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 مقدمه:

 دراین خانه که بویی از ریا نیست 

 تمام زینتش جز بوریا نیست 

 اگرچه وسعتش چون آسمان است 

 برای دشمنی وکینه جانیست 

 همیشه بوی خوب عشق دارد 

 دمی از عطر شب بوها جدا نیست 

 بدنبال کسی اینجا نگردید 

 در اینجا هیچکس غیر از خدا نیست ...

 دوست بسم ا..آغاز سخن به نام نامی حضرت 

عرض یک دنیا درود و ادب و احترام دارم خدمت تمام همکاران شریف این حوزه در سراسر کشور و بزرگواران فعال و همیشه حاضر در 
معاونت پژوهش و فناوری ستاد سازمان، و تشکر می کنم از ارتباط گرمی که با اصحاب پژوهشی در گستره میهن عزیز اسامی و در مراکز، 

 موسسات، پژوهشکده، پژوهشگاه و مراکز تحقیقات و آموزش استانی دارید.
فراتر از بعد تاریخىاش، نشان دهنده یک روند تغییر دراین حوزه پویاى علمى است؛ حوزهاى که  حوزه پژوهشیاما نگارش گزارش سال 

پژوهشی سازمان، متنابهى داشته باشد و گزارش عملکرد سال علیرغم فاصله زیاد نسبت به جهان پیشرفته، درسال هاى اخیر توانسته دستاوردهاى 
 .یکىاز راه هاى درك این تغییر است

با رویدادهاى بسیار و مختلفى روبهرو بوده، ابتدا می بایست نگاهی به این  1397این مرکز که در سال  حوزه پژوهشیبرای بیان عملکرد 
 .  مجموعه فاخر داشت

خورشیدی با انجام تعدادی از برنامه های پزوهشی این حوزه،  30مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در دهه 
در ادامه فعالیت، سایر بخش ها و . با راه اندازی نخستین واحد و هسته تحقیقاتی شکل گرفت 1336فعالیت های خود را آغاز نمود و در سال 

قیقاتی به این مجموعه اضافه شدند تا سرانجام با رشد و توسعه استان وگسترش دامنه فعالیت های پژوهشی، به مرکز تحقیقات واحدهای تح
شکل  1393و شکل جاری یعنی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در سال  1383کشاورزی و منابع طبیعی در سال 

 . گرفت
زراعی و باغی، خاك و آب، دامپزشکی و علوم دامی، فنی و مهندسی، : بخش تحقیقاتی تحت عناوین 6بودن ارا هم اکنون این مرکز با د

واحد آموزشی به نامه های شهید حاجی کریمی گرگان و شهید روحانی فرد  2پزشکی، منابع طبیعی و حفاظت خاك و آبخیزداری، گیاه
بذر و نهال، واحد آمار، واحد انتقال یافته های تحقیقاتی، واحد اطاعات و مدارك واحد ثبت وگواهی : واحد  به نام های 8کردکوی و 

علمی کشاورزی، واحد کتابخانه، واحد شبکه و فن آوری اطاعات و واحد روابط عمومی مشغول پژوهش و سایر برنامه های مرکز می باشند 



عضای هیأت علمی، پژوهشگران، کارشناسان و تکنسین ها و با حمایت و و با عنایت به حضور و بهره مندی از فعالیت های علمی و پژوهشی ا
طرح و پروژه تحقیقاتی ملی و استانی درحال  250پشتیبانی، به ارایه و پیشنهاد پروپوزال ها و اجرای  ساانه بیش از همیاری نیروهای اداری و

وسسات پژوهشی و تحقیقاتی مادر در کشور، از پتانسیل های موجود در انجام وظیفه می باشد، که بدین منظور عاوه بر استفاده از امکانات م
 . آزمایشگاه تخصصی کد دار، در کنار سایر امکانات استانی و کشوری خود بهره می برد 8ایستگاه تحقیقاتی و  8

حوزه وظیفه مندی این مرکز  تاش شده تا مهمترین اتفاقات و برنامه های انجام شده در که هم اکنون پیش روى شماست97در گزارش سال 
رد را به نمایش بگذارد و به همراه آن بگوید حوزهدانش، فن و هنر ارتباطات در این سال در واگویی این برنامه ها، واقعیت های موجود را مو

نشگاه و سایر جایگاه ها کنکاش و بررسى قرارداده و در این راه از دیدگاههاى اندیشمندان و صاحبنظران این حرفه نیز در سطح سازمان، دا
 .نیز بهره مند شده است

شرایط و فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی همکاران مرکزسبب گشته که نتایج به دست آمده را در طول سال  به صورت گزارشات نهایی، 
مقاات علمی ـ پژوهشی در مجات بین المللی و یا درقالب نگارش کتاب، برگزاری کارگاه های آموزشی، ایراد سخنرانی های علمی در 

ملی و بین المللی، برپایی نمایشگاه های تخصصی، بازدیدهای علمی، همکاری فعال در پروژه های دانشجویی و همایش ها و کنگره های 
در دسترس و استفاده بهره برداران قرار دهند ...( برگزاری روز مزرعه و هفته انتقال یافته ها، نشریات فنی و ترویجی  و  )فعالیت های ترویجی 

 . بخش، زکات العلم حوزه کشاورزی به شایستگی عمل شود 4اداره این حوزه در  4و در بخش آموزش با توجه به 
سال تاش مردان و زنان زحمتکش خود رد خیر بسیاری از خود به جا گذاشته است که از آن جمله می توان  60این مرکز در طول بیش از 

سایر مجات معتبر علمی، ساخت دستگاه های مرتبط با  وISI، چاپ مقاله در مجات ISIبه نگارش و چاپ کتب متعدد، داوری مقاات 
طرح های تحقیقاتی، معرفی رقم های جدید بذر از جمله کتول و گنبد، برگزاری همایش های معتبر ملی و بین المللی، کانون هماهنگی دانش 

نتشار پژوهشنامه گیاهان روغنی ایران، وصنعت دانه های روغنی و روغن های خوراکی کشور، دبیرخانه کارگروه گیاهان دارویی استان، ا
انعکاس بخشی از برنامه های فوق، بخشى ازمطالبى است که در  .اشاره کرد... ایجاد مرکز رشد واحدهای فناورکشاورزی و منابع طبیعی و 

 .گزارش حاضر به زیور طبع آراسته شده و تقدیم شما و آیندگان شده است

نفر  43مندی از پتانسیل واحد تحقیقاتی و با بهره 4سایت و 6ایستگاه، 4بخش، 6واحد آموزشی،  2بودن  در نگاهی دقیق تر این مرکز با دارا
طرح تحقیقاتی 231حدود  1398کاردان در سال  16نفر کارشناس و  70نفر مدرس،  10نفر محقق غیر هیات علمی،  23عضو هیأت علمی، 

نتایج به دست آمده در قالب معرفی ارقام زراعی و . کشاورزی و منابع طبیعی استان را اجرا نمودکاربردی مرتبط با مباحث و مشکات بخش 
های آموزشی، های تحقیقاتی، گزارشات نهایی و فنی، مقاات علمی پژوهشی و ترویجی، کارگاهها و یافتهباغی، کتب، نشریات، دستورالعمل

های مختلف اجرایی و آموزشی استانی و ملی می، روز مزرعه و مشارکت فعال با دستگاههای تخصصی، بازدیدهای علها، نمایشگاهسخنرانی
ها رقم زراعی از دستاوردهای شاخص این مرکز معرفی ده .گیردبرداران قرار مینظیر سازمان جهاد کشاورزی در دسترس و استفاده بهره

باشد. به عنوان مثال، تعداد ارقام گندم معرفی برای کشت در اراضی استان میگندم، جو، سویا، ذرت، آفتابگردان، زیتون، باقا، کلزا و ... 
رقم بوده است. میانگین افزایش عملکرد ساانه ارقام گندم آبی و دیم استان  30شده برای کشت در استان طی دوره فعالیت این مرکز بالغ بر 

ها از محل ه و سود تقریبی حاصل از معرفی ارقام گندم متحمل به بیماریکیلوگرم در هکتار بود 26و  41طی دوره پس از انقاب به ترتیب 
 میلیارد تومان در سال برای استان گلستان برآورد شده است. 40جویی در مصرف سموم شیمیایی و افزایش عملکرد حدود صرفه

باشد. می 1397طبیعی استان گلستان در سال های همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع ای از فعالیتمجموعه حاضر خاصه
های تحقیقاتی گندم آبیوزارت جهاد کشاورزی، مشارکت فعال در اجرای طرح نظام نوین ترویج وزارت جهاد کشاورزی، طرح انتقال یافته



وزشی و ترویج در کنار های آمطرح کشاورزی حفاظتی وزارت جهاد کشاورزی و مشارکت فعال در ستادها، کمیته ها، بازدیدها و کارگاه
های تحقیقاتی با مشارکت محققان بوده است. انعقاد همکاران سازمان جهاد کشاورزی از فعالیت های شاخص مرکز در بحث انتقال یافته

نین استقرار و برداران با توجه به رویکرد سازمان و همچبرداران، تمرکز روی آموزش بهرههای انتقال دانش فنی و فناوری به بهرهتفاهم نامه
انتشار  مجوز کسبهای دانش بنیان بخش کشاورزی در مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی از دیگر موارد مهم است. ساماندهی شرکت

  بوده است. 1397های شاخص مرکز در سال از دیگر فعالیت”گیاهان دانه روغنی” مجله ترویجی 
ریاست محترم مرکز، معاونان بزرگوار، پژوهشگران، اساتید، : مجموعه بزرگ و با افتخار مرکزدر پایان جا دارد از تمامى همکاران شریف 

صاحبنظران، کارشناسان و تمامی همکاران عزیز، دوست داشتنی و محترم، کهبا حمایتهاى خود زمینه فعالیت شایسته این حوزه را فراهم 
 .ا حمایت ها و پیشنهاداتسازنده خود، ما را بهره مند سازندآوردند تشکر و قدردانى نموده و امید است همچون همیشه ب

 بهار وقت نشود عاشق که نیست آدمی
 است حطب نجنبد نوروز به که گیاهی هر

 

 به امید اعتای پرچم همیشه سرافراز میهن عزیز اسامی
  

 ابوالفضل فرجی
 گلستانرئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی استان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1397انسانی مركزتحقیقات وآموزش كشاورزي ومنابع طبیعی گلستان تا پایان سالآمارنیروي 

 (1397آمار كاركنان مركز برحسب نوع استخدام و مدرک تحصیلی )شش ماهه دوم 

  مدرک تحصیلی جنسیت نوع استخدام



 جمع دكترا لیسانسفوق  لیسانس فوق دیپلم دیپلم كمتر از دیپلم
 

 رسمی
 15 4 4 5 2 - - زن

 140 23 45 45 9 11 7 مرد

 پیمانی
 21 5 6 9 1 - - زن

 32 3 4 11 6 3 5 مرد

قراردادكار 
 مشخص

 - - - - - - - زن

 2 - - 2 - - - مرد

 كارگران
 - - - - - - - زن

 - - - - - - - مرد

 شركتی
 - - - - - - - زن

 - - - - - - - مرد

 جمع

 9 10 14 3 - - زن
 

 26 49 58 15 14 12 مرد
 

 210 35 59 72 18 14 12 جمع كل

 طرحهاي تحقیقاتی( لفا
 آمار طرح هاي مصوب مركز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقاات( ب

 فعالیتهاي آموزشی(ج

 عنوان ردیف

كل
مع 

ج
سی 

ند
 مه

نی
ف

عی 
طبی

بع 
منا

غی 
ی با

راع
ز

آب 
ک و 

خا
می 

م دا
علو

کی 
زش

اه پ
گی

 

 20 - 7 4 - 5 36 طرح یا پروژه ملی )خاص( 1
 16 3 4 85 27 2 137 پروژه ملی )غیرخاص(طرح یا  2
 5 12 1 3 8 5 34 طرح یا پروژه استانی )خاص( 3
 1 - 2 6 - - 9 طرح یا پروژه استانی )غیرخاص( 4
 - - 3 9 - 3 15 ترویجی  –پروژه تحقیقی 5

 42 15 20 107 35 15 231 جمع كل

 1398پیش بینی  1397 عناوین ردیف
 

 ISI 8 10مقاله  1

 5 4 درمجات معتبر( ISIغیر) المللیمقاله بین 2

 50 43 پژوهشی -مقاله علمی 3
 3 2 (تحلیلی)مروری  -مقاله علمی 4

 10 7 ترویجی -مقاله علمی 5

 - - خاصه مقاله درمجات معتبر 6

 10 7 معتبرهای علمی مقاله علمی کامل درهمایش 7

 30 23 های علمی معتبرخاصه مقاله علمی درهمایش 8

 118 94  جمع

 1398پیش بینی  1397 عناوین ردیف

 4 4 تألیف و ترجمه کتاب 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سایر فعالیت ها( د

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 تحقیقات آموزش و كشاورزي و منابع طبیعی استان گلستانآمار یکساله فعالیتهاي پژوهشی مركز 
 

  

یت
فعال

 
 عنوان

كل
مع 

ج
سی 

ند
 مه

نی
ف

عی 
طبی

بع 
منا

غی 
ی با

راع
ز

آب 
ک و 

خا
می 

م دا
علو

کی 
زش

اه پ
گی

 

1-
ش

ژوه
پ

 

 20 - 7 4 - 5 36 طرح یا پروژه ملی )خاص( -1-1
 16 3 4 85 27 2 137 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص( -1-2
 5 12 1 3 8 5 34 یا پروژه استانی )خاص(طرح  -1-3
 1 - 2 6 - - 9 طرح یا پروژه استانی )غیرخاص( -1-4
 - - - - - - - تطبیقی )آنفارم( )خاص( –پروژه تحقیقی  -1-5
 - - - - - - - تطبیقی )آنفارم( )غیرخاص( –پروژه تحقیقی  -1-6
 - - - 1 - 3 4 ترویجی )خاص( –پروژه تحقیقی  -1-7
 - - 3 8 - - 11 ترویجی )غیرخاص( –پروژه تحقیقی  -1-8
 - 5 - 1 - 6 12 طرح یا پروژه پیشنهادی )مصوب در شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان( -1-9

 11 3 8 44 20 9 95  گزارش نهایی پروژه )/طرح( -1-10
 5 8 1 6 9 - 29 ساانه پروژه )/طرح( گزارش -1-11
 17 1 1 - - - 19 ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبارات پژوهشی گرنت-1-12

 23 21 نشریات ترویجی یا دستورالعمل های فنی 2

 36 36 تدریس دانشگاهی 3

 8 6 های آموزشی و پژوهشی اندازی کارگاهطراحی و راه 4

 38 33 های تحقیقاتیروزمزرعه یا هفته انتقال یافته 5

 30 27 مصاحبه وبرنامه رادیویی یا تلویزیونی 6

 35 28 سخنرانی علمی 7

 - - نامه های دوره کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان 8

 32 29 اییا دکترای حرفهنامه های دوره کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره پایان 9

 7 7 نامه های دوره دکترای تخصصیراهنمایی و مشاوره پایان 10

 8 8 عضویت درهیات تحریریه مجات علمی معتبر 11

 1398پیش بینی  1397 واحد عناوین ردیف
 7 5 فقره تعداد اختراعات و اکتشافات و یافته های علمی 1

 3 2 رقم معرفی ارقام جدید زراعی و باغی 2

 550000 460000 اصله ..( زیتون،سیب،گابی،آلوو) شناسه دار نمودن نهال 3

 47200 37200 تن تولید بذور پایه اصاح شده درمرکز 4

 50000 46079/ 81 تن میزان بذر گواهی شده 5



یت
فعال

 

 عنوان

كل
مع 

ج
سی 

ند
 مه

نی
ف

عی 
طبی

بع 
منا

غی 
ی با

راع
ز

آب 
ک و 

خا
می 

م دا
علو

کی 
زش

اه پ
گی

 

2-
ات

شار
انت

 

 - - ISI   8 4 1 2 1مقاله  -2-1
 - - 1 2 1 - 4 ( در مجات معتبرISIالمللی )غیر مقاله بین -2-2
 8 5 7 10 1 12 43 پژوهشی -مقاله علمی -2-3
 1 - - - 1 - 2  مروری )تحلیلی( -مقاله علمی -2-4
 - - 1 2 - 4 7 ترویجی -مقاله علمی -2-5
 - - - - - - - خاصه مقاله در مجات معتبر -2-6
 - 2 1 1 1 2 7 های علمی معتبرمقاله علمی کامل در همایش -2-7
 10 - 2 4 7 - 23 های علمی معتبرخاصه مقاله علمی در همایش -2-8
 2 - - 3 1 - 6 نامهمقاله علمی صد درصد مستخرج از رساله/پایان -2-9

 - - 1 - 2 - 3 تالیف یا تصنیف کتاب -2-10
 - - - - - - - تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی -2-11
 1 - - - - - 1 ترجمه کتاب -2-12
 - - - - - - - تدوین کتاب )به شیوه گردآوری( -2-13
 - - - - - - - ترجمه کامل یک مقاله علمی چاپ شده -2-14
 - - - - - - -   تدوین مجموعه مقاات -2-15
 - 8 - 1 - 1 10 نشریات فنی -2-16
 2 - - - 2 7 11 نشریات ترویجی  -2-17
 1 - - 2 1 - 4 دستورالعملهای علمی فنینگارش -2-18
 2 - 4 - - - 6 نگارش دستورالعملهای ترویجی-2-19
 - - - - - - - نگارش دستنامه-2-20
 - - - - 4 - 4 تدوین پوستر/چارت/لیفت/پمفلت/بروشور/تهیه اساید و پژن-2-21
 - - - - - - - تهیه متن و کارشناسی فیلم انیمیشن/ترجمه متن فیلم-2-22
 - - - 1 - 5 6 اپلیکیشن-2-23
 12 1 - 4 11 8 36 واحد در سال( 6تدریس دانشگاهی )حداکثر  -3-1
 1 - - 4 1 - 6 های آموزشی و پژوهشیاندازی کارگاهطراحی و راه -3-2

3-
ش

موز
آ

 

 30 7 - 14 3 3 57 های آموزشی و پژوهشیتدریس در کارگاه -3-3
 20 9 23 67 74 - 193 های آموزشی و پژوهشیکارگاهشرکت در  -3-4
 9 1 28 21 - 11 70 تدریس در کاس های آموزشی/ ترویجی -3-5
 8 2 7 14 1 1 33 های تحقیقاتیروز مزرعه یا هفته انتقال یافته -3-6
 - - - 2 - 3 5  مصاحبه رادیویی یا تلویزیونی -3-7
 3 11 1 4 - 3 22 تلویزیونیبرنامه رادیویی یا  -3-8
 5 5 5 2 4 7 28 سخنرانی علمی -3-9
 - - - - - - - نامه های دوره کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان -4-1
 6 3 4 9 2 5 29 اینامه های دوره کارشناسی ارشد یا دکترای حرفهراهنمایی و مشاوره پایان -4-2

4-
ائی

جر
 و ا

شی
ژوه

ت پ
ولی

سئ
م

 

 - 3 - 1 1 2 7 نامه های دوره دکترای تخصصیراهنمایی و مشاوره پایان -4-3
 - - - - - - - مدیر مسئولی مجات علمی معتبر -4-4
 1 - 1 1 - 5 8 عضویت در هیات تحریریه مجات علمی معتبر -4-5
 - - - - - - - های علمیدبیری همایش -4-6
 3 - 1 1 - - 5 های علمیعلمی/اجرایی همایشعضویت در پانل یا کمیته های  -4-7
 14 8 5 24 14 30 95 های فنیعضویت در کمیته -4-8
 16 - 8 14 14 11 63 شرکت در جلسات فنی -4-9

 16 7 11 19 7 3 63 تقدیر و تشویق -4-10
 - - - 2 - - 2 های اجراییمسئولیت -4-11



 عنوان

كل
مع 

ج
سی 

ند
 مه

نی
ف

 

بع 
منا

عی
طبی

غی 
ی با

راع
ز

آب 
ک و 

خا
می 

م دا
علو

کی 
زش

اه پ
گی

 

5-
حور

ش م
 دان

اي
یته

فعال
 

 3 - - 2 - - 5 اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج -5-1
 - - - - - - - های جدید برای ایرانها و میزبانکشف و معرفی گونه-5-2
 - - - - - - - تحقیقاتی(های تولید دانش فنی )صنعتی کردن نتایج طرح -5-3
 - - - - - - - ها یا پروژه های پژوهشی و فناوری ارزیابی و نظارت طرح -5-4
 2 2 6 6 3 1 20 داوری مقاات-5-5
 - 2 1 6 - 1 10 داوری شناسنامه طرح/پروژه/گزارش نهائی-5-6
 1 - 1 1 - 1 4 ترویجیداوری کتب/دستنامه/دستورالعمل علمی فنی ترویجی/ نشریات فنی -5-7
 - - - - - - - ویراستاری مقاات-5-8
 1 - 1 3 1 - 6 های پژوهشی و فناوریمشارکت در برپایی نمایشگاه -5-9

 - - - - - - - اندازی آزمایشگاه یا کارگاه و ایستگاه تحقیقاتیطراحی و راه -5-10
 3 - - 14 - - 17 تحلیلی(ی گزارش بازدیدهای فنی )با ارایه -5-11
 10 7 6 15 13 2 53 ایفای نقش بعنوان معین-5-12
 - 2 2 - - - 4 های آزمایشگاهی )کارهای کلینیکی(تست -5-13
 - 1 3 - 1 - 5 آزمون ارزیابی کارخانه، آزمایشگاه و .... -5-14
 2 - - 16 - - 18   تولید و تکثیر بذر -5-15
 - - 1 1 - - 2 تجاری سازی بذر گواهی شده از رقم اصاح شده جدید -5-16
 - - - 1 1 - 2 تولید و تکثیر نهال -5-17
 - - - - - - - ی نقشه های فنیتهیه -5-18
 - - - - - - - ثبت کلکسیون -5-19
 - - - - - - - های علمی، کاربردی و نوینثبت ایده -5-20
 - - - - - - - افزارهای تخصصینرمثبت  -5-21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1397آموزش هاي زنان روستائی استان گلستان در سال 
 

 عنوان دوره ردیف

 جنسیت عملکرد جراا زمان

محل برگزاري  
 خاتمه شروع دوره

مدت زمان 
 وزر اجرا

 نفر
نفر 
 روز

 زن مرد

 بندرگز 17 0 34 17 2 1397/ 3/ 12  محصوات سالم گلخانه ای 1

 LNSIEمدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  2
 

 بندرگز 25 0 100 25 4 1397/ 2/ 20

 پرورش زنبور عسل 3
 

 بندرگز 24 0 144 24 6 1397/ 2/ 25

 کارآفرینی و بازاریابی 4
 

 بندرگز 24 0 96 24 4 1397/ 4/ 10

 بندرگز 23 0 138 23 3 1397/ 2/ 25 1397/ 2/ 23 پرورش زنبور عسل 5

 بندرگز 17 0 85 17 3 3/5/1397 1/5/1397 تولید گلهای داروئی از کاشت تا برداشت 6

 بندرگز 17 0 85 17 3 9/5/1397 7/5/1397 تولید گلهای داروئی از کاشت تا برداشت 7

 بندرگز 18 0 36 18 2 1397/ 4/ 14 1397/ 4/ 12 محصوات سالم گلخانه ای 8

 کردکوی LNSIE 20 /2 /1397 24 /2 /1397 4 17 68 0 17مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  9

 کردکوی LNSIE 20 /1 /1397 24 /1 /1397 4 22 88 0 22مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  10

 کردکوی 22 0 66 22 3 1397/ 4/ 24 1397/ 4/ 22 تغذیه بره پرواری 11

 کردکوی 22 0 132 22 4 4/5/1397 1/5/1397 پرورش زنبور عسل 12

 کردکوی 22 0 72 22 5 1397/ 4/ 24 1397/ 4/ 20 مهارت های زندگی شغلی 13

 کردکوی 13 0 52 13 4 1397/ 4/ 14 1397/ 4/ 11 تولید محصوات سالم و استاندارد 14

 کردکوی 13 0 52 13 4 1397/ 4/ 14 1397/ 4/ 11 آماده سازی شغلی 15

 کردکوی LNSIE 20 /2 /1397 23 /2 /1397 4 27 108 0 27مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  16

 مراوه تپه LNSIE 26/1/1397 29 /1 /1397 4 20 80 0 20مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  17

 گالیکش LNSIE 14 /2 /1397 19 /2 /1397 4 28 112 0 28مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  18

 گالیکش LNSIE 4/2/1397 7/2/1397 4 35 140 0 35مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  19

 گالیکش 32 0 128 32 3 1397/ 2/ 10 8/2/1397 مهارت های زندگی شغلی 20

 گالیکش 32 0 96 32 3 4/4/1397 2/4/1397 کرم ابریشمپرورش  21

 گالیکش 21 0 63 21 3 1397/ 1/ 10 7/1/1397 اصول و مبانی تسهیلگری 22

 گالیکش 23 0 69 23 3 5/2/1397 2/2/1397 صندوق های خرد اعتباری  23

 گالیکش 14 0 70 14 4 4/2/1397 1/2/1397 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 24

 گالیکش 61 0 305 61 4 4/2/97 1/2/1397 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 25

 گالیکش 27 0 135 27 3 1397/ 4/ 11 9/4/1397 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 26

 گالیکش 63 0 189 63 4 1397/ 5/ 19 16/5/1397 تولید محصوات سالم و استاندارد 27

 گالیکش LNSIE 3/4/1397 6/4 /1397 4 35 140 0 35مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  28

 گالیکش LNSIE 18 /1 /1397 20 /1 /1397 3 35 140 0 35مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  29

 گالیکش LNSIE 16/1/1397 19 /1 /1397 4 31 124 0 31مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  30

 گالیکش LNSIE 4/4/1397 7/4/1397 4 31 124 0 31مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  31

 گالیکش LNSIE 21 /1 /1397 23 /1 /1397 3 28 112 0 28مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  32

 گالیکش LNSIE 2/4/1397 5/4/1397 4 28 112 0 28مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  33

 گنبد 25 0 100 25 4 1397/ 3/ 24 1397/ 3/ 21 پرورش قارچ خوراکی 34

 گنبد 26 0 104 26 4 1397/ 1/ 10 7/1/1397 نوغانداری 35

 گنبد 23 0 92 23 4 1397/ 4/ 29 26/4/1397 تولید محصوات سالم و استاندارد 36

 گنبد 23 0 46 23 2 8/4/1397 5/4/1397 اصول و مبانی تسهیلگری 37

 گنبد 40 0 160 40 4 1397/ 3/ 24 1397/ 3/ 21 مهارت های زندگی شغلی 38

 گنبد LNSIE 4/2/1397 7/2/1397 4 40 160 0 40مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  39

 گنبد LNSIE 1/3/1397 4/3/1397 4 40 160 0 40مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  40



 عنوان دوره ردیف

 جنسیت عملکرد جراا زمان

محل برگزاري  
 خاتمه شروع دوره

مدت زمان 
 وزر اجرا

 نفر
نفر 
 روز

 زن مرد

 گنبد 30 0 120 30 4 1/1397/ 31 1/1397/ 28 کارآفرینی و بازاریابی 41

 گنبد 25 0 100 25 4 2/1397/ 19 1397/ 16/2 خوراکیپرورش قارچ  42

 گنبد 30 0 120 30 4 1397/ 3/ 30 1397/ 3/ 27 اصول تولید بذر در محصوات سبزی و صیفی 43

 گنبد 30 0 120 30 4 4/3/1397 1/3/1397 ارکان صندوق های اعتبارات خرد  44

 گنبد 30 0 120 30 4 1397/ 2/ 20 1397/ 2/ 17 آماده سازی شغلی 45

 گمیشان 32 0 128 32 4 1/4/1397 1397/ 3/ 28 ارکان صندوق های اعتبارات خرد  46

 گمیشان 30 0 120 30 4 1397/ 4/ 18 1397/ 4/ 12 مهارت های زندگی شغلی 47

 مینودشت 25 0 75 25 3 26/4/1397 1397/ 4/ 23 پرورش کرم ابریشم 48

 مینودشت LNSIE 9/4/1397 12 /4 /1397 4 20 80 0 20مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  49

 مینودشت 27 0 135 27 5 1397/ 6/5 3/5/1397 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 50

 مینودشت 23 0 115 23 5 1397/ 5/ 20 1397/ 5/ 17 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 51

 مینودشت 16 0 48 16 3 27/6/1397 1397/ 5/ 24 پرورش کبک و بلدرچین 52

 مینودشت 47 0 235 47 5 1397/ 5/ 19 16/5/1397 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 53

 مینودشت 17 0 68 17 4 1397/ 5/ 12 9/5/1397 کارآفرینی و بازاریابی 54

 مینودشت 20 0 40 20 2 1397/ 5/ 25 1397/ 5/ 21 اصول و مبانی تسهیلگری 55

 مینودشت 33 0 133 33 4 1397/ 5/ 20 1397/ 5/ 17 پرورش مرغ بومی 56

 مینودشت 24 0 96 24 4 1397/ 5/ 17 1397/ 5/ 14 پرورش مرغ بومی 57

 مینودشت 24 0 96 24 4 26/4/1397 1397/ 4/ 23 پرورش قارچ خوراکی 58

 مینودشت 27 0 108 27 4 1397/ 4/ 23 1397/ 4/ 20 پرورش قارچ خوراکی 59

 مینودشت 33 0 133 33 4 16/5/1397 1397/ 5/ 13 پرورش قارچ خوراکی 60

 مینودشت 28 0 168 28 6 4/5/1397 1/5/1397 پرورش زنبور عسل 61

 مینودشت 27 0 108 27 4 1397/ 5/ 20 1397/ 5/ 17 ارکان صندوق های اعتبارات خرد  62

 مینودشت LNSIE 13 /4 /1397 16/4/1397 4 20 80 0 20مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  63

 مینودشت LNSIE 11 /2 /1397 15 /2 /1397 4 25 100 0 25مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  64

 مینودشت LNSIE 15 /3 /1397 19 /3 /1397 4 25 100 0 25مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  65

 مینودشت LNSIE 9/3/1397 13 /3 /1397 4 21 84 0 21مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  66

 مینودشت LNSIE 26/1/1397 30 /1 /1397 4 21 84 0 21مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  67

 مینودشت LNSIE 4/3/1397 8/3/1397 4 20 80 0 20مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  68

 مینودشت LNSIE 21 /1 /1397 25 /1 /1397 4 20 80 0 20مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  69

 مینودشت LNSIE 2/3/1397 6/3 /1397 4 20 80 0 20مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  70

 مینودشت LNSIE 7/2/1397 11 /2 /1397 4 20 80 0 20مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  71

 گرگان 54 0 266 54 4 7/4/1397 3/4/1397 پرورش قارچ خوراکی 72

 گرگان 54 0 270 54 5 2/5/1397  تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 73

 گرگان 48 0 240 48 5 1397/ 4/ 25  برداشتتولید گل های داروئی از کاشت تا  74

 گرگان 65 0 325 65 5 1397/ 5/ 91  تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 75

 گرگان 30 0 120 30 4 1397/ 5/ 24  اصول تولید بذر در محصوات سبزی و صیفی 76

 گرگان LNSIE  22 /2 /1397 4 50 200 0 50مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  77

 بندر ترکمن 20 0 80 20 4 1397/ 1/ 23  کارآفرینی و بازاریابی 78

 بندر ترکمن LNSIE  16/2/1397 4 32 128 0 32مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  79

 بندر ترکمن LNSIE  24 /2 /1397 4 45 140 0 45مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  80

 بندر ترکمن LNSIE  21 /2 /1397 4 45 140 0 45مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  81

 ترکمنبندر  39 0 117 39 3 1397/ 4/ 15  راه اندازی، رشد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط 82

 آزادشهر 29 0 116 29 4 1397/ 4/ 12  ارکان صندوق های اعتبارات خرد 83



 عنوان دوره ردیف

 جنسیت عملکرد جراا زمان

محل برگزاري  
 خاتمه شروع دوره

مدت زمان 
 وزر اجرا

 نفر
نفر 
 روز

 زن مرد

 آزادشهر 29 0 29 29 1 1397/ 4/ 20  آشنائی با تشکل ها و نهادهای روستائی و محلی 84

 آزادشهر 29 0 90 30 3 1397/ 5/ 17  پرورش مرغ بومی 85

 آزادشهر LNSIE  6/2 /1397 4 30 120 0 30مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  86

 آزادشهر LNSIE  26/2/1397 4 25 100 0 25مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  87

 آزادشهر LNSIE  12 /2 /1397 4 30 120 0 30مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  88

 آزادشهر LNSIE  21 /1 /1397 4 24 96 0 24مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  89

 آزادشهر LNSIE 24 /1 /1397 27 /1 /1397 4 19 76 0 19مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  90

 آزادشهر LNSIE 20 /1 /1397 24 /1 /1397 4 20 80 0 20مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  91

 علی آباد LNSIE 20 /2 /1397 24 /2 /1397 4 45 140 0 45مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  92

 علی آباد LNSIE 25 /2 /1397 29 /2 /1397 4 46 144 0 46مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  93

 علی آباد LNSIE 26/2/1397 30 /2 /1397 4 42 168 0 42مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  94

 رامیان 25 0 100 25 4 1397/ 4/ 15 1397/ 4/ 12 پرورش کرم ابریشم 95

 رامیان 26 0 130 26 5 16/4/1397 1397/ 4/ 12 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 96

 کاله 20 0 80 20 4 5/2/1397 2/2/1397 نوغانداری 97

 کاله LNSIE 27 /2 /1397 31 /2 /1397 4 53 212 0 53مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  98

 کاله LNSIE 21 /2 /1397 25 /2 /1397 4 28 112 0 28مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  99

 کاله LNSIE 29 /2 /1397 1/3/1397 4 54 216 0 54مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  100

 LNSIEمدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  101
 

 کاله 18 0 72 18 4 1397/ 5/ 12

 پرورش زنبور عسل 102
 

 بندر گز 20 0 120 20 6 1397/ 5/6

 گیاهان داروئی بذریمدیریت حفظ و احیاءو توسعه  103
 

 گالیکش 28 0 140 28 5 5/5/1397

 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 104
 

 گالیکش 39 0 195 39 5 1397/ 5/ 30

 مدیریت حفظ و احیاءو توسعه گیاهان داروئی ریشه ای 105
 

 گالیکش 29 0 145 29 5 1397/ 5/ 10

 داروئی گل دارمدیریت حفظ و احیاءو توسعه گیاهان  106
 

 گالیکش 28 0 140 28 5 16/5/1397

 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 107
 

 گالیکش 28 0 140 28 5 1397/ 5/ 23

 LNSIEمدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  108
 

 گرگان 50 0 200 50 4 5/2/1397

 LNSIEمدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  109
 

 گرگان 50 0 200 50 4 1397/ 2/ 14

 LNSIEمدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  110
 

 مراوه تپه 20 0 80 20 4 1397/ 1/ 29

 بیماری های مشترک انسان و دام 111
 

 آزادشهر 30 0 90 30 3 6/6/1397

 بلدرچینپرورش کبک و  112
 

 آزادشهر 30 0 90 30 3 18/6/1397

 مهارت های زندگی شغلی 113
 

 آزادشهر 30 0 90 30 4 1397/ 4/ 15

 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 114
 

 آزادشهر 40 0 160 40 4 17/6/1397

 مهارت های زندگی شغلی 115
 

 آزادشهر 25 0 100 25 4 1397/ 7/6

 بلدرچینپرورش کبک و  116
 

 آزادشهر 30 0 90 30 3 1397/ 9/6

 پرورش زنبور عسل 117
 

 کردکوی 24 0 96 24 4 5/5/1397

 صندوق های خرد اعتباری  118
 

 گرگان 25 0 75 25 3 8/5/1397

 پرورش مرغ بومی 119
 

 بندرگز 0 15 45 15 3 29/6/1397

 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 120
 

 علی آباد 49 0 196 49 4 22/6/1397

 (زنان روستائی)پرورش مرغ بومی 121
 

 بندرگز 15 0 60 15 4 23/6/1397

 (زنان روستائی)پرورش زنبور عسل 122
 

 بندرگز 35 0 140 35 4 1397/ 6/8

 (زنان روستائی)پرورش مرغ بومی 123
 

 گمیشان 27 0 108 27 4 1397/ 5/ 19

 (زنان روستائی)بازاریابیکارآفرینی و  124
 

 گمیشان 22 0 88 22 4 23/6/1397

 LNSIEمدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  125
 

 گمیشان 17 0 68 17 4 26/4/1397

 گمیشان 16 0 64 16 4 1397/ 4/ 29  (زنان روستائی)LNSIE مدیریت کسب و کار و مهارت های زندگی شغلی  126



 عنوان دوره ردیف

 جنسیت عملکرد جراا زمان

محل برگزاري  
 خاتمه شروع دوره

مدت زمان 
 وزر اجرا

 نفر
نفر 
 روز

 زن مرد

 (زنان روستائی)داروئی از کاشت تا برداشتتولید گل های  127
 

 کردکوی 26 0 104 26 4 1397/ 7/ 18

 کردکوی 23 0 92 23 4 1397/ 7/ 24 1397/ 7/ 21 (زنان روستائی)صندوق های خرد اعتباری  128

 بندرترکمن 27 0 108 27 4 1397/ 8/ 14 1397/ 8/ 10 (زنان روستائی)کاشت،داشت و برداشت سبزی و صیفی جات 129

 بندرترکمن 34 0 144 46 4 4/8/1397 1/8/1397 (زنان روستائی)کاشت،داشت و برداشت سبزی و صیفی جات 130

 بندرترکمن 24 0 104 26 4 30/6/1397 27/6/1397 (زنان روستائی)صندوق های خرد اعتباری  131

 بندرترکمن 31 0 124 31 4 4/7/1397 1/7/1397 (زنان روستائی)اصول و مبانی تسهیلگری 132

 بندرترکمن 27 0 108 27 4 28/6/1397 25/6/1397 (زنان روستائی)تولید محصوات سالم و استاندارد 133

 بندرترکمن 20 0 80 20 4 8/8/1397 5/8/1397 (زنان روستائی)کاشت،داشت و برداشت سبزی و صیفی جات 134

 مینودشت 27 0 108 27 4 1397/ 5/ 12 9/5/1397 (زنان روستائی)کاشت تا برداشتتولید گل های داروئی از  135

 مینودشت 28 0 112 28 4 21/6/1397 18/6/1397 (زنان روستائی)پرورش زنبور عسل 136

 مینودشت 22 0 88 22 4 1397/ 16/6 13/6/1397 (زنان روستائی)پرورش قارچ خوراکی 137

 آزادشهر 31 0 124 31 4 1397/ 8/ 10 7/8/1397 (زنان روستائی)سبزی و صیفی جاتکاشت،داشت و برداشت  138

 آق قا 27 0 108 27 4 1397/ 7/ 24 1397/ 7/ 21 (زنان روستائی)پرورش قارچ خوراکی 139

 علی آباد 55 0 220 55 4 5/7/1397 2/7/1397 (زنان روستائی)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 140

 علی آباد 52 0 208 52 4 1397/ 7/ 23 1397/ 7/ 19 (زنان روستائی)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 141

 علی آباد 45 0 220 45 4 1397/ 8/ 10 7/8/1397 (زنان روستائی)پرورش قارچ خوراکی 142

 (حومه)آق قا 38 0 152 38 4 1397/ 7/ 11 8/7/1397 (زنان روستائی)پرورش قارچ خوراکی 143

 (انبارالوم)آق قا 38 0 152 38 4 1397/ 7/ 18 1397/ 7/ 15 (زنان روستائی)پرورش قارچ خوراکی 144

 گالیکش 50 0 200 50 4 1397/ 7/ 12 9/7/1397 (زنان روستائی)پرورش کرم ابریشم 145

 گالیکش 38 0 152 38 4 1397/ 16/6 13/6/1397 (زنان روستائی)پرورش مرغ بومی  146

 گالیکش 68 0 272 68 4 1397/ 8/6 1397/ 5/6 (زنان روستائی)پرورش مرغ و ماکیان 147

 علی آباد 49 0 196 49 4 22/6/1397 17/6/1397 (زنان روستائی)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 148

 (زنان روستائی)تولید محصوات سالم و استاندارد 149
 

 آبادعلی  38 0 152 38 4 1397/ 6/5

 (زنان روستائی)نوغانداری 150
 

 گنبد 25 0 100 25 4 1397/ 9/ 28

 (زنان روستائی)کاشت،داشت و برداشت سبزی و صیفی جات 151
 

 گنبد 30 0 120 30 4 1397/ 8/ 25

 (زنان روستائی)کاشت،داشت و برداشت سبزی و صیفی جات 152
 

 گنبد 30 0 120 30 4 1397/ 8/ 15

 (زنان روستائی)پرورش مرغ بومی  153
 

 گنبد 27 0 108 27 4 1397/ 8/ 22

 (زنان روستائی)پرورش بوقلمون 154
 

 مینودشت 26 0 104 26 4 1397/ 9/ 11

 (زنان روستائی)پرورش زنبور عسل 155
 

 مینودشت 39 0 156 39 4 1397/ 9/ 12

 (زنان روستائی)پرورش مرغ بومی  156
 

 مینودشت 25 0 100 25 4 9/9/1397

 (زنان روستائی)پرورش قارچ خوراکی 157
 

 مینودشت 23 0 92 23 4 1397/ 5/10

 (زنان روستائی)کاشت،داشت و برداشت سبزی و صیفی جات 158
 

 بندرگز 22 0 88 22 4 1397/ 7/ 20

 (زنان روستائی)کاشت،داشت و برداشت سبزی و صیفی جات 159
 

 آزادشهر 30 0 120 30 4 1397/ 8/ 25

 (زنان روستائی)کاشت،داشت و برداشت سبزی و صیفی جات 160
 

 آزادشهر 30 0 120 30 4 1397/ 9/ 22

 (زنان روستائی)کاشت،داشت و برداشت سبزی و صیفی جات 161
 

 آزادشهر 30 0 120 30 4 1/9/1397

 (زنان روستائی)کاشت،داشت و برداشت سبزی و صیفی جات 162
 

 آزادشهر 30 0 120 30 4 1397/ 9/ 17

 (زنان روستائی)پروار بندی گوساله 163
 

 آزادشهر 30 0 120 30 4 1397/ 9/ 15

 (زنان روستائی)تولید محصول سالم و استاندارد 164
 

 بندر ترکمن 20 0 80 20 4 1397/ 9/ 19

 اهمیت اقتصادی پرورش گل و گیاهان زینتی 165
 

 بندر ترکمن 17 0 68 17 4 1397/ 6/9

 (زنان روستائی)بومیپرورش مرغ  166
 

 بندر ترکمن 37 0 148 37 4 2/9/1397

 علی آباد 40 0 160 40 4 1397/ 9/ 23 1397/ 9/ 19 (زنان روستائی)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 167

 کردکوی 37 0 148 37 4 4/8/1397 1397/ 7/ 30 (زنان روستائی)تولید محصول سالم و استاندارد 168

 کردکوی 25 0 100 25 4 1397/ 9/ 19 1397/ 9/ 15 (زنان روستائی)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 169



 عنوان دوره ردیف

 جنسیت عملکرد جراا زمان

محل برگزاري  
 خاتمه شروع دوره

مدت زمان 
 وزر اجرا

 نفر
نفر 
 روز

 زن مرد

 کردکوی 28 0 112 28 4 1397/ 9/ 29 1397/ 9/ 25 (زنان روستائی)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 170

 کردکوی 20 0 80 20 4 1397/ 9/ 14 1397/ 9/ 10 (زنان روستائی)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 171

