر محمد متينی

 زيرپروژه استانی ۱6قالب 

هاي جنگلی بعدي در پايش ساختار تودهکاربرد سنجش از دور سه“پروژه ملی  (6

 “زاگرس

سال،  5/4مجري: دکتر مهدي پورهاشمی، دکتر هومن لطيفی، مدت اجرا: 

 نیزيرپروژه استا 7سايت در قالب  ۱4هاي اجرا: محل

زيرپروژه استانی است و  7۱با توجه به توضيحات فوق، طرح جامع مذکور داراي 

 .هاي جديدي نيز به آن افزوده شوندممکن است حسب ضرورت، پروژه

 

 

 

در پایگاه ” تحقیقات جنگل و صنوبر ایران“نمایه سازی فصلنامه 

 المللی دواجاستنادی معتبر بین
 

 
 

ها تالش قابل تقدير پس از ماه ”بر ایرانتحقیقات جنگل و صنو“ فصلنامه 

المللی در پايگاه استنادي معتبر بين ۵6/۵6/۱377اندرکاران نشريه، در تاريخ دست

نمايه شد. اين  (DOAJ: Directory of Open Access Journals) دواج

فصلنامه اولين مجله تخصصی علوم جنگل کشور است که در اين پايگاه نمايه 

المللی براي مجالت دسترسی ه دواج معتبرترين پايگاه استنادي بينشود. پايگامی

است که بيانگر شاخص کيفيت مجالت و اعتبار  (Open Access) آزاد

پژوهشی آنها است. از مزاياي نمايه شدن نشريه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران 

ت براي در اين پايگاه استنادي، افزايش خوانندگان مقاالت، قابليت دسترسی مقاال

وسيله اين المللی و امکان استناد بيشتر به مقاالت است. بدينخوانندگان بين

اندرکاران نشريه و همچنين خانواده بزرگ مؤسسه موفقيت را به کليه دست

 .نماييمتبريک عرض می
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 شبکه آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 

کشور، همکاري هاي آزمايشگاهی و پژوهشی در حوزه منابع طبيعی در سرتاسرها و مراتع کشور به عنوان متولی انجام فعاليتشبکه آزمايشگاهی مؤسسه تحقيقات جنگل

 ها و ساير مراکز تحقيقاتی داخل و خارج کشور دارد. اي با دانشگاهگسترده

اي و بازديد علمی و راتع کشور، ارائه خدمات متنوع آزمايشگاهی، خدمات مشاورهها و مهاي مؤسسه تحقيقات جنگلتوجه به ماهيت تحقيقاتی و پژوهشی آزمايشگاهبا 

باشد که با دارا بودن تجهيزات آزمايشگاهی مناسب و کارشناسان با دانش فنی به روز و منحصر هاي آن میترين اهداف و فعاليتترين و اصلیآموزشی به متقاضيان از مهم

 باشد.هاي دانش بنيان، مراکز صنعتی و کليه متقاضيان میصی به اعضاي هيئت علمی، دانشجويان تحصيالت تکميلی، شرکتبه فرد، آماده ارائه خدمات تخص
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 خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاههای بخش تحقیقات بیابان

 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
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 چگونه سریع یاد بگیرید

اي که از تفکر ما و چگونگی شيوه مکانيزم ، بهسريع آموختن و زود يادگرفتن

کنيم، بستگی دارد. سريع يادگرفتن يک موهبت است که مغزمان استفاده می

بخشی از آن مربوط به ژن و تربيت خانوادگی و اجتماعی است و بخش ديگر از 

به وسيله آموختن بدست می آيد. اگر سرعت آموختن شما ايده آل نيست، بهتر آن 

 سرعت بخشيدن به يادگري را بياموزيد.  است روش هاي

دانيم و اگر ما فکر کنيم که همه چيز را می از اینکه بگویید نمی دانم، نترسید:

دانيم، براي آموختن انگيزه قوي باور نداشته باشيم چيزهاي زيادي است که نمی

چيزها اند که بسياري از گيرند، ابتدا پذيرفتهنخواهيم داشت. کسانی که زود ياد می

و حتی اگر الزم  گذارندباز می براي شنيدن و پرسيدنرا دانند. آنها ذهنشان را نمی

باشد از چندين بار پرسيدن واهمه ندارند. آنها براي اينکه بيشتر بياموزند، از درون 

دهند. در کنند و مجددا مورد پرسش قرار میها، سواالت جديد پيدا میجواب

کنند اگر چيزي را بپرسند، ترسند و فکر میل کردن میااز سوحاليکه بعضی افراد 

کنند آنها نادان هستند. از پرسيدن ابايی نداشته باشيد تا زود ياد ديگران فکر می

 بگيريد.

