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جناب آقای دکتر اردوان قربانی (معاون اداری و مالی)

با سالم؛

گزارش کار سال ۱۳۹۷ واحد مزرعه و گلخانه های آموزشی و  تحقیقاتی 

اجرایی پایاننامه/رساله تحصیالت تکمیلی در مزرعه تحقیقاتی. قابل ذکر است به منظور انجام راحت پایاننامهها،  -۱

لولهگذاری و قطعهبندی و تسطیح زمین انجام شده است.

برگذاری دروس عملیات کشاورزی ومهارتآموزی و عملیات زراعی در مزرعه تحقیقاتی (تعداد دانشجویان عملیات  -۲

کشاورزی ۱۰۶ نفر وعملیات زراعی ۲۸ نفر ودر طول ترم دوم ۹۷-۱۳۹۶ انجام گردید).

کاشت و تولیدگندم به مقدار تن در ۴ هکتار  -۳

عملیات کاشت و تولید سیبزمینی با هدف آموزشی و تولیدی به صورت ارگانیک که درآمد حاصل از  -۴

آن۱۵۵۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز گردید. 

آمادهسازی و کاشت گندم رقم پیشتاز پائیزه کاشت ۳ هکتار گندم آبی در پاییز ۹۷ در مزرعه بابالن برای فصل  -۵

زراعی۹۷-۹۸

تعمیر فنسهای معیوب و اجرایی طرح تور مرغی در بال شرقی مزرعه  -۶

۷- ایزوگام ساختمان نگهبانی

برچیدن و انتقال موتور موجود در موتورخانه قدیم مزرعه به هانگار ماشینهای کشاورزی دانشکده وبهسازی و ترمیم  -۸

موتورخانه فوق جهت استفاده به عنوان انباری مزرعه  و همچنین  بتنکاری و ترمیم کف و پلههای اتاقک موتورخانه 

قدیمی

خرید ادوات کشاورزی مورد نیاز جهت استفاده در بوم سمپاشی و چیزل غلتکدار و فاروئر استفاده در کار مزرعه -۹

تجهیزات آبیاری تحتفشار (ویلمو) و محکم سازی چرخهای ویلمو توسط پایههای طراحی شده و کیسههای خاک -۱۰

تعمیر تراکتور و ادوات کشاورزی -۱۱

تهیه تفاهمنامه بین دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و روستائیان برای نیل به اهداف تفاهم بهتر با روستائیان و  -۱۲

حفظ حریم زمین دانشکده و عدم تخریب فنسهای محیط مزرعه

تهیه تفاهمنامه بین دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و روستائیان برای نصب درب در دو سمت راه ورودی  -۱۳

روستائیان  به منظور حفظ حدود ۷۰۰ متر از اراضی دانشکده و همچنین جلوگیری از هدر روی هزینه فنسکشی 

مجدد در این قسمت. 

ساخت درب های مورد نظر که بعلت نامساعد بودن شرایط جوی فعال نصب انجام نشده است. -۱۴

۱۵- خرید ۲۳۰ نهال زرشک از شهرستان قاین با یک سوم قیمت مرسوم در منطقه و حفر همین تعداد چاله برای 

کاشت نهال ها  در طول ضلع جنوبی و غربی مزرعه 
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۱۶- کاشت نهال های زرشک با کمک دانشجویان دروس مهارت آموزی بدون ایجاد بار مالی برای دانشگاه 

اجرای دروس کارآموزی و مهارت آموزی بطور مرتب از آغاز ترم دوم ۱۳۹۷-۹۸ -۱۷

خرید انواع بذر سبزی و صیفی به منظور کاشت در دروس مهارت ورزی و کارآموزی و عملیات زراعی  -۱۸

۱۹- خرید کود شیمیایی، دامی، کودهای زیستی و  سموم مورد نیاز  به منظور اصالح و تقویت خاک در زمین زیر کشت 

گندم و زمین آماده کشت یونجه و همچنین بخش آموزشی و تحقیقاتی مزرعه.

نمونه برداری و آنالیز خاک و آب  زمین باباالن به منظور اصالح و کود دهی بر اساس اصول علمی -۲۰

نصب دوربینهای نظارتی در واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و تولیدی دانشکده (مزرعه بابالن، گلخانهها، واحدهای  -۲۱

مرغداری و گوسفنداری و کارگاه لبنیات): اعتبار مورد نیاز با موافقت و مساعدت ریاست محترم دانشگاه تامین شده، 

سیمکشی مجموعهها انجام گرفته و آماده نصب دوربینها است. الزم به ذکر است که برای خرید دوربینهای مناسب  

اقدام شده بود  ولی فعال به دلیل مشکالت مالی   روند خرید متوقف شده است.

۲۲- تعمیر پمپ آب  ساختمان  و  بوم سمپاشی 

پیگیری روند ارتقای برق مزرعه  و پرداخت حق کارشناسی و طراحی نصب ترانس  که  فعال  روند اجرایی  این مهم   -۲۳

به دالیل مالی متوقف است.

پیگیری نصب سایبان با انتقال سایبانهای قبلی ساختمان مرکزی دانشگاه به محل مورد نظر  -۲۴

پیگیری محوطه سازی اطراف ساختمان مزرعه. -۲۵

پیگیری بکار گیری کارگر  فصلی آشنا به ماشین ها و ادوات کشاورزی و همچنین کشت و کاردر مزرعه  -۲۶

۲۷- ادامه پیگیری پرونده درخواست زمین ۱۰۰ هکتاری از اراضی ملی از سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع 

طبیعی و تهییه مدارک و مستندات مورد نیاز برای واگذاری زمین مذکور.

۲۸- نمونه برداری و آنالیز خاک زمین ۱۰۰ هکتاری درخواستی دانشگاه از اراضی ملی  سامیان و تهیه گزارش مربوطه 

اصالح راه ورودی گلخانه شماره ۳ و  هدایت آب های جاری به بیرون از گلخانه و تعمیر گرماتاب آن. -۲۹

 تقسیم بندی  گلخانه ها به منظور برنامه ریزی  و اجرای پایان نامه ها و رساله های در حال نحقیق