 گنبد 30 0 120 30 4 1397/ 10/ 14 1397/ 10/ 10 (زنان روستائی)نوغانداری 172

 گنبد 22 0 88 22 4 1397/ 9/ 17 1397/ 9/ 13 (زنان روستائی)تولید محصول سالم و استاندارد 173

 گنبد 30 0 120 30 4 16/8/1397 1397/ 8/ 12 (روستائیزنان )اهمیت اقتصادی پرورش گل و گیاهان زینتی 174

 گنبد 22 0 88 22 4 1397/ 9/ 28 1397/ 9/ 24 (زنان روستائی)کارآفرینی و بازاریابی 175

 گنبد 29 0 126 29 4 1397/ 5/10 1397/ 1/10 (زنان روستائی)پرورش قارچ خوراکی 176

 گنبد 36 0 144 36 4 1397/ 8/10 1397/ 4/10 (زنان روستائی)پرورش قارچ خوراکی 177

 گنبد 22 0 88 22 4 1397/ 9/ 22 1397/ 9/ 18 (زنان روستائی)فرآوری محصوات کشاورزی 178

 گنبد 30 0 120 30 4 1397/ 9/ 30 1397/ 9/ 27 (زنان روستائی)فرآوری محصوات دامی 179

 گنبد 29 0 116 29 4 1397/ 10/ 21 1397/ 10/ 17 (زنان روستائی)پرورش زنبور عسل 180

 گنبد 22 0 88 22 4 1397/ 9/ 22 1397/ 9/ 18 (زنان روستائی)پرورش بوقلمون 181

 گنبد 29 0 116 29 4 9/9/1397 5/9/1397 (زنان روستائی)ارکان صندوق های اعتبارات خرد  182

 گمیشان 22 0 88 22 4 16/10/1397 1397/ 10/ 11 (زنان روستائی)پرورش قارچ خوراکی 183

 گالیکش 33 0 132 33 4 7/9/1397 3/9/1397 (زنان روستائی)پرورش قارچ خوراکی 184

 گالیکش 25 0 140 35 4 1397/ 9/ 10 1397/ 6/9 (زنان روستائی)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 185

 بندرگز 26 0 104 26 4 1397/ 11/ 10 1397/ 6/11 (زنان روستائی)پرورش زنبور عسل 186

 بندرگز 34 0 136 34 4 1397/ 10/ 29 1397/ 10/ 25 (زنان روستائی)پرورش زنبور عسل 187

 ازادشهر 30 0 120 30 4 1397/ 11/ 20 16/11/1397 (زنان روستائی)ارکان صندوق های اعتبارات خرد  188

 قااق  57 0 228 57 4 1397/ 10/ 30 1397/ 10/ 27 (زنان روستائی)پرورش مرغ بومی 189

 اق قا 52 0 208 52 4 1397/ 10/ 12 8/10/1397 (زنان روستائی)پرورش مرغ بومی 190

 اق قا 50 0 200 50 4 8/9/1397 5/9/1397 (زنان روستائی)فرآوری محصوات کشاورزی 191

 اق قا 52 0 208 52 4 1397/ 4/11 1397/ 1/11 (زنان روستائی)فرآوری محصوات کشاورزی 192

              23288       (نفر روز)جمع كل

 .می باشد139728نفر ساعت    (   نفر روز23288دوره )192تعداد دوره های برگزار شده در حوزه زنان روستائی 
 

 1397عملکرد بهره برداران استان گلستان در سال 

 عنوان دوره ردیف

 جنسیت عملکرد زمان اجرا

 محل برگزاري  دوره
 خاتمه شروع

مدت زمان 
 (روز)اجراء

 زن مرد نفر روز نفر

 بندرگز 0 23 138 23 3 1397/ 2/ 25 1397/ 2/ 23 پرورش زنبور عسل 1

 بندرگز 0 54 324 54 6 8/3/1397 1/3/1397 پرورش زنبور عسل 2

 کردکوی 0 22 66 22 3 8/5/1397 1397/ 6/5 پرورش قارچ خوراکی 3

 کردکوی 0 15 30 15 2 1397/ 2/ 10 8/2/1397 کشت نشائی پنبه 4

 کردکوی 0 16 48 16 3 1397/ 2/ 25 1397/ 2/ 23 برداشت و پس از برداشت کلزاعملیات  5

 کردکوی 0 46 276 46 3 3/2/1397 1/2/1397 پرورش زنبور عسل  6

 کردکوی 0 20 60 20 3 1397/ 2/ 22 1397/ 2/ 20 خاکورزی محصوات بهاره و تابستانه 7

 گالیکش 0 31 62 31 2 1397/ 1/ 28 1397/ 1/ 27 کشت آبی و دیم ) عملیات داشت گندم  8

 گالیکش 0 34 136 34 4 5/2/1397 2/2/1397 عملیات برداشت و پس از برداشت گندم 9



 عنوان دوره ردیف

 جنسیت عملکرد زمان اجرا

 محل برگزاري  دوره
 خاتمه شروع

مدت زمان 
 (روز)اجراء

 زن مرد نفر روز نفر

 گالیکش 0 34 102 34 3 1397/ 1/ 30 2/1/1397 کشت آبی و دیم ) عملیات داشت گندم  10

 گالیکش 0 24 120 24 3 8/4/1397 1397/ 6/4 اصول سمپاشیو رعایت نکات ایمنی 11

 گالیکش 0 21 105 21 4 1397/ 1/ 31 1397/ 1/ 28 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 12

 گالیکش 0 19 57 19 3 1397/ 1/ 27 1397/ 1/ 25 تولید کننده نهال زیتون 13

 گالیکش 0 43 258 43 4 5/2/1397 2/2/1397 پرورش زنبور عسل 14

 گالیکش 0 42 252 42 4 9/2/1397 1397/ 6/2 پرورش زنبور عسل 15

 گنبد 0 25 125 25 3 1397/ 3/ 14 1397/ 3/ 12 کالیبراسیون سمپاشها 16

 گنبد 0 25 100 25 3 1397/ 3/ 24 1397/ 3/ 22 عملیات برداشت و پس از برداشت گندم 17

 گنبد 0 25 75 25 3 1397/ 2/ 17 1397/ 2/ 15 عملیات برداشت و پس از برداشت کلزا 18

 گنبد 0 25 100 25 3 1/3/1397 1397/ 2/ 30 علیات برداشت و پس از برداشت جو 19

 گنبد 0 26 104 26 3 1397/ 3/ 29 1397/ 3/ 27 عملیات قبل از آماده سازی بستر 20

 گنبد 0 25 50 25 3 3/2/1397 1/2/1397 عملیات کاشت پنبه 21

 گنبد 0 25 75 25 3 1397/ 1/ 31 1397/ 1/ 29 (کشت آبی و دیم) عملیات کاشت گندم  22

 گنبد 0 25 125 25 3 1397/ 2/ 24 1397/ 2/ 22 کالیبراسیون سمپاشها 23

 گنبد 0 25 100 25 3 1397/ 2/ 31 1397/ 2/ 29 عملیات برداشت و پس از برداشت گندم 24

 گنبد 0 25 75 25 3 26/2/1397 1397/ 2/ 24 عملیات برداشت و پس از برداشت کلزا 25

 گنبد 0 21 84 21 3 1397/ 2/ 28 26/2/1397 عملیات برداشت و پس از برداشت جو 26

 گنبد 0 25 100 25 3 1397/ 2/ 21 1397/ 2/ 19 عملیات قبل از آماده سازی بستر 27

 گنبد 0 25 100 25 3 1397/ 3/ 11 9/3/1397 عملیات برداشت و پس از برداشت گندم 28

 گنبد 0 25 75 25 3 1397/ 3/ 22 1397/ 3/ 20 برداشت کلزاعملیات برداشت و پس از  29

 گنبد 0 25 100 25 3 4/3/1397 2/3/1397 عملیات برداشت و پس از برداشت جو 30

 گنبد 0 22 66 22 3 1397/ 1/ 31 1397/ 1/ 29 کنترل تولید و گواهی بذر پنبه 31

 گنبد 0 25 75 25 3 1397/ 2/ 27 1397/ 2/ 25 عملیات برداشت و پس از برداشت پنبه 32

 گنبد 0 21 63 21 3 1397/ 1/ 17 1397/ 1/ 15 عملیات کاشت پنبه 33

 گنبد 0 25 100 25 3 1397/ 2/ 21 1397/ 2/ 19 عملیات داشت پنبه 34

 گنبد 0 25 75 25 3 1397/ 2/ 28 26/2/1397 عملیات برداشت و پس از برداشت کلزا 35

 گنبد 0 25 75 25 3 1397/ 2/ 12 1397/ 2/ 10 محصوات بهاره و تابستانهکالیبراسیون کارنده های  36

 گنبد 0 25 75 25 3 1397/ 2/ 10 8/2/1397 خاکورزی محصوات بهاره و تابستانه 37

 گنبد 0 25 100 25 3 1397/ 2/ 18 16/2/1397 عملیات برداشت و پس از برداشت جو 38

 گنبد 0 26 78 26 3 1397/ 1/ 24 1397/ 1/ 22 عملیات کاشت و داشت آفتابگردان 39

 گنبد 0 26 78 26 3 1397/ 1/ 22 1397/ 1/ 20 آشنایی با ارقام جدید و زمان کاشتآفتابگردان 40

 گمیشان 0 19 57 19 3 1397/ 2/ 18 16/2/1397 عملیات برداشت و پس از برداشت کلزا 41

 گمیشان 0 18 72 18 3 1397/ 2/ 27 1397/ 2/ 25 عملیات برداشت و پس از برداشت جو 42

 گمیشان 0 15 60 15 4 1397/ 1/ 30 1397/ 1/ 27 پرورش دام صنعتی سبک 43

 گمیشان 0 24 96 24 4 16/4/1397 1397/ 4/ 13 عملیات داشت پنبه 44

 گمیشان 0 32 128 32 4 1397/ 4/ 19 16/4/1397 عملیات داشت پنبه 45

 مینودشت 0 15 75 15 6 1397/ 5/ 11 9/5/1397 برداشتتولید گل های داروئی از کاشت تا  46



 عنوان دوره ردیف

 جنسیت عملکرد زمان اجرا

 محل برگزاري  دوره
 خاتمه شروع

مدت زمان 
 (روز)اجراء

 زن مرد نفر روز نفر

 مینودشت 0 34 204 34 6 1397/ 5/ 20 1397/ 5/ 18 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 47

 مینودشت 0 18 36 18 2 1397/ 5/ 17 1397/ 5/ 15 کشت نشائی پنبه 48

 مینودشت 0 18 54 18 3 24/6/1397 1397/ 5/ 21 پرورش کبک و بلدرچین 49

 مینودشت 0 14 70 14 6 4/5/1397 2/5/1397 کالیبراسیون سمپاشها 50

 مینودشت 0 28 168 28 6 1397/ 5/ 15 1397/ 5/ 13 پرورش زنبور عسل 51

 مینودشت 0 15 90 15 6 1397/ 5/ 20 1397/ 5/ 18 پرورش زنبور عسل 52

 مینودشت 0 51 153 51 3 1397/ 5/ 19 1397/ 5/ 17 پرورش مرغ بومی 53

 مینودشت 0 23 69 23 3 16/8/1397 1397/ 8/ 14 پرورش مرغ بومی 54

 مینودشت 0 22 66 22 3 1397/ 4/ 29 1397/ 4/ 17 پرورش قارچ خوراکی 55

 مینودشت 0 15 45 15 3 1397/ 5/ 20 1397/ 5/ 18 عملیات کاشت و داشت آفتابگردان 56

 مینودشت 0 34 102 34 3 1397/ 5/ 20 1397/ 5/ 18 عملیات کاشت و داشت آفتابگردان 57

 گرگان 0 32 160 32 5 3/5/1397 1397/ 4/ 31 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 58

 گرگان 0 58 290 58 5 1397/ 4/ 28 1397/ 4/ 24 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 59

 گرگان 0 30 60 30 2 1397/ 4/ 15 1397/ 4/ 13 عملیات کاشت سویا 60

 گرگان 0 28 140 28 5 4/5/1397 1397/ 4/ 25 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 61

 گرگان 0 67 335 67 5 1/5/1397 1397/ 4/ 30 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 62

 گرگان 0 36 180 36 5 26/4/1397 1397/ 4/ 22 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 63

 بندر ترکمن 0 27 54 27 2 1397/ 2/ 12 1397/ 2/ 10 عملیات کاشت پنبه 64

 بندر ترکمن 0 22 88 22 4 1397/ 5/ 11 9/5/1397 عملیات داشت پنبه 65

 بندر ترکمن 0 20 60 20 3 1397/ 2/ 18 16/2/1397 سرویس و نگهداری کمباین و ماشین های برداشت 66

 آزادشهر 0 27 162 27 6 1397/ 2/ 23 1397/ 2/ 18 پرورش زنبور عسل 67

 آزادشهر 0 33 132 33 4 1397/ 2/ 12 9/2/1397 پرورش دام صنعتی سبک 68

 آزادشهر 0 29 145 29 5 1397/ 4/ 10 7/4/1397 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 69

 آزادشهر 0 30 90 30 3 1397/ 4/ 14 1397/ 4/ 11 مبارزه بیولوژیک آفات شالی 70

 آزادشهر 0 29 87 29 3 1397/ 5/ 19 16/5/1397 بیماری های مشترک انسان و دام 71

 آزادشهر 0 25 90 30 3 1397/ 5/ 17 1397/ 5/ 14 پرورش مرغ بومی 72

 آزادشهر 0 52 156 52 3 1397/ 3/ 30 1397/ 3/ 27 سرویس و نگهداری کمباین و ماشین های برداشت 73

 رامیان 0 14 56 14 4 1397/ 2/ 12 9/2/1397 عملیات داشت کلزا 74

 رامیان 0 21 63 21 3 1397/ 2/ 10 3/2/1397 کشت آبی و دیم ) عملیات داشت گندم  75

 رامیان 0 12 36 12 3 1397/ 2/ 18 1397/ 2/ 15 اصول پرورش توت فرنگی 76

 کاله 0 33 165 33 5 5/3/1397 1397/ 2/ 29 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 77

 کاله 0 33 122 33 4 26/2/1397 1397/ 2/ 22 عملیات برداشت و پس از برداشت گندم 78

 کاله 0 36 108 36 3 1397/ 2/ 20 16/2/1397 عملیات برداشت و پس از برداشت کلزا 79

 کاله 0 32 128 32 4 1397/ 2/ 30 26/2/1397 عملیات برداشت و پس از برداشت جو 80

 کاله 0 40 160 40 4 1397/ 2/ 27 1397/ 2/ 24 محصوات سالم و استانداردتولید  81

 کاله 0 27 81 27 3 5/1397/ 10 1397/ 978/5 تولید گیاهان داروئی از کاشت تا برداشت 82

 کاله 0 22 88 22 4 1397/ 3/ 30 1397/ 3/ 28 آماده سازی و تهیه بستر بذر سویا 83
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 زن مرد نفر روز نفر

 کاله 0 24 48 24 2 4/4/1397 2/4/1397 عملیات کاشت سویا 84

 کاله 0 24 96 24 4 8/5/1397 1397/ 6/5 پرورش دام صنعتی سبک 85

 کاله 0 31 93 31 3 3/5/1397 1/5/1397 عملیات کاشت و داشت آفتابگردان 86

 کاله 0 23 92 23 4 1397/ 5/ 18 16/5/1397 عملیات داشت سویا 87

 بندر گز 0 20 80 20 4 1397/ 5/ 19 1397/ 5/ 17 عملیات داشت پنبه 88

 بندر گز 0 40 240 40 6 1397/ 5/ 24 1397/ 5/ 22 پرورش زنبور عسل 89

 بندر گز 0 18 90 18 5 14/6/1397 12/6/1397 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 90

 علی آباد 0 47 141 47 3 1397/ 1/ 31 1397/ 1/ 27 اصول سمپاشی و رعایت نکات ایمنی 91

 شیات 0 12 36 12 3 1397/ 4/ 22 1397/ 4/ 19 باکاربردتکنولوژی های نوین در پرورش ماهی قزل آاآشنائی  92

 شیات 0 28 84 28 3 1397/ 6/7 3/7/1397 آشنائی باپرورش ماهیان آزاد و خاویاری در قفس و پن 93

 کردکوی 17 17 102 34 3 1397/ 9/6 1397/ 4/6 پرورش زنبور عسل 94

 کردکوی 11 24 105 35 3 15/6/1397 10/6/1397 پرورش زنبور عسل 95

 کردکوی 13 3 48 16 3 1397/ 7/6 1397/ 3/6 تغذیه بره پرواری 96

 کردکوی 21 0 84 21 4 11/6/1397 6/6/1397 پرورش شتر مرغ 97

 کردکوی 0 25 75 25 3 21/6/1397 17/6/1397 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 98

 گرگان 0 56 168 56 3 1397/ 4/ 28 1397/ 4/ 25 پرورش زنبور عسل 99

 (انبارالوم)آق قا 0 30 90 30 3 1397/ 2/ 21 1397/ 2/ 18 سرویس و نگهداری کمباین و ماشین های برداشت 100

 (انبارالوم)آق قا 0 25 75 25 3 1397/ 2/ 22 1397/ 2/ 19 آشنائی آفات و بیماری های گیاهی 101

 (انبارالوم)آق قا 0 32 96 32 3 1397/ 1/ 22 1397/ 1/ 19 آشنائی آفات و بیماری های گیاهی 102

 (انبارالوم)آق قا 0 31 93 31 3 1397/ 2/ 29 26/2/1397 آشنائی آفات و بیماری های گیاهی 103

 (حومه)آق قا 0 29 87 29 3 1397/ 1/ 22 1397/ 1/ 21 آشنائی آفات و بیماری های گیاهی 104

 (حومه)آق قا 0 30 90 30 3 1397/ 2/ 27 26/2/1397 حفظ بقایای گیاهی محصوات کشاورزی 105

 (حومه)آق قا 0 29 87 29 3 1397/ 2/ 28 26/2/1397 سرویس و نگهداری کمباین و ماشین های برداشت 106

 (حومه)آق قا 0 27 81 27 3 1397/ 1/ 22 1397/ 1/ 19 حفظ بقایای گیاهی محصوات کشاورزی 107

 (گری)آق قا 0 34 102 34 3 1397/ 2/ 29 26/2/1397 حفظ بقایای گیاهی محصوات کشاورزی 108

 (گری)آق قا 0 34 102 34 3 1397/ 1/ 21 1397/ 1/ 19 آشنائی آفات و بیماری های گیاهی 109

 (گری)آق قا 0 26 78 26 3 1397/ 4/ 23 1397/ 4/ 20 کالیبراسیون سمپاشها 110

 (گری)آق قا 0 27 81 27 3 1397/ 4/ 20 16/4/1397 پرورش زنبور عسل 111

 (آق آلتین)آق قا 0 26 78 26 3 1397/ 4/ 19 16/4/1397 کالیبراسیون سمپاشها 112

 (حومه)قا قآ 0 28 84 28 3 1397/ 4/ 27 1397/ 4/ 24 کالیبراسیون سمپاشها 113

 (حومه)قا قآ 0 26 78 26 3 1397/ 4/ 15 1397/ 4/ 11 پرورش زنبور عسل 114

 (حومه)قا قآ 0 26 78 26 3 1397/ 4/ 20 16/4/1397 کالیبراسیون سمپاشها 115

 (آق آلتین)آق قا 0 28 84 28 3 4/5/1397 1397/ 4/ 30 پرورش زنبور عسل 116

 (انبارالوم)آق قا 0 26 78 26 3 2/5/1397 1397/ 4/ 30 کالیبراسیون سمپاشها 117

 (انبارالوم)آق قا 0 27 81 27 3 1397/ 4/ 28 1397/ 4/ 24 پرورش زنبور عسل 118

 (مسجد)آق قا 0 26 78 26 3 1397/ 4/ 20 16/4/1397 کالیبراسیون سمپاشها 119

 (مسجد)آق قا 0 32 96 32 3 1397/ 4/ 28 1397/ 4/ 25 مبارزه بیولوژیک  120
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 (حومه)آق قا 0 26 78 26 3 1397/ 4/ 14 1397/ 4/ 11 مبارزه بیولوژیک  121

 (عطاآباد)آق قا 0 28 84 28 3 1397/ 4/ 28 1397/ 4/ 24 پرورش زنبور عسل 122

 (سدوشمگیر)اق آق 0 29 87 29 3 1397/ 4/ 17 1397/ 4/ 13 پرورش زنبور عسل 123

 (عطاآباد)آق قا 0 27 81 27 3 1397/ 4/ 15 1397/ 4/ 11 کالیبراسیون سمپاشها 124

 (تنگلی)آق قا 0 27 81 27 3 16/4/1397 1397/ 4/ 13 کالیبراسیون سمپاشها 125

 (تنگلی)آق قا 0 27 81 27 3 1397/ 4/ 23 1397/ 4/ 19 پرورش زنبور عسل 126

 (آاگل)آق قا 0 26 78 26 3 1397/ 4/ 15 1397/ 4/ 11 پرورش زنبور عسل 126

 (آاگل)آق قا 0 26 78 26 3 1397/ 4/ 27 1397/ 4/ 23 کالیبراسیون سمپاشها 127

 شیات 0 22 66 22 3 1397/ 4/ 15 1397/ 4/ 12 مدیریت تغذیه میگو 128

 شیات 0 22 66 22 3 1397/ 4/ 20 16/4/1397 مدیریت آب در پرورش میگو 129

 شیات 0 38 114 38 3 1397/ 7/ 19 16/7/1397 گرمابی پرورش ماهیانکنترل کیفی استخر های مدیریت اماده سازی و 130

 محمدآباد 0 29 87 29 3 4/5/1397 1397/ 4/ 30 پرورش زنبور عسل 131

 محمدآباد 0 26 78 26 3 1397/ 4/ 17 16/4/1397 کالیبراسیون سمپاشها 132

 محمدآباد 0 28 84 28 3 3/5/1397 1397/ 4/ 30 کالیبراسیون سمپاشها 133

 بندرگز 0 15 45 15 3 29/6/1397 1397/ 26/6 پرورش مرغ بومی 134

 علی آباد 0 52 156 52 3 1397/ 2/ 20 1397/ 2/ 15 پرورش زنبور عسل 135

 آقدکش 0 32 96 32 3 1397/ 4/ 15 1397/ 4/ 11 کالیبراسیون سمپاشها 136

 آقدکش 0 27 81 27 3 1397/ 4/ 17 1397/ 4/ 13 پرورش زنبور عسل 137

 علی آباد 0 41 123 41 3 1397/ 3/ 11 8/3/1397 عملیات برداشت و پس از برداشت گندم 138

 علی آباد 0 52 156 52 3 1397/ 2/ 22 1397/ 2/ 19 عملیات برداشت و پس از برداشت کلزا 139

 داشلی برون 0 26 78 26 3 1397/ 4/ 23 1397/ 4/ 19 کالیبراسیون سمپاشها 140

 داشلی برون 0 27 81 27 3 1397/ 4/ 25 1397/ 4/ 22 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 141

 آق قا 0 25 75 25 3 1397/ 2/ 19 16/2/1397 آشنائی آفات و بیماری های گیاهی 142

 (گری)آق قا 0 25 75 25 3 1397/ 2/ 19 16/2/1397 برداشت محصوات پائیزه 143

 (آق آلتین)آق قا 0 31 93 31 3 1397/ 1/ 22 1397/ 1/ 19 آشنائی آفات و بیماری های گیاهی 144

 بندرگز 0 31 93 31 3 1397/ 8/ 22 1397/ 8/ 19 پرورش زنبور عسل 145

 گمیشان 0 31 93 31 3 1397/ 7/ 12 1397/ 7/ 10 بیماری های مشترک انسان و دام 146

 گمیشان 0 25 100 25 3 4/7/1397 2/7/1397 ادوات کشاورزیسرویس و نگهداری تراکتور و  147

 گمیشان 0 21 63 21 3 1397/ 5/ 19 1397/ 5/ 17 عملیات داشت پنبه 148

 گمیشان 0 22 66 22 3 1397/ 5/ 23 1397/ 5/ 21 عملیات داشت پنبه 149

 گمیشان 0 35 105 35 3 1/8/1397 1397/ 7/ 29 آماده سازی و تهیه بستر بذر جوآبی و دیم 150

 گمیشان 0 35 105 35 3 1/8/1397 1397/ 7/ 29 آماده سازی و تهیه بستر بذر جوآبی و دیم 151

 گمیشان 0 31 93 31 3 1397/ 4/ 29 1397/ 4/ 27 خاکوزی و تغذیه گیاهی محصوات کشاورزی 152

 گمیشان 0 22 66 22 3 1/5/1397 1397/ 4/ 30 حفظ بقایای گیاهی محصوات کشاورزی 153

 کردکوی 0 32 96 32 3 1397/ 7/ 19 97/ 7/ 17 تغذیه بره پرواری 154

 کردکوی 0 24 72 24 3 9/7/1397 7/7/1397 پرورش مرغ و ماکیان 155

 کردکوی 0 25 75 25 3 1397/ 8/ 15 1397/ 8/ 12 تولید زهر زنبور عسل 156
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 بندرترکمن 0 34 102 34 3 9/9/1397 1397/ 6/9 آشنائی با بیماری های گاو شیری و گوشتی 157

 بندرترکمن 0 20 60 20 3 3/7/1397 1/7/1397 عملیات کاشت کلزا 158

 مینودشت 0 15 45 15 3 1397/ 8/6 1397/ 5/6 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 159

 مینودشت 0 14 42 14 3 13/6/1397 10/6/1397 پرورش قارچ خوراکی 160

 مینودشت 0 25 75 25 3 18/6/1397 15/6/1397 پرورش زنبور عسل 161

 آزادشهر 0 27 81 27 3 1397/ 7/ 15 1397/ 7/ 12 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 162

 آزادشهر 0 40 120 40 3 8/8/1397 5/8/1397 کشت نشائی کلزا 163

 آزادشهر 0 30 90 30 3 8/7/1397 5/7/1397 آماده سازی و تهیه بستر بذر کلزا 164

 آزادشهر 0 30 90 30 3 2/7/1397 31/6/1397 پرورش دام صنعتی سبک 165

 آزادشهر 0 30 90 30 3 1/8/1397 1397/ 7/ 29 کالیبراسیون کارنده های محصوات بهاره و تابستانه 166

 آق قا 0 26 78 26 3 26/7/1397 1397/ 7/ 24 اماده سازی و تهیه بتر بذر گندم 167

 آق قا 0 36 108 36 3 1397/ 7/ 27 1397/ 7/ 24 پرورش زنبور عسل 168

 مراوه تپه 0 20 60 20 3 1397/ 2/ 12 1397/ 2/ 10 پرورش دام صنعتی سبک 169

 مراوه تپه 0 20 60 20 3 1397/ 2/ 12 1397/ 2/ 10 استحصال ژل رویال 170

 مراوه تپه 0 20 60 20 3 20/6/1397 18/6/1397 کشت نشائی پنبه 171

 مراوه تپه 0 20 60 20 3 19/6/1397 17/6/1397 عملیات کاشت کلزا 172

 مراوه تپه 0 20 60 20 3 15/6/1397 14/6/1397 عملیات برداشت و پس از برداشت کلزا 173

 مراوه تپه 0 20 60 20 3 8/4/1397 5/4/1397 عملیات برداشت و پس از برداشت گندم 174

 مراوه تپه 0 20 60 20 3 1397/ 4/ 13 1397/ 4/ 10 پرورش زنبور عسل 175

 علی آباد 0 49 147 49 3 8/8/1397 1397/ 6/8 آماده سازی و تهیه بستر بذر گندم آبی و دیم 176

 علی آباد 0 45 135 45 3 1397/ 7/ 15 1397/ 7/ 12 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 177

 علی آباد 0 48 144 48 3 1397/ 8/ 12 1397/ 8/ 10 گندم آبی و دیمآماده سازی و تهیه بستر بذر  178

 (گری)آق قا 0 30 90 30 3 1397/ 7/ 11 8/7/1397 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 179

 (گری)آق قا 0 32 96 32 3 4/7/1397 1/7/1397 کشت نشائی چغندر قند 180

 (گری)آق قا 0 30 90 30 3 1397/ 7/ 13 1397/ 7/ 10 پرورش گاو شیری 181

 (حومه)آق قا 0 35 105 35 3 1397/ 6/7 3/7/1397 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 182

 (حومه)آق قا 0 28 84 28 3 4/7/1397 1/7/1397 کشت نشائی چغندر قند 183

 (حومه)قاآق  0 35 105 35 3 1397/ 7/ 14 1397/ 7/ 11 تغذیه گوسفند داشتی 184

 (انبارالوم)آق قا 0 26 78 26 3 1397/ 7/ 11 8/7/1397 پرورش زنبور عسل 185

 (انبارالوم)آق قا 0 25 75 25 3 1397/ 7/ 13 1397/ 7/ 10 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 186

 (انبارالوم)قاآق  0 25 75 25 3 5/7/1397 3/7/1397 اصول تولید بذر در محصوات سبزی و صیفی 187

 (آق آلتین)آق قا 0 30 90 30 3 1397/ 7/ 14 1397/ 7/ 11 پرورش قارچ خوراکی 188

 (آق آلتین)آق قا 0 30 90 30 3 1397/ 6/7 3/7/1397 پرورش زنبور عسل 189

 (آق آلتین)آق قا 0 30 90 30 3 1397/ 7/ 20 1397/ 7/ 17 پرورش بوقلمون 190

 گالیکش 0 35 105 35 3 7/8/1397 2/8/1397 پرورش قارچ خوراکی 200

 گالیکش 0 20 60 20 3 16/8/1397 1397/ 8/ 12 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 201

 گالیکش 0 20 60 20 3 1397/ 8/ 10 5/8/1397 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 202
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 گالیکش 0 20 60 20 3 1397/ 8/ 28 1397/ 8/ 24 (کشت آبی و دیم)آموزش عملیات کاشت گندم 203

 گالیکش 0 43 129 43 3 16/7/1397 1397/ 7/ 13 پرورش زنبور عسل 204

 گالیکش 0 37 111 37 3 1397/ 7/ 21 1397/ 7/ 18 پرورش زنبور عسل 205

 گالیکش 0 39 117 39 3 2/8/1397 1397/ 7/ 28 پرورش زنبور عسل 206

 گالیکش 0 25 75 25 3 1397/ 8/ 27 1397/ 8/ 23 خاک ورزیاصول اصاح و حفاظت خاک و  204

 گالیکش 0 22 66 22 3 1397/ 7/6 1397/ 5/6 سرویس،نکهداری و بهره برداری از سامانه های نوین 208

 گالیکش 0 55 165 55 3 1397/ 7/ 27 1397/ 7/ 24 پرورش زنبور عسل 209

 گالیکش 0 30 90 30 3 12/6/1397 10/6/1397 پرورش مرغ بومی 210

 گالیکش 0 46 138 46 3 1397/ 16/6 13/6/1397 پرورش قارچ خوراکی 211

 گالیکش 0 22 66 22 3 8/7/1397 5/7/1397 پرورش قارچ خوراکی 212

 گالیکش 0 30 90 30 3 1397/ 7/ 27 1397/ 7/ 24 پرورش قارچ خوراکی 213

 گالیکش 0 30 90 30 3 1397/ 4/6 1397/ 1/6 پرورش مرغ ماکیان 214

 علی آباد 0 41 123 41 3 1397/ 3/ 11 8/3/1397 عملیات برداشت و پس از برداشت گندم 215

 علی آباد 0 52 156 52 3 1397/ 2/ 20 1397/ 2/ 15 پرورش زنبور عسل 216

 علی آباد 0 52 156 52 3 1397/ 2/ 22 1397/ 2/ 19 عملیات برداشت و پس از برداشت کلزا 217

 علی آباد 0 47 141 47 3 1397/ 1/ 31 1397/ 1/ 27 رعایت نکات ایمنیاصول سمپاشی و  218

  0 31 93 31 3 2/8/1397 1397/ 7/ 30 (کشت آبی و دیم) عملیات کاشت گندم  219

 گرگان 0 18 36 18 2 1397/ 9/ 17 1397/ 9/ 12 (بسیج مهندسین)اصول و مبانی تسهیلگری 220

 گنبد 0 40 120 40 3 1397/ 6/8 2/8/1397 آماده سازی و تهیه بستر بذر کلزا 221

 گنبد 0 46 138 46 3 1397/ 9/ 18 1397/ 9/ 14 (کشت آبی و دیم)عملیات کاشت جو 222

 گنبد 0 41 123 41 3 1397/ 9/ 21 1397/ 9/ 17 (کشت آبی و دیم) عملیات کاشت گندم  223

 گنبد 0 46 138 46 3 1397/ 9/ 15 1397/ 9/ 11 آماده سازی و تهیه بستر بذر گندم آبی و دیم 224

 گنبد 0 40 120 40 3 16/8/1397 1397/ 8/ 12 (کشت آبی و دیم)عملیات کاشت جو 225

 گنبد 0 41 123 41 3 9/8/1397 5/8/1397 عملیات کاشت کلزا 226

 گنبد 0 41 123 41 3 1397/ 8/ 10 1397/ 6/8 آماده سازی و تهیه بستر بذر گندم آبی و دیم 227

 گنبد 0 41 123 41 3 1397/ 8/ 12 9/8/1397 عملیات کاشت کلزا 228

 گنبد 0 40 120 40 3 4/8/1397 1397/ 7/ 30 (کشت آبی و دیم) عملیات کاشت گندم  229

 گنبد 0 46 138 46 3 9/9/1397 5/9/1397 آماده سازی و تهیه بستر بذر جو آبی و دیم 230

 گنبد 0 50 150 50 3 1397/ 9/ 11 7/9/1397 آماده سازی و تهیه بستر بذر کلزا 231

 گنبد 0 45 135 45 3 4/9/1397 1397/ 8/ 30 عملیات کاشت کلزا 232

 گنبد 0 40 120 40 3 1397/ 2/10 1397/ 9/ 28 اهمیت اقتصادی پرورش گل و گیاهان زینتی 233

 گنبد 0 40 120 40 3 26/8/1397 1397/ 8/ 22 (کشت آبی و دیم) عملیات کاشت گندم  234

 مینودشت 0 51 153 51 3 1397/ 5/ 19 1397/ 5/ 17 پرورش مرغ بومی 235

 مینودشت 0 23 69 23 3 16/5/1397 1397/ 5/ 14 پرورش مرغ بومی 236

 مینودشت 0 26 78 26 3 1397/ 8/ 10 5/8/1397 پرورش زنبور عسل 237

 بندرگز 0 25 75 25 3 1/8/1397 1397/ 7/ 27 اصول احداث باغ مرکبات 238

 بندرگز 0 11 33 11 3 3/8/1397 1397/ 7/ 29 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 239
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 بندرگز 0 29 87 29 3 1397/ 7/ 15 1397/ 7/ 11 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 240

 آزادشهر 0 30 90 30 3 16/7/1397 1397/ 7/ 12 کاشت زعفران 241

 آزادشهر 0 26 78 26 3 1397/ 8/ 27 1397/ 8/ 22 گلخانه ایمحصوات سالم  242

 رامیان 0 32 96 32 3 1397/ 9/ 30 26/9/1397 پرواربندی گوساله 243

 رامیان 0 32 96 32 3 1397/ 9/ 25 1397/ 9/ 21 پرورش دام صنعتی سبک 244

 رامیان 0 23 69 23 3 16/10/1397 1397/ 10/ 12 پرورش کرم ابریشم 245

 علی آباد 0 46 138 46 3 1397/ 9/ 21 1397/ 9/ 13 کشت گیاهان داروئی و درختان میوه در اراضی شیب دار  246

 علی آباد 0 48 144 48 3 1397/ 9/ 30 26/9/1397 کشت گیاهان داروئی و درختان میوه در اراضی شیب دار  247

 کردکوی 0 20 60 20 3 1397/ 9/ 18 1397/ 9/ 13 پرورش زنبور عسل 248

 کردکوی 0 34 102 34 3 1397/ 9/ 11 1397/ 6/9 پرورش زنبور عسل 249

 کردکوی 0 15 45 15 3 1397/ 9/ 25 1397/ 9/ 20 پرورش قارچ خوراکی 250

 کردکوی 0 20 60 20 3 1397/ 9/ 17 1397/ 9/ 13 توسعه و ترویج سیستم های آبیاری تحت فشار و بهره وری آب 251

 منابع طبیعی گنبد 0 36 108 36 3 1397/ 10/ 28 1397/ 10/ 24 داروئی از کاشت تا برداشتتولید گل های  252

 منابع طبیعی گنبد 0 42 126 42 3 1397/ 10/ 23 1397/ 10/ 19 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 253

 منابع طبیعی گنبد 0 39 117 39 3 1397/ 10/ 18 1397/ 10/ 14 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 254

 منابع طبیعی گنبد 0 41 123 41 3 1397/ 10/ 13 9/10/1397 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 255

 منابع  طبیعی گرگان 0 49 147 49 3 1397/ 7/10 1397/ 3/10 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 256

 منابع  طبیعی گرگان 0 49 147 49 3 1397/ 9/ 27 1397/ 9/ 23 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 257

 منابع  طبیعی گرگان 0 50 150 50 3 1397/ 2/10 1397/ 9/ 28 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 258

 منابع  طبیعی گرگان 0 50 150 50 3 1397/ 9/ 22 1397/ 9/ 18 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 259

 گنبد 0 29 87 29 3 1397/ 4/10 1397/ 1/10 توانمند سازی گندمکاران داشت گندم 260

 گنبد 0 20 60 20 3 4/5/1397 1/5/1397 مدیریت آب در کشاورزی 261

 گنبد  29 87 29 3 1397/ 8/ 29 26/8/1397 مدیریت آب در کشاورزی 262

 گنبد 0 28 84 28 3 1397/ 10/ 28 1397/ 10/ 25 اهمیت کودهای بیولوژیک 263

 گنبد 0 38 114 38 3 1397/ 9/11 6/11/1397 (کشت آبی و دیم ) عملیات داشت گندم  264

 گنبد 0 28 84 28 3 1397/ 8/ 22 1397/ 8/ 19 اصول کشاورزی حفاظتی 265

 گنبد 0 23 69 23 3 1/9/1397 1397/ 8/ 28 آشنایی با آفات و بیماری های گیاهی 266

 گنبد 0 38 114 38 3 6/11/1397 1397/ 3/11 زیره سبزاصول پرورش و تولید  267

 گنبد 0 33 99 33 3 1397/ 10/ 25 1397/ 10/ 20 پرورش زنبور عسل 268

 گنبد 0 44 132 44 3 16/10/1397 1397/ 10/ 12 پرورش زنبور عسل 269

 گنبد 0 31 93 31 3 1397/ 10/ 25 1397/ 10/ 22 (آبی و دیم) عملیات داشت جو  270

 گنبد 0 30 90 30 3 3/11/1397 1397/ 10/ 29 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 271

 گنبد 0 23 69 23 3 1397/ 1/10 1397/ 9/ 28 خاکوزی و تغذیه گیاهی محصوات کشاورزی 272

 گنبد 0 30 90 30 3 1397/ 9/ 27 1397/ 9/ 24 اهمیت تناوب زراعی در محصوات کشاورزی 273

 گنبد 0 20 60 20 3 1397/ 1/10 1397/ 9/ 28 تغذیه گیاهی محصوات کشاورزیخاکوزی و  274

 گنبد 0 23 69 23 3 1397/ 10/ 21 1397/ 10/ 18 تغذیه گوسفند داشتی 275

 گنبد 0 26 78 26 3 1397/ 9/ 23 1397/ 9/ 20 آماده سازی و تهیه بستر بذر گندم آبی و دیم 276
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 گنبد 0 26 78 26 3 1397/ 9/ 15 1397/ 9/ 12 دیم آماده سازی و تهیه بستر بذر جو آبی و 277

 گنبد 0 20 60 20 3 6/6/1397 1397/ 3/6 آماده سازی و تهیه بستر بذر کلزا 278

 گنبد 0 30 90 30 3 1397/ 9/ 14 1397/ 9/ 11 اصول اصاح و حفاظت خاک و خاک ورزی 279

 گنبد 0 26 78 26 3 1397/ 6/9 3/9/1397 آشنائی با روش های نوین آبیاری 280

 گنبد 0 26 78 26 3 1397/ 9/ 30 1397/ 9/ 27 آشنایی با آفات و بیماری های گیاهی 281

 گنبد 0 28 84 28 3 1397/ 9/ 23 1397/ 9/ 20 کشت آبی و دیم ) عملیات داشت گندم  282

 گنبد 0 38 114 38 3 1397/ 11/ 12 9/11/1397 آشنایی با آفات و بیماری های گیاهی 283

 گنبد 0 30 90 30 3 1397/ 8/10 1397/ 5/10 مبارزه بیولوژیک و کاهش مصرف سموم 284

 گنبد 0 40 120 40 3 1397/ 10/ 28 1397/ 10/ 25 (مرزبانی)اصول احداث باغ مرکبات 285

 گنبد 0 44 132 44 3 1397/ 10/ 12 9/10/1397 (مرزبانی)اصول احداث باغ مرکبات 286

 گمیشان 0 28 84 28 3 9/8/1397 1397/ 6/8 کشاورزیکشت نشائی محصوات  287

 گمیشان 0 21 63 21 3 1397/ 9/ 17 1397/ 9/ 14 مدیریت داشت محصوات کشاورزی 288

 گمیشان 0 35 105 35 3 1397/ 7/ 19 16/7/1397 توانمند سازی گندمکاران کاشت گندم 289

 گمیشان 0 17 51 17 3 9/9/1397 1397/ 6/9 عملیات داشت کلزا 290

 گمیشان 0 48 144 48 3 1397/ 10/ 11 8/10/1397 (داشت گندم)توانمند سازی گندمکاران 291

 گمیشان 0 19 57 19 3 1397/ 4/10 1397/ 1/10 کشت آبی و دیم ) عملیات داشت گندم  292

 گمیشان 0 21 63 21 3 1397/ 8/ 15 1397/ 8/ 12 کالیبراسیون کارنده های محصوات بهاره و تابستانه 293

 گمیشان 0 20 60 20 3 1397/ 9/ 13 1397/ 9/ 10  (کشت آبی و دیم)عملیات داشت گندم  294

 گمیشان 0 18 54 18 3 16/9/1397 1397/ 9/ 13 (توانمند سازی )کشاورزی زی و تغذیه گیاهی محصواترخاکو 295

 گمیشان 0 28 84 28 3 1397/ 1/10 1397/ 9/ 28 (توانمند سازی )خاکوزی و تغذیه گیاهی محصوات کشاورزی 296

 گالیکش 0 28 84 28 3 16/9/1397 1397/ 9/ 12 تغذیه گوسفند داشتی 297

 گالیکش 0 24 72 24 3 1397/ 9/ 28 1397/ 9/ 25 سرویس،نکهداری و بهره برداری از سامانه های نوین 298

 بندرگز 0 48 96 48 2 26/11/1397 1397/ 11/ 23 (تب مالت)بروسلوز 299

 ازادشهر 0 29 58 29 2 1397/ 11/ 14 1397/ 11/ 12 (تب مالت)بروسلوز 300

 اق قا 0 52 156 52 3 1397/ 10/ 13 1397/ 10/ 11 پرورش دام صنعتی سبک 301

 اق قا 0 50 150 50 3 6/10/1397 1397/ 4/10 پرورش دام صنعتی سبک 302

 اق قا 0 25 75 25 3 1397/ 10/ 22 1397/ 10/ 19 (آبی و دیم) عملیات داشت جو  303

 اق قا 0 25 75 25 3 1397/ 10/ 18 16/10/1397 کشت آبی و دیم ) عملیات داشت گندم  304

 اق قا 0 27 81 27 3 1397/ 10/ 15 1397/ 10/ 12 بیماری های مشترک انسان و دام 305

 اق قا 0 28 84 28 3 1397/ 9/ 22 1397/ 9/ 19 کشت نشائی محصوات کشاورزی 306

 اق قا 0 28 84 28 3 1397/ 10/ 15 1397/ 10/ 13  (کشت آبی و دیم)عملیات داشت گندم  307