 Vilfredo Federioبراساس نظريه ويلفردو پارتو ) از اصل پارتو استفاده کنید:

Damaso Pareto) تواند از انايی افراد میدرصد از د 8۵شناس ايتاليايی، جامعه

رسد، تکميل شود. سريع يادگيرها با درصد از اطالعاتی که به او می 2۵طريق 

روند و توانشان را ، به دنبال حواشی نمیاي و نکات کليديتمرکز بر مسائل پايه

بياموزيد که در چه زمانی نکات مهم يک  کنند.بيشتر صرف نکات اصلی بحث می

ايد. در همانجا به مبحث و وارد مرحله تکرار و حواشی شده مبحث به پايان رسيده

هاي شما، با آغشته شدن به مطالب غيرضروري خاتمه دهيد و اجازه ندهيد آموخته

 سردرگم شوند.

مناسب اگر انجام فرآيندي در يک زمان دانید چه زمانی کاری را متوقف کنید: ب

ينی کنيد. کسانی که از قدرت نشنگنجد، بايد اين قدرت را داشته باشيد که عقب

دانند که بهترين زمان براي متوقف و تعطيل يادگيري بااليی برخوردارند، می

بر روي کارهايی تمرکز کنيد که  چه زمانی است. اصوالً ناموفق کردن يک فرآيند

هاي بيشتر بتوانند آن را متوقف کنيد و راه در صورت لزوم براي جلوگيري از زبان

 ی را براي خود باز نگاه داريد.بازگشت مناسب

گيرند هنگام کسانی که زود ياد می مسائل را در ذهنتان چندبعدی کنید:

مواجهه با مسائل، آنرا در ذهن خود به صورت چندبعدي درآورده  و از چندين 

گيرند و با کنند. آنها از تمام حواسشان براي حل مسئله کمک میزاويه بررسی می

گيري و بهترين راه حل هدايت ف، مسئله را به سمت نتيجهتوجه به ابعاد مختل

 کنند.می

اي دارند. براي زود هاي سادهاکثر مسائل مشکل، راه حل :مسائل را ساده کنید

يادگيري بايد مسائل را در ذهن خود، سهل و آسان کنيد و خودتان را غرق تفکر و 

د بزرگی مانند توماس اديسون، ها بنمائيد. افراراه تمرکز براي پيداکردن ساده ترين

حل هاي هنري فوردو، استيو جابز، براي مشکالت بزرگ خود، هميشه به دنبال راه

 گشتند.ساده می

اگر شما در حال  هر چه بيشتر عمل کنيد سريعتر ياد خواهيد گرفت. عمل کنید:

يادگرفتن زبان جديدي هستيد، بهترين راه براي يادگيري سريع آن است که حتی 

ه صورت شکسته بسته، بنويسيد، بخوانيد و حرف بزنيد. اگر بخواهيد شنا ياد ب

بگيريد بايد تن به آب بزنيد. ساير امور هم به همين شکل است. ضمن اينکه از 

کنيد، در نهايت بايد عمل کنيد هاي علمی و فنی براي آموختن استفاده میروش

گيريد بکار موضوعی را که فرا می تا سريع ياد بگيريد. بايد بياموزيد که چگونه هر

 ببريد.

اند، بر روي چيزهايی که قديمی و کهنه شدهتمرکز  آینده را پیش بینی کنید: 

يادگري سريع مضر هستند. افراد سريع االنتقال قابليت آن را دارند که روند براي 

هاي سرعت گرفتن در بينی کرده، آينده را ببينند. يکی از راهمسائل را پيش

 يادگيري اين است که درگير گذشته نشويد و بر روي آينده تمرکز کنيد.