 اق قا 0 27 81 27 3 1397/ 10/ 17 1397/ 10/ 14 عملیات داشت کلزا 308

 اق قا 0 26 78 26 3 1397/ 12/ 14 1397/ 12/ 11 بیماری های مشترک انسان و دام 309

 اق قا 0 26 78 26 3 1397/ 11/ 22 1397/ 11/ 17 (آبی و دیم) عملیات داشت جو  310

 اق قا 0 38 114 38 3 1397/ 8/12 1397/ 4/12 پرورش دام صنعتی سبک 311

 اق قا 0 57 171 57 3 1397/ 8/11 6/11/1397 پرورش دام صنعتی سبک 312

 اق قا 0 57 171 57 3 1397/ 11/ 14 1397/ 11/ 11 فرآوری محصوات کشاورزی 313
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 اق قا 0 38 114 38 3 1397/ 8/11 1397/ 5/11 (آبی و دیم) عملیات داشت جو  314

 اق قا 0 30 90 30 3 1397/ 11/ 15 1397/ 11/ 12 عملیات داشت کلزا 315

 اق قا 0 30 102 34 3 1397/ 10/ 27 1397/ 10/ 24 پرواربندی گوساله 316

 اق قا 0 25 75 25 3 1397/ 10/ 20 1397/ 10/ 17 کشت آبی و دیم ) عملیات داشت گندم  317

 اق قا 0 27 81 27 3 1397/ 10/ 15 1397/ 10/ 12 کشت آبی و دیم ) عملیات داشت گندم  318

 اق قا 0 26 78 26 3 1397/ 11/ 28 1397/ 11/ 25 کشت آبی و دیم ) عملیات داشت گندم  319

 اق قا 0 26 78 26 3 1397/ 10/ 12 1397/ 10/ 10 (آبی و دیم) عملیات داشت جو  320

 اق قا 0 26 78 26 3 1397/ 9/ 30 1397/ 9/ 27 توانمند سازی گندمکاران داشت گندم 321

 اق قا 0 26 78 26 3 1397/ 10/ 20 1397/ 10/ 17 توانمند سازی گندمکاران داشت گندم 322

 اق قا 0 26 78 26 3 1397/ 5/11 1397/ 1/11 گندمکاران داشت گندمتوانمند سازی  323

 منابع طبیعی مراوه تپه 0 22 44 22 2 16/10/1397 1397/ 10/ 13 سفیران انفال و نقش آنها در ترویج منابع طبیعی 324

 منابع طبیعی مراوه تپه 0 55 110 55 2 1397/ 10/ 14 1397/ 10/ 11 نقش معیشت جایگزین در مدیریت عرصه های منابع طبیعی 325

 منابع طبیعی گنبد 0 14 28 14 2 1397/ 10/ 13 1397/ 10/ 10 نقش معیشت جایگزین در مدیریت عرصه های منابع طبیعی 326

 منابع طبیعی گنبد 0 18 36 18 2 1397/ 8/ 24 1397/ 8/ 21 مدیریت چرا 327

 منابع طبیعی گنبد 0 18 36 18 2 5/8/1397 2/8/1397 آشنائی با قوانین و مقررات منابع طبیعی 328

 منابع طبیعی گنبد 0 20 60 20 3 1397/ 7/ 28 1397/ 7/ 25 آشنائی با طرح های  مرتعداری 329

 منابع طبیعی گنبد 0 27 81 27 3 1397/ 8/ 15 1397/ 8/ 12 منابع طبیعی حفاظت و احیاء 330

331 
منابع  احیاءدانش بومی و روشهای سنتی مشارکت درحفظ و 

 طبیعی
 منابع طبیعی گنبد 0 17 34 17 2 1397/ 10/ 25 1397/ 10/ 22

 منابع طبیعی گمیشان 0 29 87 29 3 1397/ 10/ 28 1397/ 10/ 25 کاشت زعفران 332

 منابع طبیعی گالیکش 0 35 105 35 3 1397/ 10/ 29 1397/ 10/ 25 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 333

 منابع طبیعی گالیکش 0 22 66 22 3 1397/ 10/ 14 1397/ 10/ 10 های داروئی از کاشت تا برداشتتولید گل  334

 منابع طبیعی کردکوی 0 65 130 65 2 1397/ 7/10 1397/ 4/10 نقش معیشت جایگزین در مدیریت عرصه های منابع طبیعی 335

 کردکویمنابع طبیعی  0 11 22 11 2 1397/ 8/ 13 1397/ 8/ 10 مدیریت چرا 336

 منابع طبیعی کردکوی 0 11 33 11 3 1397/ 9/ 14 1397/ 9/ 11 زراعت چوب 337

 کردکوی..منابع طبیعی  0 69 207 69 3 1397/ 9/ 21 1397/ 9/ 18 اطفاءحریق 338

 منابع طبیعی علی آباد 0 42 126 42 3 1397/ 9/ 29 1397/ 9/ 25 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 339

 منابع طبیعی علی آباد 0 29 57 29 3 1397/ 10/ 28 1397/ 10/ 25 زعفرانکاشت  340

 منابع طبیعی علی آباد 0 45 135 45 3 9/9/1397 5/9/1397 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 341

 منابع طبیعی علی آباد 0 61 183 61 3 1397/ 9/ 22 1397/ 9/ 18 کاشت زعفران 342

 منابع طبیعی رامیان 0 33 99 33 3 1397/ 8/10 1397/ 4/10 داروئی از کاشت تا برداشتتولید گل های  343

 منابع طبیعی رامیان 0 15 30 15 2 1397/ 9/ 28 1397/ 9/ 25 آشنائی با قوانین و مقررات منابع طبیعی 344

 منابع طبیعی رامیان 0 13 39 13 3 1397/ 9/ 30 1397/ 9/ 27 زراعت چوب 345

 منابع طبیعی آق قا 0 57 171 57 3 1397/ 9/ 24 1397/ 9/ 21 طبیعت و نقش آن هادر مدیریت پایدار منابع طبیعیهمیار  346

 منابع طبیعی آق قا 0 19 38 19 2 1397/ 10/ 23 1397/ 10/ 20 نقش معیشت جایگزین در مدیریت عرصه های منابع طبیعی 347

 منابع طبیعی آق قا 0 42 84 42 2 1397/ 6/8 3/8/1397 مدیریت چرا 348

 منابع طبیعی آق قا 0 42 126 42 3 8/8/1397 5/8/1397 آشنائی با بیمه مراتع 349
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 مینودشت 0 16 48 16 3 1397/ 9/12 1397/ 4/12 (سپاه)|پرورش زنبور عسل 350

 مینودشت 0 18 54 18 3 1397/ 8/ 14 1397/ 8/ 12 آماده سازی بستر بذر گندم 351

 مینودشت 0 28 84 28 3 1397/ 11/ 28 1397/ 11/ 24 (تب مالت ) بروسلوز  352

 گنبد 0 38 114 38 3 1397/ 11/ 30 1397/ 11/ 28 (مرزبانی)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 353

 گنبد 0 20 60 20 3 1397/ 12/ 11 7/12/1397 (سپاه)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 354

 گنبد 0 37 111 37 3 1397/ 4/11 1397/ 1/11 (تب مالت ) بروسلوز  355

 گنبد 0 13 39 13 3 1397/ 11/ 21 1397/ 11/ 18 پرورش دام صنعتی سبک 356

 گمیشان 0 25 75 25 3 97/ 11/ 20 1397/ 11/ 17 توانمند سازی گندمکاران 357

 گمیشان 0 30 90 30 3 1397/ 12/ 15 1397/ 12/ 11 توانمند سازی گندمکاران 358

 گمیشان 0 37 111 37 3 1397/ 7/12 1397/ 4/12 (تب مالت ) بروسلوز  359

 گمیشان 0 48 144 48 3 6/11/1397 1397/ 3/11 توانمد سازی گندمکاران 360

 گالیکش 0 35 105 35 3 1397/ 10/ 14 1397/ 10/ 10 کشت آبی و دیم ) عملیات داشت گندم  361

 گالیکش 0 30 90 30 3 1397/ 8/10 1397/ 5/10 عملیات داشت کلزا 362

 مراوه تپه 0 18 54 18 3 1397/ 11/ 28 1397/ 11/ 24 تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 363

 مراوه تپه 0 10 30 10 3 1397/ 12/ 15 1397/ 12/ 11 (نیروی انتظامی)پرورش مرغ بومی 364

 مراوه تپه 0 25 75 25 3 1397/ 10/ 20 1397/ 10/ 15 پرورش قارچ خوراکی 365

 مراوه تپه 0 19 57 19 3 1397/ 12/ 20 1397/ 12/ 15 (نیروی انتظامی)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت  366

 مراوه تپه 0 10 30 10 3 1397/ 12/ 19 1397/ 12/ 14 (نیروی انتظامی)پرورش زنبور عسل 367

 مراوه تپه 0 18 54 18 3 1397/ 12/ 12 7/12/1397 توانمند سازی گندمکاران 368

 مراوه تپه 0 19 57 19 3 1397/ 12/ 22 1397/ 12/ 15 (نیروی انتظامی)تولید محصوات سالم و استاندارد 369

 گرگان 0 50 150 50 3 1397/ 12/ 18 1397/ 12/ 14 (سپاه)پرورش زنبور عسل 370

 گرگان 0 56 168 56 3 1397/ 11/ 27 1397/ 11/ 24 (تب مالت ) بروسلوز  371

 گرگان 0 34 102 34 3 2/12/1397 1397/ 11/ 28 (ارتش)پرورش زنبور عسل 371

 گرگان 0 36 108 36 3 9/12/1397 5/12/1397 (ارتش)پرورش زنبور عسل 373

 گرگان 0 36 108 36 3 1397/ 11/ 20 1397/ 11/ 17 کشت آبی و دیم ) عملیات داشت گندم  374

 گرگان 0 31 93 31 3 1397/ 12/ 15 1397/ 12/ 12 (ارتش)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت  375

 گرگان 0 32 96 32 3 1397/ 12/ 23 1397/ 12/ 19 (ارتش)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت  376

 علی آباد 0 42 126 42 3 2/12/1397 1397/ 11/ 28 (سپاه)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت  377

 علی آباد 0 45 135 45 3 1397/ 12/ 14 1397/ 12/ 10 (سپاه)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت  378

 علی آباد 0 30 90 30 3 8/12/1397 4/12/1397 (سپاه)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت  379

 علی آباد 0 38 114 38 3 3/12/1397 1397/ 11/ 30 (تب مالت ) بروسلوز  380

 رامیان 0 11 33 11 3 1397/ 12/ 20 1397/ 12/ 15 (نیروی انتظامی)پرورش زنبور عسل 381

 رامیان 0 11 33 11 3 1397/ 12/ 25 1397/ 12/ 21 (نیروی انتظامی)بومیپرورش مرغ  382

 رامیان 0 24 72 24 3 1397/ 12/ 18 1397/ 12/ 14 پرورش قارچ خوراکی 383

 رامیان 0 24 72 24 3 1/12/1397 1397/ 11/ 28 (تب مالت ) بروسلوز  384

 رامیان 0 10 30 10 3 1397/ 10/ 28 1397/ 10/ 25 (سپاه)پرورش مرغ بومی 385

 رامیان 0 10 30 10 3 2/11/1397 1397/ 10/ 29 (سپاه)پرورش دام صنعتی سبک 386
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 رامیان 0 18 54 18 3 1397/ 12/ 17 1397/ 12/ 14 (نیروی انتظامی)پرورش زنبور عسل 387

 رامیان 0 10 30 10 3 1397/ 6/11 2/11/1397 (سپاه)پرورش زنبور عسل 388

 رامیان 0 18 54 18 3 1397/ 12/ 14 1397/ 12/ 11 (انتظامینیروی )پرورش مرغ بومی 389

 بندرترکمن 0 37 111 37 3 1397/ 12/ 19 1397/ 12/ 15 (مرزبانی)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت 390

 بندرترکمن 0 15 45 15 3 1397/ 11/ 27 1397/ 11/ 24 (تب مالت ) بروسلوز  391

 بندرترکمن 0 37 111 37 3 1397/ 12/ 11 7/12/1397 (مرزبانی)پرورش زنبور عسل 392

 کردکوی 0 15 45 15 3 1397/ 12/ 10 5/12/1397 (سپاه)پرورش زنبور عسل 393

 گالیکش 0 56 168 56 3 1397/ 12/ 17 1397/ 12/ 13 (سپاه)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت  394

 گالیکش 0 56 168 56 3 1397/ 12/ 12 8/12/1397 (سپاه)پرورش زنبور عسل 395

 گالیکش 0 56 168 56 3 1397/ 5/12 1397/ 1/12 (سپاه)پرورش دام صنعتی سبک 396

 بندرگز 0 28 84 28 3 1397/ 12/ 25 1397/ 12/ 22 (نیروی انتظامی)پرواربندی گوساله 397

 بندرگز 0 16 48 16 3 1397/ 12/ 19 16/12/1397 (نیروی انتظامی)پرورش زنبور عسل 398

 آق قا 0 30 90 30 3 1397/ 5/12 1397/ 1/12 (نیروی انتظامی)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت  399

 آق قا 0 30 90 30 3 1397/ 11/ 25 1397/ 11/ 17 (نیروی انتظامی)پرورش قارچ خوراکی 400

 آق قا 0 30 90 30 3 1397/ 12/ 12 8/12/1397 )نیروی انتظامی)فرآوری محصوات کشاورزی  401

 کاله 0 17 51 17 3 1397/ 8/ 12 8/8/1397 (سپاه)تولید گل های داروئی از کاشت تا برداشت  402

    38076     (نفر روز)جمع كل

 228456نفر ساعت   (      نفر روز38076دوره)395تعداد دوره هاي برگزار شده در حوزه بهره برداران  
 آموزان كاردانش/ فنی و حرفه اي مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعیآمار دانش 

روزانه/شبانه  پایه تحصیلی رشته تحصیلی ردیف
 روزي

تعداد 
 پسر

تعداد 
 محل اجرا دختر

 دبیرستان جوار روستا   7 روزانه پایه دوازدهم کشت گیاهان دارویی و زعفران 1

 دبیرستان جوار روستا 9   روزانه پایه دوازدهم زعفرانکشت گیاهان دارویی و  2

 دبیرستان جوار روستا   15 روزانه پایه دوازدهم پرورش صنعتی دام های سنگین)گاو و گاو میش( 3

 دبیرستان جوار روستا   7 روزانه پایه دوازدهم پرورش و تولیدات زنبورعسل و کرم ابریشم 4

 مرکز تحقیقات و آموزش   20 روزانه پایه دهم زعفرانکشت گیاهان دارویی و  5

 مرکز تحقیقات و آموزش   20 روزانه پایه دوازدهم مکانیک تراکتور و تیلر 6

 دبیرستان جوار روستا   11 روزانه پایه دهم کشت گیاهان دارویی و زعفران 7

 دبیرستان جوار روستا   25 روزانه پایه دهم کشت گیاهان دارویی و زعفران 8

 دبیرستان جوار روستا   15 روزانه پایه یازدهم زراعت غات و حبوبات 9

 دبیرستان جوار روستا   10 روزانه پایه دوازدهم زراعت غات و حبوبات 10

 دبیرستان جوار روستا   28 روزانه پایه دهم کشت گیاهان دارویی و زعفران 11

 دبیرستان جوار روستا   19 روزانه پایه دوازدهم دارپرورش میوه های هسته  12

 دبیرستان جوار روستا 13  روزانه پایه یازدهم پرورش گل و گیاهان آپارتمانی 13

 دبیرستان جوار روستا   12 روزانه پایه یازدهم کشت گیاهان دارویی و زعفران 14

 دبیرستان جوار روستا 13   روزانه پایه یازدهم پرورش گل و گیاهان آپارتمانی 15

 دبیرستان جوار روستا 21   روزانه پایه دهم کشت گیاهان دارویی و زعفران 16

 دبیرستان جوار روستا 12   روزانه پایه یازدهم کشت گیاهان دارویی و زعفران 17

 دبیرستان جوار روستا 8   روزانه پایه دوازدهم کشت گیاهان دارویی و زعفران 18

 دبیرستان جوار روستا   25 روزانه پایه دهم گیاهان دارویی و زعفرانکشت  19



روزانه/شبانه  پایه تحصیلی رشته تحصیلی ردیف
 روزي

تعداد 
 پسر

تعداد 
 محل اجرا دختر

 دبیرستان جوار روستا   16 روزانه پایه دوازدهم تعمیرماشینهای ثابت کشاورزی 20

 دبیرستان جوار روستا   18 روزانه پایه دوازدهم مکانیک تراکتور و تیلر 21

 دبیرستان جوار روستا 8   روزانه پایه دهم کشت گیاهان دارویی و زعفران 22

 دبیرستان جوار روستا 14   روزانه پایه یازدهم کشت گیاهان دارویی و زعفران 23

 دبیرستان جوار روستا 11   روزانه پایه یازدهم کشت گیاهان دارویی و زعفران 24

 روستادبیرستان جوار  13   روزانه پایه یازدهم کشت گیاهان دارویی و زعفران 25

 دبیرستان جوار روستا 12   روزانه پایه یازدهم کشت گیاهان دارویی و زعفران 26

 مرکز تحقیقات و آموزش   20 روزانه پایه دهم کشت گیاهان دارویی و زعفران 27

  134 268    (نفر روز)جمع كل
-97شهرستان استان در سال تحصیلی8دوره و 20نفر  دانش آموز واجب التعلیم در قالب قرارداد آموزشی با آموزش و پرورش استان در 402جذب تعداد

 ریال5079789000با اعتباری بالغ بر 98
 
 

 97برگزاري آزمون هاي سنجش مهارت در سال
 

 جمع مبلغ نفر)ریال(مبلغ هر  تعداد نفر رشته مهارتی  زمان برگزاري ردیف

  307250000 6145000 50 تولیدنهال و جنگل کاری 97بهار 1

  245800000 6145000 40 تولیدنهال و جنگل کاری 97تابستان 2

  553050000 6145000 90 تولیدنهال و جنگل کاری 97زمستان 3

 1106100000 97مع كل درآمد آزمون سنجش مهارت در سالج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 گلستان طبیعی بعامن و كشاورزي آموزش و تحقیقات درمركز فقیه ولی دفترنمایندگی برگزارشده هاي برنامه گزارش اهم
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         *      ارسال حدیث،سخن، نجوا و مناسبت هفته به همکاران 1
 م/ ر  25 *    *  *  *  * *  02/1397/ 11نیمه شعبان و روز معلم 2

بیان احکام و ، تاوت یک صفحه قرآن با ترجمه، اقامه نماز جماعت 3
 تعظیم شعائر الهی

  *   * *        

خیرین همکار در مرکز شب بیست هفتم، اجرای ضیافت افطار از طرف  4
 م/ر 48 *   * *  *     *  مسابقه احکام و اهداء جوائز

     *  *     *   جلدششم ،آموزش عقیدتی با محوریت تفسیر نمونه قرآن حضوری اجرای دوره 5

شرکت دادن همکاران در مسابقات قرآنی در سازمان جهاد کشاورزی  6
     *  *      *  *97/ 26/06امتیاز دراستان با کسب 

قرائت و تفسیر زیارت عاشورا در ماه های محرم و صفر همراه با پذیرائی  7
 م/ ر 12       *  *  *   از سوی خیرین همکار و دعوت سخنران در اربعین

        *    *   *سالگرد شهید بهمرام از جانباختگان حادثه منی در بخش اصاح بذر 8

با خاطره گوئی همکاران  اجرای مراسم سوگواری شهادت امام حسن عسگری 9
 م/ر25              *شرکت کننده از مراسم پیاده روی اربعین حسینی بصورت مصور

 500           *   اجرای مراسم سوگوار ایام فاطمیه وسخنرانی 10
            * *  هر ماه28تشکیل شورای فرهنگی در 11
               دی به همراه جمعی از همکاران9آبان و13شرکت در مراسم 12

( مشاوره، وام دانشجوئی) پیگیری امورات فرهنگی و رفاهی دانشجویان 13
 در دو ترم

              

               * 09/97/ 01شرکت در همایش هفته پژوهش 14
 100              اهداء کتاب به همکاران 15

شرکت در جلسات شورای معاونین، اداری و فرهنگی مرکز و سازمان  16
               جهاد کشاورزی استان

 م،ر25 *    *  *    * *  ایام اه دهۀ فجر انقاب اسامی 17
 

 



 كاسهاي آموزشی

 نفرروز روز نفر ساعت تعداد فراگیران تاریخ پایان تاریخ شروع مدت دورهعنوان  كد كاس

 100 2 600 50 1397/ 4/ 26  1397/ 4/ 25 12 تنش سرما و سرمازدگی محصوات کشاورزی و روش های مدیریت تنش سرما 1
 68 4 408 17 1397/ 1/12 11/1397/ 28 24 ارزیابی و ویرایش مقاات، طرحها و کتب علمی 2

 1916 2 15328 958 28/8/1397  1397/ 8/ 20 16 پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی 3

 213 3 1278 71 19/2/1397  1397/ 2/ 17 18 مدیریت برداشت و پس از برداشت کلزا 4

 19 1 152 19 10/2/1397  1397/ 2/ 10 8 انتقال تکنولوژی تولید کشت سویا 5

 22 1 176 22 8/7/1397 8/7/1397 8 مدیریت بهینه پورتال ها و ساب پورتال ها 6

 148 4 888 37 1397/ 5/ 25 21/5/1397  24 خبر نویسی -عکاسی  -فتوشاپ  -آشنایی با تدوین و میکس فیلم  7

 99 3 660 33 19/8/1397  1397/ 8/ 12 20 مدیریت باغات آبی و دیم در مواقع وقوع خشکسالی 8

 56 2 448 28 1397/ 2/10 25/9/1397  16 توانمند نمودن مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی 9

 78 2 624 39 11/1397/ 15 1397/ 2/11 16 اشنایی با آخرین یافته های تحقیقاتی ضایعات کشاورزی پس از برداشت 10

 128 4 768 32 1397/ 5/10 10/1397/ 1  24 در گلخانه ها...سرمایشی ، آبیاری ، کود دهی ونحوه محاسبات نیازهای گرمایشی ،  11

 27 1 216 27 1397/ 7/ 4  1397/ 7/ 4  8 کشاورزی حفاظتی 12

 104 4 624 26 1397/ 8/ 21 12/8/1397  24 صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع 13

 38 1 228 38 12/1397/ 13 12/1397/ 13 6 رهبری سازمانها در شرایط بحرانی 14
 165 3 990 55 10/1397/ 10 1397/ 8/10 18 آشنایی با قانون مبارزه با پول شویی 15

 49 1.5 297 33 23/8/1397  1397/ 8/ 22 9 انگیزش در کار 16
 118 2 708 59 11/1397/ 9  1397/ 8/11 12 قانون تجارت 17

 246 6 1476 41 10/5/1397  1397/ 4/ 30 36 روشهای مقابله با تنشهای خشکی 18

 378 6 2268 63 28/8/1397  5/8/1397 36 هواشناسی کشاورزی 19

 126 6 756 21 12/1397/ 18 1397/ 11/12  36 مدیریت پیمان و امور حقوقی قراردادها 20

 180 6 1080 30 11/1397/ 30 11/1397/ 27 36 تولید محصول سالم با استفاده از روشهای غیر شیمیایی 21

 198 6 1188 33 1397/ 5/ 29 26/4/1397 36 مدیریت آبیاری در شرایط خشکسالی و شوری 22

 108 3 648 36 1397/ 2/ 25 1397/ 2/ 24 18 آشنائی با مزیت های کشت نشائی پنبه با هدف مدیریت مصرف آب 23

 30 1 240 30 1397/ 2/ 10 1397/ 2/ 10 8 انتقال تکنولوژی تولید کشت سویا 24

 144 6 864 24 1397/ 10/11  11/1397/ 1  36 کاربرد طرح های آماری در کشاورزی 25

 186 6 1116 31 1397/ 8/ 29 19/8/1397  36 ارزیابی تیپ و قضاوت گاو شیری و انتخاب اسپرم 26



 528 6 3168 88 1397/ 8/ 14 1397/ 8/ 1  36 آشنایی با دفاع غیر عامل در حوزه علوم دامی 27

 نفرروز روز نفر ساعت تعداد فراگیران تاریخ پایان تاریخ شروع مدت عنوان دوره كد كاس

 136 4 816 34 1397/ 9/ 28 19/9/1397  24 آشنایی با کشتار و کشتارگاه طیور و ضایعات آن 28

 174 6 1044 29 1397/ 24/11  1397/ 7/11 36 پرورش کرم ابریشم پیشرفته 29

 236 4 1416 59 1397/ 9/ 12 3/9/1397 24 آشنایی بامدیریت وسازماندهی موثر درحفظ کاربری اراضی 30

 35 1 280 35 25/9/1397  1397/ 9/ 20 8 توانمندسازی تکمیلی اتوماسیون اداری تحت وب 31

 48 2 288 24 10/1397/ 2  29/9/1397  12 حفاظت فیزیکی آموزش 32

 176 4 1056 44 1397/ 2/10 28/9/1397  24 پدافند غیرعامل در مقررات ملی ساختمانآشنایی با  33

 74 2 592 37 10/1397/ 28 1397/ 2/10 16 آشنایی با قوانین و مقررات حراست 34

 1144 2 6864 572 1397/ 10/12  11/1397/ 14 12 نظام رسیدگی به تخلفات اداری 35

 132 4 792 33 20/9/1397  15/9/1397  24 اصول و کلیات مدیریت بحران 36

 120 4 720 30 8/7/1397 2/7/1397 24 تدوین بودجه دولتی 37

 132 4 792 33 10/1397/ 30 1397/ 23/10  24 روش نظارت پویا در اجرای طرح های آمارگیری محصوات زراعی ویژه کارشناسان ناظر 38

 152 4 912 38 1397/ 27/6  1397/ 24/6  24 کشاورزیاصول عکاسی و کاربرد آن در ترویج  39

 102 3 612 34 19/9/1397  1397/ 9/ 14 18 مدیریت آب و خاک و نیاز آبی گیاه 40

 156 6 936 26 1397/ 7/ 18 1397/ 7/ 7  36 ارزیابی اقتصادی طرحهای ترویجی 41

 120 4 720 30 24/9/1397  1397/ 9/ 17 24 آشنایی با روشهای جدید آبیاری 42

 132 6 792 22 11/1397/ 17 11/1397/ 8  36 اصول تحلیل بازار محصوات کشاورزی 43

 72 3 432 24 11/1397/ 11 11/1397/ 3  18 (بیزنس پان)تدوین طرح کسب و کار  44

 540 6 3240 90 1397/ 8/ 22 12/8/1397  36 ... مالی محاسباتی و , آشنایی باقوانین و مقررات بودجه 45

 150 2 1200 75 6/12/1397 12/1397/ 4  16 اندیشه سیاسی اسامی و مبانی انقاب اسامی 46

 282 6 1692 47 1397/ 3/11 10/1397/ 17 36 کاربرد سامانه جامع بانک اطاعات امور اراضی 47

 30  17/9/1397 21 /9 /1397 20 600 5 100 (GIS)و سامانه اطاعات جغرافیایی ( RS)سنجش از دور  48

 R 24  19/10 /1397 26/10 /1397 35 840 4 140آشنایی با نرم افزار آماری  49

 978 2 7824 489 1397/ 8/ 16  1397/ 8/ 15 16 1سطح  -تعلیم و تربیت اسامی  50



 33 1 198 33 12/1397/ 12 12/1397/ 12 6 روش های سنتی و مدرن تهیه و ارئه محتواهای ترویجی از تحقیقات کشاورزی 51

 نفرروز روز نفر ساعت تعداد فراگیران تاریخ پایان تاریخ شروع مدت عنوان دوره كد كاس

 450 3 2700 150 1397/ 7/ 25 1397/ 7/ 21 18 قانون مدیریت خدمات کشوری 52

 168 1 1008 168 1397/ 8/ 15 15/8/1397  6 امر به معروف و نهی از منکر 53

 199 1 1194 199 1397/ 8/ 15 15/8/1397  6 امر به معروف و نهی از منکر 54

 221 1 1326 221 5/8/1397 5/8/1397 6 امر به معروف و نهی از منکر 55

 268 1 1608 268 5/8/1397 1397/ 8/ 5  6 امر به معروف و نهی از منکر 56

 76 4 456 19 1397/ 20/6  1397/ 5/ 23 24 کنترل کیفیت خوراک آبزیان پرورشی 57

 ENDNOTE 24  27/9/1397 27 /10/1397 14 336 4 56کارگاه آموزشی نرم افزار  58

 1050 2 8400 525 12/8/1397  1397/ 8/ 9  16 1سطح  -تعلیم و تربیت اسامی  59

 99 3 594 33 1397/ 17/12  6/11/1397 18 خاکورزی حفاظتی 60

 57 3 342 19 1397/ 5/ 23 1397/ 5/ 21 18 اصول دیم کاری حبوبات 61

 78 2 624 39 1397/ 4/10 1397/ 1/10 16 کشاورزی پایدار و دقیق 62

 114 3 684 38 10/1397/ 28 1397/ 25/10  18 مبانی کشاورزی دقیق 63

 60 4 360 15 10/1397/ 24 1397/ 19/10  24 اصول مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی 64

 46 2 276 23 1397/ 3/11 11/1397/ 2  12 کالیبراسیون سمپاشتکنیک های نوین سمپاشی و نحوه  65

 198 1 1584 198 1397/ 2/ 29 1397/ 2/ 29 8 تبیین جایگاه پژوهشگر مروجان ارشد و محققان معین در نظام ترویج 66

 102 3 612 34 1397/ 11/11  1397/ 9/11 18 شناسایی و کنترل علفهای هرز مزارع گندم، جو، ذرت و سویا 67

 120 3 720 40 10/1397/ 13 1397/ 17/10  18 شاخص های مهم کلزا در فرایند یاداشت برداری 68

 48 3 288 16 12/1397/ 1  11/1397/ 29 18 به نژادی باقا 69

 111 3 666 37 1397/ 8/ 14 7/8/1397 18 اهمیت کشت باقا و آشنایی با کاشت ، داشت و برداشت باقا 70

 42 1 252 42 1397/ 1/11 1397/ 1/11 6 ردپای مصرف آب در حبوباتبهره وری و  71

 26 1 260 26 11/1397/ 8  11/1397/ 7  10 اصول و مبانی کشاورزی حفاظتی 72

 Excel 18 13 /12/1397 15 /12/1397 27 486 3 81اصول فرمول نویسی و تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار  73

 Mendeley 18 15 /10/1397  17/10 /1397 18 324 3 54مدیریت منابع علمیآشنایی با نرم افزار  74



 64 4 384 16 10/1397/ 12 10/1397/ 8  24 روشهای غربالگری کارآیی استفاده از عناصر غذایی در گیاهان زراعی 75

 نفرروز روز نفر ساعت تعداد فراگیران تاریخ پایان تاریخ شروع مدت عنوان دوره كد كاس

 84 4 504 21 1397/ 11/10  1397/ 8/10 24 پارامترهای هواشناسی در برنامه ریزی و تحلیل کشاورزی 76

 12 2/11 /1397 3/11 /1397 23 276 2 46 (Welfare)ارزیابی آسایش در گاوهای شیری  77

 38 2 304 19 10/1397/ 12 1397/ 10/10  16 در گاو شیری( LocomotionScoring)ارزیابی حرکت  78

 44 1 264 4 1397/ 4/ 3  1397/ 4/ 3  6 استفاده از فراتحلیل در آزمایشات کشاورزی 79

 18 1 144 18 11/1397/ 30 11/1397/ 30 8 استراتژی و مدیریت تغذیه مرغ مادر گوشتی 80

 64 2 384 32 19/6/1397 1397/ 12/6  12 مدیریت فرآیند پرورش، تولید و ثبت رکورد مرغ مادر و جوجه گوشتی 81

 905 1 5430 905 30/7/1397  30/7/1397  6 اقدامات مهم و نکات ایمنی در زلزله 82

 897 1 5382 897 19/8/1397  19/8/1397  6 اقدامات مهم در تصادفات جاده ای 83

 38 1 228 38 18/4/1397  18/4/1397  6 بررسی تاثیر قرق در وضعیت و گرایش مراتع مراوه تپه 84

 33 1 198 33 1397/ 13/6  1397/ 13/6  6 انتقال یافته و دستورالعمل نحوه کاشت گیاه مرتعی دانه برنجی در مراتع استان گلستان وایران 85

 528 2 3168 264 1397/ 5/ 14 1397/ 3/ 23 12 (چندرسانه ای)فنون مذاکره  86

 219 3 1314 73 14/5/1397  1397/ 3/ 23 18 (چندرسانه ای)یادگیری مستمر  87

 156 4 936 39 14/5/1397  1397/ 3/ 23 24 (چندرسانه ای)رهبری سازمانی  88

 27 1 216 27 1397/ 3/ 30 30/3/1397  8 آشنایی با آئین نامه ترفیع و ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی سازمان 89

 236 4 1416 59 1397/ 5/ 8  1397/ 5/ 4  24 کشاورزیآشنایی با ماشین ها و فناوری های مکانیزاسیون کشت نشایی محصوات  90

 168 4 1008 42 1397/ 5/ 31 15/5/1397  24 (چندرسانه ای)رهبری سازمانی  91

 405 3 2430 135 31/5/1397  1397/ 5/ 15 18 (چندرسانه ای)یادگیری مستمر  92

 156 2 936 78 1397/ 5/ 31 1397/ 5/ 15 12 (چندرسانه ای)فنون مذاکره  93

 195 1 1560 195 1397/ 5/ 31 15/5/1397  8 (چندرسانه ای)اخاق حرفه ای  94

 198 3 1188 66 1397/ 5/ 26  23/5/1397  18 اصول کاشت، داشت برداشت و فرآوری گیاهان دارویی 95

 2190 6 13140 365 1397/ 7/10 1397/ 9/ 10 36 مدیریت باغات انار 96

 490 10 2940 49 1397/ 9/6 1397/ 3/6 60 زراعیتوسعه کشت نشائی محصوات  97

 140 1 1120 140 6/7/1397  12/6/1397 8 (چندرسانه ای)اخاق حرفه ای  98

 140 2 840 70 6/7/1397  1397/ 18/6  12 (چندرسانه ای)فنون مذاکره  99



 84 4 504 21 1397/ 10/ 8  1397/ 20/9  24 (چندرسانه ای)رهبری سازمانی  100

 نفرروز روز نفر ساعت تعداد فراگیران تاریخ پایان تاریخ شروع مدت عنوان دوره كاسكد 

     6/7/1397  1397/ 12/6  18 (چندرسانه ای)یادگیری مستمر  101

 174 2 1392 87 1397/ 8/10 20/9/1397  16 مدیریت منابع آب کشاورزی 102

 800 4 4800 200 6/7/1397  1397/ 12/6  24 امنیت غذایی در بخش کشاورزی 103

آشنایی با جنبه های کاربردی استفاده از پهباد فتوگرامتری در شناسایی و مدیریت مسائل  104
 خاک و آب کشاورزی

8  3 /11/1397 3/11 /1397 35 280 1 35 

 708 6 4248 118 1397/ 8/ 1  1397/ 7/ 17 36 اصول رفتار سازمانی 105

 76 2 456 38 7/7/1397 1397/ 7/ 5  12 کنترل در نظام ادارینظارت و  106

107 excel 162 6 972 27 2/8/1397 1397/ 7/ 25 36 پیشرفته 

     1397/ 1/12 1397/ 28/11  16 آشنایی با قوانین و مقررات دبیرخانه 108
     1397/ 7/ 30 1397/ 7/ 11 24 امنیت غذایی در بخش کشاورزی 109

     1397/ 7/ 30 1397/ 7/ 11 12 (چندرسانه ای)فنون مذاکره  110

     1397/ 7/ 30 11/7/1397  8 (چندرسانه ای)اخاق حرفه ای  111
     1397/ 7/ 30 11/7/1397  18 (چندرسانه ای)یادگیری مستمر  112

     1397/ 8/10 20/9/1397  24 امنیت غذایی در بخش کشاورزی 113

     10/1397/ 8  20/9/1397  8 (چندرسانه ای)اخاق حرفه ای  114

     10/1397/ 8  1397/ 9/ 20 12 (چندرسانه ای)فنون مذاکره  115

     10/1397/ 8  1397/ 9/ 20 18 (چندرسانه ای)یادگیری مستمر  116

     31/2/1397  10/1396/ 5  12 مدیریت گلخانه 117

 1076 4 6456 269 15/8/1397  1396/ 8/ 1  24 ترویج و آموزش کشاورزی 118

 3497 13 20982 269 15/8/1397  1397/ 8/ 1  78 باغبانی 119

 3228 12 19368 269 1397/ 8/ 15 1/8/1396 72 حفظ نباتات 120

 1614 6 9684 269 1397/ 8/ 15 1396/ 8/ 1  36 حاصلخیزیخاکشناسی تغذیه و  121

 3497 13 20982 269 15/8/1397  1397/ 8/ 1  78 دامپروری 122

 3228 12 19368 269 15/8/1397  1396/ 8/ 1  72 زراعت 123

 2690 10 16140 269 15/8/1397  1/8/1396 60 مکانیزاسیون 124

 538 2 3228 269 1397/ 8/ 15 1396/ 8/ 1  12 قوانین مرتبط با زمین 125

 1614 6 9684 269 1397/ 8/ 15 1396/ 8/ 1  36 آب و خاک 126



 102 2 816 51 1397/ 9/ 12 10/9/1397  16 روش ارائه مطالب علمی و فنی و اصول تهیه پاورپوینت 127

 نفرروز روز نفر ساعت تعداد فراگیران تاریخ پایان تاریخ شروع مدت عنوان دوره كد كاس

 74 2 444 37 10/1397/ 18 1397/ 16/10 12 (2سطح )پاورپوینت  128

 26 2 208 13 1397/ 6/9 1397/ 9/ 4  16 خشکه کاری برنج 129

 50 2 400 25 14/8/1397  1397/ 7/ 9  16 کار با رباتیک در کشاورزی 130

 46 1 368 46 1397/ 8/ 12 1397/ 8/ 12 8 (تهدیدات بیوتروریسمی)آشنایی با تهدیدات زیستی  131

 32 2 192 16 11/1397/ 10 1397/ 9/11 12 اصول رفتاری و روانشناسی برخورد 132

 16 1 128 16 1397/ 12/10  10/1397/ 12 8 آتش نشانی و اطفای حریق 133

 250 10 1500 25 25/7/1397  1397/ 2/ 30 60 انتقال یافته های سویا با تاکید بر کنترل عارضه اختال در عدم غاف بندی سویا 134

 420 21 2520 20 1397/ 7/ 25 1397/ 2/ 20 126 مروج متخصص موضوعی کشت نشائی 135

 1032 2 8256 516 1397/ 8/10 20/9/1397  16 آشنایی با قوانین و مقررات شرکت های دانش بنیان 136

 1182 2 9456 591 10/1397/ 8  20/9/1397  16 زیستی در بخش کشاورزیکاربرد اصول پدافند غیر عامل در مدیریت تهدیدات  137

 51 3 306 17 1397/ 8/ 7  5/8/1397 18 آموزش تسهیلگری 138

 55 1 440 55 19/9/1397  1397/ 9/ 19 8 حسابداری دولتی بر مبنای حسابداری تعهدی 139

 220 4 1320 55 7/9/1397 1397/ 8/ 28 24 حسابداری اعتبارات هزینه 140

 46 1 368 46 5/7/1397 1397/ 7/ 5  8 خاکورزی حفاظتی 141

 68 2 544 34 14/6/1397 12/6/1397 16 آشنایی و کنترل گل جالیز و روشهای مبارزه با آن 142

 506 1 3036 506 1397/ 30/10  1397/ 16/10 6 منشور حقوق شهروندی 143

 178 2 1424 89 10/1397/ 30 10/1397/ 15 16 دانش بنیانآشنایی با قوانین و مقررات شرکت های  144

 168 2 1344 84 1397/ 30/10  10/1397/ 15 16 کاربرد اصول پدافند غیر عامل در مدیریت تهدیدات زیستی در بخش کشاورزی 145

 141 3 846 47 11/1397/ 11 11/1397/ 9  18 اصول تولید نشاء گیاهان زراعی و انتقال آنها به زمین اصلی 146

 50 2 400 25 1397/ 1/11 1397/ 29/10  16 کاربرد پهباد در عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی 147

 113 1 678 113 1397/ 30/10  10/1397/ 30 6 مدیریت عوامل خسارتزای زنده مزارع گندم و جو 148

 76 4 456 19 1397/ 20/12  6/12/1397 24 کشاورزینحوه طرح نویسی طرح های توجیهی صنایع تبدیلی بخش  149

 96 4 576 24 1397/ 25/11  1397/ 22/11  24 آموزش سنجش و ارزیابی ماشین آات کشاورزی 150

 38 2 304 19 1397/ 10/12  1397/ 14/11  16 کاربرد اصول پدافند غیر عامل در مدیریت تهدیدات زیستی در بخش کشاورزی 151

 81 1 486 81 1397/ 10/12  1397/ 14/11  6 حقوق شهروندیمنشور  152



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 114 2 912 57 12/1397/ 10 1397/ 14/11  16 آشنایی با قوانین و مقررات شرکت های دانش بنیان 153

 نفرروز روز نفر ساعت تعداد فراگیران تاریخ پایان تاریخ شروع مدت عنوان دوره كد كاس

 29 1 232 29 1397/ 24/11  1397/ 24/11  8 کلزا به صورت دیم درمناطق سرد پر بارانکارگاه اصول کشت نشایی  154

 48 4 288 12 11/1397/ 15 1397/ 27/10  24 رفتار شناسی ماهی 155

 90 6 540 15 11/1397/ 13 10/1397/ 13 36 آشنایی با اصول و کاربرد ژنتیک در تکثیر و پرورش آبزیان 156

 99 3 594 33 10/1397/ 12 10/1397/ 10 18 ابریشممدیریت پرورش کرم  157

 344 4 2064 86 1397/ 8/11 1397/ 6/11  24 آشنایی با استراتژی ها ، ماموریت ها و سیاست های زیر بخش های کشاورزی 158

 128 4 768 32 1397/ 2/12 11/1397/ 29 24 اصول مدیریت استراتژیک 159

 75 3 450 25 1397/ 7/ 17 1397/ 7/ 15 18 تنش های غیرزنده مدیریت تلفیقی آفات ، بیماری ها و 160

 54853 569.5 347097 16704 1397 1397 3367 جمع كل



 1397طرح هاي مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعی گلستان در سال  -
 

 شماره مصوب عنوان ردیف
شماره 
 فروست

 نوع

 سطح

بخش  اسامی تاریخ
رح تحقیقاتی

ط
وژه 

پر
 

 همکار/همکاران مجري/مجریان مجري مسئول پایان شروع

1 
فلورالین برای کش تریتجاری علفنشان  9بررسی کارایی 

   هرز مزارع سویاهایکنترل علف
 آبادی معصومه یونس سید کریم موسوی 1398 1397 ملی)خاص(       970374-047-16-59-04

مرتضی  -زیوهپرویز شریفی 
 نورعلیزاده اطاقسرا

 گیاهپزشکی

2 
 تجاری تایدکلتوکش کلتودیم با نشان برگارزیابی کارایی باریک

EC24% سید کریم موسوی 1398 1397 ملی)خاص(       04-59-16-047-970375 هرز کشیده برگ مزارع سویاهایبرای کنترل علف 
معصومه یونس آبادی، 

 گیاهپزشکی   عبدالعزیز حقیقی

3 
کش کلومازون )اونسایت( برای کنترل بررسی کارایی علف

   هرز مزارع سویاهایعلف
- - -  سید کریم موسوی 1398 1397 ملی)خاص(       -

مرتضی  -  پرویز شریفی زیوه معصومه یونس آبادی
 نورعلیزاده اطاقسرا

 گیاهپزشکی

4 
پیروکساسولفون و فلومیوکسازین برای کارایی علف کش های 

   کنترل علف های هرز سویا
 سید کریم موسوی 1398 1397 ملی)خاص(       970378-051-16-059

مرتضی  -  پرویز شریفی زیوه معصومه یونس آبادی
 نورعلیزاده اطاقسرا

 گیاهپزشکی

5 
بررسی کارآیی علف کش اکسی فلور فن در کنترل علف های 

   ساز زراعت کلزاهرز  مسئله 
 مهدی مین باشی 1397 1396 ملی)خاص(       

 معصومه یونس آبادی
 گیاهپزشکی  

6 
شناسایی تکمیلی و بازبینی علف های هرز مزارع برنج شمال 

   کشور و تهیه نقشه پراکنش آنها
- -  گیاهپزشکی   علیرضا ساوری نژاد خانم دکتر ساجدی 1397 1394 ملی)خاص(       -

7 
ارزیابی علف کش بازاگران دی پی در کنترل علف های هرز 

   مسئله ساز گندم
 گیاهپزشکی   عبدالعزیز حقیقی مهدی مین باشی 1397 1395 ملی)خاص(       950798-091-16-16-04

8 
بررسی کارایی کاوین فلوروکسی برای کنترل علف های هرز 

   پهن برگ مزارع گندم
 گیاهپزشکی   عبدالعزیز حقیقی مهدی مین باشی 1397 1396 ملی)خاص(       960865-091-16-16-04

9 
کارایی چند علف کش جدید برای کنترل علف های هرز خربزه 

  وحشی ،کنجد شیطانی و فرفیون ناجور برگ در سویا

با رفع مشکل گزارش معوقه چند 
 گیاهپزشکی   عبدالعزیز حقیقی سید کریم موسوی 1398 1397 ملی)خاص(       روز آتی افزوده خواهد شد

10 
سناریوهای اختاط گلیفوسیت با علف کش های دارای اثرات 

   باقی ملنده برای کنترل علف های هرز سویا

با رفع مشکل گزارش معوقه چند 
 گیاهپزشکی   عبدالعزیز حقیقی سید کریم موسوی 1398 1397 ملی)خاص(       روز آتی افزوده خواهد شد

11 
ارزیابی کارائی قارچ کش بردوولک در کنترل توام بیماری لب 

 شتری هلو و سپردار توت روی درختان هلو
 گیاهپزشکی   محمدتقی مبشری احمد حیدری 1397 1396 ملی)خاص(       960212-05416-16-04

12 
جهت   WG 15%آلفاسایپرمترین )آلفامینکش ¬بررسی کارایی حشره

  در زراعت کلزا ¬ها¬کنترل کک

کمیته علمی موسسه 
 گیاهپزشکی   محمدتقی  مبشری یانکیهانعلی اکبر 1397 1396 ملی)خاص(       گیاهپزشکی

13 
مطالعه نقش عوامل فیتوپاسمایی در بروز عارضه عدم غاف 

   بندی سویا و منابع پایداری آنها
 گیاهپزشکی   سمیرا شاملی غائب زمهریر 1399 1397 ملی)خاص(       

14 
کش رایج برای  کش جدید پیتون در مقایسه با چند کنه کارایی کنه

های اردبیل و  کنترل کنه تارتن دو لکه ای در مزارع سویا در استان
  گلستان

 مریم رضایی 1399 1397 ملی)خاص(       
محمدتقی مبشری 

 )همکار(
 گیاهپزشکی  



 شماره مصوب عنوان دیفر
شماره 
 فروست

بخش  اسامی تاریخ سطح نوع
 تحقیقاتی

رح
ط

وژه 
پر

 

 همکار/همکاران مجري/مجریان مجري مسئول پایان شروع 

15 
های مختلف کاشت جهت کاهش مطالعه کنترل آفات مکنده در تاریخ

 بندی سویاخسارت اختال در غاف
- - -  علیرضا مهاجر   1397 1395 ملی)خاص( *     -

ابوالفضل فرجی، علی اکبر 
کیهانیان، ثمانه ملک شاهکوئی، 

 پور، حسین بهلولعلی کیان

 گیاهپزشکی

-  بررسی نقش نپوویروس ها در عارضه اختال در غافبندی سویا  16 - -  نوح شهرآیین سمیرا شاملی 1397 1395 ملی)خاص(     گزارش نهایی -
محمدرضاصفرنژاد، کاوه بنانج، 
محمدعلی آقاجانی، ابوالفضل 

 فرجی، سامیه رییسی

 گیاهپزشکی

17 
فیتوپاسمایی در بروز عارضه عدم غاف مطالعه نقش عوامل 

   بندی سویا و منابع پایداری آنها
 گیاهپزشکی   سمیرا شاملی غائب زمهریر 1399 1397 ملی)خاص(       

18 
+  %3.4سیفلوفنامید WG®کش پانچوبررسی کارآیی قارچ

 (درکنترل عامل بیماری مومیایی هلو%15تریفلومیزول 
- - -  حجت اله ربانی نسب   1398 1397 ملی)خاص( *     -

محمد علی آقاجانی، حسین 
 خباز، سمیرا شاملی

 گیاهپزشکی

19 
  برگ پیچیدگی  بیماری کنترل در  کوپرولک کارآیی ارزیابی

 Taphrina deformans عامل با هلو
04-098-16-16-950824  1397 1396 ملی)خاص( *   54283 

حسین خباز 
 جلفایی

 نسب ربانی اله حجت
 - کشاورز کاووس -

 الداغی مجید
 گیاهپزشکی  

20 
گرم  150برسی کارآیی قارچ کش پریاکسور )پیراکلوستروبین 

گرم در لیتر( در کنترل بیماری  75در لیتر+ فلوکساپیروکساد 
 سفیدک پودری گندم

 گیاهپزشکی   آقاجانی همایون کاظمی     ملی)خاص(       970638-082-16-16-04

21 
ارزیابی مقاومت نسبی تعدادی از ارقام کلزا  نسبت به  

Phoma lingam  عامل بیماری ساق سیاه در شرایط گلخانه
 و مزرعه 

950439-066-16-16-04 
 

 گیاهپزشکی   محمدعلی آقاجانی همایون  افشاری آزاد 1398 1395 ملی )غیرخاص( *    

22 
 Zymoseptoria triticiبررسی فاکتور های بیماریزایی 

عامل بیماری سپتوریوز برگ گندم در برخی مناطق کشور با 
   Trap Nurseryکاشت 

 گیاهپزشکی   آقاجانی رضوی   1397 ملی )غیرخاص(       در حال تصویب

- گلستان های کرکی در استانبررسی سیستماتیک سفیدک 23 - -  گیاهپزشکی محمدرضا  مرجانی محمدعلی آقاجانی فائزه  علی آبادی 1398 1395 ملی )غیرخاص( *     -

24 
گندم  بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبلهآماری میان  رابطه مطالعه

مازندران و اردبیل های گلستان، شرایط آب و هوایی و زراعی استانبا
  آگاهی بیماریمنظور دستیابی به مدل پیشبه

- - -  محمدعلی آقاجانی 1397 1395 ملی )غیرخاص( *     -

محمدعلی آقاجانی، 
حسین براری، 
 حسین کربایی

 گیاهپزشکی محمدعلی  کاسنگیانی

25 
اثرات گیاه سوزی باقی مانده علف کش تریاسولفورون  بررسی 

   بر چند گیاه زراعی در تناوب با گندم
970375-048-16-59-04     

    

 گیاهپزشکی عبدالعزیز حقیقی دکتر هادی زاده   1399 1396 ملی )غیرخاص(

26 
بررسی مقاومت به علف کش ها در مزارع گندم کشور و تهیه 

   نقشه پراکنش آن

رفع مشکل گزارش معوقه با 
   چند روز آتی ازوده خواهد شد

  
    

 گیاهپزشکی عبدالعزیز حقیقی حمیدرضا  ساسان فر   1399 1396 ملی )غیرخاص(



 شماره مصوب عنوان ردیف
شماره 
 فروست

 نوع
 سطح

بخش  اسامی تاریخ
طر تحقیقاتی پرو ح  همکار/همکاران مجري/مجریان مجري مسئول پایان شروع ژه

27 
مطالعه تاکسونومیکی قارچهای شبه رامواریای مرتبط با 

   گیاهان عمده زراعی در استانهای شمالی کشور
960175-047-16-16-0     

    
 گیاهپزشکی   نسب ربانی اله حجت   1399 1396 ملی )غیرخاص(

28 
 9HLBSNبررسی مقاومت اینهای امید بخش گندم متعلق به خزانه 

 نسبت به بیماری لکه خرمایی و لکه برگی بایپواریس در مزرعه
961022-140-16-16-0         

 گیاهپزشکی ربانی نسب، حسین براری حسن مومنی   1399 1396 ملی )غیرخاص(

29 
ضدعفونی بذر برای ارزیابی کار آیی چند قارچ کش بصورت 
   کنترل بیماریهای مهم فوزاریومی ذرت

950721-079-16-16-0     
    

 گیاهپزشکی  نسب ربانی اله حجت     1398 1395 ملی )غیرخاص(

30 
ارزیابی کارائی قارچ کش مخلوط بردو ساخت شرکت های متقاضی ثبت 

  آنها در ایران بر علیه  عامل بیماری پیچیدگی برگ هلو
961301-162-16-16-04         

 گیاهپزشکی     ربانی نسب 1398 1396 ملی )غیرخاص(

31 
بررسی مقاومت این های امیدبخش گندم به بیماری لکه 

 خرمایی و لکه برگی بایپواریس در مزرعه
940003-100-16-16-0       

 ملی )غیرخاص(
 حسن مومنی 1397 1396

حجت اله ربانی 
 برارینسب، حسین 

 گیاهپزشکی  

32 
  20FHBSN خزانه های امیدبخش گندم متعلق بهبررسی مقاومت این

 سیمیت به بیماری فوزاریومی سنبله درمزرعه
- - -  همایون کاظمی 1399 1397 ملی )غیرخاص( *     -

سمیرا شاملی، 
 حسین براری

محمدعلی آقاجانی، حسن مومنی، 
 قادریمحمد رضوی، کورش 

 گیاهپزشکی

33 
مقایسه خسارت شب پره غاف خوار سویا روی  ارقام مختلف 

     Helicoverpa armigera  (Hübner(  )Lep.: Noctuidae)  960005-003-16-16-0سویا ،  
    

 1398 1396 ملی )غیرخاص(
علی حسینی 

 قرالری
 گیاهپزشکی   محمدتقی مبشری

34 
مراحل مختلف زیستی سرخرطومی بررسی نوسانات جمعیت 

   های ساقه کلزا در برخی مناطق کشور
 گیاهپزشکی   محمدتقی مبشری علی اکبر کیهانیان     ملی )غیرخاص(             950207-040-16-16-0

35 
 FS%  5/3ارزیابی کارایی قارچکش ماکسیم ایکس ال 

گرم در لیتر(  10ام -لیتر+متااکسیلگرم در  25فلودیوکسونیل )
 بصورت ضدعفونی بذر برای کنترل بیماری فوزاریومی ذرت

 گیاهپزشکی   حجت اله ربانی نسب حسن مومنی 1399 1397 ملی )غیرخاص(       970574-069-16-16-4-0

36 
های مختلف کاشت   مطالعه کنترل آفات مکنده در تاریخ

     غاف بندی سویاجهت کاهش خسارت اختال در 
    

 گیاهپزشکی   محمدتقی مبشری     1397 1395 ملی )غیرخاص(

 گیاهپزشکی      معصومه یونس آبادی 1398 1397 ملی )غیرخاص(         تهیه نقشه پراکنش علف هرز گل جالیز و ارائه راهکارهای کنترل آن 37

 گیاهپزشکی      معصومه یونس آبادی 1398 1397 ملی )غیرخاص(         کنترل علف های هرز در کشت مستقیم برنج 38

39 
های مزارع سویا بررسی تنوع زیستی و مدیریت کنترل سنک

 در استان گلستان
 محمدتقی مبشری   1398 1396 ملی )غیرخاص(       تصویب و در دست اجرا

کورش -ثمانه ملک شاهکوئی
 قادری

 گیاهپزشکی

40 
غافبندی  در عارضه اختال بر ازعوامل موثربررسی برخی 

 سویادراستان گلستان
 ابوالفضل فرجی 1398 1395 ملی )غیرخاص(  * 53579 ----  

سمیرا شاملی،ابوالفضل 
فرجی، سامیه رییسی، 

 علیرضا مهاجر

 گیاهپزشکی محمدعلی آقاجانی

41 
ارزیابی مدل پیش آگاهی بیماری بادزدگی فیتوفترایی سیب 

 زمینی در استان گلستان 
 گیاهپزشکی   محمدعلی آقاجانی     1397 1394 ملی )غیرخاص(     2-57-16-94154

42 
مزارع سویا  های  متالین و اکسی فلورفن در کنترل 

 علفهای ایمازاتاپیر، پندی  کش 
 

- - - 
55160 

    
 1397 1395 ملی )غیرخاص(

معصومه یونس 
 آبادی

مرتضی نورعلیزاده 
 اطاقسرا

علیرضا ساوری نژاد، لیا 
 حبیبیان

 گیاهپزشکی



 شماره مصوب عنوان ردیف
شماره 
 فروست

 نوع
 سطح

بخش  اسامی تاریخ
طر تحقیقاتی پرو ح  همکار/همکاران مجري/مجریان مجري مسئول پایان شروع ژه

43 
 Sinapisمدیریت شیمیایی علف هرز خردل وحشی 

arvensis در مزارع کلزا 
- - -  مهدی مین باشی 1397 1395 ملی )غیرخاص(   گزارش نهایی -

پرویز شریفی زیوه، 
محمدرضا جمالی، 
عبدالعزیز حقیقی، 

محمود شاهی معصومه 
 یونس آبادی

علیرضا ساوری نژاد، لیا 
 حبیبیان

 گیاهپزشکی

-/ بررسی اکومورفوتیپ عقرب های استان گلستان 44 - -  علوم دامی عبداله کاویان پرستو پورغفور   36171 1396 ملی )غیرخاص(   *   -

45 
غذایی و خصوصیات سیلویی ارقام مختلف تعیین ارزش 

 سورگوم علوفه ای
 حسین غامی 35802 35071 ملی )غیرخاص(   *   960665-116-13-13-0

 عبداله کاویان
 )مجری استانی(

 علوم دامی رضا کمالی و حسن مختارپور    

46 
تهیه نقشه وضعیت )کمبود یا زیادی( عناصر معدنی دام های 

 چراکننده در پهنه های اقلیمی مختلف کشور 
 1399 1396 ملی )غیرخاص(   *    

علی مصطفی 
 تهرانی

عبداله کاویان، 
 مجری استانی

 علوم دامی استان های کشور

47 
بر فراسنجه های  ( Toxeat)اثر توکسین بایندر توکسیت 

دستگاه گوارش و بیان ژنهای مرتبط با فعالیت کبد در جوجه خونی، 
  های گوشتی تغذیه شده با آفاتوکسین

 علوم دامی کاظم یوسفی کاریکائی )همکار( سیدعبدا. حسینی - 1398 1397 ملی )غیرخاص( *    24-13-13-061-971071

48 
با استفاده از داده  گاوهای شیریبرآورد بلند مدت تولید شیر 

 های کوتاه مدت به کمک شبکه عصبی مصنوعی
 علوم دامی کاظم یوسفی کاریکائی )همکار( کریم نوبری - 1401 1397 ملی )غیرخاص( *     24-57-13-021-970330

49 
بررسی عملکرد تولیدی، شاخص های ایمنی و الگوی رشد این مرغ 

 روزگی دوره پرورش 40تا  1آرین در 
 1398 1396 ملی )غیرخاص( *     24-57-13-148-961202

کاظم یوسفی 
 کاریکائی

  

رحمت  -سعید عباسی راد 
مریم  -علیرضا برسانی  -سمیعی 

 کریم نوبری -کمایی 

 علوم دامی

50 
پیش بینی صفات عملکردی مرغ مادر گوشتی آرین با استفاده 

 از شبکه عصبی مصنوعی
   کریم نوبری 1398 1396 ملی )غیرخاص( *     24-57-13-090-960509

 -کاظم یوسفی کاریکائی 
 علیرضا برسانی -عبدالغفار تخله 

 علوم دامی

51 
مقایسه عملکرد تولیدمثلی گاوهای نژاد مونت بیلیارد و 

 هلشتاین در استان گلستان
 عبداله کاویان   1397 1393 ملی )غیرخاص( *     93119-13-57-4

محمد  -ابوالحسن صادقی پناه
 علوم دامیبابایی                                    

52 
هلشتاین با  -مقایسه عملکرد تولیدمثلی گاوهای نژاد سمینتال

 هلشتاین در استان گلستان
 مختار مهاجر   35801 34708 ملی )غیرخاص( *     950223-019-13-57-4

 -رضا کمالی-کاویانعبداله 
 سودابه سمساریان

 علوم دامی

53 
مقایسه ارزش غذایی ارقام امید بخش سورگم علوفه ای در استان 

 گلستان
 علوم دامی پاسندی عبداله کاویان   35437 34341 ملی )غیرخاص( *     93141-13-57-4

54 
جیره بررسی جایگزینی ضایعات کشتارگاهی طیور با کنجاله سویا در 

 بره هاای پرواری نژاد دااق
 علوم دامی مختارمهاجر رضا کمالی   1397 1395 ملی )غیرخاص( *     دانشجویی

55 
رومانف بانژاد بومی دااق در سیستم _آمیخته دااق صفات  مقایسه
 مزرعه 

 علوم دامی مختارمهاجر، عبداله کاویان  رضا کمالی   35685 35071 ملی )غیرخاص( *     ارسالی به موسسه

56 
تعیین دوز مناسب در افزایش بره زایی گوسفندان عشایر در خارج از 

 فصل تولیدمثل در استان گلستان
 علوم دامی   مختار مهاجر   1395 1392 ملی )غیرخاص( *     91181-13-57-4

 مریم غزائیان طهرانی محمد مهدی 1397 1396 ملی )غیرخاص( *     01-10-10-047-96056 شناخت وضعیت تغذیه ای گندم در مناطق مهم کشور 57
علی آخوندی،غامحسین پیل 
آرام،علیرضا ربیع زاده، نرگس 

 مسگر، صدیقه عبدالهی

 بآخاک و 



 شماره مصوب عنوان ردیف
شماره 
 فروست

 نوع
 سطح

بخش  اسامی تاریخ
 تحقیقاتی

رح
ط

وژه 
پر

 

 همکار/همکاران مجري/مجریان مجري مسئول پایان شروع

58 
تغذیه تلفیقی کلزا در برخی از مناطق گرم و سرد کشور 

 )پایلوت تغذیه کلزا(
 نورقلی پور 1399 1396 ملی )غیرخاص( *     961455-057-10-10-04

محمدحسین 
یونس -ارزانش

 محمدنژاد

علی آخوندی ، غامحسین پیل 
زاده ، صدیقه ارام. علی رضا ربیع 

 عبداللهی،  عبدالحلیم قورچایی

 خاک و آب

59 
تشکیل بانک اطاعات ملی ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی 

 خاکهای کشور
- - -  ناصر دواتگر 1398 1395 ملی )غیرخاص( *     -

محمد صاحی 
 فراهی

 خاک و آب  

60 
های خراسان تعیین نیازهای رویشی برای پنبه در استان 

 رضوی ، فارس،گلستان و قم
 خاک و آب   عبدالعلی شهرام میرناصر نویدی 1398 1396 ملی )غیرخاص( *     94007-9452-10-10-014

 خاک و آب   عبدالعلی شهرام میرناصر نویدی 1399 1394 ملی )غیرخاص( *     014-10-10-9452 ارزیابی تناسب اراضی برای محصوات زراعی و باغی استان گلستان 61

62 
ارزیابی مقدماتی شناسایی وضعیت آلودگی به عناصر سنگین 

 در مناطق با ریسک باا
 خاک و آب   عبدالعلی شهرام حامد رضائی 1398 1397 ملی )غیرخاص(       اباغ شده

 تهیه نقشه کربن آلی خاک های کشور 63
تصویب شده در کمیته فنی 

 خاک و آب   محمدرضا پهلوان راد محمد جمشیدی 1399 1397 ملی )غیرخاص(       موسسه

 یونس محمدنژاد   1399 1397 ملی )غیرخاص( *     01-10-10-023-96056-790098 شناخت وضعیت تغذیه ای کلزا در مناطق مهم کشور 64
عبدالحلیم قورچایی، نرگس 

مسگر، صدیقه عبدالهی 
 محمدحسین ارزانش

 خاک و آب

65 
اثر مواد محرک رشد گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا 

 در شرایط شور
 یونس محمدنژاد   1399 1397 ملی )غیرخاص( *     970040-96041-003-10-10-01

عبدالحلیم قورچایی، نرگس 
 مسگر، صدیقه عبدالهی

 خاک و آب

 یونس محمدنژاد   1399 1397 ملی )غیرخاص( *         1-10-10-033-96041 اثر مواد محرک رشد گیاهی بر گندم، کلزا، انار و پسته 66
عبدالحلیم قورچایی، نرگس 

 مسگر، صدیقه عبدالهی
 خاک و آب

 1397 1396 ملی )غیرخاص( *     0-10-10-025-950870 نقش مدیریت تلفیقی تغذیه در عملکرد و اجزای عملکرد گندم 67
محمد مهدی 

 طهرانی
 غزائیانمریم 

علی آخوندی، غامحسین پیل 
آرام، علیرضا ربیع زاده، نرگس 

 مسگر، صدیقه عبدالهی

 خاک و آب

68 
طراحی و ارائه مدل کاربردی بخش کشاورزی مبتنی بر 

 آمایش سرزمین در عرصه سرزمینی استان گلستان

مصوب کارگروه پژوه و فناوری 
1144/- 5/12/97  

   1398 1397 استانی )خاص( *    
 -نورمحمد آبیار

 محمدرضا پهلوان راد

 -مریم سبطی -علیرضا کیانی
 -عبالعلی شهرام -محسن باقری

 حسین عطارچی

 خاک و آب

69 
های سد گلستان با تعیین نیازهای کودی گندم آبی زمین

 QUEFTSاستفاده از مدل 

12961329-96056-049-
10-57 - 

    * 
استانی 

 )غیرخاص(
 یونس محمدنژاد   1397 1396

عبدالحلیم قورچایی، علی ربیع 
 زاده

 خاک و آب

70 
عملکرد ژنوتیپ های ماش در استان  –بررسی توابع آب 

 گلستان
 - - - 54913   * 

استانی 
 )غیرخاص(

 یونس محمدنژاد 1397 1395
 -یونس محمدنژاد
 فرامرز سیدی

عبدالحلیم قورچایی، اسفندیار 
 قرنجیک، عبدالکریم خوجم پور

 خاک و آب

         اثر مصرف کودهای گوگردو تیوباسیلوس در کشت گندم 71
 –تحقیقی

ویجی تر
 )غیرخاص(

1397   
  

محمدحسین 
 ارزانش

 خاک و آب ما علی، چکانی 



 شماره مصوب عنوان ردیف
شماره 
 فروست

 نوع
 سطح

بخش  اسامی تاریخ
رح تحقیقاتی

ط
وژه 

پر
 

 همکار/همکاران مجري/مجریان مجري مسئول پایان شروع

         سویااثر مصرف کودهای گوگرد و تیوباسیلوس در کشت  72
 –تحقیقی

ترویجی 
 )غیرخاص(

1397     
محمدحسین 

 ارزانش
 خاک و آب عسگری 

        اثر مصرف کودهای گوگرد و تیوباسیلوس در کشت سیب زمینی 73

 –تحقیقی
ترویجی 
 ()غیرخاص

1397     
محمدحسین 

 ارزانش
 خاک و آب کریمی 

74 
عملکرد بررسی محلول پاشی عناصر غذایی و تنش خشکی بر 

 عارضه اختال در غاف بندی سویا
- - - -

- 
53619 

     
   ابوالفضل فرجی 1397 1395

-حمیدنعمتی-مریم غزائیان
 حسین عجم نوروزی

 خاک و آب

75 
 بررسی اثرات الگوی کاشت بر عملکرد کمی و کیفی تاج خروس علوفه

 ای درشرایط آب و هوایی استان گلستان
- - - -

 1398 1396 ملی)خاص(   *   -
محمد تقی فیض 

 بخش
 زراعی و باغی    

76 
بررسی عوامل به زراعی و مقایسه عملکرد سه رقم تاج خروس 

 ای علوفه
- - -  رهنما 1398 1396 ملی)خاص(   *   -

محمد تقی فیض 
 بخش

 زراعی و باغی  

77 
عملکرد کمی و کیفی و مقدار آب مصرفی تاج بررسی میزان 

 خروس علوفه ای در استان گلستان
- - - -

 1398 1396 ملی)خاص(   *   -
محمد تقی فیض 

 بخش
 زراعی و باغی    

-  ارزیابی سازگاری این های جدید باقا در زابل و زنجان 78 - -  زراعی و باغی   نظری -فنایی  فاطمه شیخ 1397 1395 ملی)خاص( *     -

79 
ارزیابی نهایی عملکرد دانه و پایداری هیبریدهای جدید ذرت 

 دانه ای متوسط رس
 محمد رضا شیری 1398 1396 ملی )غیرخاص( *     960679-085-03-03-0

سید افشین 
 مساوات

ابوالفضل حیدری راد، مدینه 
 اکاتی سیادتی

 زراعی و باغی

80 
بررسی عملکرد هیبریدهای پیشرفته ذرت دانه ای متوسط 

 رس در مرحله نیمه نهائی
 محمد رضا شیری 1398 1397 ملی )غیرخاص( *     970317-047-03-03-0

سید افشین 
 مساوات

ابوالفضل حیدری راد، مدینه 
 اکاتی سیادتی

 زراعی و باغی

81 
گندم نان بهاره در ارزیلبی و انتخاب اینها و ارقام بین المللی 

 اقلیم گرم و مرطوب شمال
- - -  زراعی و باغی مهدی نظری حبیب اله سوقی منوجهر  خدارحمی 1399 1397 ملی )غیرخاص( *     -

82 
بررسی صفات کمی و کیفی گندم های نان در آزمایشات مقایسه 

 (PRWYT)عملکرد مقدماتی یکنواخت اقلیم گرم شمال 
- - -  حبیب اله سوقی منوجهر  خدارحمی 1399 1397 ملی )غیرخاص( *     -

علی سهرابی ، ابوالقاسم 
 سامقانی

 زراعی و باغی

83 
هم اقلیم  هایگندم در آزمایشارزیابی اینهای پیشرفته 

(ARWYT)ساحل خزر 
- - -  زراعی و باغی زهرا کازگر حبیب اله سوقی منوجهر  خدارحمی 1399 1397 ملی )غیرخاص( *     -

84 
بررسی و انتخاب در توده ها و نسلهای در حال تفکیک گندم نان و 

- (ZONE 1)آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی - -  زراعی و باغی مهدی نظری، زهرا کازگر حبیب اله سوقی منوجهر  خدارحمی 1399 1397 ملی )غیرخاص( *     -

85 
های یکنواخت بررسی اینهای امیدبخش گندم در آزمایش

 ( ERWYT -97)سراسری هم اقلیم 
- - -  زراعی و باغی -- حبیب اله سوقی خدارحمیمنوجهر   1400 1397 ملی )غیرخاص( *     -

86 
بررسی ارقام  و اینهای گندم در بلوک هایدورگ گیری و 

 )ویژه برنامه به نژادی ساحل خزر (F1ارزیابی نسل 
- - -  زراعی و باغی مهدی نظری حبیب اله سوقی منوجهر  خدارحمی 1399 1397 ملی )غیرخاص( *     -
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87 
های یکنواخت بررسی اینهای امیدبخش گندم در آزمایش

 ( ERWYT -96)سراسری هم اقلیم 
- - - -

  
 زراعی و باغی -- حبیب اله سوقی منوجهر  خدارحمی 1399 1396 ملی )غیرخاص( *   

88 
جزای آن در صفات مهم زراعی، عملکرد دانه و ابررسی روند تغییرات 

معرفی شده در اقلیم گرم و مرطوب شمال ایران و ارقام گندم نان 
 بررسی امکان گروهبندی ایستگاههای تحقیقاتی گندم

- -  حبیب اله سوقی منوجهر  خدارحمی 1398 1395 ملی )غیرخاص( *     -
علی سهرابی، مهدی نظری و 

 زهرا کازگر
 زراعی و باغی

89 
نان با رقم احسان های پیشرفته گندم بررسی و مقایسه این

 در شرایط زارعین مناطق غربی استان گلستان
 - - -

- 

1397/09/07
 ،54570 

    
 حبیب اله سوقی 1398 1396 ملی )غیرخاص(

ابراهیم ماعلی، ام 
 البنین چکانی

علی سهرابی،کامبیز پوری،محسن 
ایمانی،حمید رمرودی،ابوالقاسم 

 سامقانی

 زراعی و باغی

90 
برگی سپتوریایی و شناسائی منابع مقاومت ژنتیکی به بیماریهای لکه

 بایت فوزاریومی خوشه در ژنوتیپهای پیشرفته گندم نان و دوروم دیم
 زراعی و باغی محمود داوطلب شهریار کیا و ... ناصر محمدی 1398 1397 ملی )غیرخاص( *     961611-137-15-15-0

91 
مقاومت ژنتیکی به بیماری های برگی در شناسایی منابع 

 ژنوتیپ های پیشرفته جو دیم
 زراعی و باغی شهریار کیا   معصومه خیرگو 1398 1397 ملی )غیرخاص( *     970828-015-15-57-0

 زراعی و باغی   غزائیانمینا  فریدون عجم گرد 1401 1396 ملی )غیرخاص(         مطالعه سازگاری ارقام  پکان در شرایط اقلیمی ایران 92

 علی اصغر زینانلو 1401 1396 ملی )غیرخاص( *     96105-33-33-0 ارزیابی ژنوتیپ های منتخب در تراکم های مختلف کشت زیتون 93
حسین فریدونی، 

 مینا غزائیان
 زراعی و باغی  

- بررسی کنترل تلفیقی پسیل زیتون در مناطق زیتون خیز کشور 94 - -  زراعی و باغی     عارف معرف 1399 1397 ملی )غیرخاص( *     -

 تعیین آب مصرفی زیتون در کشور 95
014-14-14-008-95013-

 زراعی و باغی     نادر عباسی 1397 1397 ملی )غیرخاص(   *   970124

96 
های گندم نان در بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ

 های یکنواخت سراسری در شرایط دیم گرمسیریآزمایش
- - -  1400 1395 ملی )غیرخاص( *     -

رحمت اله کریمی 
 زاده

 زراعی و باغی معصومه خیرگو حسن قوجق

97 
های گندم نان تحت بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ

 شرایط آبیاری تکمیلی و دیم گرمسیری
- -  1398 1394 ملی )غیرخاص( *     -

رحمت اله کریمی 
 زاده

 زراعی و باغی - حسن قوجق

98 
های گندم نان بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ

المللی در ای و مقایسه عملکرد بیندر آزمایشات مشاهده
 شرایط دیم گرمسیری

- - -  زراعی و باغی اسفند یار قرنجیک حسن قوجق طهماسب حسین پور 1398 1397 )غیرخاص(ملی  *     -

99 
های گندم نان بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ

در آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد در شرایط دیم 
 گرمسیری و نیمه گرمسیر

- - -  قوجقحسن  1398 1397 ملی )غیرخاص( *     -
 -کریمی زاده

 مهربان -حسین پور
 زراعی و باغی اسفند یار قرنجیک

100 
های گندم نان بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ

در آزمایشات پیشرفته مقایسه عملکرد در شرایط دیم 
 گرمسیری

- - -  زراعی و باغی معصومه خیرگو حسن قوجق اصغر مهربان 1398 1397 ملی )غیرخاص( *     -
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101 
بررسی صفات کمی و کیفی گندمهای نان در آزمایشات 

مرطوب شمال مقایسه عملکرد پیشرفته یکنواخت اقلیم گرم و 
(20ARWYT-N97 ) 

 منوچهر خدارحمی 1399 1397 ملی )غیرخاص( *     303220970909
حبیب اله سوقی، فرامرز 
سیدی، حسنعلی فاحی، 

 کمال شهبازی
 زراعی و باغی  

102 
 در نان گندم امیدبخش اینهای پایداری و سازگاری بررسی

کشور  مرطوب و گرم اقلیم سراسری یکنواخت آزمایشهای
20ERWYT-N97)) 

 منوچهر خدارحمی 1400 1397 ملی )غیرخاص( *     303198970869
حبیب اله سوقی، فرامرز 
سیدی، حسنعلی فاحی، 

 حسن خانزاده
 زراعی و باغی  

103 
  در  المللی  بین های خزانه برتر ارقام  و اینها انتخاب  و ارزیابی

 (( int97شمال  مرطوب و گرم اقلیم
 منوچهر خدارحمی 1399 1397 ملی )غیرخاص( *     303232970953

حبیب اله سوقی، فرامرز 
سیدی، غامرضا یحیایی، 

 حسن خانزاده
 زراعی و باغی  

104 
بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه و روغن ارقام بهاره 

 کلزا در شرایط دیم در مناطق نیمه گرمسیری
 زراعی و باغی   محمد نعمتی هوشنگ نارکی 1397 1395 ملی )غیرخاص( *     950701-062-15-56-0

- های انتخابی از ارقام آزادگرده افشان آفتابگردان ارزیابی فامیل 105 - - - 
55175- 

 زراعی و باغی   محمد نعمتی مهدی غفاری 1397 1395 ملی )غیرخاص( *   97/12/11

- (GA95-97) ارزیابی سازگاری هیبریدهای جدید آفتابگردان  106 - -  زراعی و باغی   محمد نعمتی مهدی غفاری 1397 1395 ملی )غیرخاص( *     -

107 
ارزیابی اثرمتقابل ژنوتیپ در محیط و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپهای 

 مناظق گرمسیر دیمجو بهاره در آزمایش های یکنواخت سراسری 
 زراعی و باغی معصومه خیرگو رحمت اله محمدی بهروز واعظی 1398 1395 ملی )غیرخاص( *     950419-018-15-56-0

108 
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های جو بهاره در 

 آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی مشترک مناطق گرمسیر دیم
 رحمت اله محمدی بهروز واعظی 1397 1395 ملی )غیرخاص( *   53754 950422-021-15-56-0

پور،معصومه عبدالکریم خوجم
 خیرگو

 زراعی و باغی

109 
ارزیابی برخی صفات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های جو در خزانه 

 های بین المللی مقایسه عملکرد مناطق گرمسیر دیم
 زراعی و باغی معصومه خیرگو رحمت اله محمدی رحمت اله محمدی 1398 1396 ملی )غیرخاص( *     961357-074-15-57-0

110 
بررسی عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ژنوتیپ های جو بهاره در 

 مقایسه عملکرد پیشرفته مناطق گرمسیر دیمآزمایشات 
 زراعی و باغی معصومه خیرگو رحمت اله محمدی بهروز واعظی 1398 1396 )غیرخاص(ملی  *     961250-035-15-56-0

111 
ارزیابی ژنوتیپ های جو در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی مشترک 

 در شرایط گرمسیر دیم
 باغیزراعی و  معصومه خیرگو رحمت اله محمدی بهروز واعظی 1398 1396 ملی )غیرخاص( *     961263-047-15-56-0

112 
ارزیابی اثرمتقابل ژنوتیپ در محیط و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ 

 های جو در آزمایش سازگاری گرمسیر دیم
 زراعی و باغی معصومه خیرگو رحمت اله محمدی بهروز واعظی 1400 1396 ملی )غیرخاص( *     961348-065-15-56-0

113 
های جو در بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ

 المللی گرمسیر دیممقایسه عملکرد بینای و های مشاهدهآزمایش
 زراعی و باغی معصومه خیرگو اله محمدیرحمت اله محمدیرحمت 1399 1397 ملی )غیرخاص( *     970827-014-15-57-0

114 
های جو بهاره در بررسی عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ژنوتیپ

 مقایسه عملکرد مقدماتی مشترک مناطق گرمسیر دیمآزمایش 
 زراعی و باغی معصومه خیرگو اله محمدیرحمت بهروز واعظی 1399 1397 ملی )غیرخاص( *     970826-013-15-56-0

115 
های جو بهاره در ژنوتیپبررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه 

 و نیمه گرمسیر دیم آزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته مناظق گرمسیر
 زراعی و باغی معصومه خیرگو اله محمدیرحمت بهروز واعظی 1399 1397 ملی )غیرخاص( *     970829-016-15-056

116 
ارزیابی اثرمتقابل ژنوتیپ در محیط و پایداری عملکرد دانه 

 آزمایش سازگاری گرمسیر دیمژنوتیپ های جو در 
 زراعی و باغی معصومه خیرگو اله محمدیرحمت بهروز واعظی 1401 1397 ملی )غیرخاص( *      
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117 
شناسایی منابع مقاومت ژنتیکی به بیماری های برگی در 

 ژنوتیپ های پیشرفته جو دیم
 معصومه خیرگو 1398 1397 ملی )غیرخاص( *     970828-015-15-57-0

رضا  –صفرعلی صفوی
حسام الدین -اقنوم
 فرشیدمحمودی -مفیدی

 زراعی و باغی  

118 
بررسی واکنش اینهای بین المللی و پیشرفته نخود به قارچ 

 در مناطق دیم کشورعامل بیماری برق زدگی نخود 
 فرشید محمودی 1398 1395 ملی )غیرخاص( *     950920-131-15-15-0

 -معصومه خیرگو
 -جواد اشرفی

 زراعی و باغی  

119 
بررسی و شناسایی گونه های فوزاریوم مرتبط با پوسیدگی ریشه،طوقه 

پیشرفته و پژمردگی نخود در مناطق دیم کشور و ارزیابی اینهای 
 نسبت به گونه های بیماریزا در شرایط گلخانه ای

 فرشید محمودی 1399 1397 ملی )غیرخاص( *     950933-143-15-15-0
 -خیرگومعصومه 

 -جواد اشرفی
 زراعی و باغی  

120 
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های پیشرفته گندم دیم در برابر بیماری زنگ 

   قهوه ای در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل

54041-
97 /5/2     

 حمیدرضا پورعلی بابا 1397 1396 ملی )غیرخاص(
نصرت -معصومه خیرگو

 زراعی و باغی   اله طباطبائی فرد

121 
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نان و دوروم به بیماری زنگ قهوه 

 ای گندم
 ناصر محمدی 1398 1397 ملی )غیرخاص( *     961396-086-15-15-0

-معصومه خیرگو
 -نصرت اله طباطبایی
 رامین روح پرور

 زراعی و باغی  

120 
بیماری زنگ ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های پیشرفته گندم دیم در برابر 

 قهوه ای در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل
  

54041-
97 /5/2     

 حمیدرضا پورعلی بابا 1397 1396 ملی )غیرخاص(
نصرت -معصومه خیرگو

 زراعی و باغی   اله طباطبائی فرد

121 
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نان و دوروم به بیماری 

 زنگ قهوه ای گندم
 ناصر محمدی 1398 1397 ملی )غیرخاص( *     961396-086-15-15-0

-معصومه خیرگو
 -نصرت اله طباطبایی
 رامین روح پرور

 زراعی و باغی  

122 
شناسایی منابع مقاومت به بیماری برق زدگی در ژرم پاسم 

 های بین المللی و پیشرفته نخود
 محمودیفرشید  1399 1396 ملی )غیرخاص( *      

 -معصومه خیرگو
 جواد اشرفی

 زراعی و باغی  

123 
های امیدبخش جو در بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ژنوتیپ

 آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت منطقه گرم
 زراعی و باغی عبدالعزیز حقیقی احمد قلی پور علی براتی 1400 1397 ملی )غیرخاص( *     970724-121-03-03-0

124 
های جدید امیدبخش گندم نان با رقم مقایسه عملکرد این

 شاهد در شرایط زارعین استان گلستان
 زراعی و باغی بهمن مرادی البنین چکانیام احمد قلی پور 1399 1397 ملی )غیرخاص( *     970976-236-0353-57-3

125 
های در حال تفکیک گندم نان و مقایسه بررسی و انتخاب در نسل

 (SG-N97ها در اقلیم گرم و مرطوب شمال)عملکرد مقدماتی این
 زراعی و باغی فرامرز سیدی احمد قلی پور منوچهر خدارحمی 1399 1397 ملی )غیرخاص( *     970835-187-03-30-0

126 
های امیدبخش جو با رقم شاهد صحرا در مقایسه عملکرد این

 شرایط زارعین استان گلستان
 زراعی و باغی هادی عباسیان زهرا مقصودلو احمد قلی پور 1399 1397 ملی )غیرخاص( *     970848-194-0353-57-3

127 
های امیدبخش جو بررسی سازگاری و پایداری عملکرد  ژنوتیپ

 درآزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت منطقه گرم
 زراعی و باغی احمد قلی پور جبار جعفربای براتیعلی  1399 1396 ملی )غیرخاص( *     961122-202-03-03-0

128 
های جو درآزمایش مقایسه بررسی صفات کمی ژنوتیپ

 عملکرد یکنواخت مقدماتی منطقه گرم
 زراعی و باغی معصومه خیرگو احمد قلی پور علی براتی 1399 1397 ملی )غیرخاص( *     970715-117-03-03-0
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129 
های پیشرفته جو در آزمایش مقایسه عملکرد ه اینعمطال

 یکنواخت منطقه گرم
970675-093-03-03-0 

55142 
 زراعی و باغی عبدالعزیز حقیقی احمد قلی پور براتیعلی  1399 1397 ملی )غیرخاص( *   9/ 11/ 97

130 
های در حال تفکیک گندم نان و مقایسه بررسی و انتخاب در نسل

 ((SG-N96 ها در اقلیم گرم و مرطوب شمالعملکرد مقدماتی این
 زراعی و باغی پوراحمد قلی  جبار جعفربای منوچهر خدارحمی 1398 1396 ملی )غیرخاص( *     961153-217-03-03-0

131 
المللی در های بینها و ارقام برتر خزانهارزیابی و انتخاب این

 (  INT-N97) اقلیم گرم و مرطوب شمال
 زراعی و باغی احمد قلی پور جبار جعفربای منوچهر خدارحمی 1398 1396 ملی )غیرخاص( *     961208-239-03-03-0

132 
جدید گندم نان با رقم احسان در های مقایسه عمللکرد این

 شرایط زارعین استان گلستان
961210-241-0353-57-3 

53551 
12 /3/97 

 زراعی و باغی احمد قلی پور جبار جعفربای منوچهر خدارحمی 1398 1396 ملی )غیرخاص( *  

133 
بررسی و انتخاب بوته ها و اینهای دارای صفات مطلوب در توده های 

- ایدر حال تفکیک جو و آزمایشات مشاهدههای دورگ و نسل - - - 
54014 

 جبار جعفربای اه قزوینیحبیب 1398 1396 ملی )غیرخاص( *   30/4/97
احمد قلی پور، فرامرز سیدی، 