شما بايد حسی پيدا کنيد که در  حلی ندارند:بسیاری از سواالت راه قبول کنید

تواند درست باشد و کدام کردن مسير، به شما بگويد کدام راه میحين انتخاب

اي بسيار اشتباه نرويد. حاال اگر مسئله غلط، تا به دنبال مسائل و موضوعات

حل نتواند تشخيص دهد راه درست چيست و هيچ راهپيچيده باشد و حس شما 

حلی وجود له شما هيچ راهرسد، ممکن است براي مسئمناسبی به ذهن شما ن

نداشته باشد، پس وقت و انرژي خود را بيهوده بر روي آن تلف نکنيد. افرادي با 

دانند کدام يک از مسائل دنيا راه حل ندارند يا راه حل آن ياد میسرعت يادگيري ز

  از حيطه اختيارات و قدرت آنها خارج است.

پس از برداشتی که از مسائل  سعی کنید مسائل را به دیگران توضیح دهید:

دهيد، به اندازه کافی جذب موضوعات و جزئيات آن شويد، آنگاه سعی انجام می

هايتان را با ديگران در ميان بگذاريد، حتی با کودکان حلو راه کنيد افکار و عقايد

در مورد آن موضوع بحث کنيد. شما اگر بتوانيد يک موضوع پيچيده را براي يک 

به اندازه کافی از موضوع سر در بياورد،  که او کودک آنچنان آسان تشريح کنيد

را فهميده و آماده مطمئن باشيد که خودتان به خوبی و با تمام جزئيات موضوع 

 ارائه و اجراي آن هستيد.

خواهد به سرعت مطالب را فرا بگيرد، هيچ رفتار منفی فردي که می مثبت باشید:

دهد و حتی در برابر مشکالت اساسی که در طی فرآيند يادگيري از خود بروز نمی

يادگيري بافی قاتل گرايی و منفیآورد. منفیشود خم به ابرو نمیبا آنها روبرو می

 يابد.است. هرچه مثبت تر باشيد، سرعت يادگيري شما افزايش می

 هر کاري افراد متخصص و کارشناسان دنبال عقاید کارشناسان باشید:

دانند و در آن تجربه صوص به خود را دارد که آن کار را از شما بهتر میخم

کفا است و خودش ديکته کند که در کاري خوده بيشتري دارند. اگر کسی مرتبا ب

شود، تا جايی که ممکن به کمک هيچ کس احتياج ندارد. يادگيريش بسيار کند می

هاي خود بسيار متواضع باشيد و در مورد دانستههرگز چيز جديدي ياد نگيرد.  است

براي بدست آوردن اطالعات و تجربيات افراد کارشناس، تا هر کجا که الزم باشد 

 عاطفی يا هزينه مادي.هزينه بپردازيد. اعم از هزينه 

 1341ماه  شهریور/ سال یازدهم/125کی دبلیو سی. شماره 
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 یک فنجان اندیشه

 
 

سپارد تا از زيبايی کند، بلکه خويش را به خدا میهيچ گلی خود را زيبا نمی -۱۱۱

 دا بسپار.خ هالهی سرشار شود. خود را ب

شکالت را کوچک کنيد براي اينکه بر مشکالت زندگی غلبه کنيد يا بايد م -۱۱2

 و يا خود را بزرگ.

و بزرگی هستی را در وجودت جاري ساز، تا به بزرگی برسی، آنگاه همگان ت -۱۱3

 را بزرگ خواهند شمرد.

ق پيشاپيش شاي که عشق و ثروت تصميم به معامله بگيرند، علحظه -۱۱4

 شود.ورشکسته می

ست داشتن دو نفر، شرط اول دوستی، دوست داشتن است. اگر ميزان دو -۱۱5

کمتر از ميزان ارتباط دوستی آنها باشد، محکوم به پايان دوستی خواهد بود. براي 

 بقاي دوستی تنها دوستانت را دوست بدار و از آنان انتظاري نداشته باش.

 نویسنده :دکتر فاضل حمید بهنام                                                       
 

 

 

 
 

 
 