 معصومه خیرگو
 زراعی و باغی

134 
های امیدبخش جو با رقم اکسین در مقایسه عملکرد این

 استان گلستانشرایط زارعین 
 زراعی و باغی احمد قلی پور جبار جعفربای اه قزوینیحبیب 1398 1396 ملی )غیرخاص( *     961168-224-0354-57-4

135 
ساله در ای یکهای علوفهمقایسه عملکرد کمی و کیفی لگوم

 کشت پائیزه
- - -  قطبی 1399 1396 ملی )غیرخاص(   *   -

محمدتقی فیض 
 بخش

 زراعی و باغی  

136 
های امید ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد دانه در این

 ای بخش سورگوم دانه
- - - - 

(95/2/1-
97/12/1) 

04-03-03-
95156 

 خزایی 1399 1396 ملی )غیرخاص(   *
محمدتقی فیض 

 زراعی و باغی   بخش

 اباذر رجبی 1398 1396 ملی )غیرخاص(   *  0-02-040-960929 خارجی چغندرقند در مناطق کشت پاییزهبررسی سازگاری ارقام   137
اباذر رجبی و علی 

 رضا صابری
 زراعی و باغی قاسم خدری

138 
مطالعه عملکرد، کیفیت و مقاومت به ساقه روی ارقام  خارجی 

 چغندرقند در مناطق کشت پاییزه
- - -  اباذر رجبی 1398 1396 ملی )غیرخاص(   *   -

اباذر رجبی و علی 
 رضا صابری

 زراعی و باغی قاسم خدری

- تعیین ارزش زراعی هیبریدهای جدید مناسب برای کشت پاییزه 139 - -  مصطفی حسین پور 1398 1396 ملی )غیرخاص(   *   -
مصطفی حسین پور 

 رضا صابریو علی 
 زراعی و باغی قاسم خدری

- ای در استان گلستاناثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام چغندر علوفه 140 - -
 1398 1396 ملی )غیرخاص(   *   -

داریوش فتح 
 ا...طالقانی

داریوش فتح ا...طالقانی و 
 علی رضا صابری

 زراعی و باغی قاسم خدری

 های در حال تفکیکاداره نسل  141
مطابق برنامه -در حال تصویب
 98-1397به نژادی 

 زراعی و باغی آمنه بزی اه ری کمال پیغام زاده حسن امیری اوغان 1400 1397 ملی )غیرخاص( *    

142 
ارزیابی مقاومت گیاه بالغ به سفیدک پودری در کلکسیون 

 گندم نان بانک ژن گیاهی ملی ایران
- - -  زراعی و باغی محمود داوطلب محمدعلی دهقان مهدی زهراوی 1399 1396 ملی )غیرخاص( *    -

143 
های یکنواخت مقایسه های امیدبخش گندم آزمایشتعیین واکنش این
 برگی سپتوریایینسبت به بیماری لکه 1396-97عملکرد سال زراعی

- - -  زراعی و باغی محمود داوطلب محمدعلی دهقان رامین روه پرور 1399 1396 ملی )غیرخاص( *     -
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144 
های مقاومت بر روی ژن Zymoseptoria tritici پرآزاری قارچبررسی 

 های تلهبرگی سپتوریایی گندم با استفاده از خزانهبه بیماری لکه
- - -  زراعی و باغی محمود داوطلب محمدعلی دهقان رامین روه پرور 1399 1395 ملی )غیرخاص( *     -

145 
کشور و ارزیابی واکنش ارقام پایش بیماریهای زنگ گندم در 

 1396-98تجارتی نسبت به آن ها طی سال های 
- - -  زراعی و باغی - محمدعلی دهقان فرزاد افشاری 1399 1396 ملی )غیرخاص( *     -

146 
های گندم آزمایشات یکنواخت مقایسه عملکرد بررسی مقاومت ژنوتیپ

- ای گندمبیماری زنگ قهوه( نسبت به 1396-97امیدبخش ) - -  زراعی و باغی محمود داوطلب محمدعلی دهقان سید طه دادرضائی 1398 1396 ملی )غیرخاص( *     -

147 
کشور از نظر مقاومت به  1396بررسی اینهای گندم امیدبخش سال 

اینهای بیماری بایت فوزاریومی سنبله به منظور شناسایی و انتخاب 
 مقاوم به بیماری

- - -  زراعی و باغی محمود داوطلب محمدعلی دهقان علی ملیحی پور 1398 1396 ملی )غیرخاص( *     -

148 
. Blumeria graminis f.spچبررسی تغییرات فاکتورهای بیماریزایی قار

hordei  عامل بیماری سفیدک پودری جو در مناطق مختلف کشور با
 کاشت خزانه های تله

- - -  زراعی و باغی محمود داوطلب محمدعلی دهقان رضا اقنوم 1398 1395 ملی )غیرخاص( *     -

149 
، عامل بیماری Puccinia triticinia بررسی پرآزاری قارچ

 ای گندم در ایران با کاشت خزانه تلهزنگ قهوه
- - -  زراعی و باغی محمود داوطلب محمدعلی دهقان سید طه دادرضائی 1398 1396 )غیرخاص(ملی  *     -

150 

های برگی سپتوریایی در بین ژنوتیپشناسایی منابع مقاومت به لکه
های مربوط به های بومی گندم و اینالمللی و نمونهمنتخب، بین

اقلیم پیشرفته همهای یکنواخت مقایسه عملکرد مقدماتی و آزمایش
 کشور در سال

- - -  زراعی و باغی محمود داوطلب محمدعلی دهقان رامین روح پذور 1398 1395 ملی )غیرخاص( *     -

151 
برگی سپتوریایی در های گندم مقاوم به بیماری لکهشناسایی این

کشور در های یکنواخت مقایسه عملکرد امیدبخش چهار اقلیم آزمایش
 1395-96سال زراعی 

- - -  زراعی و باغی محمود داوطلب محمدعلی دهقان رامین روح پذور 1398 1395 ملی )غیرخاص( *     -

152 

بررسی اینهای گندم مربوط به آزمایشات مقایسه عملکرد ایستگاهی، 
منتخب، و مقدماتی و پیشرفته اقلیم گرم و مرطوب شمال، ژنوتیپهای 

از نظر مقاومت به بیماری بایت  1396مواد دریافتی از خارج در سال 
 فوزاریومی سنبله

- - -  زراعی و باغی محمود داوطلب محمدعلی دهقان علی ملیحی پور 1397 1396 ملی )غیرخاص( *     -

153 

مقایسه ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های مربوط به آزمایشات یکنواخت 
 PRWYT, ARWYT) عملکرد مقدماتی، پیشرفته و امیدبخش گندم

 &ERWYT-N)  اقلیم گرم و مرطوب شمال نسبت به بیماری
 (1396-97سفیدک پودری ) سال زراعی 

- - -  محمدعلی دهقان 1397 1396 ملی )غیرخاص( *     -
محمدعلی دهقان، 
 حسین علی فاحی

 زراعی و باغی محمود داوطلب

154 
های گندم آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی ارزیابی واکنش ژنوتیپ
- ای گندمنسبت به بیماری زنگ قهوه( 1396-97و پیشرفته یکنواخت ) - -  زراعی و باغی محمود داوطلب محمدعلی دهقان سید طه دادرضائی 1397 1396 ملی )غیرخاص( *     -

155 
کشور نسبت به  1395بررسی واکنش اینهای گندم امیدبخش سال 

 بیماری بایت فوزاریومی سنبله در شرایط مزرعه و گلخانه
- - -  زراعی و باغی محمود داوطلب محمدعلی دهقان علی ملیحی پور 1397 1395 ملی )غیرخاص( *     -
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156 
ارزیابی مقاومت به بیماری سفیدک پودری در ژنوتیپ های جو 

- 1396-97آزمایشات مقدماتی، پیشرفته و امیدبخش سال زراعی  - -  زراعی و باغی - محمدعلی دهقان رضا اقنوم 1397 1395 ملی )غیرخاص( *     -

157 
ارزیابی مقاومت به سفیدک پودری در بخشی از کلکسیون 

- گندم نان بانک ژن گیاهی ملی ایران -  زراعی و باغی - محمدعلی دهقان مهدی زهراوی 1397 1394 ملی )غیرخاص( *     -

158 
بیماری زنگ برگی در کلکسیون ارزیابی مقدماتی مقاومت گیاه بالغ به 
- جو زراعی بانک ژن گیاهی ملی ایران -  زراعی و باغی - محمدعلی دهقان مهدی زهراوی 1397 1394 ملی )غیرخاص( *     -

159 
کشت کلزا و خردل بر روی  هپژوهش پیرامون تاثیرات گسترد

 بیماری های خاکزاد غات
- -  زراعی و باغی محمدعلی دهقان محسن باقری رمضانپور 1397 1394 ملی )غیرخاص( *     -

160 
های نخود در بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ

- های یکنواخت سراسری مناطق نیمه گرمسیر دیمآزمایش - -  کریمی زاده رحمت ا... 1399 1396 ملی )غیرخاص( *     -

کریمی  رحمت اه
زاده، پیام پزشکپور، 

 محمد برزعلی
 زراعی و باغی  

161 
های نخود در بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ

 های یکنواخت سراسری مناطق نیمه گرمسیر دیمآزمایش
 کریمی زاده رحمت ا... 1399 1395 ملی )غیرخاص( *     950921-132-15-56-0

کریمی   رحمت اه
زاده، پیام پزشکپور، 

 محمد برزعلی
 زراعی و باغی  

162 
ساله در ای یکهای علوفهمقایسه عملکرد کمی و کیفی لگوم

 کشت پائیزه
 زراعی و باغی       1398 1395 ملی )غیرخاص( *     961557-313-03-03-0

163 
بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه این های امیدبخش گندم نان 

 (ERWYT91-8 ,ERWYT91-9 ,ERWYT-91-17 و رقم )
 احسان در استان گلستان

0 - - - -
 

 زراعی و باغی جبار جعفربای، مهدی نظری حبیب اله سوقی - 1398 1396 استانی )خاص( *    

164 
بررسی ظرفیت عملکرد دانه و علوفه ارقام ارزن دم روباهی در 

 تراکم های مختلف کاشت در منطقه گنبد
- - - -
 

 زراعی و باغی مدینه اکاتی علی رضا صابری علی رضا صابری 1399 1397 استانی )خاص( *    

165 
مطالعه واکنش فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی هیبرید های جدید 

ذرت در شرایط آبیاری قطره ای یکدرمیان جویچه ها در 
 استان گلستان  

 زراعی و باغی علی رضا کیانی و مدینه اکاتی  علی رضا صابری علی رضا صابری 1399 1397 استانی )خاص( *     970137-015-03-57-24

 *     مصوب در کمیته فنی بخش کیفی توده های بومی کدو آجیلی ارزیابی کمی و 166
استانی 

 )غیرخاص(
 زراعی و باغی متانت دماوندی شهربانو وکیلی   1397 1397

167 
مطالعه سازگاری تعدادی از ژنوتیپ های برتر پکان در شرایط 

 آب و هوایی استان گلستان
93101-33-57-2       

استانی 
 )غیرخاص(

 زراعی و باغی   مینا غزائیان   1398 1393

168 
  عملکرد بر کاشت آرایش و تکمیلی آبیاری توأم اثرات  بررسی

 گنبد منطقه در  سبز نخود عملکرد اجزای و
2-57-33-013- 960155     * 

استانی 
 )غیرخاص(

 زراعی و باغی یونس محمد نژاد فرامرز سیدی   1399 1396

 اسامی تاریخ سطح نوع شماره مصوب عنوان ردیف



شماره 
رح فروست

ط
وژه 

پر
 

بخش  همکار/همکاران مجري/مجریان مجري مسئول پایان شروع
 تحقیقاتی

169 
  ارزیابی عملکرد دانه و روغن توده های محلی بالنگوی شهری

Lallemantia iberica F & .C. M).کشت پاییزه و  در
 شرایط دیم  منطقه گنبد

      * 
استانی 

 )غیرخاص(
 زراعی و باغی علی اصغر نصیری محمد نعمتی -  1398 1395

170 
های تیپ بهاره ایجاد تنوع ژنتیکی جدید از طریق دورگیری بین این

 F1های تاقی و بررسی نتاج نسل کلزا در بلوک

مصوب کمیته فنی بخش+ثبت 
 *     سامانهدر 

استانی 
 )غیرخاص(

 کمال پیغا م زاده   1398 1397
آمنه بزی -حسن امیری اوغان
 اه ری

 زراعی و باغی

171 
های پایه برای تولید ارقام پرمحصول و زودرس تهیه جمعیت

 آزادگرده افشان بهاره کلزا

مصوب کمیته فنی بخش+ثبت 
 *     در سامانه

استانی 
 )غیرخاص(

 کمال پیغا م زاده   1398 1397
آمنه بزی -حسن امیری اوغان
 اه ری

 زراعی و باغی

- ارزیابی این های امید بخش باقا در شرایط زارعین گلستان 172 - - -       
 –تحقیقی

 ترویجی )خاص(
 فاطمه شیخ  1398 1396

    
 زراعی و باغی

173 
نان با رقم تیرگان بررسی و مقایسه این های امیدبخش گندم 

 در شرایط زارعین استان گلستان
- - - -   

    

 –تحقیقی
 ترویجی )خاص(

1397 1399   

     حبیب اله سوقی،
ام البنین چکانی، 

 محسن ایمانی

کامبیز پوری، علی سهرابی، 
 فرهاد اصغری 

 زراعی و باغی

174 
گندم نان درمزارع ارزیابی عملکرد دانه این های امید بخش 

 دیم استان گلستان
- - - -   

    

 –تحقیقی
 ترویجی )خاص(

1396 1397   
 -حسن قوجق

 چکانی
 زراعی و باغی محمد نعمتی

175 
  صحرا رقم با جو بخش امید  های  این عملکرد مقایسه

 گلستان استان  زارعین درشرایط
- - - -   

    

 –تحقیقی
 ترویجی )خاص(

1397 1399   
احمد قلی پور، زهرا 

 مقصودلو

فرامرز سیدی، بهمن مرادی، 
 معصومه خیرگو

 زراعی و باغی

176 
  رقم با نان گندم امیدبخش جدید های  این عملکرد مقایسه
 گلستان استان  زارعین شرایط در  شاهد

970970-236-0353-57-3   
    

 –تحقیقی
 ترویجی )خاص(

1397 1399   
احمد قلی پور، ام 

 البنبن چکانی

حبیب اله سوقی، فرامرز سیدی، 
 بهمن مرادی، اراز گل قرنجیک

 زراعی و باغی

177 
مقایسه عملکرد دانه این های امید بخش گندم نان با رقم 

 آفتاب در مزارع زارعین استان گلستان
961267-051-1553-57-3   

    

 –تحقیقی
 ترویجی )خاص(

1396 1397   
ام   -حسن قوجق 

 البنین  چکانی

اسفندیار  -محمد نعمتی
 قرنجیک

 زراعی و باغی

178 
مقایسه عملکرد این های امیدبخش جو دیم با رقم ماهور در 

 مزارع زارعین استان گلستان
961271-055-1553-57-3   

    

 –تحقیقی
 ترویجی )خاص(

1396 1397   
 -رحمت اله محمدی

 زهرا مقصودلو

معصومه  –اسفندیار قرنجیک
محمدصالح روان و  –خیرگو 

 بهمن مرادی

 زراعی و باغی

   3-57-0353-034-970260 جایگاه زراعت علوفه کوشیا در استان گلستان 179
    

 –تحقیقی
 ترویجی )خاص(

1397 1398   
علی رضا صابری و 

 زهرا مقصودلو
 زراعی و باغی مدینه اکاتی

180 
با رقم دلگان  47جدید کلزای بهاره سان  عملکرد اینبررسی مقایسه 

 در شرایط زارعین منطقه استان گلستان

مصوب کمیته فنی بخش+ثبت 
   شده در سامانه

    

 –تحقیقی
 ترویجی )خاص(

 کمال پیغام زاده   1398 1397

 -فرهاد ثابتی -مازیار عسگری
محسن  -حسن امیری اوغان

 بهزاد بهمنش و ... -باقری

 زراعی و باغی

181 
ارزیابی عملکرد دانه این های امید بخش گندم نان درمزارع 

 ) بندر ترکمن(  دیم استان گلستان
  

55164- 
97 /12/7      

 زراعی و باغی محمد نعمتی ام البنین چکانی حسن قوجق 1397 1396

- گلستان استان در ماش های ژنوتیپ عملکرد آب توابع بررسی 182 - - 
54913 

      )گزارش نهایی(
 فرامرز سیدی یونس محمد نژاد 1400 1395

  
 زراعی و باغی

- گیریایجاد تنوع ژنتیکی در باقا از طریق دورگ 183 -  زراعی و باغی   فاطمه شیخ   1397 1395      57180 -
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- .(Vicia Faba L) های باقامقایسه عملکرد و بررسی سازگاری این 184 - - 58125 
     

 فاطمه شیخ 1397 1394
 –میری  -سخاوت
   آقاجانی -آسترکی

 زراعی و باغی

185 
پیش بینی روند تغییرات مورفولوژی رودخانه های منتخب 

 مناطق ساحل شمالی  
   محمدرضا پارسامهر علیرضا حبیبی 1400 1397 ملی )غیرخاص(   *   970535  - 0-29-29-023

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

186 
شناخت، بررسی برخی ویژگی های رویشگاه، معرفی، تکثیر و تهیه 

کهنسال استان گلستان و ثبت اطاعات این درختان اطلس درختان 
 در سطح ملی و جهانی)فاز دوم(

   1397 1395 ملی )غیرخاص( *     6554
محمد کریم 

 مقصودلو

اسدا... کریمی دوست، سین 
 قربانی و زیدا... میرکاظمی

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

187 
جنگلهای استان بررسی تنوع و ساختار ژنتیکی بلند مازو در 

 گلستان)فاز دوم(
   1400 1396 ملی )غیرخاص( *     0-12-6684

محمد کریم 
 مقصودلو

 اسدا.. کریمی دوست
جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

 در جنگلهای هیرکانی کشور Saproxylicارزیابی تنوع خزه های 188
961036-96046-116-09-

60-01 
 - حسین قربانی حبیب زارع  1400 1396 ملی )غیرخاص( *    

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

189 
بررسی و پایش مشخصه های روشنه در راشستانهای مدیریت شده و 

 مدیریت نشده در راستای اعمال پایداری توده های جنگلی
 حسین قربانی پژمان پرهیزگار  1402 1397 ملی )غیرخاص( *     970047-008-09-09-0

خانجانی شیراز، کریم بابا 
مقصودلو، سید زیدا.. میرکاظمی، 

 اسدا.. کریمی دوست و .....

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

190 
بررسی تعداد بهینه جست ها از طریق تنک کردن در جست گروه ها به 

 منظور افزایش میزان تولید در کلن های صنوبر)فاز دوم(
 غامعلی غامی   1399 1395 )غیرخاص(ملی  *     95120-09-57-2

 -فرج اله شربتی  -مجید آسیایی
 رفعت اله قاسمی-محسن کاگری

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

191 
سا، در شرایط گونه از جنس پونه 12بررسی سازگاری و عملکرد 

 اقلیمی گلستان
 حسین قربانی-بهلول عباسزاده محمد علی درّی   1398 1395 ملی )غیرخاص( *     10909955295001

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

192 
سا، در گونه از جنس پونه 12استخراج وتجزیه کمی و کیفی 

 شرایط اقلیمی گلستان
 سپیده زوار–فاطمه سفید کن  محمد علی درّی   1399 1396 ملی )غیرخاص( *     10909955296002

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

193 
عوامل اقلیمی موثر بر پدیده گرد و غبار و ماسه ای پایش 

 روان)فرسایش بادی( در استان گلستان
   1399 1396 ملی )غیرخاص( *     6629

اراز محمد مفیدی 
 خواجه

- 
جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

 - فاطمه فدایی جلیلی -جم زاد 1400 1395 )غیرخاص(ملی  *     6555 تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان و اکوسیستم های استان گلستان 194
جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

195 
در مراتع (  Piptatherum virescens)کشت دانه برنجی

 نیمه خشک مراوه تپه و گنبد کاووس
 پارسایی و قرنجیک -سوری حسینی)ر( - 1399 1397 ملی )غیرخاص( *     970276-028-09-57-2

مراتع جنگلها، 
 و آبخیزداری

196 
برداری از گیاهان دارویی ¬ارزیابی اقتصادی و اکولوژیکی بهره

 و محصوات فرعی
 پارسایی حسینی)ر( معتمدی 1399 1397 ملی )غیرخاص( *     970346-030-09-09-0

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

197 
    Salsola arbusculifoliaبررسی نیازهای اکولوژیک گونه 

 در استان گلستان
 لطف ا... پارسایی حسینی)ر( میرداودی 1398 1396 ملی )غیرخاص( *     0-12-6692

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

198 
 -پایش کیفی مراتع در مناطق مختلف آب و هوایی ایران

 سایت چناران مراوه تپه -گلستان
 سید علی حسینی)ر( لطف ا... پارسایی فیاض 1400 1396 ملی )غیرخاص( *     0-12-6602

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری
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199 
 -ایرانپایش کیفی مراتع در مناطق مختلف آب و هوایی 

 سایت پاشایلق -گلستان
 سید علی حسینی)ر( لطف ا... پارسایی فیاض 1400 1396 ملی )غیرخاص( *     1717383

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

 غامی شاهینیغامرضا  محسن کاگری 1398 1396 ملی )غیرخاص( *     0-09-09-112-961015 بررسی وضعیت صنوبرکاری های مناطق مختلف کشور 200
جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

201 
بررسی و پراکنش و مساحی صنوبرکاری های کشور با استفاده 

 2از داده های ماهواره ای سنتینل
 مفیدی خواجه غامرضا شاهینی خسرو میرآخورلو 36167 35431 ملی )غیرخاص( *     970416-040-09-09-0

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

202 
اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم های  استپی، نیمه استپی و 

 علفزار ایران استان گلستان)سایت گمیشان(
 حسینی ساره سادات کاظمی   1398 1394 ملی )غیرخاص( *     8-90-6409

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

203 
اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم های  استپی، نیمه استپی و 

 علفزار ایران استان گلستان)سایت مراوه تپه(
 حسینی ساره سادات کاظمی   1398 1394 ملی )غیرخاص( *     8-90-6409

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

204 
اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم های  استپی، نیمه استپی و 

 علفزار ایران استان گلستان)سایت پاشایلق(
 حسینی ساره سادات کاظمی   1398 1394 ملی )غیرخاص( *     8-90-6409

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

205 
اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم های  استپی، نیمه استپی و 

 علفزار ایران استان گلستان)سایت اینچه برون(
 حسینی ساره سادات کاظمی   1398 1394 ملی )غیرخاص( *     8-90-6409

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

206 
اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم های  استپی، نیمه استپی و 

 علفزار ایران استان گلستان)سایت تیل آباد(
 اسماعیل مقصودلو ساره سادات کاظمی   1398 1394 ملی )غیرخاص( *     8-90-6409

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

207 
 Artemisiaگونه از جنس   8بررسی ترکیبات متشکله اسانس

 حسینی راضیه عظیمی اترکله سفید کن 1399 1396 ملی )غیرخاص( *     6624-90-6 )فاز سوم(
جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

208 
  Salviaگونه از جنس  26بررسی ترکیبات متشکله اسانس

 )فاز سوم(
 فاطمه فدایی مهدی میرزا سفیدکن 1399 1396 )غیرخاص(ملی  *     3-90-6624

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

209 
کاری بر روی بازپخش خاک در زدایی و جنگلاثرات جنگل

 شمال ایران با استفاده از فناوری هسته ای
 - 35800 34704 ملی )غیرخاص( *     04-29-29-95114

محمدرضا 
 رضاغریب

 عیسایی -پارسایی
جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

210 
بررسی ساختار توده های پهن برگ آمیخته در جنگلهای 

 لوه(-گلستان_هیرکانی
 - -          ملی )غیرخاص(   *   -

اسدا.. کریمی دوست، 
 محمدکریم مقصودلو

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

211 
هیرکانی)مشترک آزمایش سازگاری گونه های درختی جنگلی 

 دانمارک(
   خسرو ثاقب طالبی     ملی )غیرخاص(        

اسدا.. کریمی دوست، 
 محمدکریم مقصودلو

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

212 
  lyceumبررسی مناطق مستعد کاشت وخواص دارویی گونه 

depressum   در استان 
 اراز محمد مفیدی خواجه  فرج اله شربتی   1398 1396 استانی )خاص(   *    

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

213 
  از  استفاده  با تپه مراوه خشک نیمه مناطق احیاء امکان  بررسی

 Myrtus communis   مورد داروییگیاه
 1398 1396 استانی )خاص(   *    

 سیدعلی حسینی
 )رضا(

  
سپیده  دوست،  . کریمی.اسدا.

 زوار

جنگلها، مراتع 
 آبخیزداریو 
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214 
ارزیابی نقش اصاح کاربری اراضی شیبدار بر میزان فرسایش 

 و رسوب در حوزه آبخیز سد وشمگیر
 اراز محمد مفیدی خواجه محمدرضا پارسامهر - 1397 1393 استانی )خاص( *   گزارش نهایی -

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

 - 1397 1393 استانی )خاص( *   گزارش نهایی   ایاصاح و احیاء مراتع مراوه تپه با گونه بومی گون علوفه 215
سید علی 

 حسینی)رضا(
 اراز محمد مفیدی خواجه

جنگلها، مراتع 
 آبخیزداریو 

216 
فایده تغییر کاربری اراضی در جنگل های  –تجزیه وتحلیل هزینه 

 )مطالعه موردی حوزه کردکوی و حوزه چهل چای مینودشت(استان گلستان
   علی صاحی   1397 1393 استانی )خاص( *   گزارش نهایی  

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

217 
جنگلکاری در ارتفاعات بررسی گونه های بومی مناسب برای 

 جنگلی تخریب یافته
       1397 1393 استانی )خاص( *   گزارش نهایی  

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

218 
زنی بر خصوصیات رویشی و های مختلف شاخهتاثیر شدت

 های حرا در منطقه خمیرزایشی جنگل
   مصلحیمریم  1401 1396 استانی )خاص( *     960857  -24-62-09-105

 سلطانی محمدامین -اسدپور رحمان
 مجید- حاجبی عبدالحمید -پور

 غامحسین -احمدی حسنی، اکرم
 علی سید -ذاکری امید -فر خسروی

 طالشی رضائی اکبر

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

219 
ارزیابی اثر اجرای طرح خروج دام از جنگل روی تجدید حیات 

   طبیعی جنگل   
 گزارش نهایی

    
 کریم مقصودلو کریمی دوست   1397 1393 استانی )خاص(

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

220 
شناخت و معرفی و بررسی رویشگاه تکثیر و تهیه اطلس 

درختان در سطح ملی و درختان کهنسال ایران و معرفی این 
   بین المللی

 گزارش نهایی

    

 خوشنویسمصطفی  1397 1396 
محمد کریم 

 مقصودلو

قربانی،کریمی دوست، سپیده 
 زوار

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

221 
بررسی عملکرد تولید مواد لیگنوسلولزی گیاه شاهدانه در 

   استان گلستان
 گزارش نهایی

    
 میرکاظمی کاگریمحسن  1397 1395 

محمد  -محسن کاگری
 اازمنی

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

 فنی و مهندسی    علیرضا کیانی نادر عباسی 1398 1397 ملی)خاص( *       تعیین آب مصرفی زیتون در کشور 222

 فنی و مهندسی    علیرضا کیانی نادر عباسی 1398 1397 ملی)خاص( *       تعیین آب مصرفی سیب زمینی در کشور 223

224 
مقایسه و ارزیابی  فنی و اقتصادی فرآوری بذر گندم  به 

 منظور بهبود  فراوری بذر کشور
   1398 1397 ملی)خاص( *      

محمد حسین 
 رزاقی

 فنی و مهندسی   

 فنی و مهندسی  محمد حسین رزاقی   دهقان 1398 1397 ملی)خاص( *       بررسی هدر رفت گندم طی مرحله برداشت در مزارع استان گلستان 225

226 
پایش و مقایسه میزان تجمع عناصر معدنی، فلزات سنگین و آنیون 

های مختلف گیاه سالیکورنیا در مناطق های نیترات و نیتریت در اندام
 عمده کاشت.

 فنی و مهندسی  جال محمدزاده   هما بهمدی 1397 1396 ملی)خاص( *      

227 
های پزوهشی مراکز تحقیقات ارزیابی اقتصادی فعالیت

 کشاورزی و منابع طبیعی استانی
 فنی و مهندسی  محمد حسین رزاقی   نور محمد آبیار 1397 1395 ملی )غیرخاص( *     مصوب

228 
مطالعه و ارزیابی مصرف انرژی، تحلیل اقتصادی و اثرات 

 های تولید گندم آبیزیست محیطی سامانه 
- -  فنی و مهندسی  حمیدرضا صادق نژاد   واحدی 1397 1396 ملی )غیرخاص( *    -

 اسامی تاریخ سطح نوع شماره مصوب عنوان ردیف



شماره 
رح فروست

ط
وژه 
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 همکار/همکاران مجري/مجریان مجري مسئول پایان شروع
بخش 

 تحقیقاتی

229 
ویژگی های تغذیه ای و کیفیت نانوایی رقم گندم بررسی 

- مروارید متاثر از مصرف کودهای ریز مغذی - - -  
 درحال اخذشماره
 فنی و مهندسی  غام رضا رهبر علیرضا قدس ولی، جال محمدزاده   1397 1394 استانی )خاص( *   )تایید موسسه(

230 
عنوان جایگزین شکر در استفاده از شربت سورگوم شیرین به 

 نان  و فرمواسیون بیسکویت
94147-14-57-4 

در حال اخذ 
شماره)تایید 

 موسسه(
 فنی و مهندسی  علیرضا صابری جال محمدزاده   1397 1394 استانی )خاص( *  

231 
ارزیابی تاثیر گاز ازن بر انبار مانی و ویژگی های کیفی ذرت و 

 جو در استان گلستان
- - - -
  

 فنی و مهندسی  علیرضا قدس ولی جال محمدزاده   1397 1395 استانی )خاص( *   

232 
ارزیابی تاثیر گاز ازن بر انبار مانی و ویژگی های کیفی گندم و 

 برنج در استان گلستان
 فنی و مهندسی  محمدزادهجال  علیرضا قدس ولی   1397 1395 استانی )خاص( *     - 960518-017-14-57

   1397 1396 استانی )خاص( *     3-57-1407-007-960227 ارزیابی خصوصیات فیزیکی ارقام پنبه استان گلستان 233
 -قدس ولی  علیرضا

 شهرام نوروزیه 
 فنی و مهندسی   

234 
وری آب گندم در روش آبیاری بررسی عملکرد و بهره

 دارهای دریچهلولهدرمیان با استفاده از یک
 *   گزارش نهایی 94101-1453-14-3

 –تحقیقی 
 (ترویجی )خاص

 فنی و مهندسی  کریمی و طبرسا علیرضا کیانی   1397 1394

235 
تولید گندم با استفاده  از آبیاری تکمیلی با آب شور در شمال 

 استان گلستان
 *   گزارش نهایی 94102-1453-14-3

 –تحقیقی 
 (ترویجی )خاص

 فنی و مهندسی  کریمی و طبرسا علیرضا کیانی   1397 1394

236 
برنامه بهینه آبیاری گندم برای دستیابی به بااترین 

 وری آب در شرایط کمبود آب، ¬بهره
970129-011-1453-57-3     * 

 –تحقیقی 
 (ترویجی )خاص

 فنی و مهندسی  کریمی و طبرسا علیرضا کیانی   1398 1397
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1 Development and analysis of the Soil Water Infiltration Global 
database ISI   * 

Earth System Science 
Data 

8.8 2018 10 
1237-
1262 

Mehdi Rahmati, Lutz Weihermüller, Jan 
Vanderborght,… , Mohammad Reza Pahlavan -

Rad ,…,Hong Zhao and  Harry Vereecken 
 خاک و اب

2 
Integrating different stability models to investigate genotype * 
environment interactions and identify stable and high- yielding barley 
genotypes 

ISI   * Euphytica 
1.542 

(Q ) 
2019 

(2019)21
5:63 

1-18 

 (Published 
online) 

Behrouz vaezi-Alireza Pour. Aboughadareh- 
Rahmatolah Mohammadi- Asghar Mehraban- 

Tahmasb Hosein.pour-… 
 زراعی و باغی

     1397   تولیدات گیاهان زراعی   * ISI واکنش برخی خصوصیات زراعی باقا به برخی کودهای زیستی در شرایط کم آبی 3
رحیمی، فاطمه شیخ و اسماعیل رضایی چیانه، امیر 

 مهدی مهیجی
 زراعی و باغی

4 Numerical taxonomy of the genus Glycyrrhiza in the 
Hyrcanian region ISI     Rostaniha   2018 19(2) آماده انتشار 

، آرمان ٭حمیده حسن نژاد دیو کایی، فاطمه فدائی
 کاظمی تبارمحمودی اطاقوری، سید کمال 

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری
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5 
The influence of pulsed electric fields and microwave pretreatments on 
some selected physicochemical properties of oil extracted fromblack 
cumin seed 

ISI   * 
Food Science and 

Nutrition   2018 6 118-111 Hamid Bakhshabadi, HabibOllah. Mirzaei, 
Alireza Ghodsvali, Seid Mahdi  Jafari 

فنی و 
 مهندسی

6 Predicting soil organic carbon concentrations in a low 
relieflandscape, eastern Iran 

در  ISIغیر 
 Geoderma Regional *   مجات معتبر

  
2018 15   Mohammad Reza Pahlavan-Rad, Khodadad 

Dahmardeh, Colby Brungard 
 خاک و اب

7 The article with detailed information below is accepted to be published 
in the Journal of Agricultural 

در  ISIغیر 
 مجات معتبر

  * Journal of 
Agricultural Sciences 

  
2019 2   

Rahmatollah karimizade c , Ali Asghari, Rahim 
chinipardaz،Omid sofallan,Abdolali Ghaffari ,  

Kamal Shahbazi, Tahmasb  HosseIinpour, 
Hassan Ghojog, Mohammad Armion 

 زراعی و باغی

8 Stability analysis for grain yield of promising barley genotypes 
(AMMI) in semi-warm rain- fed condition of Iran” 

در  ISIغیر 
 *   مجات معتبر

journal in agricultural 
sciences   

2018 3 
  

Hassan Khanzadeh, Hassan Ghojogh, Behroz 
Vaezi, Asghar Mehraban and Sore 

Aliakbarzadeh 
 زراعی و باغی

9 
های کاج بروسیا و های سنی جنگلکاریطبقه  های چوبی درروند تغییرات تنوع گونه

 سرو زربین در منطقه قپان، شرق استان گلستان

در  ISIغیر 
 بوم شناسی جنگلهای ایران   * مجات معتبر

  
1397 11   

علیرضا علی عرب، اسداه حسین قربانی، رامین رحمانی، 
 دوست کریمی

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

10 
شناسایی و سنجش برخی از متابولیتهای ثانویه اندامهای ساقه و برگ فرفیون 

 Euphorbiaو اثر دگرآسیبی آنها بر علف هرز یوافوحشی  Avena ludovicianaناجوربرگ

heterophylla 

 -علمی
 پژوهشی

    

 حفاظت گیاهاننشریه 
 )و صنایع کشاورزی )علوم

  
1397 

شماره  32
3 

419-428 
محمد  -2سید محسن موسوی نیک  -*1تینا پرتانی 

 5معصومه یونس آبادی  -4احمد قنبری  -3گلوی 
 گیاهپزشکی

 پژوهشی -علمی مزارع گندم استان گلستان پس از یک دهه جوامع علفهای هرز  فلور و تنوع گونه ای تغییرات 11
    

 حفاظت گیاهان نشریه
   )علوم و صنایع کشاورزی( 

1397 
شماره   32

 گیاهپزشکی یونس آبادی، مین باشی، حبیبیان ، ساوری نژاد، حقیقی   4

 گیاهپزشکی یونس آبادی، فائز ، اکرم قادری، ساوری نژاد ، کشیری 80-65 1شماره 6 1397   پژوهش های پنبه ایران     پژوهشی -علمی هرز مزارع پنبه در استان گلستان بررسی بانک بذر علفهای 12

13 
Ectomyelois ceratoniae (Zeller  ) های مختلف کرم گلوگاه انار تنوع ژنتیکی جمعیت

(Lepidoptera: Pyralidae)  با استفاده ازDNA میتوکندریایی 
 پژوهشی -علمی

    
 دانش گیاهپزشکی

  
1397 

پذیرش 
   شده

وحید حسینی  جاماسب نوزری، ثمانه ملک شاهکوئی،
 ه، سیدحسین گلدانسازدنو

 گیاهپزشکی

14 
ها جهت مهار بیماری لکه خرمایی گندم بر کشاز قارچ تعیین زمان مناسب استفاده

 اساس مراحل رشدی گیاه
 پژوهشی -علمی

    
 حفاظت گیاهان

  
1397 32 481-494 

محمدعلی رضاپور،  مصطفی عابدی تیزکی، کوروش
 گیاهپزشکی آقاجانی، فرداد اسدی، سیاوش سلیمیان

15 
، عامل بیماری اسکب انار در Elsinoe punicae   مولکولی شناسی وشناخت ریخت

 و مازندران های گلستاناستان
 پژوهشی -علمی

    
 بیماریهای گیاهی

  
1397 54 147-157 

ارزنلو، علیرضا دلیلی و  اله ربانی نسب، مهدی حجت
 محمدعلی آقاجانی

 گیاهپزشکی

16 
 Zymoseptoria  بیماری لکه برگی سپتوریایی با عامل شناسایی منابع مقاومت به

tritici  های گندم ناندر ژنوتیپ  
 پژوهشی -علمی

    
بیوتکنولوژی کشاورزیمجله   

  
1397 10 49-65 

اله حسن سلطانلو، ولی شعبان کیا، کامران رهنما،
زاد، محمدعلی آقاجانیبابایی  

 گیاهپزشکی

17 
روی عامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در  هاتاثیر برخی از قارچکش

 استان مازندران
 پژوهشی -علمی

    

های کاربردی درپژوهش  

پزشکیگیاه    
1397 7 103-115 

سااری،محمد  مهدی رضاپور علمدارلو، محمدعلی   
که، سیدکاظم صباغپنجه آقاجانی، ناصر  

 گیاهپزشکی

18 
اثرات جایگزینی کنجاله کنجد و افزایش سطح اسید آمینه لیزین جیره بر عملکرد، 

 های خونی بلدرچین ژاپنخصوصیات اشه و فراسنجه
 پژوهشی -علمی

    

فصلنامه تحقیقات کاربردی در 
   علوم دامی

1397   
پذیرش 

 شده

افشین رحیمی، کاظم یوسفی کاریکائی )نویسنده 
 مسوول( عبداله کاویان

 دامی علوم

19 
Effects of different levels of guar meal and β-mannanase on 

Performance, yolk cholesterol concentration and some blood 
parameters of laying hens in second-cycle of  production 

 پژوهشی -علمی
    

Iranian Journal of  
Applied Animal Science   

1397   
پذیرش 

 شده
Mohammad Hasani, Mansour Rezaei, Zarbakht 
Ansari Pirsarae ,Kazem Yussefi Kelarikolaei 

 دامی علوم

20 
ارزیابی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور به عنوان جایگزین کنجاله سویا بر عملکرد 

 پروار، فراسنجه های خونی و اجزای اشه در بره های پرواری
 پژوهشی -علمی

    
 نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان

  
1397   

پذیرش 
 شده

 دامی علوم رضا کمالی
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 دامی علوم رضا کمالی 82-71 6 1397   نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان     پژوهشی -علمی تاثیر سبوس ذرت بر عملکرد، قابلیت هضم و رفتار نشخوار بره پرواری دااق  21

22 Allelic polymorphism of GH,GHR and IGF- genes and their 
association with growth and carcass traits in Mazandaran native fowl 

 پژوهشی -علمی
    

Poultry Science Journal 
  

2017 5   
Attarchi H, Tahmoorespur M, Ahani 

Azari M, Sekhavati M.H, Mohajer M 
 دامی علوم

 خاک و اب مرتضی گرزین، حسینی، قادری فر، یونس محمدنژاد   2 1397   پژوهش های حبوبات ایران     پژوهشی -علمی اثرات شرایط محیطی در تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و کیفیت بذر ماش 23

 پژوهشی -علمی گنبد دیم در شرایط در نخود بر نیتروژن و روی کودهای و ردیف فاصله کاشت، تاریخ اثرات 24
    

  پژوهشی علمی مجله
   گیاهی اکوفیزیولوژی

1397 32 36-26 
محمد صاحی فراهی ، محمد رضا داداشی ، حسین 

 عجم نوروزی
 خاک و اب

 پژوهشی -علمی استعداد سنجی اراضی گلستان جهت کشت نخود فرنگی براساس بارش و دما 25
    

 پژوهشهای حبوبات ایران
  

پذیرش 
 شده

 خاک و اب علی راحمی، مهدی تراشی و محمد صاحی فراهی    

26 
بررسی تاثیر ریزجانداران حل کننده فسفات بر عملکرد گندم، کاهش مصرف کود 

 فسفر و کارایی مصرف آب در مناطق خشک
 پژوهشی -علمی

    

نشریه پژوهش هاى 
   کاربردىزراعى

 خاک و اب پهلوان راد، على سرحدى غامعلى کیخا، محمد رضا 13-31 30 1397

27 
اثر کودهای آلی و زیستی بر محتوای نیتروژن، فسفر و پتاسیم، رنگیزه های 

 فتوسنتزی و میزان ماده موثر ه گیاه دارویی سرخار گل 
 پژوهشی -علمی

    

نشریه پژوهش های زراعی 
   ایران

 خاک و اب ارزانشفیاضی، ابدالی مشهدی ، کوچک زاده و پاپ زن و  283-298 16 1397

28 
  Amygdalus  scopariaنوع جغرافیایی صفات بذر، برگ و نونهال بادامک)

Spach )در استان فارس 
 پژوهشی -علمی

    

پژوهشی  -فصلنامه علمی 
   تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

 خاک و اب ارزانشباباییان ، آزادفر ، پهلوانی ، سعیدی و  139-142 26 1397

29 
  Amygdalus scopariaتنوع ژنتیکی و وراثت پذیری جمعیتهای بادامک)

spach )استان فارس 
 پژوهشی -علمی

    

پژوهشی  -فصلنامه علمی 
   تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

 خاک و اب ارزانشباباییان، آزادفر، پهلوانی، سعیدی و  84-100 26 1397

30 
های ارزیابی وراثتپذیری و پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه و صفات مهم زراعی در این

 ها(با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل L .Zea maysذرت )
 پژوهشی -علمی

    
 مجله علوم زراعی ایران

  

تابستان
1397 

 ،20جلد
 2شمار

107-93 
سید سعید موسوی، فریبرز قنبری، محمد رضا عبداللهی، 

 علیرضا کیانی و سید افشین مساوات
 زراعی و باغی

 زراعی و باغی حبیب اله سوقی 21-30 34 1397   اکوفیزیولوژی گیاهی     پژوهشی -علمی های پیشرفته گندمهای تحمل تنش خشکی در ژنوتیپبررسی سازگاری و شاخص 31

32 
ای پیوسته تغیییرهای آللی، تجزیه ارتباط و تنوع هاپلوتایپی برای نشانگرهای ریز ماهواره

 های مرتبط با تحمل به خشکی در جو QTLبه 
 پژوهشی -علمی

    

های محیطی در علوم تنش
   زراعی

1397 12 54-41 
محسن رضایی،حسین صبوری،عبدالطیف قلی 

 زاده،رحمت اه محمدی
 زراعی و باغی

33 
ای پیوسته تغییرات آللی،  تجزیه ارتباط و تنوع هاپلوتایپی برای نشانگرهای ریزماهواره

 های تحمل به اسیدیته خاک در جوبه ژن
 پژوهشی -علمی

    
 فناوری گیاهان زراعیزیست

  
1397 22 39-27 

محسن رضایی،حسین صبوری،عبدالطیف قلی 
 زاده،رحمتاه محمدی

 زراعی و باغی

34 
 Triticum)های گندم نان ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ

aestivum L).  موقع و دیرهنگامنسبت به تاریخ کاشت به 
 پژوهشی -علمی

    
 پژوهش های کاربردی زراعی

  
 زراعی و باغی ،سوقی،.بخش،م،تفیض   (1) 30 1397

35 
-سازی رشد و عملکرد ذرت )سینگلبرای شبیه IXIMواسنجی و ارزیابی مدل 

 زراعی نهال وبذر ( در شرایط آب و هوایی گرگان. مجله به704راشک
 پژوهشی -علمی

    
  

  
1397 

 .33-2جلد
 2شماره

 زراعی و باغی م.ا.،.،کامکار، ب.،مختارپور، ح.،اسدی، .بخش،م،تفیض  

36 Study and Determination of the Best Plant Density and Planting Patterns 
of Silage Corn (Zea mays L.), H.S.C.4 Cultivar 

 پژوهشی -علمی

    

International Journal of 
Genomics and Data Mining 

  

15Jan,
2018 

  
IJGD- . 

DOI: .
4/IJGD-

120.000020 

Alireza Saberi زراعی و باغی 

37 
اربررسی برهمکنش روش خاک ورزی، رطوبت اولیه خاک و زمان مصرف علفکش تری 

 فلورالین بر کنترل علف های هرز و عملکرد پنبه
 پژوهشی -علمی

    
 مجله پژوهش های پنبه ایران

  
1397 31 21-49 

محمد برزعلی، فاطمه دینکو، سید جواد انگجی و بابک 
 دلخوش

 زراعی و باغی
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38 
ای در شرایط برآورد عمل ژن برای عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن در ذرت دانه

 تنش رطوبتی
 پژوهشی -علمی

    
  نژادی نهال و بذرمجله به

139بهار
7 

ش،34جلد
  1ماره

 37-62ص 
فریبرز قنبری، سید سعید موسوی، محمد رضا عبداللهی، 

 مساواتعلیرضا کیانی و سید افشین 
 زراعی و باغی

39 
  Urtica) ای در جنس گزنهای و میان گونهتنوع ریختی درون گونه

L.(Urticaceae ))های آن در ایرانهایی جدید برای گونهو ارائه کلید و شرح 
 پژوهشی -علمی

    
 مجله پژوهش های گیاهی

  
 خلیلی، عباس قلی پورفاطمه فدائی، مها  آماده انتشار 31( 4) 1397

جنگلها، مراتع 
 و آبخیزداری

 فنی و مهندسی علیرضا صادقی شریعت علول و جال محمدزاده   4 1397   علوم و صنایع غذایی ایران     پژوهشی -علمی برسی خواص آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده گوجه فرنگی 40
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 فنی و مهندسی

 فنی و مهندسی علیی اصغری، محمد حسین رزاقی-حسین گلچین پذیرش        پژوهش های تولید گیاهی گرگان     پژوهشی -علمی مقایسه میزان خسارت میوه سه رقم زیتون در روش های مختلف برداشت 42
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 فنی و مهندسی
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موسوی، فریبرز قنبری، محمدرضا عبداللهی سعید 
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 در همایش علمی
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خاصه مقاله علمی 
 در همایش علمی

 گیاهپزشکی نسب ربانی ..ا حجت رهنما کامران ، داوری اصغر علی 1397 8 5 ایران، گیاهپزشکی کنگره سومین و بیست گرگان ایران
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Taphrina deformans (Berk.) Tul. 4  ، 
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 گیاهپزشکی حبیبیان، یونس آبادی، ساوری نژاد 1397     ایران، گیاهپزشکی کنگره سومین و بیست گرگان ایران
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 شرایط مزرعه در

خاصه مقاله علمی 
 در همایش علمی

 1397 6 5 پزشکی ایرانبیست و سومین کنگره گیاه گرگان ایران
مقصودلونژاد، محمدعلی آقاجانی،  سروش

 گیاهپزشکی فاطمه شیخ

75 
مختلف باقا نسبت به بیماری لکه برگی آلترناریایی  هایبررسی مقاومت ژنوتیپ

 در شرایط مزرعه

خاصه مقاله علمی 
 در همایش علمی

 1397 6 5 پزشکی ایرانبیست و سومین کنگره گیاه گرگان ایران
مقصودلونژاد، محمدعلی آقاجانی،  سروش

 گیاهپزشکی فاطمه شیخ

76 
  و برکمیت ژاپونیکوم رایزوبیوم باکتری و مایکوریزا قارچ تلقیح تلفیق تأثیر بررسی
 سویا ارقام  کیفیت

خاصه مقاله علمی 
 در همایش علمی

 1397 4 11 سومین همایش ملی پدافند غیر عامل تهران ایران
یعقوب قزل سفلی ، معصومه نعیمی و 

 محمد صاحی فراهی
 خاک و اب
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 در همایش علمی
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 خاک و اب
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خاصه مقاله علمی 
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فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی موثر در القای مقاومت به اثر اسید سالیسیلیک در 

 سپتوریوز برگی گندم

خاصه مقاله علمی 
 در همایش علمی

 زراعی و باغی معصومه خیرگو-فاختک طلیعی-زهرا محمودی 1397 6 5 بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران گرگان ایران

81 
بیوشیمیایی موثر در القای مقاومت به اثر اسید سالیسیلیک در فعالیت های 

 سپتوریوز برگی گندم

خاصه مقاله علمی 
 در همایش علمی

 زراعی و باغی معصومه خیرگو-فاختک طلیعی-زهرا محمودی 1397 6 5 بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران گرگان ایران

 رگرسیونبراورد تولید علوفه و ظرفیت چرایی با استفاده از مدل  82
خاصه مقاله علمی 

 در همایش علمی
 حسینی و مصداقی 1397 2 19و  18 هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران کرج ایران

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداری

 بررسی تولید و غنای گونه های گیاهی در منطقه استپی پاشایلق مراوه تپه 83
خاصه مقاله علمی 

 در همایش علمی
 حسینی و جلیلی 1397 2 19و  18 هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران کرج ایران

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداری

 بررسی سازگاری گونه دانه برنجی در منطقه استپی مراوه تپه 84
خاصه مقاله علمی 

 در همایش علمی
 حسینی و ناصری 1397 2 19و  18 هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران کرج ایران

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداری

85 
ارزیابی جمعیت مهمترین گندمیان علوفه ای چندساله در مناطق مختلف رویشی 

 استان گلستان

خاصه مقاله علمی 
 در همایش علمی

 حسینی و شربتی -ناصری 1397 2 19و  18 هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران کرج ایران
مراتع و جنگلها، 

 آبخیزداری

86 
بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی) مطالعه موردی گونه 

Hedysarum wrightianum) 

خاصه مقاله علمی 
 در همایش علمی

 فیاض و شربتی -ناصری 1397 2 19و  18 هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران کرج ایران
جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداری

 lyceum depressumبررسی اثر شوری بر حوانه زنی بذر گونه  87
خاصه مقاله علمی 

 در همایش علمی
 1397 2 19و  18 هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران کرج ایران

بهاره  –محید اسمعیلی  –فرج اله شربتی 
 بهمنش

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداری

 مستعد پخش سیابمکان یابی مناطق  88
خاصه مقاله علمی 

 در همایش علمی
 تهران ایران

هفتمین همایش ملی سامانه های سطوح 
 آبگیر باران

 محمد رضا پارسامهر –لطف اه پارسائی  1397 12 1
جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداری

 تاثیر تفاله گندم بر افزایش وزن و فراسنجه های خونی بره های پرواری نژاد زل 89
مقاله کامل علمی 
 در همایش علمی

 1397 6 6 هشتمین کنگره علوم دامی ایران سنندج ایران
سمیه نیکپور، نورمحمد تربتی نژاد، مختار 
 مهاجر، رضا کمالی و عبدالحکیم توغدری

 دامی علوم

90 
بر میزان بره زایی گوسفندان گله های عشایری استان  PMSGبررسی اثر مقدار 

 گلستان

مقاله کامل علمی 
 در همایش علمی

 1397 6 7 هشتمین کنگره علوم دامی ایران سنندج ایران
مختار مهاجر، سودابه سمساریان، رضا 
 کمالی، محمد پاسندی، عبداله سمیعی

 دامی علوم

 کشها آلودگی خاک با آفتنقش اصاح کننده های آلی در کاهش  91
مقاله کامل علمی 
 در همایش علمی

 خاک و اب کلثوم عبداللهی 1397 6 14 بین المللی مدیریت پایدار خاک همایش کرمان ایران

92 
ای در کش بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانهتأثیر کاربرد ژنوتیپ و قارچ

 شرایط آلودگی به بیماری فوزاریومی بال

کامل علمی مقاله 
 در همایش علمی

 قوچان ایران
ای های علمی منطقههمایش توسعه همکاری

 علوم صنایع غذائی و کشاورزی
2 6 1397 

فاطمه عرب مفرد، امیر ذوالفقاری و  سید 
 افشین مساوات 

 زراعی و باغی

 مکان یابی مناطق مستعد پخش سیاب در استان گلستان 93
مقاله کامل علمی 

 علمیدر همایش 
 تهران ایران

هفتمین همایش ملی سامانه های سطوح 
 آبگیر ایران 

1-2  صلبی -پارسامهر-مفیدی خواجه -پارسایی 1397 12 
جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداری

94 Crop water productivity of soybean and maize under 
conservation agriculture 

مقاله کامل علمی 
 در همایش علمی

 تاشکند ازبکستان

International Conference on 
Strategies for the Promotion of 

Conservation Agriculture in 
Central Asia 

 فنی و مهندسی محمد اسماعیل اسدی 2018    

95 Healthy soils with conservation agriculture systems 
مقاله کامل علمی 
 در همایش علمی

 والنسیا اسپانیا

6th Global Summit on Plant 
Science (October -

30،2018Valencia, Spain( 
 فنی و مهندسی محمد اسماعیل اسدی 2018    



 
 1397انتشارات مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعی گلستان در سال  -

 
 كتاب فیتصن ای فیلأت

 
 بخش تحقیقاتی تعداد صفحه مولفاناسامی  تاریخ انتشار ناشر عنوان ردیف

1 Global Soil Proverbs:Cultural Language of the Soil 
Jae E. Yang; M. B. 

Kirkham; Rattan Lal; 
Sigbert Huber 

2019 
Chapter : Soil Proverbs in Iran,M. Pahlavan-Rad, 
H.Khodaverdiloo, K. Bazargan, M. Fazeli Sangani, 
A. Karimi, A. Fatemi,M. Khajehdad Keshtehgar & 

E. Shirmohammadi 

 خاک و آب 275

موسسه تحقیقات جنگلها  تعیین علوفه قابل برداشت مراتع  جلد دوم 2
 و مراتع کشور

1397 
اعظمی،  فیاض، بیات، ابرسجی، ابوالقاسمی، اکبرپور،

 باغستانی ، حسنزاده، حسینی و سایر همکاران ...
 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 204

3 
Chapter : Prediction of Soil Disturbance Susceptibility Maps of 
Forest Harvesting Using R and GIS-Based Data-Mining Techniques, 
Edited by Porghasemi, H.R., Gokceoglu, C.; Spatial Modeling in GIS 
and R for Earth and environmental Sciences 

Elsevier 
January2019   
3 11/1397  

Saeid Shabani 
  -  
.pp.   

Totalpp:   
 جنگلها، مراتع و آبخیزداری

 
 كتاب رجمهت

 بخش تحقیقاتی امتیاز اسامی مترجمان تاریخ انتشار ناشر كتاب ترجمه شده سال انتشار كتاب اصلی عنوان ترجمه شده عنوان اصلی  ردیف

1 Cotton Weed Pests and their Control 
in the st  Century 

 1398 نشر تنعیم   ام 21قرن فناوری های نوین پنبه در
روشنی، فغانی، کشیری، 

 زنگی......یونس آبادی
 گیاهپزشکی  

 نشریات

 عنوان ردیف
 نوع نشریه

 ناشر سال انتشار
تعداد 
 صفحه

 بخش تحقیقاتی اسامی نگارنده)گان(

نی
ف

جی 
روی

ت
 

   مدیریت هماهنگی ترویج 1397 *   گلستان زراعت کلزا در استان 1
فرجی، یونس آبادی، کیانی، خرمالی، غزائیان، اسدی، آقاجانی، صادق نژاد، باقری، موسی 

 خانی،حبیبیان
 گیاهپزشکی

 گیاهپزشکی جلفایی، حسین عظیمی حجت اله ربانی نسب و کاووس کشاورزحسین خباز    موسسه تحقیقات گیاهپزشکی 1397 *   مدیریت بیماری لکه سیاه سیب درختی 2

 علوم دامی مختار مهاجر، حسین عطارچی 5 نشریه فنی سازمان جهاد کشاورزی 1397 *   نکات فنی پرورش کرم ابریشم)نوغانداری( 3

 علوم دامی مختار مهاجر، آمنه جمشیدی رودباری 5 کشاورزینشریه فنی سازمان جهاد  1397 *   معرفی گوسفند نژاد رومانف و آمیخته های آن 4

 علوم دامی مختار مهاجر 5 نشریه فنی سازمان جهاد کشاورزی 1397 *   برنامه بهره وری آب در استان گلستان 5

 زراعی و باغی قنبری، حمیدرضا دری، فاطمه شیخ، رضا سخاوت، بابک درویشیعلی اکبر  38 موسسه تحقیقات اصاح و تهیه نهال و بذر 1397   * دستورالعمل فنی تولید بذر حبوبات 6

 



 عنوان ردیف

 نوع نشریه

 بخش تحقیقاتی اسامی نگارنده)گان( تعداد صفحه ناشر سال انتشار

نی
ف

جی 
روی

ت
 

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری پارسایی، محمد رضا پارسامهرمحمد علی صلبی،لطف اه  35 سازمان تحقیقات  کشور 1397 *   مدیریت کاهش سیاب 12

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری محمد علی صلبی،لطف اه پارسایی، محمد رضا پارسامهر 35 سازمان تحقیقات  کشور 1397 *   پیش بینی سیاب 13

 در حال بررسی   * تهیه شربت سورگوم شیرین و کاربرد در مواد غذایی 14
موسسه تحقیقات فنی و 

 مهندسی کشاورزی
 فنی و مهندسی جال محمدزاده 15

 1397 *   نشریه ترویجی: برنامه ریزی آبیاری کلزا، )در حال بررسی( 15
موسسه تحقیقات فنی و 

 فنی و مهندسی علیرضا کیانی   مهندسی کشاورزی

16 
نشریه ترویجی: روش ساده تعیین زمان و مقدار آب آبیاری برای گندم، انتشار 

 ات نشر آموزش کشاورزی 
  * 1397 

موسسه تحقیقات فنی و 
 فنی و مهندسی علیرضا کیانی   مهندسی کشاورزی

 1397 *    ه داشت گندم در استان گلستاننشریه ترویجی: دستورالعمل فنی مرحل 17
موسسه تحقیقات فنی و 

 فنی و مهندسی علیرضا کیانی   مهندسی کشاورزی

 پذیرش چاپ *   سامانه کشت روی بستر های بلند دایم 18
موسسه تحقیقات فنی و 

 مهندسی کشاورزی
 فنی و مهندسی محمد اسماعیل اسدی 15

 در حال بررسی *   کشاورزی حفاظتی ضامن سامت خاک 19
موسسه تحقیقات فنی و 

 مهندسی کشاورزی
 فنی و مهندسی محمد اسماعیل اسدی 27

 فنی و مهندسی مهدی اکبری، جواد باغانی و علیرضا کیانی 108 نشر آموزش کشاورزی 1397 *   سامانه های آبیاری میکرو بهره برداری و نگهداری از تجهیزات بخش کنترل مرکزی 20

 

 دستورالعمل ها

 عنوان ردیف

شماره و تاریخ  دستورالعملنوع 
 ثبت

سال 
 انتشار

 ناشر
تعداد 
 صفحه

 بخش تحقیقاتی اسامی نگارنده)گان(

می
عل
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نی

ف
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روی
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   مدیریت هماهنگی ترویج 1397 1397   * عارضه اختال در غاف بندی سویا دستورالعمل فنی کنترل 1
شاهکویی،علی محمد زاده، یونس فرجی، مهاجر، رئیسی، غزائیان ، ملک 

آبادی، شاملی، نعمتی، سوخته سرایی، نجفی، ایمانی، محتشم امیری، 
 ساوری نژاد، کیهانیان، باقری، موسی خانی، ابراهیمی، براری و بهلول، مبشری

 گیاهپزشکی

مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم 433ترویجی شماره اطاعیه 2    * 11 /9713  گیاهپزشکی آبادی یونسمعصومه  یک هماهنگی ترویج مدیریت 1397 

2/9713 *   اطاعیه ترویجی کاشت سویا 3  گیاهپزشکی  یونس آبادی معصومه یک مدیریت هماهنگی ترویج 1397 

 خاک و آب مریم غزائیان     1397     * دستورالعمل فنی تغذیه گندم و کلزا 4

 خاک و آب مریم غزائیان     1397     * تغذیه گیاهی توت فرنگی 5

 خاک و آب مریم غزائیان     1397     * تغذیه باغات تحت تنش سرمایی 6



 عنوان ردیف

شماره و تاریخ  نوع دستورالعمل
 ثبت

سال 
 انتشار

 ناشر
تعداد 
 صفحه

می بخش تحقیقاتی اسامی نگارنده)گان(
عل

-
نی

ف
 

جی
روی

ت
 

 خاک و آب مریم غزائیان     1397     * مدیریت تغذیه سویا درکنترل عارضه اختالدستورالعمل فنی  7

8 
حقوقی  )با تاکید بر  -گاهی به محصوات تراریخته از دیدگاه فنی

 ساماندهی بازار و حقوق مصرف کنندگان(
*   

370/97/66797 
24/10/1397 

1397 
سازمان حمایت -وزارت صمت

 تولیدکنندگانمصرف کنندگان و 
 زراعی و باغی محمد برزعلی 105

9 
ساماندهی بازار محصوات کشاورزی و غذایی ارگانیک )با تاکید بر ابعاد 

حقوقی، تجاری و نظارتی بر تولید کنندگان، موسسات  -فنی
 دهنده و مصرف کنندگان(گواهی

*   
370/97/66797 
24/10/1397  

1397 
سازمان حمایت -وزارت صمت

 کنندگان و تولیدکنندگانمصرف 
 زراعی و باغی محمد برزعلی 224

   * دستورالعمل فنی گیاه مرتعی پوکسینلیا دیستنس در استان گلستان 10
4002   

22/8/1397 
 جنگلها، مراتع و آبخیزداری سید علی حسینی 30 سازمان تحقیقات 1397

 

 پوستر/چارت/لیفلت/پمفلت/بروشور/تهیه اساید ویژنتدوین 

 بخش تحقیقاتی اسامی نگارنده)گان( مرجع تائید كننده نوع اثر تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان ردیف

1 
شناخت و معرفی بررسی رویشگاه تکثیر و تهیه اطلس درختان 
 کهنسال ایران و معرفی این درختان در سطح ملی و بین المللی

 موسسه جنگلها و مراتع یقاتیقتح 1397 1396
مصطفی خوشنویس، محمدکریم مقصودلو،اسدا... 

 کریمی دوست،سپیده زوار
 جنگلها، مراتع و آبخیزداری

 بخش چاپی     پوستر درختان کهنسال ایران 2
کریم مقصودلو، کریمی دوست، سیدعلی 

 حسینی، مفیدی خواجه
 جنگلها، مراتع و آبخیزداری

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری سیدعلی حسینی، مفیدی خواجه بخش چاپی     تهیه ساین اداری )اتیکت اطاقهای پرسنل( 3

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری سیدعلی حسینی، فاطمه فدایی، مفیدی خواجه بخش چاپی     پوسترهای گیاهان دارویی 4

 اپلیکیشن

 بخش تحقیقاتی اسامی نگارنده)گان( تاریخ تائید اثر مرجع تائید كننده محل برگزاري برگزاريتاریخ  آدرس دسترسی عنوان ردیف

 زراعی و باغی تسلیم پور-فریدونی–عجمگرد-محمدی گل-عظیمی     مرکز تحقیقات زنجان     مکان یابی ارقام زیتون 1

 فنی و مهندسی علیرضا کیانی (بررسی در حال) موسسه فنی و مهندسی       تعیین بهره وری آب 2

 فنی و مهندسی علیرضا کیانی (در حال بررسی)  موسسه فنی و مهندسی       ریزی آبیاری پنبهبرنامه 3

 فنی و مهندسی علیرضا کیانی (در حال بررسی)  موسسه فنی و مهندسی       ریزی آبیاری سویابرنامه 4

 فنی و مهندسی علیرضا کیانی (در حال بررسی)  موسسه فنی و مهندسی       آبیاری برای گندمزمان و مقدار آب  تعیینسادهروش  5

 فنی و مهندسی علیرضا کیانی (در حال بررسی)  موسسه فنی و مهندسی       استفاده از آب شور برای آبیاری گندم 6



 1397آموزش مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعی گلستان در سال  -
 یدانشگاه سیتدر

 

 نیمسال سال تحصیلی ردیف
تعداد 
 واحد

 نام درس

 مقطع تحصیلی

 بخش تحقیقاتی دانشگاه

نی
ردا

كا
سی 

شنا
كار

 

لی
کمی

ت
 

 گیاهپزشکی آموزش کردکوی مرکز   *   بهداشت گیاهی 2 اول 1397-1396 1

 گیاهپزشکی علمی کاربردی   *   بیماریهای جنگل و مرتع کنترل بیولوژیک آفات و 3 دوم 1397-1396 2

 گیاهپزشکی علمی کاربردی   *   و بیماریهای مهم مراتع ایران  آفات 3 دوم 1397-1396 3

 گیاهپزشکی علمی کاربردی   *   گیاهی شناخت عوامل بیماریزای 3 دوم 1397-1396 4

 گیاهپزشکی علمی کاربردی   *   بیماریهای گیاهان زراعی 2 دوم 1397-1396 5

 گیاهپزشکی علمی کاربردی   *   بیماریهای جنگل و مرتع کنترل بیولوژیک آفات و 2 اول 1398-1397 6

7 7913-8913  گیاهپزشکی علمی کاربردی   *   گیاهی پیش آگاهی در بیماریهای 2 اول 

 گیاهپزشکی موسسه غیرانتفاعی بهاران *     سم شناسی تکمیلی 3 1 1397 8

 گیاهپزشکی موسسه غیرانتفاعی بهاران   *   سم شناسی 3 1 1397 9

 گیاهپزشکی موسسه غیرانتفاعی بهاران *     مدیریت تلفیقی آفات 2 1 1397 10

 گیاهپزشکی موسسه غیرانتفاعی بهاران *     اکولوژی 2 1 1397 11

سبزی و صیفیگیاهی، بیماری های  شناسایی عوامل بیماریزای 6 دوم 1397-1396 12  گیاهپزشکی       * 

 علوم دامی دانشکاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 3 - - اصاح دام تکمیلی 6 دوم -اول 1397 13

5/1 اول 1398-1397 14  زراعی و باغی علمی کاربردی   *   اصول مبارزه با آفات و بیماری های جنگل ها و مراتع 

5/1 اول 1398-1397 15  زراعی و باغی علمی کاربردی     * بیماری های جنگل ها و مراتعآفات و  

 زراعی و باغی غیر انتفاعی بهاران *     روش های آماری پیشرفته 3 اول 1397-1396 16

 زراعی و باغی غیر انتفاعی بهاران *     روش های آماری پیشرفته 3 اول 1398-1397 17

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی     * جغرافیای طبیعی ایراناقالیم حیاتی و  3 دوم 1397-1396 18

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی     * اقالیم حیاتی و جغرافیای طبیعی ایران 3 اول 1398-1397 19

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری علمی کاربردی   *   منابع طبیعیبهره برداری از  3 اول 1398-1397 20

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری علمی کاربردی   *   حفاظت از منابع طبیعی 3 اول 1398-1397 21

 آبخیزداریجنگلها، مراتع و  علمی کاربردی شهید روحانی فرد کردکوی     * 1کشت و پروش گیاهان دارویی  2 اول 1397-1396 22

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری علمی کاربردی شهید روحانی فرد کردکوی     * کشت درختان و درختچه های دارویی 1 اول 1397-1396 23



 نیمسال سال تحصیلی ردیف
تعداد 
 واحد

 نام درس

 مقطع تحصیلی

 بخش تحقیقاتی دانشگاه

نی
ردا

كا
سی 

شنا
كار

 

لی
کمی

ت
 

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری علمی کاربردی   *   بهره برداری از منابع طبیعی 1+1 دوم 1397-1396 24

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری علمی کاربردی     * مرتعداری 1+1 دوم 1397-1396 25

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری علمی کاربردی     * قوانین ومقررات منابع طبیعی 2 اول 1398-1397 26

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری علمی کاربردی     * حفاظت از اراضی طبیعی 1+1 اول 1398-1397 27

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری کاربردی جهاد کشاورزی استان گلستان -جامع علمی     ٭ گیاهشناسی عمومی 6 اول 1398-1397 28

 فنی و مهندسی گرگان -بهاران  *     خواص بیو فیزیک مواد غذایی 3 اول 1398-1397 29

 فنی و مهندسی علوم کشاورزی   *   هوا و اقلیم شناسی 3 اول 1397-1396 30

 فنی و مهندسی گرگان -بهاران  *     پیشرفت های نوین در میکروبیولوژی مواد غذایی 2 دوم 1397 31

 مهندسیفنی و  مرکز آموزش کردکوی     * ماشین های باغبانی 3 اول 1397 32

 فنی و مهندسی مرکز آموزش کردکوی       مدیریت پسماند و بازیافت 3 اول 1397 33

 فنی و مهندسی مرکز آموزش کردکوی       تجهیزات در گیاه پزشکی 3 دوم 1397 34

 فنی و مهندسی مرکز آموزش کردکوی       آزمون و ارزیابی ماشین های زراعی و باغی 3 دوم 1397 35

 فنی و مهندسی Land and water conservation and management     * Asian Institute of Technology (AIT) 3 اول 2019 36

 
 

 آموزشی و پژوهشی يكارگاهها ياندازراه و یطراح
 بخش تحقیقاتی درصد مشاركت محل مدت تاریخ عنوان ردیف

زراعت شالیآموزشی مدیریت افات و بیماریهای  کارگاه 1  5/9713  گیاهپزشکی 50 مدیریت جهاد  شهرستان علی آباد (ساعت8یکروزه) 

 زراعی و باغی 100 ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان 6 02/1397/ 02 کاشت داشت و برداشت باقا 2

 روش های مقابله با  تنش خشکی در حبوبات 3
الی   30/4/1397

 زراعی و باغی 100 کریمیمرکز آموزش حاجی  18 10/5/1397

 زراعی و باغی 100 مرکز آموزش حاجی کریمی 12 08/1397/ 05 اهمیت باقا، کاشت داشت و برداشت 4

 به نژادی باقا 5
29/11/1397 – 
1/12/1397 

 زراعی و باغی 100 مرکز آموزش حاجی کریمی 18

6 
آشنایی با ویژگی های گیاهشناسی گونه های مهم علوفه ای و 

 سمی استان گلستان
 ساعت 8 1397 /2/ 30

هرباریوم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
 و منابع طبیعی استان گلستان

 مراتع و آبخیزداریجنگلها،  100%

 



 هاي آموزشی و پژوهشیتدریس در كارگاه
 

 بخش تحقیقاتی محل مدت )ساعت( تاریخ عنوان ردیف

1397/ 3/ 22 علفهای هرز هرز مزارع سویا 1  گیاهپزشکی   6 

11/11/1397لغایت9/11/1397 شناسایی و کنترل علفهای هرز مزارع گندم، جو، ذرت و سویا 2  گیاهپزشکی   18 

1397/ 9/ 1397-4/9/6 مبارزه با علفهای هرز در خشکه کاری برنج 3  گیاهپزشکی   16 

 گیاهپزشکی   16 14/6/1397لغایت  12/6/1397 آشنایی با کنترل گل جالیز و روشهای کنترل آن 4

 گیاهپزشکی کردکوی 6 6/1397 بیماری های مهم سویا در استان گلستان 5

 گیاهپزشکی علی آباد 6 6/1397 بیماری های مهم سویا در استان گلستان 6

11/1397/ 28 و علفهای هرز باغات انار کارگاه یکروزه مدیریت آفات و بیماریها 7  گیاهپزشکی جرجان پنجم-گرگان -مرکز آموزش کشاورزی گلستان ساعت 8 

 گیاهپزشکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی گلستان ساعتTephritidae 11 /1397 6مدیریت کنترل آفات مگس های میوه  خانواده 8

 گیاهپزشکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی گلستان ساعت6 1397/ 10 مثمرهآموزشی یکروزه آشنایی باآفات چوبخوار درختان مثمره و غیر  کارگاه 9

 گیاهپزشکی دشت کماان)مرکز جهاد کشاورزی کماان( ساعت 6 1397 /11 مدیریت آفات دوره داشت گندم طرح سایت الگویی)پهنه های تولیدی( 10

1397/ 5/ 27 علفهای هرز در گیاهان زراعیمدیریت تلفیقی و شناسایی و کنترل  آفات و بیماریها و  11  گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان 72 

8/7/1397 مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم و کلزا)آق آلتین( 12  گیاهپزشکی مدیر جهاد کشاورزی آق قا ساعت6 

1397/ 8/ 14 کلزا)آق آلتین(مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم و  13  گیاهپزشکی مدیر جهاد کشاورزی آق قا ساعت6 

1397/ 8/ 22 مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم و کلزا)گری( 14  گیاهپزشکی مدیر جهاد کشاورزی آق قا ساعت6 

1397/ 9/ 11 مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم و کلزا)آق آلتین( 15  گیاهپزشکی کشاورزی آق قامدیر جهاد  ساعت6 

10/1397/ 21 مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم و کلزا)آق قا و حومه( 16  گیاهپزشکی مدیر جهاد کشاورزی آق قا ساعت6 

1397/ 8/11 مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم و کلزا)انبار الوم( 17  گیاهپزشکی مدیر جهاد کشاورزی آق قا ساعت6 

1397/ 3/ 23 علفهای هرز زراعت سویا)گرگان( 18  گیاهپزشکی مدیر ترویج استان ساعت 6 

 گیاهپزشکی رئیس نظام مهندسی کشاورزی ساعت18 1397/ 7/ 29 شناسایی و کنترل علفهای هرز مزارع گندم ، جو کلزا 19

1397/ 7/ 29 شناسایی و کنترل علفهای هرز مزارع پنبه، ذرت، سویا و برنج 20  گیاهپزشکی رئیس نظام مهندسی کشاورزی ساعت18 

9713/ 3/ 22 علفهای هرز زراعت سویا)علی آباد( 21  گیاهپزشکی مدیر ترویج استان ساعت 6 

9713/ 3/ 27 علفهای هرز زراعت سویا)گالیکش( 22  گیاهپزشکی مدیر ترویج استان ساعت 6 

1/5/9713 شیریاثرات استرس گرمایی و راه های مقابله با آن در گاو  23  علوم دامی میدیریت جهاد کشاو.رزی شهرستان گمیشان 4 

9713/ 5/ 20 سیلوکردن علوفه برای دام ها 24  علوم دامی میدریت جهاد کشاو.رزی شهرستان گمیشان 4 

 علوم دامی تحقیقاتمرکز  -معاونت مرکز آموزش  16 18/10/1397تا 16/10/1397از  دوره آموزشی مدیرت واحد های دامپروری 25



 بخش تحقیقاتی محل مدت )ساعت( تاریخ عنوان ردیف

 علوم دامی مرکز تحقیقات -معاونت مرکز آموزش  16 11/10/1397تا 9/10/1397از  دوره آموزشی اصول دامپروری دام سبک 26

9713/ 5/ 15 پرورش گوسفند داشتی 27  دامیعلوم  محمد سبزه مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی 8 

9713/ 5/ 28 آشنایی با تغذیه صحیح و جیره نویسی دام 28  علوم دامی محمد سبزه مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی 8 

 علوم دامی هماهنگی ترویج کشاورزیمدیریت دفتر  8 97/ 3/6 مدیریت استرس گرمایی دام 29

 زراعی و باغی شهرستان گنبد 6 5/2/1397 طرح نظام نوین ترویج کشاورزی)مدیریت بهینه مزرعه جو( 30

 زراعی و باغی دهستان آق آباد 8 1397/ 1/ 22 مدیریت بیماری های گندم و جو 31

 زراعی و باغی مدیریت جهاد کشاورزی گنبد 8 1397/ 1/ 27 کنترل بیماری های غات 32

 باغیزراعی و  کاله-دهستان کنگور 8 1397/ 1/ 30 مدیریت بیماری های غات 33

 زراعی و باغی روستای قوچمراد -سایت الگویی و ترویجی 8 02/1397/ 05 مدیریت بهینه جو آبی 34

 زراعی و باغی کاله-روستای پیشکمر -سایت الگویی گندم دیم 8 1397/ 2/ 17 مدیریت بیماری های گندم و کلزا 35

 زراعی و باغی آق آباد-ترویجی گندم دیمسایت الگویی  8 1397/ 1/ 22 روشهای کنترل بیماری های گندم 36

 زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان 18 1/3/1397لغایت  1/2/1397 دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال ویژه بهره برداران اتحادیه های کشاورزی 37

 زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان 12 1/6/1397لغایت  1/5/1397 کشاورزیدوره آموزشی عملیات داشت پنبه ویژه بهره برداران بخش  38

 زراعی و باغی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی گلستان 6 09/1397/ 10 نقش تناوب زراعی در بهبود عملکرد محصوات کشاورزی 39

 زراعی و باغی کشاورزی گلستانمدیریت هماهنگی ترویج  6 1397/ 4/ 20 کشت محصوات زراعی جدید 40

 زراعی و باغی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی گلستان 6 04/1397/ 07 نحوه تنظیم بازار محصوات کشاورزی 41

 زراعی و باغی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی گلستان 6 1397/ 7/ 19 ساختار مدیریت و نظام تولید عرضه محصوات کشاورزی ارگانیک 42

 زراعی و باغی وزارت صمت 6 10/1397/ 02 منشور حقوق شهروندی 43

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مینودشت  8 1397 /8 روش های نوین آبیاری  44

 مراتع و آبخیزداریجنگلها،  مزکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی گرگان 36 9/1397 آشنایی با روش های جدید آبیاری 45

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مزکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی گرگان 24 1397/ 11 مدیریت آب و خاک و نیاز آبی گیاه 46

 فنی و مهندسی علیرضا کیانی     کارگاه آموزشی داشت کلزا )آبیاری( ویژه کارشناسان دانه های روغنی )سطح ملی( 47

 فنی و مهندسی در کشور تایلند AITدانشگاه بین المللی –محمد اسماعیل اسدی  ساعت 6 1397 /2/11 نفر  کارشناسان آبیاری کشور پاکستان 13آموزش  48

 فنی و مهندسی محمد حسین رزاقی 6 1397 /8/1 هاپاشکارگاه آموزشی تنظیم سم 49

 



 هاي آموزشی و پژوهشیشركت در كارگاه
 

 بخش تحقیقاتی محل مدت ساعت تاریخ عنوان ردیف

 گیاهپزشکی منابع طبیعی گلستان مرکز تحقیقات کشاورزی و 16 1397/ 8/ 14-9/7/1397 کار با رباتیک در کشاورزی 1

26/4/1397 تنش سرما و سرمازدگی محصوات کشاورزی و روش های مدیریت تنش سرما 2  گیاهپزشکی گلستانمنابع طبیعی  مرکز تحقیقات کشاورزی و 12 

1397/ 2/ 01 انتقال تکنولوژی کشت سویا 3  گیاهپزشکی   8 

1397/ 3/ 30 آشنایی با آیین نامه ترفیع و ارتقا اعضای هیات علمی سازمان 4  گیاهپزشکی   8 

1397/ 2/ 29 تبیین جایگاه پژوهشگر مروجان ارشد و محققان معین در نظام نوین ترویج 5  گیاهپزشکی   8 

25/7/1397 -30/2/1397 انتقال یافته های سویا با تاکید بر کنترل علرضه عدم غاف بندی سویا 6  گیاهپزشکی   60 

GIS 17/7/1397- 21/7/1397سنجش از دور و سامانه اطاعات جغرافیایی  7  گیاهپزشکی   30 

 گیاهپزشکی   12   فنون مذاکره 8

 گیاهپزشکی   8   شرکت بایر کراپ ساینسسمینار علمی آموزشی محصوات جدید  9

16/2/1397 امنیت ملی 10  گیاهپزشکی حراست کل استان 18 

11 
میز گرد تخصصی گروه گیاهپزشکی: آسیب شناسی قوانین، آیین نامه ها و 

 نفر(6دستورالعمل های موجود در زمینه مصرف آفت کشها)
18 /2 /1397  6 

دانشگاه)دانشگاه علوم کشاورزی و   معاون پژوهشی و فناوری 
 ساعت منابع طبیعی گرگان( 36=6*6

 گیاهپزشکی

 گیاهپزشکی   16 12/9/1397 -10/9/1397 نفر( 10ارائه مطالب علمی و فنی و اصول تهیه پاور پوینت) 12

18/10/1397 -16/10/1397 نفر( 8)2دوره آموزشی حضوری پاورپوینت سطح 13  گیاهپزشکی   12 

 گیاهپزشکی   10 8/11/1397 -7/11/1397 نفر(2اصول و مبانی کشاورزی حفاظتی) 14

*R 19/10/1397- 6/10/1397 24 24نفر(6دوره آموزشی کار با نرم افزار ) 15 144=6  گیاهپزشکی ساعت 

 گیاهپزشکی مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 12 7/1397 آفات جنگل 16

5/1397 کارگاه یکروزه عدم غافبندی سویا 17  8 
سالن –مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 

 تعاون روستایی
 گیاهپزشکی

7/1397 اشنایی با بیماری اسکب انار و مدیریت آن 18  گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 8 

 گیاهپزشکی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور 15 11/1397/ 28-11/1397/ 27 روشهای نوین پیش آگاهی آفات و استفاده از آن در مدیریت تلفیقی 19

9713/ 2/ 29 تبیین جایگاه پژوهشگر مروجان ارشد و محققان معین در نظام ترویج 20  گیاهپزشکی گلستان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی   

 علوم دامی مرکز تحقیقات استان گلستان 12 05/1397/ 28 2آموزش پاورپوینت سطح  21

 علوم دامی مرکز تحقیقات استان گلستان 16 09/1397/ 12 روش ارائه مطالب علمی و فنی و اصول تهیه پاورپوینت 22

 علوم دامی مرکز تحقیقات استان گلستان 18 1397/ 16/02 1حفاظتی امنیت ملی -دوره آموزش توجیهی 23

 علوم دامی مرکز تحقیقات استان گلستان 8 03/1397/ 30 آشنایی با آئین نامه ترفیع و ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی سازمان 24



 بخش تحقیقاتی محل مدت ساعت تاریخ عنوان ردیف

 علوم دامی مرکز تحقیقات استان گلستان 8 02/1397/ 29 نظام ترویجتبیین جایگاه پژوهشگر مروجان ارشد و محققان معین در  25

 علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان 8 29/2/1397تا29/2/1397از  دوره آموزشی حضوری تبیین جایگاه پژوهشگر مروجان ارشد و محققان معیین در نظام ترویج 26

27 
افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی بخش تحقیقات علوم دامی، کارگاه دانش 

 کارشناسان ارشد و دکتری همکار و دانشجویان دانشکده علوم دامی
1397 16 

مهرداد یزدی رئیس نمایشگاههای بین المللی استان گلستان و دبیر همایش 
 کارگاه، ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع

 طبیعی استان گلستان
 علوم دامی

28 
دوره آموزشی حضوری مدیریت فرآیند پرورش،تولید و ثبت رکورد مرغ مادر و 

 جوجه گوشتی
 علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان 12 19/6/1397تا  12/6/1397از 

 خاک و آب مجازی 12 5/8/1397مورخ  535182 فنون مذاکره  29

 خاک و آب       روش و فنون تدریس 30

 خاک و آب       تفسیر قرآن 32

 خاک و آب مجازی 8 14/8/1397مورخ  537251 اخاق حرفه ای 33

 خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 18 1397/ 3/ 23 یادگیری مستمر 34

 خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 16 10/1397/ 15 مدیریت تهدیدات زیستی در بخش کشاورزیکاربرد پدافند غیر عامل در  35

 خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی R 18 /4 /1397 24آشنایی با نرم افزار آماری  36

 خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 8 1397/ 5/ 28 آشنایی با جنبه های کاربردی استفاده از پهباد فتوگرامتری  37

 خاک و آب ایستگاه تحقیقات گنبد 18 6/4/1397مورخ  505686 اصول دیم کاری 38

 خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 8 1397/ 2/ 29 ترویجتبیین جایگاه پژوهشگر مروجان ارشد و محققان معین در نظام  39

 خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 12 1397/ 4/ 25 تنش سرما و سرمازدگی محصوات کشاورزی و روشهای مدیریت تنش سرما 40

 خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 16 1397/ 9/ 20 آشنایی با قوانین و مقررات شرکت های دانش بنیان 41

 خاک و آب موسسه خاک و أب کرج 24 09/1397/ 10 تعیین استعداد اراضی کشاورزی متقاضیان تغییر کاربری اراضی 42

 خاک و آب ب کرجآموسسه خاک و  32 09/1397/ 05 خاکشناسی روش های استاندارد تشریح و طبقه بندی خاکرخ در مطالعات 43

 خاک و آب مجازی 18 5/8/1397مورخ 535103 دوره آموزشی مجازی یادگیری مستمر)چند رسانه ای( 44

 خاک و آب سالن اجتماعات مرکز 6 04/1397/ 03 استفاده از فراتحلیل در کشاورزی 45

 خاک و آب       کشاورزی و خاک ورزی حفاظتی 46

 خاک و آب       آزمایشات نمونه های کودیانجام  47

 خاک و آب       آماده سازی نمونه )خاک، آب، گیاه و کود( 48

 خاک و آب       استان گلستان و ایرانانتقال یافته و دستورالعمل نحوه کاشت گیاه مرتعی دانه برنجی در مراتع  49



 بخش تحقیقاتی محل مدت ساعت تاریخ عنوان ردیف

 خاک و آب       روش ارائه مطالب علمی و فنی و اصول تهیه پاورپوینت 50

 خاک و آب       2پاورپوینت سطح  51

 خاک و آب       بررسی تاثیر قرق در وضعیت و گرایش مراتع مراوه تپه 52

53 
نامه ترفیع و ارتقاء مرتبه شرکت در دوره آموزشی حضوری آشنائی با آئین

 علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیاعضای هیأت 
30 /3 /9713  زراعی و باغی موسسه تحقیقات پنبه کشور 8 

 زراعی و باغی مرکز آموزش گرگان R 19/10/1397– 26/10/139 24آشنایی با نرم افزار آماری  54