 و برایتان سالمتی و آرامش آرزومندیم. مبارک دتانتول
 

 محل خدمت/ بخش /گروه روز / ماه نام خانوادگی نام

 امور پژوهشی ۱/7 احمدي اصغر 

 اداره پشتيبانی ۱/7 اسماعيلی نژاد جاويد

 گروه حفاظت و حمايت ۱/7 قارلقی عليرضا

 بخش چوب ۱/7 قدمياري سهراب

 شیامور پژوه ۱/7 محرمی شهرناز

 ايستگاه همند ۱/7 محمدي اميرعباس

 شناسیگياهبخش  ۱/7 نوغانی  زهرا

 اداره روابط عمومی ۱/7 خدابخش مريم 

 بخش مرتع ۱/7 سوري مهشيد 

 امور اداري 2/7 ابراهيمی کلهايی محمد

 شناسیگياهبخش  2/7 نادري محمود 

 شناسیگياهبخش  2/7 معصومی علی اصغر

 ايستگاه همند 7/7 طهماسبی محسن 

 ايستگاه همند 7/7 سهرابی علی

 امور اداري 8/7 جليليان مسعود 

 شناسیگياهباغ  7/7 رحمانپور افسون

 شناسیگياهبخش  ۱۱/7 شامخی آسيه

 ايستگاه سيراچال ۱4/7 براتی ميثم

 امور اداري ۱5/7 نورمحمدي شهباز

 امور پژوهشی ۱8/7 صارمی سپيده

 ر اداريامو 22/7 فکوري نسرين

 گياهان دارويی 23/7 جايمند کامکار 

 ايستگاه مرتع 23/7 درانی اميرهوشنگ
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 معرفی کتاب

 کوری

بايد گفت اين نيز حقيقت دارد که اگر پيش از هر عملی بخواهيم پيامدهاي آن را 

 بعد اوليه، پيامدهاي  ها را بسنجيم، نخستسبک و سنگين کنيم، صادقانه آن
له، بعد پيامدهاي ممکنه، بعد پيامدهاي متصوره ... در آن صورت پيامدهاي محتم

 !هرگز از اولين فکري که ما را به درنگ واداشت، فراتر نخواهيم رفت

 ژوزه ساراماگو ✍
 

 خوشه های خشم

  .آدم هرجا باشه عادت ميکنه و ديگه براش سخته از اونجا بره

 ي فکر کردن همنحوه

 بعد از مدتی،

 شودعادت می

 ... يگر عوض کردنش سخت استو د

 جان اشتاین بک ✍
 

 کنت مونت کریستو

در اين دنيا نه خوشبختی هست و نه بدبختی؛ فقط قياس يک حالت با حالتی ديگر 
 .است

تواند حدِ اعالي خوشبختی را تنها، کسی که حد اعالي بدبختی را شناخته باشد می
 .نيز درک کند

 ...تا بداند زنده بودن چقدر خوب استبايست انسان خواسته باشد بميرد، می

 .پس زندگی کنيد و خوشبخت باشيد

ي انسان را آشکار کند، هرگز فراموش نکنيد که تا روزي که خداوند بخواهد آينده
 : شودي شناخت انسان در دو کلمه خالصه میهمه

 !... "اميدوار بودن"و  "انتظار کشيدن“

 الکساندر دوما ✍
 

 چهار اثر از فلورانس

  عيسی مسيح گفت: داوري نکنيد تا بر شما داوري نشود

 .و حکم نکنيد تا بر شما حکم نشود

  هايی که با سرزنش ديگرانچه بسيار انسان

  .بيماري را به سوي خود کشانيده اند

  کند،آن چه را که انسان در ديگران سرزنش می

 ... کنددر واقع به سوي خودش جذب می

 
 اسکاول شین ✍

 

در کرانهکافکا   

 !... دهدهايت چيزي را تغيير نمیبستن چشم

 شودبينی ناپديد نمیافتد نمیهيچ چيز فقط به خاطر اينکه تو آنچه را دارد اتفاق می

... 
 ... هايت را باز کنی اوضاع حتی خيلی بدتر خواهد بوددر حقيقت بار ديگري که چشم

هايت را کامال باز نگه دار. چشم کنيم اين چنين است.دنيايی که ما در آن زندگی می
 ... بنددهايش را میفقط يک ترسو چشم

 !... کندهايت زمان را متوقف نمیهايت و گرفتن گوشبستن چشم

 هاروكی موراكامی ✍

همکار محترم بخش  مریم معصوم تمیمیمعرفی این بخش توسط سرکار خانم 

 .گیردکتابخانه صورت می
 

شناسی گلهای داوودی در باغ گیاه آغاز فعالیت سومین جشنواره

 ملی ایران

امسال نيز براي  هاي پاييزيبرگخزان همزمان با شروع فصل پاييز فصل زيباي 

در گلهاي داوودي و برگزاري جشنواره پاييزه سومين سال متوالی شاهد شکوفايی 

 باغ گياهشناسی ملی ايران خواهيم بود.
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