9713/ 8/ 14 کار با رباتیک در کشاورزی 55  زراعی و باغی مرکز آموزش گرگان 16 

 زراعی و باغی مرکز تحقیقات گرگان 18 12/1397/ 17 خاکورزی حفاظتی 56

 زراعی و باغی مرکز تحقیقات گرگان 6 12/1397/ 12 روش های سنتی و مدرن تهیه و ارائه محتواهای ترویجی از تحقیقات کشاورزی 57

 زراعی و باغی مرکز آموزش گرگان 12 10/1397/ 18 2پاورپوینت سطح  58

 زراعی و باغی مرکز تحقیقات خوزستان 24 10/1397/ 04 توانمندسازی اعضای هیئت علمی جدیداانتصاب 59

 زراعی و باغی مرکز تحقیقات گرگان 16 09/1397/ 12 روش ارائه مطالب علمی و فنی و اصول تهیه پاورپوینت 60

 زراعی و باغی مرکز تحقیقات گرگان 18 08/1397/ 14 اهمیت کاشت باقا و آشنایی با کاشت، داشت و برداشت باقا 61

11/1397/ 10 کارگاه آموزشی رباتیک  62  زراعی و باغی مرکز تحقیقات گلستان 16 

1397/ 5/ 14 فرا تحلیل در آزمایشات کشاورزی  63  زراعی و باغی مرکز تحقیقات گلستان 6 

 زراعی و باغی مرکز تحقیقات گلستان 16 11/1397/ 21 پاورپوینتروش ارائه مطالب علمی فنی و اصول تهیه  64

 زراعی و باغی مرکز آموزش گرگان 24 1397/ 26/10 نحوه محاسبات نیازهای گرمایشی، سرمایشی، آبیاری و...در گلخانه ها 65

9731/ 5/12 اصول و مبانی کشاورزی حفاظتی 66  زراعی و باغی مرکز تحقیقات گلستان 10 

R 4/12 /9713نرم افزار  67  زراعی و باغی مرکز تحقیقات گلستان 24 

 زراعی و باغی دوره مجازی 16 11/1397/ 10 اصول پدافند غیرعامل در مدیریت تهدیدات زیستی در بخش کشاورزی 68

 زراعی و باغی مرکز تحقیقات قزوین 24 1397/ 11 مدیریت باغهای زیتون 69

 زراعی و باغی مرکزاموزش تعاونی روستای البرز 24 7/1397 قراردادیتوسعه کشاورزی  70

9713/ 2/ 29 تبیین جایگاه پژوهشگر مروجان ارشد و محققان معین در نظام ترویج 71  8 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 

 معاونت ترویج -
 زراعی و باغی

26/4/9713 کشاورزی و روش های مدیریت تنش سرماش سرما و سرمازدگی محصوات قن 72  زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان  12 

9713/ 5/ 23 اصول دیم کاری حبوبات 73  زراعی و باغی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  18 



 تحقیقاتیبخش  محل مدت ساعت تاریخ عنوان ردیف

9713/ 7/ 30 اقدامات مهم و نکات ایمنی در زلزله 74  6 
معاونت  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 

 توسعه مدیریت و منابع انسانی
 زراعی و باغی

9713/ 8/ 15 امر به معروف و نهی از منکر 75  6 
معاونت  -گلستان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

 توسعه مدیریت و منابع انسانی
 زراعی و باغی

9713/ 8/ 19 اقدامات مهم در تصادفات جاده ای 76  6 
معاونت توسعه  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

 مدیریت و منابع انسانی
 زراعی و باغی

9713/ 8/ 28 عروقیپیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و  77  16 
معاونت  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 

 توسعه
 زراعی و باغی

12/9713/ 10 آشنایی با قوانین و مقررات شرکت های دانش بنیان 78  زراعی و باغی -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان  16 

12/9713/ 17 خاکورزی حفاظتی 79  18 
مرکز  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 

 تحقیقات و آموزش
 زراعی و باغی

3/4/9713 دوره آموزشی حضوری استفاده از فراتحلیل در آزمایشات کشاورزی 80  زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان 6 

23/5/9713الی 21/5/9713 آموزشی حضوری اصول دیم کاری حبوباتدوره  81  18 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان )ایستگاه 

 گنبد(
 زراعی و باغی

16/2/9713 ((1حفاظتی )امنیت ملی ) –دوره ی آموزشی توجیهی  82  زراعی و باغی استان گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  18 

 Rدوره آموزشی حضوری آشنایی با نرم افزار آماری  83
الی 19/10/9713

26/10 /9713  
 زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان 24

84 
دوره آموزشی حضوری افزایش عملکرد گندم و بهره وری نظام های گندم 

 ایرانبنیان در 
 زراعی و باغی مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره( 12 6/12/1397الی  5/12/1397

9713/ 5/ 21 اصول دیمکاری حبوبات 85  زراعی و باغی مرکز تحقیقات 18 

20/6/9713 روش های ارتقاء بهرهوری کشاورزی دیم 86  زراعی و باغی موسسه دیم 16 

 زراعی و باغی اداره کل حراست 18 1397/ 16/02 (1امنیت ملی) 87

9713/ 2/ 29 تبیین جایگاه پژوهشگر مروجان ارشد و محققان معین در نظام ترویج 88  زراعی و باغی معاونت ترویج -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان  8 

26/4/9713 نش سرما و سرمازدگی محصوات کشاورزی و روش های مدیریت تنش سرمات 89  زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان  12 

9713/ 7/ 30 اقدامات مهم و نکات ایمنی در زلزله 90  6 
معاونت  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 

 توسعه مدیریت و منابع انسانی
 زراعی و باغی

9713/ 8/ 15 منکرامر به معروف و نهی از  91  16 
معاونت  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 

 توسعه مدیریت و منابع انسانی
 زراعی و باغی

9713/ 8/ 19 اقدامات مهم در تصادفات جاده ای 92  6 
معاونت  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 

 انسانیتوسعه مدیریت و منابع 
 زراعی و باغی

9713/ 8/ 28 پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی 93  16 
معاونت  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 

 توسعه
 زراعی و باغی



 بخش تحقیقاتی محل مدت ساعت تاریخ عنوان ردیف

12/9713/ 10 دانش بنیانآشنایی با قوانین و مقررات شرکت های  94  زراعی و باغی   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 16 

12/9713/ 17 خاکورزی حفاظتی 95  18 
مرکز  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 

 تحقیقات و آموزش
 زراعی و باغی

96 The IWWIP National Wheat Travelling Seminar and Phenotyping 
Workshop 

24-29June2018 48 زراعی و باغی شهیر و قونیه(اسکی -ترکیه )آنکارا 

97 
وری کشاورزی دیم در بیست و چهارمین گردهمائی موسسه های ارتقاء بهرهروش

 تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 زراعی و باغی مراغه -شرقیآذربایجان -ایران 12 21/6/1397و20

9713/ 5/12 کارگاه آموزشی زنگ سیاه گندم 98  زراعی و باغی کرج-موسسه تحقیقات اصاح و تهیه نهال و بذر 8 

9713/ 7/ 10 آشنایی با شیوه نامه ترفیع و ارتقا 99  زراعی و باغی موسسه پنبه 8 

 زراعی و باغی آموزش گرگانمرکز  12 10/1397/ 18 2پاورپوینت سطح  100

 زراعی و باغی مرکز تحقیقات خوزستان 24 10/1397/ 04 توانمندسازی اعضای هیئت علمی جدیداانتصاب 101

 زراعی و باغی مرکز تحقیقات گرگان 16 09/1397/ 12 روش ارائه مطالب علمی و فنی و اصول تهیه پاورپوینت 102

 زراعی و باغی مرکز تحقیقات گلستان 16 11/1397/ 21 اصول تهیه پاورپوینتروش ارائه مطالب علمی فنی و  103

11/9713/ 10 اصول پدافند غیرعامل در مدیریت تهدیدات زیستی در بخش کشاورزی 104  زراعی و باغی دوره مجازی 16 

11/9713/ 11 اصول تولید نشاء گیاهان زراعی و انتقال آنها به زمین اصلی 105  زراعی و باغی ایستگاه عراقی محله-حضوریدوره  18 

10/9713/ 30 منشور حقوق شهروندی 106  زراعی و باغی مرکز گلستان-حضوری 6 

10/9713/ 19 شاخص های مهم کلزا در فرایند یادداشت برداری 107  زراعی و باغی حضوری مرکز گلستان 18 

9713/ 8/10 آشنایی با قوانین و مقررات شرکت های دانش بنیان 108  زراعی و باغی مرکز گلستان-مجازی 16 

9713/ 8/10 کاربرد اصول پدافند غیر عامل در مدیریت تهدیدات زیستی در بخش کشاورزی 109  زراعی و باغی مرکز گلستان 16 

9713/ 7/ 25 انتقال یافته های سویا با تاکید بر کنترل عارضه اختال در عدم غافبندی سویا 110  زراعی و باغی استانمرکز  60 

9713/ 7/ 29 کسب گواهینامه صاحیت مدرسی در حقوق شهروندی 111  زراعی و باغی سازمان امور اداری و استخدامی، مرکز آموزش مدیریت دولتی 8 

29/4/9713الی25/4/9713 حقوق شهروندی در نظام اداری 112  8 
وزارت صنعت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

 تولیدکنندگان کشور
 زراعی و باغی

 زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان-آموزش کارکنان 8 6/7/1397 الی 12/6/1397 دوره آموزشی مجازی اخاق حرفه ای 113

114 
دوره آموزشی مجازی کاربرد اصول پدافند غیر عامل در مدیریت تهدیدات 

 زیستی در بخش کشاورزی
8/10/9713الی20/9/9713  زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان-آموزش کارکنان 16 

115 
دوره آموزشی تنش سرما و سرمازدگی محصوات کشاورزی و روشهای مدیریت تنش 

 سرما
6/7/9713 الی 12/6/9713  زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان-آموزش کارکنان 12 



 بخش تحقیقاتی محل ساعتمدت  تاریخ عنوان ردیف

14/5/9713 الی23/3/9713 دوره آموزشی رهبری سازمانی 116  زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان-آموزش کارکنان 24 

14/5/9713 الی23/3/9713 دوره آموزشی  یادگیر مستمر )چند رسانه ای( 117  زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان-آموزش کارکنان 18 

4/9713/ 12 دوره آموزشی  کاس داری نوین 118  4 
معاونت آموزش و پژوهشی نهاد مقام معظم رهبری در  -وزارت علوم

 دانشگاههای کشور
 زراعی و باغی

6/4/9713 دوره آموزشی  مقاله نویسی در مجات خارجی 119  6 
رهبری در معاونت آموزش و پژوهشی نهاد مقام معظم  -وزارت علوم

 دانشگاههای کشور
 زراعی و باغی

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش R 19 /10/1397 24آشنایی با نرم افزار آماری  120

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش 8 11/1397/ 03 استفاده از پهپاد فتوگرامتری در شناسایی و مدیریت مسائل خاک و آب 121

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش 10 11/1397/ 08 مبانی کشاورزی حفاظتیاصول و  122

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش 12 1397/ 7/ 30 فنون مذاکره چند رسانه ای 123

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش 6 13/6/1397 دستورالعمل نحوه کاشت گیاه مرتعی دانه برنجی در مراتع استان گلستان 124

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش 6 04/1397/ 03 استفاده از فرا تحلیل در آزمایشات کشاورزی 125

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش 6 1397/ 4/ 18 بررسی تاثیر قرق در وضعیت و گرایش مراتع مراوه تپه  126

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش 18 1397/ 5/ 14 رسانه اییادگیری مستمر چند  127

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع 8 1397/ 2/ 18 طرح پایش صنوبر کاری های کشور 128

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 18 16/2/1397 1دوره آموزشی امنیت ملی 129

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 6 03/1397/ 02 دوره آموزشی فراتحلیل در آزمایشات کشاورزی 130

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشاورزی و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات  6 1397/ 5/ 14 دوره آموزشی بررسی تاثیر قرق در وضعیت و گرایش مراتع مراوه تپه 131

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش R 19 /10/1397 24آشنایی با نرم افزار آماری  132

 آبخیزداریجنگلها، مراتع و  مرکز آموزش 8 11/1397/ 03 استفاده از پهپاد فتوگرامتری در شناسایی و مدیریت مسائل خاک و آب 133

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش 6 13/6/1397 دستورالعمل نحوه کاشت گیاه مرتعی دانه برنجی در مراتع استان گلستان 134

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش 6 1397/ 4/ 18 بررسی تاثیر قرق در وضعیت و گرایش مراتع مراوه تپه  135

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش 6 04/1397/ 03 تحلیل در آزمایشات کشاورزیاستفاده از فرا  136

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 16 10/1397/ 01 کشاورزی پایدار و دقیق 137

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری آموزشمرکز  18 1397/ 5/ 23 اصول کاشت،داشت برداشت و فراوری گیاهان دارویی 138

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 3 1397/ 2/ 25 کاربرد گیاهان دارویی در طب سنتی 139



 بخش تحقیقاتی محل مدت ساعت تاریخ عنوان ردیف

140 
ارائه محتوای روشهای سنتی و مدرن تهیه و "شرکت در دوره آموزشی  با عنوان 

 "ترویجی از تحقیقات کشاورزی
 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 8  

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری موسسه پنبه   1397/ 4/12 ندیشه های سیاسی اماما 141

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش R 19 /10/1397 24آشنایی با نرم افزار آماری  142

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش 6 13/6/1397 دستورالعمل نحوه کاشت گیاه مرتعی دانه برنجی در مراتع استان گلستان 143

 آبخیزداریجنگلها، مراتع و  مرکز آموزش 6 1397/ 4/ 18 بررسی تاثیر قرق در وضعیت و گرایش مراتع مراوه تپه  144

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش 6 3/4/1397 استفاده از فرا تحلیل در آزمایشات کشاورزی 145

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش 16   )دوره مقدماتی( Rشرکت در کارگاه آموزشی نرم افزار  146

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش 8   شرکت درش کارگاه آموزشی نقشه برداری با پهباد 147

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 16 1397/ 7/12 شرکت در کاس آموزشی خاکورزی حفاظتی 148

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمرکز  16   "(کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی )پیشرفته" روزه با عنوان شرکت در دوره آموزشی دو- 149

150 
روشهای سنتی و مدرن تهیه و ارائه محتوای ترویجی از "شرکت در دوره آموزشی  با عنوان 

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 8   "تحقیقات کشاورزی

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری دوره مجازی 8   "روشهای جمع آوری بذر گیاهان منابع طبیعی "کارگاه آموزشی مجازی با عنوان شرکت در  151

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری موسسه پنبه   1397/ 4/12 اندیشه های سیاسی امام 152

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری آموزش کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات و  6 1397/ 4/ 18 تاثر  قرق بر مراتع مراوه تپه 153

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری حراست کل 18 16/2/1397 1امنیت ملی  154

 آبخیزداریجنگلها، مراتع و  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 8 1397/ 3/ 30 آشنایی با آیین نامه ترفیع و ارتقاء اعضاء هیات علمی 155

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 6 13/6/1397 دستورالعمل نحوه کاشت گیاه دانه برنجی 156

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 4 1397/ 8/ 14 پایش اراضی مرتعی 157

158 
آشنایی با جنبه های کاربردی  استفاده از پهبادهای فتوگرامتری در شناسایی و مدیریت  

 مسائل خاک و آب کشاورز 
 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 8 1397/ 3/11

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 5مرکز آموزش واقع در جرجان  ساعت 8 11/1397/ 13 برداری با پهپادنقشه 159

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ساعت16 17/11/1397تا16/11/97 ورزی حفاظتیخاک 160

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ساعت16 13/11/1397تا12/11/97 کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی 161

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش 6 13/6/1397 دستورالعمل نحوه کاشت گیاه مرتعی دانه برنجی در مراتع استان گلستان 162

 آبخیزداریجنگلها، مراتع و  مرکز آموزش 6 1397/ 4/ 18 بررسی تاثیر قرق در وضعیت و گرایش مراتع مراوه تپه  163



 بخش تحقیقاتی محل مدت ساعت تاریخ عنوان ردیف

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری موسسه تحقیقات پنبه کشور 8 1397/ 4/12 اهداف امام 164

165 
روشهای سنتی و مدرن تهیه و ارائه محتوای "شرکت در دوره آموزشی  با عنوان 

 "ترویجی از تحقیقات کشاورزی
 جنگلها، مراتع و آبخیزداری تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمرکز  8  

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 8 1397/ 3/ 30 آشنایی با آئین نامه ترفیع و ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی سازمان 166

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش 6 13/6/1397 برنجی در مراتع استان گلستاندستورالعمل نحوه کاشت گیاه مرتعی دانه  167

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش 6 1397/ 4/ 18 بررسی تاثیر قرق در وضعیت و گرایش مراتع مراوه تپه  168

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمرکز تحقیقات  6 1397/ 7/ 30 اقدامات مهم و نکات ایمنی در زلزله 169

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 16 1397/ 4/12 اندیشه سیاسی اسامی و مبانی انقاب اسامی 170

 مراتع و آبخیزداریجنگلها،  مرکز آموزش R 19 /10/1397 24آشنایی با نرم افزار آماری  171

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش 6 13/6/1397 دستورالعمل نحوه کاشت گیاه مرتعی دانه برنجی در مراتع استان گلستان 172

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش 6 1397/ 4/ 18 بررسی تاثیر قرق در وضعیت و گرایش مراتع مراوه تپه  173

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش گلستان 6 1397/ 3/ 23 آموزشی حضوری بررسی تاثیر قرق در وضعیت و گرایش مراتع مراوه تپهدوره  174

175 
دوره آموزش مجازی کاربرد اصول پدافند غیرعامل در مدیریت تهدیدات 

 زیستی در بخش کشاورزی
 آبخیزداریجنگلها، مراتع و  مرکز آموزش گلستان 16 10/1397/ 15

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش گلستان R 19 /10/1397 24دوره آموزشی حضوری آشنایی با نرم افزار آماری  176

177 
دوره آموزشی حضوری آشنایی با جنبه های کاربردی استفاده از پهباد 

 فتوگرامتری در شناسایی و مدیریت مسائل خاک و آب کشاورزی
 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش گلستان 8 1397/ 3/11

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش گلستان 18 1397/ 3/ 23 دوره آموزشی مجازی یادگیری مسمر ) چندرسانه ای( 178

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان 2 1397/ 7/ 10 آشنایی با مواد مخدر 179

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 18 7/8/1397تا  5/8/1397 کارکاه آموزشی حضوری تسهیلگری  180

181 
دوره آموزش حضوری تنش سرما و سرماخوردگی محصوات کشاورزی و 

 روش های مدیریت تنش سرما 
 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 12 26/4/1397تا  25/4/1397

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 18 16/2/1397 کارگاه آموزشی ویژه یمدیران و متصدیان مشاغل حساس 182

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری اردوگاه صالحین شیر آباد 8 3/8/1397 دوره آموزش پدافند غیر عامل  183

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستانمرکز  6 3/4/1397 دوره آموزشی حضوری استفاده از فرا تحلیل در آزمایشات کشاورزی 184

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 6 1397/ 4/ 18 دوره آموزشی حضوری بررسی تاثیر قرق در وضیعت و گرایش مراتع مراوه تپه 185



 بخش تحقیقاتی محل ساعتمدت  تاریخ عنوان ردیف

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 6+  3 17/9/1397-1397/ 9/ 12 دوره آموزش اصول و مبانی تسهیل گری 186

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و  10 11/1397/ 8-1397/ 7/11 دوره آموزشی حضوری و مبانی کشاورزی حفاظتی 187

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 6 1397/ 30/10-1397/ 16/10 دوره آموزشی حضوری منشور حقوق شهروندی 188

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 16 10/1397/ 30-10/1397/ 15 شرکت های دانش بنیاندوره آموزش مجازی آشنایی با قوانین و مقررات  189

190 
دوره آموزش مجازی کاربرد اصول پدافند غیر عامل در مدیریت تهدیدات زیستی 

 در بخش کشاورزی
 جنگلها، مراتع و آبخیزداری آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و  16 10/1397/ 10/1397-30/ 15

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی گرگان 16 4/1397 کاربرد اصول پد افند عامل در مدیریت تهدیدات زیستی در بخش کشاورزی  191

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی گرگانمرکز  6 5/1397 منشور حقوق شهر وندی 192

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی گرگان 16 5/1397 آشنایی با مقررات شرکت های دانش بنیان  193

 
 

 تدریس در كاس هاي آموزشی/ ترویجی
 

 بخش تحقیقاتی محل مدت )ساعت( تاریخ عنوان ردیف

9713/ 5/ 22 آفات سویا)ملک( 1  گیاهپزشکی مرکز خدمات سرخنکاته 6 

 گیاهپزشکی مرکز خدمات گرجی محله 6 5/97/ 24 آفات سویا)ملک( 2

 گیاهپزشکی مدیریت شهرستان گنبد 6 16/7/97 آفات محصوات زراعی)ملک( 3

5/9713 تابستانه)شاملی(بیماریهای گیاهی در محصوات  4  گیاهپزشکی مدیریت جهاد کشاورزی کردکوی 6 

 گیاهپزشکی مرکز آموزش کشاورزی گرگان ساعت 4 1397 /9 مرکزآموزش گرگان -دوره آموزشی آشنایی باآفات گندم 5

 گیاهپزشکی مرکز آموزش کشاورزی گرگان ساعت4 9/1397 مرکزآموزش گرگان -دوره آموزش آشنایی با آفات جو 6

 گیاهپزشکی گنبد)سالن هال احمر و گرگان اداره تعاون روستایی( ساعت4 7/1397 مرکزآموزش گرگان -دوره آموزش آشنایی با آفات کلزا 7

 گیاهپزشکی آباد و زرین گلمدیریت جهاد علی  ساعت 48 11/1397 -10/1397 دوره آشنایی و مدیریت آفات باغی جهت کارشناسان پهنه و ناظرین)تئوری و عملی( 6 8

 گیاهپزشکی مدیریت جهاد کشاورزی آق قا ساعت12 12/1397 -11/1397 خسارت و روشهای کنترل آفات اوایل فصل و داشت گندم و جو)دو دوره گنبد و گرگان( 9

 علوم دامی استان گلستان 2500 1397 خدمات آموزشی به کارشناسان پهنه و دامداران 10

9713/ 5/10 تغذیه گیاهان زراعی )یونس محمدنژاد( 11  خاک و آب مرکز جهاد کشاورزی تنگراه 5 

6/10/9713 تغیذیه گیاهان زراعی)یونس محمدنژاد( 12  خاک و آب مرکز جهاد کشاورزی کاله 5 

1397/ 6/4 کاربرد فراتحلیل در کشاورزی)یونس محمدنژاد( 13  خاک و آب کشاورزی گلستانسالن اجتماعات مرکز تحقیقات  5 



 بخش تحقیقاتی محل مدت )ساعت( تاریخ عنوان ردیف

26/4/9713   روز مزرعه گندم آبی و دیم)یونس محمدنژاد( 14  خاک و آب ایستگاه گنبد 5   

9713/ 3/ 21 روز مزرعه ماش)یونس محمدنژاد( 15  خاک و آب ایستگاه گنبد 5 

 خاک و آب آق آباد 5 12/1397/ 04 محمدنژاد( )یونسآق آبادگندم درتقال یافته های تحقیقاتی ان 16

 خاک و آب کاله 5 12/1397/ 12 انتقال یافته های تحقیقاتی گندم درکاله)یونس محمدنژاد( 17

 خاک و آب آق آباد 5 1397/ 4/12 کاس تغذیه گندم)یونس محمدنژاد( 18

1/8/9713 آزمون خاک)محمد صاحی فراهی( 19  خاک و آب مدیریت کشاورزی گنبد   

9713/ 8/ 15 تغذیه بهینه جو)محمد صاحی فراهی( 20  خاک و آب مدیریت کشاورزی گنبد   

9713/ 8/ 24 آزمون خاک و گیاه)محمد صاحی فراهی( 21  خاک و آب مدیریت کشاورزی گنبد   

 خاک و آب کشاورزی علی آباد و فاضل آبادمرکز خدمات جهاد    1397 /2 تغذیه گیاه برنج)مریم سبطی( 22

 خاک و آب مرکز خدمات جهاد کشاورزی علی آباد و فاضل آباد   3/1397 تغذیه گیاه گندم)مریم سبطی( 23

 تغذیه گیاهان زراعی)مریم سبطی( 24
8/1397-9/1397-

 خاک و آب مرکز آموزش تحقیقات کشاورزی    11/1397

 خاک و آب مرکز آموزش تحقیقات کشاورزی   1397 /4 گیاهی)کلثوم عبداللهی(اصول تغذیه  25

 خاک و آب مرکز آموزش تحقیقات کشاورزی   1397 /9 تغذیه گیاهی کلزا)کلثوم عبداللهی( 26

 خاک و آب مرکز خدمات جهاد کشاورزی کردکوی   1397 /8 تغذیه گیاهی گندم)کلثوم عبداللهی( 27

 خاک و آب مرکز خدمات جهاد کشاورزی کردکوی   1397 /5 گیاهی سویا)کلثوم عبداللهی(تغذیه  28

 خاک و آب مرکز خدمات جهاد کشاورزی کردکوی   1397 /4 تغذیه باغات)کلثوم عبداللهی( 29

 خاک و آب نمایشگاه نهاده   1397 /9 تغذیه کلزا )کلثوم عبداللهی( 30

 خاک و آب مرکز آموزش تحقیقات کشاورزی   12/1397 -1397 /11 )کلثوم عبداللهی(تغذیه گیاهان زراعی  31

 خاک و آب مرکز خدمات جهاد کشاورزی نوده ملک     تغذیه گیاه گندم)محمد حسین ارزانش( 32

 خاک و آب مرکز خدمات جهاد کشاورزی گرگان     تغذیه گیاه گندم)محمد حسین ارزانش( 33

 خاک و آب مرکز خدمات جهاد کشاورزی سیمین شهر     گندم و کلزا)محمد حسین ارزانش(تغذیه گیاه  34

 خاک و آب بندرترکمن روز 1 1397 تغذیه گندم)مریم غزائیان( 35

 خاک و آب بندرترکمن-مرکز خدمات جهاد کشاورزی جعفربای روز 1 1397 تغذیه محصوات پائیزه)مریم غزائیان( 36

 خاک و آب بندرترکمن-مرکز خدمات جهاد کشاورزی جعفربای روز 1 1397 )مریم غزائیان(تغذیه کلزا  37

 خاک و آب مرکز خدمات کشاورزی کردکوی و بندرگز روز 1 1397 تغذیه سویا )مریم غزائیان( 38



 بخش تحقیقاتی محل مدت )ساعت( تاریخ عنوان ردیف

 زراعی و باغی گمیشان N-91-17 16/4/1397 6معرفی بذر گندم این  39

 زراعی و باغی گمیشان 6 1/8/1397 اماده سازی بستر کاشت گندم 40

 زراعی و باغی گمیشان 6 1/5/1397 معرفی بذر گندم رقم تیرگان 41

 زراعی و باغی گمیشان N-91-9 3/6 /1397 6معرفی بذر گندم این  42

 زراعی و باغی جهاد تعاون استان 2 12/1397/ 08 مدیریت آنهابیماریهای مهم گندم در استان گلستان و  43

 زراعی و باغی مرکز جهاد کشاورزی نوده ملک 2 12/1397/ 20 بیماریهای مهم گندم و روش های کنترل آنها 44

 زراعی و باغی ایستگاه چالکی 24 1397/ 11 آموزش هرس مخصوص مروجین پهنه 45

 زراعی و باغی مرکز اموزش کشاورزی گرگان 24 1397/ 11 هرس درختان میوه 46

 زراعی و باغی گرگان -مرکز آموزش  36 1397/ 7/ 25 تنش های محیطی در زراعت گندم  47

 زراعی و باغی جهاد کشاورزی گنبد )شرق استان( 18 1397/ 8/ 15 زراعت گندم )مورفولوژی گندم(  48

 زراعی و باغی مدیریت جهاد کشاورزی آزاد شهر - 27/11/1397 شالیزار و کنترل علف های هرزخشکه کاری برنج ومدیریت مصرف بهینه آب در  49

 روش های مقابله با تنش های خشکی 50
30/4/1397- 
10/5/1397 

 زراعی و باغی آموزش مرکز تحقیقات 6

 زراعی و باغی مدیریت جهاد کشاورزی گنبد 72 15/8/1397 -1/7/1396 آشنایی با زراعت دانه های روغنی در استان گلستان  51

 زراعی و باغی مرکز خدمات جهادکشاورزی -دهستان اترک 6 26/7/1397 کاشت غات 52

 زراعی و باغی جهادکشاورزیمرکز خدمات  -دهستان اترک 6 1397/ 9/ 27 مبارزه با سوسک سیاه گندم 53

 زراعی و باغی مرکز خدمات جهادکشاورزی -دهستان اترک 6 1397/ 9/ 28 تغذیه غات 54

 زراعی و باغی کاله-دهستان کنگور 8 11/1397/ 10 مدیریت بیماری های گندم و کلزا 55

 زراعی و باغی ایستگاه گنبد 12 12/1397/ 11 تدریس دوره آموزشی زراعت 56

 زراعی و باغی ایستگاه گنبد 6 26/4/1397 تدریس در روز مزرعه غات آبی و دیم 57

 زراعی و باغی واحد آموزش شهید حاج کریمی گرگان 48 2/8/1397تا  25/5/1397 تدریس فیزیولوِژی تنش های محیطی ذرت  58

 زراعی و باغی آموزش شهید حاج کریمی گرگانواحد  48 2/8/1397تا  25/5/1397 تدریس فیزیولوِژی تنش های محیطی ذرت  59

 فنی و مهندسی مرکز آموزش حاجی کریمی گرگان -جال محمدزاده 24 1397 /10 توانمندسازی مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی 60

 فنی و مهندسی علیرضا کیانی   1397 مدیریت آبیاری در شرایط خشکی و شوری 61

62 
کشت نشایی، مبحث مدیریت آبیاری در کشت  "ملیهمکاری در برگزاری دوره 

 نشایی
 فنی و مهندسی علیرضا کیانی   1397

 بخش تحقیقاتی محل مدت )ساعت( تاریخ عنوان ردیف



 فنی و مهندسی محمد حسین رزاقی 16 1397 /11 خاکورزی حفاظتی 63

 فنی و مهندسی محمد حسین رزاقی 16 1397 /9 خشکه کاری برنج 64

 فنی و مهندسی محمد حسین رزاقی 6 1397 /10 کشاورزی دقیق 65

 فنی و مهندسی محمد حسین رزاقی 6 1397 /1 هاپاشتنظیم سم 66

 فنی و مهندسی علی آباد، گرگان و گالیکش -حمیدرضا صادق نژاد 18 1397 /3 مکانیزاسیون زراعت سویا 67

 فنی و مهندسی گرگان و رامیان -حمیدرضا صادق نژاد 4 1397 /9 نکات مهم در آماده سازی بستر بذر گندم 68

 فنی و مهندسی -حمیدرضا صادق نژاد 6 1397 /10 کشاورزی حفاظتی 69

 فنی و مهندسی علیرضا قدس ولی 36 1397 دوره آموزشی روش های جلوگیری  و کاهش ضایعات 70

 
 

 هاي تحقیقاتیروز مزرعه یا هفته انتقال یافته
 

 بخش تحقیقاتی تاریخ مدت )ساعت( محل عنوان ردیف

نفر مدرس( در 3)6 ایستگاه گرگان روز مزرعه سویا 1
ساعت 18مجموع  

17 /7 /1397  گیاهپزشکی 

1397/ 4/ 13 6 گالیکش آفات سویا مدیریت 2  گیاهپزشکی 

1397/ 6/5 6 آباد علی مدیریت آفات سویا 3  گیاهپزشکی 

1397/ 5/ 20 6 گرگان مدیریت آفات سویا 4  گیاهپزشکی 

1397/ 5/ 29 6 کردکوی مدیریت آفات سویا 5  گیاهپزشکی 

1397/ 7/6 6 علی آباد مدیریت آفات سویا 6  گیاهپزشکی 

2/9713 6 ایستگاه گرگان روز مزرعه گندم 7  گیاهپزشکی 

3/2/1397 6 ایستگاه گرگان روز مزرعه باقا 8  گیاهپزشکی 

9 
بهره برداران دامی و کارشناسان در تدریس در روز مزرعه به 

 شهرستان کاله
 علوم دامی 1396-1397 56 شهرستان کاله

10 
تدریس در روز مزرعه ویژه کارشناسان پهنه و  بهره برداران دامی 

 غرب استان
 علوم دامی 8/5/1397 16 غرب استان

 خاک و آب 1397 120 آق آبادکاله و  انتقال یافته های تحقیقات کاربردی در مزارع گندم آبی 11

 خاک و آب       روز مزرعه کشت مستقیم برنج 12

 بخش تحقیقاتی تاریخ مدت )ساعت( محل عنوان ردیف



 خاک و آب 1397/ 26/4 6 ایستگاه گنبد روز مزرعه غات آبی ودیم 13

 خاک و آب       روز مزرعه محصوات تابستانه 14

 خاک و آب 1397 /3 6 ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله غزائیان(روز مزرعه باقا )مریم  15

 خاک و آب 1397 /2 6 ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله روز مزرعه گندم آبی)مریم غزائیان( 16

 خاک و آب 1397 6 ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله روز مزرعه سویا)مریم غزائیان( 17

 زراعی و باغی 1397/ 2/ 18 6 ایستگاه عراقی محله روز مزرعه گندم  18

 زراعی و باغی 1397/ 3/ 10 6 ایستگاه گنبد روز مزرعه گندم 19

1397/ 2/ 25 6 ایستگاه نحقیقات کشاورزی گنبد روز مزرعه حبوبات ویژه بهره برداران و کارشناسان و مروجین مسئول پهنه 20  زراعی و باغی 

1397/ 7/ 10 6 ایستگاه نحقیقات کشاورزی گنبد کارگاه آموزشی برنامه ترویجی  روز مزرعه محصوات تابستانه 21  زراعی و باغی 

20/6/1397 6 ایستگاه نحقیقات کشاورزی گنبد کارگاه آموزشی برنامه ترویجی  روز مزرعه کشت مستقیم برنج 22  زراعی و باغی 

23 
ویژه بهره برداران و کارشناسان و مروجین مسئول روز مزرعه غات آبی و دیم 

 پهنه
1397/ 2/ 25 6 ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد  زراعی و باغی 

 زراعی و باغی 1397/ 2/ 25 8 ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد روز مزرعه غات 24

 زراعی و باغی 20/6/1397 8 ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد روز مزرعه کشت مستقیم برنج 25

 زراعی و باغی 07/1397/ 10 8 ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد روز مزرعه محصوات تابستانه 26

 زراعی و باغی 04/1397/ 10 8 مزرعه قایمی -رامیان  عملیات برداشت چغندر –روز مزرعه  27

28 
انتقال یافته های سویا با تاکید بر کنترل عارضه اختال در عدم 

 غافبندی سویا
 زراعی و باغی مرکز استان 60 1397/ 7/ 25

 زراعی و باغی روز مزرعه باقا 6 ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان روز مزرعه باقا  29

 زراعی و باغی روز مزرعه باقا 6 مزرعه علی آباد کتول روز مزرعه باقا  30

 زراعی و باغی روز مزرعه باقا 6 سرخنکاتهمزرعه کشاورز  روز مزرعه باقا   31

 فنی و مهندسی 1397 8 ایستگاه عراقی محله گرگان روز مزرعه کلزا 32

 
 
 
 
 

 برنامه رادیویی یا تلویزیونیمصاحبه یا 
 



 عنوان ردیف

 نوع

 بخش تحقیقاتی تاریخ محل انجام

یی
دیو

را
نی 

زیو
تلو

 

1 
کشاورزی و توسعه) معرفی علفهای هرز مزارع سویا و ارائه روشهای مناسب به عنوان کارشناس برنامه 

 گیاهپزشکی 1397 /4 ایستگاه گرگان *     کنترل آنها(

2 
به عنوان کارشناس برنامه کشاورزی و توسعه )معرفی علفهای هرز مزارع کلزا و ارائه روشهای مناسب 

 گیاهپزشکی 1397 /10 بخش گیاهپزشکی *   کنترل آنها(

 گیاهپزشکی 1397 /4 ایستگاه گرگان *   به عنوان کارشناس برنامه کشاورزی و توسعه )معرفی آفات  سویا و ارائه روشهای مناسب کنترل آنها( 3

1397/ 3/ 22 برنامه تلویزیونی گفتمان صدا و سیما *   استفاده از کمباین های جدید و برداشت محصوات کشاورزی 4  دامیعلوم  

1397/ 2/ 25 برنامه تلویزیونی گفتمان صدا و سیما *   صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی استان 5  علوم دامی 

 علوم دامی 2/5/1397 برنامه تلویزیونی گفتمان صدا و سیما *   تولید و پرورش دام و طیور در استان 6

 علوم دامی 4/5/1397 برنامه تلویزیونی کشاورزی و توسعه صدا و سیما *   گیاهان دارویی در تغذیه دام-کشاورزی و توسعه 7

1397/ 3/ 22 برنامه تلویزیونی کشاورزی و توسعه صدا و سیما *   آشنایی با مواد مغذی گیاهان مرتعی 8  علوم دامی 

 علوم دامی 2/4/1397 برنامه رادیویی کشاورزی   * دستاوردهای دانه های روغنی 9

 علوم دامی 2/3/1397 برنامه تلویزیونی در استان *   برداشت کلزا 10

1397/ 4/ 11 برنامه تلویزیونی در استان *   تامین آب و روش های نوین آبیاری 11  علوم دامی 

 علوم دامی 8/5/1397 برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری *   توسعه کشت نشایی در استان 12

1397/ 5/ 30 برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری *   تولید گوشت مرغ و دامتنظیم بازار و  13  علوم دامی 

 علوم دامی 6/6/1397 برنامه تلویزیونی گفتمان صدا و سیما *   دستاوردهای کشاورزی حفاظتی 14

 خاک و آب   گرگان *   کشاورزی توسعه )مریم غزائیان( 15

 زراعی و باغی   ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان *   باقامصاحبه تلویزیونی ارقام جدید  16

 زراعی و باغی   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان *   مصاحبه خبری برنامه های به نژادی باقا 17

 صدا و سیمای گلستان برنامه کشاورزی و توسعه *   های مختلف گندممناطق مناسب کاشت ارقام و این 18
18 /8/1397-
18 /9/1397 

 زراعی و باغی

 زراعی و باغی 9/1397 ایستگاه گنبد *   توسعه کشاورزی 19

6/10/1397 مرکز آموزش کردکوی *   کشاورزی و توسعه-عملیات داشت بهینه چغندر 20  زراعی و باغی 

 باغیزراعی و  1397/ 1/ 29 ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان *   برنامه تلویزیونی 21

 بخش تحقیقاتی تاریخ محل انجام نوع عنوان ردیف



یی
دیو

را
ونی 

وزی
تل

 

 فنی و مهندسی   ایستگاه گرگان *   مصاحبه های تلویزیونی با عنوان راندمان آبیاری 22

 فنی و مهندسی   ناهار خوران *   مصاحبه های تلویزیونی با عنوان آبیاری در فضای سبز شهری 23

 فنی و مهندسی 1397 /6 مزرعه ترویجی کردکوی *   مصاحبه تلویزیونی کاشت حفاظتی سویا 24

 فنی و مهندسی   بخش فنی و مهندسی *   برنامه تلویزیونی با عنوان روش های کاهش مصرف آب 25

 فنی و مهندسی   بخش فنی و مهندسی *   برنامه رادیویی، اثربخشی فعالیتهای پژوهشی 26

 فنی و مهندسی   ایستگاه عراقی محله *   همکاری در تهیه فیلم ترویجی کشت نشایی 27

 
 سخنرانی علمی

 محل برگزاري عنوان ردیف
 سطح

 بخش تحقیقاتی تاریخ
 مركز استان ملی

6/9713     * گیاهپزشکی همایش بیستو سومین کنگره جالیز تهدیدی برای مزارع کلزا استان گلستان سخنرانی با عنوان گل 1  گیاهپزشکی 

9/9713   *   هفته پژوهش در مرکز سخنرانی خشکه کاری برنج 2  گیاهپزشکی 

1397/ 9/ 25 *     منابع طبیعی استان گلستان مرکز تحقیقات کشاورزی و انار در استان گلستان نوسانات جمعیت کرم گلوگاه 3  گیاهپزشکی 

 گیاهپزشکی 1397/ 5/6     * منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و توتون در استان گلستان میزبان جدید ویروس مخطط 4

9/9713   *   تحقیقات کشاورزی گرگان سالن غیومیان مرکز میوه آشنایی و مدیریت مگس های 5  گیاهپزشکی 

 علوم دامی 16/9/1397 *     تحقیقات استان گلستانمرکز  استفاده از هورمون در پرورش مرغ گوشتی از شایعه تا واقعیت 6

 علوم دامی 1397/ 1/ 15 *     مرکز تحقیقات استان گلستان نقش نوغانداری در اقتصاد مقاومتی و کمک به اقتصاد خانوارهای روستایی 7

 علوم دامی 1397/ 2/ 23 *     مرکز تحقیقات استان گلستان های داخلیارتقا سطح ژنتیکی زنبور عسل در برابر بیماری کنه واروا و افزایش راندمان عملکرد ملکه  8

9 
توسعه اسب ترکمن و ایجاد زمینه پرورش در خانوارهای روستایی و افزایش جمعیت اسب اصیل 

 ترکمن در استان
 علوم دامی 1397/ 1/ 15 *     مرکز تحقیقات استان گلستان

10 
خانوار در استان گلستان و تاثیر آن بر گسترش جایگاه شیر شتر در مصرف سرانه 

 شترداری در استان
 علوم دامی 4/9/1397 *     مرکز تحقیقات استان گلستان

 خاک و آب 9/1397   *   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خاک غنی کننده های خاک )محمد حسین ارزانش( 11

 خاک و آب 9/1397 *     مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان غنی کننده های خاک )محمد حسین ارزانش(  12

 خاک و آب 9/1397 *     مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان نقشه برداری رقومی خاک)محمد رضا پهلوان راد( 13

 بخش تحقیقاتی تاریخ سطح برگزاريمحل  عنوان ردیف



 مركز استان ملی

 خاک و آب 9/1397 *     مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان اثر تغییر اقلیم بر کشاورزی و محیط زیست)مریم سبطی( 14

 خاک و آب 9/1397   *   روستاییسازمان تعاون  نقش تغذیه گیاهی در کشت محصوات پائیزه )مریم غزائیان( 15

 زراعی و باغی     *   سالن قیومیان-گرگان تولید چغندر در گلستان 16

 زراعی و باغی       * دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی به نژادی باقا 17

18 
نقش مدیریت کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک و تولیدرسوب موردی 

 وشمگیرحوزه آبخیز سد 
 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 1397/ 9/ 27 *     هفته پژوهش -مرکز تحقیقات گلستان

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری     *   سالن سخنرانی مرکز تحقیقات خشکدار اکوسیستمی پایدار 19

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 10/1397/ 28 *     غیومیان مرکز تحقیقاتسالن   در استان گلستان   Glycyrrhiza glabra)بیان )جایگاه گیاه  دارویی شیرین 20

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 1397/ 8/ 14   *   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان پایش اراضی مرتعی 21

 سخنرانی به زبان انگلیسی پیرامون مروری بر چالشهای آب در ایران 22
سیمیت و ایران در کرج در نشست مشترک 

 کشورهای هندوستان استرالیا سویس و ایران.
 فنی و مهندسی 1397/ 2/ 23     *

 فنی و مهندسی 1397 /3   *   مرکز جهاد کشاورزی کردکوی 1کشاورزی حفاظتی  23

 2کشاورزی حفاظتی 24
مرکز جهاد کشاورزی کردکوی برای مدیران 

 استان گلستانشهرستان سازمان جهاد کشاورزی 
 فنی و مهندسی 1397   *  

 فنی و مهندسی 1397 /9       مرکز تحقیقات کشاورزی خاک سالم 25

 سخنرانی به زبان انگلیسی پیرامون مروری بر چالشهای آب در ایران 26
در نشست مشترک سیمیت و ایران در کرج 
 کشورهای هندوستان استرالیا سویس و ایران.

 فنی و مهندسی 1397/ 2/ 23     *

 فنی و مهندسی 1397 /9   *   هم اندیشی خشکه کاری برنج در کردکوی نوسعه کشت مستقیم برنج و تاثیر آن بر منابع آبی استان 27

 مهندسیفنی و  1397 /7     * موسسه تحقیقات فنی و مهندسی امکان سنجی کشت مستقیم برنج با تاکید بر حفظ منابع آبی 28

 فنی و مهندسی 1397/ 10   *   همایش یک روزه توسعه خشکه کاری برنج توسعه خشکه کاری برنج 29

 
 
 
 
 
 
 
 

 ییاجرا و یپژوهش تیمسئول -



 
 اينامه هاي دوره كارشناسی ارشد یا دكتراي حرفهراهنمایی و مشاوره پایان

 

 دانشگاه محل انجام نام دانشجو تاریخ دفاع تعداد واحد عنوان ردیف
 مشاور راهنما بخش تحقیقاتی امتیاز سمت

11/1397/ 23 6 اثر حشره کشی چند عصاره گیاهی بر روی سوسک نارون بررسی 1  گیاهپزشکی   *   موسسه آموزش عالی بهاران سید محسن حسینی 

2 
 chiloکشی بین دو سم پروکلیم فیت و ایمونیت روی)مقایسه کارآیی حشره

suppressalisخوار برنج(کرم ساقه 
 گیاهپزشکی     * موسسه غیرانتفاعی بهاران سمیرا وزیری 7/1397 6

3 
های کُنسالت و کُنفیدور روی زنبور کشکشندگی حشره بررسی اثرات کشندگی و زیر

 گیاهپزشکی     * موسسه غیرانتفاعی بهاران زینب رفیقی 4/1397 6 آزمایشگاهی در شرایطTrichogrammabrassicae پارازیتوئید

4 
مقایسه کارایی حشره کشی بین دو سم پروکلیم فیت و دورسبان روی پروانه ساقه خوار 

 اروپایی ذرت .
 گیاهپزشکی     * موسسه غیرانتفاعی بهاران ملیحه دلخوش 3/1397 6

5 
عامل بیماری  Zymoseptoria triticiآنالیز فنوتیپی و ژنتیکی برهمکنش بین گندم و 

 لکه برگی سپتوریایی
 گیاهپزشکی   *   دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شعبان کیا 04/1397/ 20 24

6 
کنترل بیولوژیکی پوسیدگی پنیسیلیومی بعد از برداشت میوه مرکبات با استفاده 

 های گیاهیهای آنتاگونیست و عصارهباکتریاز 
 شروین هادیان 08/1397/ 22 24

دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و 
 تحقیقات

 گیاهپزشکی     *

 علوم دامی   *   کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سمیه نیکپور 1397 /7 6 بررسی امکان استفاده از تفاله تقطیری کندم در جیره بره های پرواری نر زل 7

 1397 /6 6 های گوشتی سویه آرینبررسی امکان استفاده از اسید آمینه والین در جیره جوجه 8
حسین یوسفی 

 کاریکائی
 علوم دامی     * موسسه غیرانتفاعی صالحان

 علوم دامی     * موسسه غیرانتفاعی صالحان حامد رضازاده 1397 /6 6 پاسخ جوجه های گوشتی سویه آرین به سطوح مختلف پروتئین و نسبت های والین به لیزین 9

2/7/1397 6 روشهای مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهیبر عملکرد واجزای عملکرد گندم در منطقه گنبد 10  خاک و آب   *   دانشگاه آزادشهر باشی جان کوسه غراوی 

11/6/1397 6 عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن آفتابگرداناثر سطوح مختلف کود گوگرد و تیوباسیلوس بر  11  خاک و آب   *   دانشگاه آزاد گرگان محسن نوری قره تکن 

12 
مطالعه ) برداری رقومیپذیری خاک با استفاده از نقشهبندی فرسایشپهنه

 موردی حوزه آبخیر راونگ، شهرستان میناب(
6 16/11 /1397  خاک و آب     * دانشگاه زابل فهیمه ترکمانی 

13 
های یادگیری ماشینی های مرتعی با استفاده از روشبرآورد پراکنش مکانی گونه

 )مطالعه موردی: مراتع خضری دشت بیاض، خراسان جنوبی(
6 16/11 /1397  خاک و آب   *   دانشگاه زابل ملیحه کیقبادی 

14 
عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت در های مختلف قطع آبیاری بر بررسی زمان

 شهرستان گرگان
6 30 /7 /1397  فاطمه نوری 

 -موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی
 غیردولتی بهاران

 زراعی و باغی   *  

 بخش تحقیقاتی امتیاز سمت دانشگاه محل انجام نام دانشجو تاریخ دفاع تعداد واحد عنوان ردیف



 مشاور راهنما

15 
و گلوتاتیون ترانسفراز  PP1,PP2Aهای فسفاتاز نمطالعه تغییرات الگوی بیان ژ

 در پاسخ به آلودگی سپتوریا در گندم نان
6 24 /11/1397  لیلی قلی زاده 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
 گرگان

 زراعی و باغی   *  

16 
گندم به بیماری لکه برگی بررسی تاثیر کیتوزان بر القای مقاومت در رقم حساس 

 سپتوریایی
6 14 /12/1397  زراعی و باغی   *   دانشگاه گنبد کاووس صدیقه وردی پور 

17 
تأثیر بیماری لکه برگی سپتوریایی برروی عملکرد و اجزای عملکرد درمراحل مختلف 

 رشدگندم
6 13 /12/9713  زراعی و باغی   *   موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بهاران عبدالحمید داداری 

18 
های دفاعی گیاه گندم آلوده به بیماری بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر بیان ژن

 لکه برگی سپتوریایی
6 31/6/1397  زراعی و باغی   *   دانشگاه گنبد زهرا محمودی 

19 
های کنترل کننده مقاومت به بیماری برق زدگی در نخود تجزیه ارتباط برای ژن

 SSRبا استفاده از شانگرهای 
6 20 /12/1397  زراعی و باغی   *   دانشگاه گنبد محدثه رحمت پور 

20 
تجزیه ارتباط برای ژنهای کنترل کننده مقاومت به بیماری زنگ قهوه ای گندم 

 با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره
 زراعی و باغی   *   دانشگاه گنبد بهزاد نعیمی   6

1/7/1397 24 تعیین آستانه اقتصادی مرکب آفات کلزا 21  زراعی و باغی   * - ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله کریم اسکندرلی 

22 
بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر عملکرد و صفات مرفوفیزیولوژیک 

 کلزا تحت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته 
24 1/7/1397  زراعی و باغی   * - ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله مهندس مظفری 

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری   ٭   علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان میترا طلوع حافظیان اول   8 ماریتیغال و زیره ایرانیاثرات تیمارهای مختلف بر رفع کمون و جوانه زنی  23

24 
بررسی پاسخ جوانه زنی دانه گونه های مختلف نیلوفر به چند عامل محیطی دما، 

 شوری، غرقابی و ... .
 جنگلها، مراتع و آبخیزداری   ٭   طبیعی گرگانعلوم کشاورزی و منابع  ملیحه اکبری   8

25 
بهینه سازی استخراج بتا گلوکان از منابع میکروبی و کاربرد آن در یک سیستم امولسیونی 

 روغن در آب
6 15 /7 /1397  فنی و مهندسی     * دانشگاه غیر انتفاعی بهاران گلستان محدثه شیرزاد 

1397/ 5/10 6 مزارع رایج و حفاظتی سویا مطالعه موردی: شهرستان گرگانارزیابی خدمات بوم سازگان در  26  فنی و مهندسی   *   گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان. سعید موشانی 

27 
امکان سنجی استفاده از روش های آبیاری نوین )قطره ای نواری و بارانی( و مقایسه 

کشت مرسوم نشاء و کشت مستقیم به عملکرد آن با روش آبیاری غرقابی در دو حالت 
 کاری در گیاه برنجروش خشکه

 فنی و مهندسی     * دانشگاه علوم کشاورزی گرگان کریمی فرد   6

28 
بهینه سازی و ارزیابی ردیف کار مرسوم به کارنده حفاظتی در کشت سویا در 

 تناوب گندم
6 6/1397  مریم برزنونی 

مکانیک بیوسیستم دانشجوی ارشد رشته مهندسی 
 فنی و مهندسی   *   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 قاسم سامقانی   6 بررسی تاثیر کلش کش ها در کارنده بدون خاک ورزی 29
دانشجوی ارشد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم 

 فنی و مهندسی   *   کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مدانشگاه علو

 تخصصی نامه هاي دوره دكترايراهنمایی و مشاوره پایان



 

 عنوان ردیف
تعداد 
 واحد

 دانشگاه محل انجام نام دانشجو تاریخ دفاع
 سمت

 مشاور راهنما بخش تحقیقاتی امتیاز

1 
آنزیمی و ای و خونی، قابلیت هضم، فعالیت های شکمبهاثرات سطوح مختلف دانه نخود بر عملکرد، فراسنجه

 علوم دامی   *   کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آمنه جمشیدی دانشجو   های پرواری نژاد رومانف و دااقجمعیت میکروبی شکمبه در جیره بره

2 
ای و خونی، قابلیت هضم، فعالیت آنزیمی و جمعیت های شکمبهاثرات سطوح مختلف چربی بر عملکرد، فراسنجه

 علوم دامی     * کشاورزی و منابع طبیعی ساری غامعلی هاکو دانشجو   های پرواری نژاد رومانف و دااقجیره برهمیکروبی شکمبه در 

3 
-های شکمبهبررسی جایکزینی سطوح مختلف پودر ضایعات کشتارگاهی طیور با کنجاله سویا بر عملکرد، فراسنجه

 های پرواری آمیخته های دااقمیکروبی شکمبه در جیره برهای و خونی، قابلیت هضم، فعالیت آنزیمی و جمعیت 
6 

شهریور 
1397 

 علوم دامی     * کشاورزی و منابع طبیعی ساری رضا کمالی

 زراعی و باغی   *   گنبدکاووس حمیدرضا سارلی 1399-1397 18 مطالعه مقادیر بذر و سطوح کودی نیتروژن بر عملکرد گندم قابوس در شرایط دیم 4

5 
و عوامل موثر در پراکنش این گیاه و بررسی نسبت ابتای  Loranthus spهای گیاه نیمه انگلی شناسایی میزبان

های زاگرس میانی )مطالعه موردی: دره نصب حوزه شوراب های خود در جنگلها و تاثیر این گیاه بر میزبانمیزبان
 شهرستان خرم آباد(

6 
در حال 
 تحصیل

شهرام مهدی 
 کرمی.

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری   *   تانلرس

 فنی و مهندسی   *   دانشگاه آزاد اسامی گرگان     24 بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی بذرهای تحت تنش پنبه در تیمارهای مختلف آبیاری 6

7 
بررسی نحوه مدیریت خاک در کشاورزی حفاظتی در شرایط خشکسالی در اراضی کشاورزی استان 

 گلستان
6 15 /11/1397  فنی و مهندسی   *   دانشگاه علوم کشاورزی گرگان سعیده صادقی 

 
 عضویت در هیات تحریریه مجات علمی معتبر

 

 بخش تحقیقاتی امتیاز درجه مجله صاحب امتیاز عنوان مجله ردیف

 گیاهپزشکی  علمی ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان  ی ترویجی گیاهان دانه روغنیعضو هیات تحریریه مجله 1

 خاک و آب   علمی ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان  مجله ترویجی گیاهان دانه روغنی)عضویت دکتر ارزانش در هیات تحریریه( 2

 زراعی و باغی   علمی ترویجی تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستانمرکز  گیاهان دانه روغنی  3

 فنی و مهندسی   ترویجی -علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان مجله الکترونیک کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 4

 مهندسیفنی و    پژوهشی-علمی دانشگاه فردوسی مشهد مجله آب و خاک  5

 فنی و مهندسی   ترویجی-علمی های روغنیکانون هماهنگی دانش و صنعت دانه پژوهشنامه گیاهان روغنی ایران 6

 فنی و مهندسی   پژوهشی-علمی موسسه فنی و مهندسی کشاورزی تحقیقات مهندسی صنایع غذایی 7

 فنی و مهندسی   ترویجی-علمی طبیعیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع  گیاهان دانه روغنی 8

 هاي علمیعضویت در پانل یا كمیته هاي علمی/اجرایی همایش



 

 محل برگزاري عنوان همایش ردیف
تاریخ 

 برگزاري

 عضو كمیته علمی/اجرایی عضو پانل استانی ملی یلالملبین بخش تحقیقاتی امتیاز نقش سطح

6/9713 گرگان نفر( 3عضو پنل  سمپوزیوم دانه های روغنی در کنگره گیاهپزشکی) 1  گیاهپزشکی     *   *   

6/9713 گرگان کنگره گیاهپزشکی عضو پنل علوم علفهای هرز 2  گیاهپزشکی     *       

 گیاهپزشکی     * *     1397 کردکوی عضو پنل همایش خشکه کاری 3

1397/ 9/ 14 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان همایش روز جهانی خاک 4  خاک و آب   نفر 3   *     

 زراعی و باغی     *       9/1397 مرکز تحقیقات بیماری های انار آفات 5

 
 هاي فنیعضویت در كمیته

 

 محل عنوان ردیف
مدت )ساعت( شركت  سطح مشخصات اباغ

 درجلسات
 بخش مركز استانی ملی تاریخ شماره بخش تحقیقاتی

 گیاهپزشکی           17/6/1393 1/ 283/ 4489   طبیعی گلستاندبیر کمیته انتشارات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع  1

     *   12/1396/ 27 8/ 215785   نفر (3عضو کمیته پایش و پیش آگاهی محصوات زراعی و باغی) 2
ساعت برای هر محقق 3هر دوهفته

 ساعت9= 3* 3در مجموع
 گیاهپزشکی

 گیاهپزشکی          19/6/1397 11/ 283/ 5177   کارگروه خشکه کاری برنج)دو نفر( 3

               عضو(9کمیته فنی بخش گیاهپزشکی) 4
ساعت در 2ماهی یکبار 

 ساعت 18=2*9مجموع
 گیاهپزشکی

 گیاهپزشکی ساعت4در دوماه               نفر(3ستاد فنی گیاهپزشکی استان ) 5

 گیاهپزشکی                 بیولوژیک)یک نفر(عضو کمیته اجرایی  مبارزه  6

 گیاهپزشکی                 تعیین برتر های استان)یک نفر( 7

 گیاهپزشکی                 نظارت و ارزشیابی مرکز)یک نفر( 8

 گیاهپزشکی                 نفر(2کمیته باغبانی مرکز)  9

 گیاهپزشکی                 کمیته گیاهان دارویی)یک نفر( 10

 گیاهپزشکی       *   26/8/1397 146731/ 11   97-98کمیته فنی سایت الگویی ترویجی تولیدی گندم استان در سال زراعی 11

 گیاهپزشکی     *     10/1396/ 03 96/ 7748   کمیته ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی مرکز 12

 گیاهپزشکی       *   03/1397/ 09 1756/97   بنیاد توانمندسازی گندم کاران گلستانکارگروه پروژه آموزش اعضای  13

 گیاهپزشکی       *   03/1397/ 09 95/ 1759   کارگروه استانی طرح ویژه آموزش عشایر 14

 بخش تحقیقاتی سطح مشخصات اباغ محل عنوان ردیف



 بخش مركز استانی ملی تاریخ شماره
مدت )ساعت( شركت 

 درجلسات

 علوم دامی 120     *   11/1394/ 15 161337 سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان کمیته تخصصی دام و طیور سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان 15

 کارگروه علوم دامی و دامپزشکی استان گلستان 16
معاونت تولیدات دامی سازمان جهاد 

 کشاورزی استان گلستان
 علوم دامی 160     *   1393/ 3/ 25 30912/5

 کمیته فنی بخش تحقیقات علوم دامی 17
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 طبیعی استان گلستان
 علوم دامی 200 *       1397/ 5/ 21 4248

 رئیس شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان 18
منابع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

 طبیعی استان گلستان
 علوم دامی 30     *   10/1393/ 25 122304

 علوم دامی 270               عضویت در کارگروه های سازمان جهاد کشاورزی 19

 علوم دامی 310               عضویت در کارگروه های استانداری 20

 علوم دامی 50               عضو شورای پارک علم و فناوری 21

 علوم دامی 50               عضو کارگروه آمایش، محیط زیست و توسعه پایدار 22

 خاک و آب 10     *       سازمان جهاد کشاورزی استان کمیته فنی سایت الگویی ترویجی تولید گندم استان 23

24 
سامت و کمیته استانی آموزش، ترویج و توانمند سازی ذی نفعان طرح ارتقا 

 کاهش آاینده های محصوات کشاورزی
 خاک و آب 5     *       *

 خاک و آب 80     *       * کمیته پایش و پیش آگاهی محصوات زراعی و باغی استان 25

 خاک و آب 20     *         کمیته نظارت کیفیت کود 26

 خاک و آب 10     *         ستاد تغذیه استان 27

 کمیته اقتصادی مرکزعضو  28
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 طبیعی گلستان
955/97 9/2/1397  زراعی و باغی     *     

 1398و 1397عضو کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی و باغی در سالهای 29
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 طبیعی گلستان
2542 /97  3/4/1397  زراعی و باغی   *       

 زراعی و باغی 2   *     -- --- مرکز تحقیقات گرگان کمیته باغبانی 30

 زراعی و باغی 4   *     --- --- مرکز تحقیقات گرگان کارگروه گیاهان دارویی 31

/ بخش زراعی و باغی مرکز کمیته فنی بخش زراعی و باغی 32  2/4/9713  زراعی و باغی  *       

/ سازمان جهاد کشاورزی استان کمیته بذر استان 33  //  زراعی و باغی      *   

2/207569 مدیریت باغبانی استان کمیته فنی نهال استان 34  16/12 /1396  زراعی و باغی       *   

 زراعی و باغی       *       مدیریت باغبانی استان کمیته فنی باغبانی استان 35

6309/97   کمیته باغبانی 36  21 /7 /1397  زراعی و باغی     *     

 زراعی و باغی 16       *     دفتر زیتون وارزت جهادکشاورزی کمیته فنی زیتون 37



 محل عنوان ردیف
مدت )ساعت( شركت  سطح مشخصات اباغ

 درجلسات
 بخش مرکز استانی ملی تاریخ شماره بخش تحقیقاتی

 زراعی و باغی 24     *       سازمان جهادکشاورزی فنی نهالکمیته  38

 زراعی و باغی 32     *       سازمان جهادکشاورزی کمیته پایش 39

 زراعی و باغی 24   *         مرکز کمیته فنی باغبانی 40

 زراعی و باغی 24 *             کمیته فنی بخش 41

 تحقیقات زراعی و باغیعضو کمیته فنی بخش  42
بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز 

 تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
6324/97  22 /7 /1397  زراعی و باغی 100 *       

261/ 1280 مراغه -آذربایجان شرقی کمیته تخصصی غات 43  28 /5 /1397  زراعی و باغی 18       * 

 زراعی و باغی 70             مرکز عضو کمیته فنی بخش اصاح بذر 44

45 
عضو کمیته تخصصی تهیه و تدوین پودمانهای آموزشی مشاغل مرتبط 

 با پرورش گیاهان علوفه ای ویژه بهره برداران کشاورزی
 23474/232  4/6 /1395    *     

 11/283/1163طی گواهی شماره 
 ساعت 80 -17/2/97مورخ 

 زراعی و باغی

1395/ 1/ 17  بخش اصاح بذرعضو کمیته فنی  46  23 /3 /1396     *   
شرکت 17/2/97مورخ  11/283/1163

 ساعت 70-در جلسات
 زراعی و باغی

/دج/گل2/931  کاربردی استان گلستان-عضو کارگروه بررسی توانایی علمی دانشگاه جامع علمی 47  4/3/1393  زراعی و باغی       *  

20335/18  عضو کمیته کارشناسی تدوین سند توسعه کشاورزی 48  29 /2 /1396  *       
 11/283/1163طی گواهی شماره 

 ساعت 80-17/2/97مورخ 
 زراعی و باغی

1/283/1790  عضو کمیته تولید طبقات مختلف  بذر 49  //         
 70-17/2/97مورخ  11/283/1163

 ساعت
 زراعی و باغی

 عضویت در کمیته فنی بخش زراعی و باغی 50
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 

 طبیعی گلستان
984/94  30 /1 /1394  زراعی و باغی   *       

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 20     *   11/1396/ 25 2/190110 اداره کل منابع طبیعی منابع طبیعی و آبخیزداری استان به عنوان دبیرکارگروه تخصصی  51

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 20     *   1392/ 4/ 11 1/283/2320 استانی کمیته راهبردی تخصصی گیاهان دارویی استان گلستان 52

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 20 ٭       1396/ 15/11 1396/ 9310   بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداریکمیته فنی  53

 کمیته فنی بخش تحقیقات جنگلها،مراتع و آبخیزداری 54
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 طبیعی گلستان
 آبخیزداریجنگلها، مراتع و  20         12/1397/ 04 10228/97

 عضویت در کارگروه گیاهان دارویی 55
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 طبیعی گلستان
 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 15   *     31/6/1397 5546/ 283/ 11

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری   *       12/1397/ 04 10230/97 مرکز کمیته فنی بخش 56

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری   *       12/1397/ 04 10229 مرکز تحقیقات عضو کمیته فنی 57

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 50 *       11/1396/ 15 96/9306 منابع طبیعی  بخش تحقیقات دبیر کمیته فنی بخش  58



 محل عنوان ردیف
مدت )ساعت( شركت  سطح مشخصات اباغ

 درجلسات
 بخش تحقیقاتی

 بخش مركز استانی ملی تاریخ شماره

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 50   *     1397/ 7/ 28 283/11/ 6546 مرکز ته ارزشیابی مرکز دبیر کمی 59

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 50   *         مرکز دبیر کمیته یاوران معروف  60

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 50   *     15/6/88 1/ 283/ 5379 مرکز نماینده اعضاء هیات علمی 61

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 20     *   12/1396/ 28 11229/283/11 جهاد کشاورزی استان نماینده مرکز در تدوین عملکرد خانواده جهاد کشاورزی 62

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری ساعت4     *   03/1397/ 12 1855/ 3/11/283 علمی کاربردی حاجی کریمی 96-97عضویت درکمیته برگزاری امتحانات پایان ترم  63

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری ساعت 4     *   1397/ 16/10 1061/ 283/ 21 علمی کاربردی حاجی کریمی 97-98عضویت درکمیته برگزاری امتحانات پایان ترم  64

1390/ 3/ 25 1/283/2238 مر کز تحقیقات شورای پژوهشی  65  فنی و مهندسی     *     

1391/ 8/11 122710 جهاد کشاورزی کارگروه آب، خاک و صنایع 66  فنی و مهندسی       *   

6/10/1390 283/4639 موسسه پنبه کمیته تخصصی بخش فنی و مهندسی موسسه پنبه کشور 67  فنی و مهندسی         * 

7807/ 92 استان ارزشیابی فعالیت های فنی و پژوهشی مرکز 68  3/12 /1392  فنی و مهندسی       *   

92/6984 استان شورای انتشارات مرکز 69  5/11 /1392  فنی و مهندسی       *   

 فنی و مهندسی         *     کرج کمیته فنی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 70

1394/ 3/ 24 3063 استان عضو کارگروه تدوین برنامه توسعه بخش کشاورزی استان )آبیاری و زهکشی( 71  فنی و مهندسی           

 فنی و مهندسی               جهاد کشاورزی دبیر کارگروه آب، خاک و صنایع 72

 فنی و مهندسی               استان عضو شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 73

 فنی و مهندسی               ذیل شورای تحقیقات استان عضو کارگروه زراعی و باغی 74

20335/5 استان عضو کارگروه تدوین برنامه توسعه بخش کشاورزی استان )صنایع تبدیلی( 75  29 /2 /1393  فنی و مهندسی           

92/6984 مرکز دکتر قدس ولی -عضو کمیته تجاری سازی مرکز 76  5/11 /1392  فنی و مهندسی           

2/9/1393 1/283/6391 مرکز دکتر قدس ولی -مرکزعضو گروه کارشناسان خبره منتخب  77  فنی و مهندسی           

26/269681 استان دکتر قدس ولی -عضو کارگروه تخصصی سامت و تولید غات 78  4/12 /1393  فنی و مهندسی          

 استان دکتر قدس ولی -عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سامت غات 79
 پ/گ

/26/1322  
8/1/1394  فنی و مهندسی           

 فنی و مهندسی               سازمان جهاد کشاورزی خاک ورزی حفاظتی 80

 فنی و مهندسی               سازمان جهاد کشاورزی ستاد مکانیزاسیون استان 81

 مهندسیفنی و  12       *    وزارت جهاد کشاورزی جلسه ستاد ملی کشاورزی حفاظتی 82



1/119594 استان گلستان ستاد مکانیزاسیون استان 83  20 /10/1393  فنی و مهندسی 50     *   

 محل عنوان ردیف
مدت )ساعت( شركت  سطح مشخصات اباغ

 درجلسات
 بخش مركز استانی ملی تاریخ شماره بخش تحقیقاتی

84 
ن طرح انتقال یافته های تحقیقاتی کاربردی در مزارع گندم آبی محقق معی

 شهرستان گرگان و آق قا
10/ 135042 استان گلستان  30 /9 /1394  فنی و مهندسی 10     *   

54850/1 استان گلستان سایت های الگویی تولیدی، ترویجی گندم 85  5/11 /1394  فنی و مهندسی 15     *   

54850/1 جهاد کشاورزی الگویی، تولیدی، ترویجی گندم آبیکمیته فنی سایت  86  5/11 /1394  فنی و مهندسی       *   

7/ 107709 گرگان HUBعضویت در کانون کشاورزی حفاظتی  87  5/10 /1391  فنی و مهندسی 15     *   

 فنی و مهندسی -     *   11/1394/ 05 1/154850 گرگان عضویت در کمیته فنی سایت های الگویی تولیدی ترویجی گندم 88

 فنی و مهندسی 4     *   07/1394/ 07 88860 گرگان عضویت در کمیته فنی اجرایی دانه های روغنی 89

 فنی و مهندسی 6     *   04/1395/ 09 1/47668 گرگان عضویت در کمیته فنی سایت الگویی ترویجی سویا 90

1/75340 جهاد کشاورزی کمیته پایش و پیش آگاهی محصوات زراعی  91  31 /5 /1395  فنی و مهندسی       *   

 فنی و مهندسی       *   1395/ 16/05 66504 جهاد کشاورزی ستاد توسعه کشت کلزا 92

 
 شركت در جلسات فنی

 

 محل عنوان ردیف
مدت شركت  سطح مشخصات اباغ

 درجلسات)ساعت(
 بخش مركز استانی ملی تاریخ شماره بخش تحقیقاتی

     *   05/1397/ 08 76021 مدیریت جهاد کشاورزی گرگان محقق( 10محقق معین) 1
ساعت برای هر محقق 6روز 15هر

 ساعت 60= 10*6در مجموع
 گیاهپزشکی

 *           گیاهپزشکیبخش تحقیقات  عضو(9کمیته فنی بخش تحقیقات گیاهپزشکی) 2
ساعت)ماهیانه( در مجموع  3

 ساعت 27=3*9
 گیاهپزشکی

 گیاهپزشکی           17/6/1393 1/ 283/ 4489   دبیر کمیته انتشارات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 3

     *   12/1396/ 27 8/ 215785   نفر3عضو کمیته پایش و پیش آگاهی محصوات زراعی و باغی) 4
ساعت برای هر 3هر دوهفته

 ساعت9= 3* 3محققدر مجموع
 گیاهپزشکی

 گیاهپزشکی           19/6/1397 11/ 5177/283   کارگروه خشکه کاری برنج)دو نفر( 5

   عضو(9کمیته فنی بخش گیاهپزشکی) 6

  

          
ساعت در 2ماهی یکبار 

 ساعت 18=2*9مجموع
 گیاهپزشکی

 گیاهپزشکی ساعت4در دوماه               نفر(3ستاد فنی گیاهپزشکی استان ) 7

 گیاهپزشکی                 عضو کمیته اجرایی  مبارزه بیولوژیک)یک نفر( 8



 گیاهپزشکی                 تعیین برتر های استان)یک نفر( 9

 محل عنوان ردیف
مدت شركت  سطح مشخصات اباغ

 درجلسات)ساعت(
 بخش تحقیقاتی

 بخش مركز استانی ملی تاریخ شماره

 گیاهپزشکی                 نظارت و ارزشیابی مرکز)یک نفر( 10

 گیاهپزشکی                 نفر(2کمیته باغبانی مرکز) 11

 گیاهپزشکی                 کمیته گیاهان دارویی)یک نفر( 12

 گیاهپزشکی       *   26/8/1397 146731/ 11   97-98کمیته فنی سایت الگویی ترویجی تولیدی گندم استان در سال زراعی 13

 گیاهپزشکی     *     10/1396/ 03 96/ 7748   کمیته ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی مرکز 14

 گیاهپزشکی       *   03/1397/ 09 1756/97   کارگروه پروژه آموزش اعضای بنیاد توانمندسازی گندم کاران گلستان 15

 گیاهپزشکی       *   03/1397/ 09 95/ 1759   استانی طرح ویژه آموزش عشایرکارگروه  16

 خاک و آب 12     *       سازمان جهاد کشاورزی گلستان شرکت در جلسات طرح انتقال یافته های تحقیقات کاربردی در مزارع گندم آبی  17

 خاک و آب 100     *       سازمان جهاد کشاورزی گلستان عنوان محقق معین(طرح نظام نوین ترویج کشاورزی)به  شرکت در جلسات 18

 خاک و آب       *       سازمان جهاد کشاورزی گلستان شرکت در جلسات طرح انتقال یافته های تحقیقات کاربردی در مزارع گندم آبی  19

 خاک و آب         *     وزارت جهاد کشاورزی تهران شرکت در جلسه طرح انتقال یافته های تحقیقات کاربردی در مزارع گندم آبی  20

 خاک و آب       *       سازمان جهاد کشاورزی گلستان کمیته پایش و پیش آگاهی محصوات کشاورزی 21

 خاک و آب       *       سازمان جهاد کشاورزی گلستان گندم استانکمیته فنی سایت الگویی ترویجی تولید  22

 خاک و آب 8       *     تهران-وزارت جهاد کشاورزی جلسه تعیین نیاز کودی استان 23

 خاک و آب 16       *     سازمان جهاد کشاورزی گلستان ستاد تغذیه و کمیته پایش کود استان 24

 زراعی و باغی       *   05/1397/ 08 76021 مینودشت کشاورزی قلعه قافه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مینودشتمحقق معین مرکز جهاد  25

 های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیشرکت در کارگروه ساماندهی آزمایشگاه 26
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

 کشاورزی
11 /283/9952 23 /11 /1397  زراعی و باغی     *     

 زراعی و باغی 30     *   1397/ 8/ 27 7/146731 سازمان جهاد کشاورزی کمیته فنی  سایت الگویی ترویجی تولیدی 27

 زراعی و باغی       *   1396/ 9/ 21 1/283/7399 اداره کل هواشناسی استان گلستان کمیته هواشناسی کشاورزی 28

 زراعی و باغی 8       * اذر ماه   دفتر زیتون بررسی چالش ها  راهبرد زیتون 29

 زراعی و باغی 8   *           کمیته فنی باغبانی و گیاهان دارویی 30

 زراعی و باغی 18     *   29/6/1395 89479/1 سازمان جهاد کشاورزی کمیته بذر استان 31

10441/ 1/11/283 سازمان جهاد کشاورزی گلستان جلسات ستاد و کمیته های فنی سازمان جهاد کشاورزی استان 32  8/12 /1397  زراعی و باغی 80     *   

6/1397   باغی -بخش تحقیقات علوم  زراعی (97-98کمیته بذر استان گلستان ) 33  زراعی و باغی 6     *   

 زراعی و باغی 6     *       مرکز تحقیقات استان گلستان جلسه فنی طرح انتقال یافته های تحقیقاتی گندم آبی  34



11/1397/ 29   مدیریت جهاد گنبد جلسه فنی طرح انتقال یافته های تحقیقاتی گندم آبی 35  زراعی و باغی 4 شهرستان       

 محل عنوان ردیف
شركت مدت  سطح مشخصات اباغ

 درجلسات)ساعت(
 بخش تحقیقاتی

 بخش مركز استانی ملی تاریخ شماره

 زراعی و باغی 250             بخش، مرکز و سازمان جلسات فنی بخش، مرکز و سازمانشرکت در  36

 زراعی و باغی 50   *     10/1397/ 15 118/28381/8779 مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان مشارکت فعال در شورای تحقیقات مرکز 37

 زراعی و باغی 60     *   10/1397/ 15 118/28381/8779 کشاورزی گلستانمرکز تحقیقات  مشارکت فعال در شورای تحقیقات استان 38

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 125     *       گرگان -آزادشهر شرکت در جلسات محققین معین آزادشهر و گرگان  39

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 15     *       استان محقق معین 40

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 4     *   17/6/1397 1-8710 سالن رشد دانشگاه گلستان چالش های تولید و تجاری سازی زیره سبز و گل گاوزبان در استان گلستانبررسی فرصت ها و  41

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 4     *   1397/ 06/ 11 97805/1 توسکستان تولید و تجارت گیاهان دارویی 42

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 15   *         مرکز جلسات شورای اداریشرکت در  43

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 2       * 1397/ 16/11 282/9828/ 11 اداره کل منابع طبیعی شرکت در جلسه کارگروه تخصصی منابع طبیعی و آبخیزداری 44

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 4     *   10/1397/ 30 25512/97 آموزشی شصت کاتهجنگل  شرکت در جلسه نشست و هم اندیشی پالونیا 45

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 4     *   10/1397/ 30   سالن همایش جنگل شصت کا گرگان اندیشی زراعت چوب پالونیاهم 46

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 2 *       12/1397/ 12   بخش تحقیقات منابع طبیعی های هفته منابع طبیعیهماهنگی برنامه 47

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 30 ٭ ٭ ٭       مرکز تحقیقات و اداره کل منابع طبیعی کمیته فنی بخش، محققان معین و ... 48

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری ساعت 2هر جلسه    *         دفتر ریاست شورای فرهنگی 49

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری ساعت ماهانه2     *       دفتر معاونت آبخیزداری گلستان اندیشه ورز کانون بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی گرگانهیئت  50

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری ساعت ماهانه2   *         دفتر حراست شرکت در کارگروه امر به معروف و نهی از منکر  51

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری ساعت ماهانه2   *         دفتر حراست شرکت در کارگروه نماز  52

1390/ 3/ 25 1/283/2238 مر کز تحقیقات شورای پژوهشی  53  فنی و مهندسی           

1391/ 8/11 122710 جهاد کشاورزی  کارگروه آب، خاک و صنایع 54  فنی و مهندسی       *   

1390/ 6/10 283/4639 موسسه پنبه تخصصی بخش فنی و مهندسی موسسه پنبه کشورکمیته  55  فنی و مهندسی         * 

1392/ 12/ 28 12329512 جهاد کشاورزی کمیته کارشناسی سند توسعه استان گلستان 56  فنی و مهندسی       *   

3/1394/ 24 3063 گرگان شرکت در کارگروه ذیل شورای تحقیقات استان 57  فنی و مهندسی       *   

3/1394/ 24 3063 گرگان های مرکزهشرکت در جلسات ساماندهی آزمایشگا 58  فنی و مهندسی       *   

 فنی و مهندسی       *   تاریخ های متعدد   گلستان شرکت در جلسات کمیته پایش 59

 فنی و مهندسی       *   تاریخ های متعدد   گلستان نظام نوین ترویج 60

 فنی و مهندسی       *   تاریخ های متعدد   گلستان های تحقیقاتی در مزارع گندم آبیانتقال یافته 61

 فنی و مهندسی       *   تاریخ های متعدد   گلستان طرح الگویی، ترویجی گندم 62



 فنی و مهندسی 12       *     وزارت جهاد کشاورزی جلسه ستاد ملی کشاورزی حفاظتی 63

 تقدیر و تشویق
 

 مقام اعطاكننده عنوان ردیف
 مركز استانی ملی بخش تحقیقاتی امتیاز تاریخ سطح

17/6/1397     * وزیر جهاد کشاورزی 96-97های در راستای افزایش تولید محصوات کشاورزی سال زراعی تقدیر از تاش 1  گیاهپزشکی   

1397/ 6/9   *   بسیج سپاه گرگان فرمانده ناحیه مقاومت کاری برنج سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان به عنوان پنلشرکت در همایش خشکه  2  گیاهپزشکی   

1397/ 9/ 17 *     کشاورزی و منابع طبیعی گلستان رئیس مرکز تحقیقات کنترل عارضه عدم غافبندی در سویا در استان گلستان 3  گیاهپزشکی   

14/6/1397   *   استاندار مرکز برتر در جشنواره شهید رجایی 4  گیاهپزشکی   

12/1397/ 25     * و مجری طرح دانه های روغنی  مشاور وزیر پیشبرد اهداف و تولید دانه های روغنی 5  گیاهپزشکی   

6 
تحقیقاتی کنترل عارضه اختال در غاف بندی سویا مشارکت ارزشمند در ارائه دستاورد و برونداد 

 استان گلستان )برای محقق آفات(

اموزش کشاورزی و منابع طبیعی  رئیس مرکز تحقیقات و
1397/ 9/ 17   *   استان گلستان  گیاهپزشکی   

تحقیقاترئیس بخش  مورد( 16های تحقیقاتی و پیشبرد اهداف بخش)همکاری و مساعدت در اجرای طرح 7  گیاهپزشکی   11/1397/ 29 *     گیاهپزشکی 

های روغنیدانه مشاور وزیر و مجری طرح های روغنیهای طرح تولید دانهتاش و کوشش در پیشبرد اهداف و برنامه 8  گیاهپزشکی   12/1397/ 25     * 

1397/ 10   *   گلستانآموزش کشاورزی و منابع طبیعی  رییس مرکز تحقیقات و محقق برگزیده مرکز 9  گیاهپزشکی   

10 
مشارکت ارزشمند در روند اجرای پروژه پژوهشی  و برنامه های توسعه ای  بویژه برونداد تحقیقاتی  

 )برای محقق بیماریها(کنترل عارضه اختال در غافبندی سویا در استان گلستان
9713   *   گلستانآموزش کشاورزی و منابع طبیعی  رییس مرکز نحقیقات و  گیاهپزشکی   

 گیاهپزشکی   12/1397/ 15       رئیس سازمان جهاد کشاورزی تقدیر از حضور فعال در کمیته پایش و پیش آگاهی محصوات کشاورزی 11

1397/ 2/12       مدیر ترویج کشاورزی تقدیر از اعضای ستاد انتخاب نمونه های بخش کشاورزی 12  گیاهپزشکی   

1397/ 9/ 17       گلستان و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی رییس مرکز تحقیقات طرح کنترل عارضه اختال در غاف بندی سویا 13  گیاهپزشکی   

26/8/1397 *     موسسه تحقیقات علوم دامی کشورریاست محترم  گلستان راستای ارتقای بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعیمشارکت در 14  علوم دامی   

 علوم دامی   12/1397/ 27 *     ریاست محترم مزکز راستای ارتقای بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان 15

 علوم دامی   02/1397/ 03   *   علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور کشاورزیدر راستای پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی  16

1397/ 1/ 14   *   عباس کشاورز معاون وزیر مزارع منطبق با معیارهای فنی و با شرایط مطلوب از نظر کشت مکانیزه، تراکم بوته ،...... 17  علوم دامی   

 برنامه های اقتصاد مقاومتیاعمال مدیریت و اجرای مطلوب  18
حسینعلی قوانلو رئیس سازمان و دبیر کارگروه تسهیل و رفع 

 علوم دامی   01/1397/ 05   *   موانع تولید

 توجه به امر پژوهش به منزله ابزاری برای بهبود فرایندهای تولید در عرصه کشارزی 19
منابع ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

1397/ 1/ 28   *   طبیعی استان  علوم دامی   

26/8/1397   *   سعید اسماعیل خانیان رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در راستای ارتقای بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان 20  علوم دامی   

 خاک و آب   1397   *   تحقیقات پنبه کشوررییس موسسه  مریم سبطی 21



 مریم سبطی 22
معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 خاک و آب   1397 *     طبیعی گلستان

 مقام اعطاكننده عنوان ردیف
 مركز استانی ملی بخش تحقیقاتی امتیاز تاریخ سطح

 خاک و آب   1397   *   کشاورزی گلستانسازمان جهاد  کلثوم عبداللهی 23

 خاک و آب   1397   *   معاون بهبود تولیدات گیاهی استان مریم غزائیان 24

 خاک و آب   1397   *   رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان مریم غزائیان 25

 خاک و آب   1397     * مشاور وزیر جهاد کشاورزی مریم غزائیان 26

 خاک و آب   1397   *   معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی هانیه عسگری 27

 خاک و آب   1397   *   کشاورزی گلستان رئیس مرکز تحقیقات محمدرضا پهلوان راد 28

 خاک و آب   1397   *   معاون بهبود تولیدات گیاهی استان محمدرضا پهلوان راد 29

 خاک و آب   1397   *   تولیدات گیاهی استانمعاون بهبود  علی آخوندی 30

 خاک و آب   1397   *   معاون بهبود تولیدات گیاهی استان غامحسین پیل آرام 31

32 
تقدیر و تشکر بخاطر زحمات در شرکت در کارگروه انتخاب پژوهشگران برتر هفته پژوهش و فناوری 

 1397استان در سال
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و جانشین رئیس دانشگاه علوم 

10/1397/ 12   *   رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان گلستان  زراعی و باغی   

 زراعی و باغی   1397/ 12     * مشاور معاون وزیر تقدیر نامه 33

 زراعی و باغی   1397/ 12   *   مدیرباغبانی تقدیر نامه 34

18/6/1397     * معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور 1397مراکز استانی و پژوهشگر برتر سال محقق برتر  35  زراعی و باغی   

26/2/1397     * معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی معرفی رقم جو بهدان 36  زراعی و باغی   

 زراعی و باغی   26/2/1397     * رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور معرفی رقم جو بهدان 37

12/1397/ 14     * معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی معرفی رقم جو فردان 38  زراعی و باغی   

12/1397/ 14     * رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور معرفی رقم جو فردان 39  زراعی و باغی   

     * صابر گلکاری -رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور معرفی رقم جو بهدان 40
261/-387

62/2/1397  
 زراعی و باغی 

     * صابر گلکاری -رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور معرفی عدس سپهر 41
261/352-

 زراعی و باغی   24/2/1397

     * صابر گلکاری -رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور معرفی نخود آتا 42
261/-2485

31/9/1397  
 زراعی و باغی 

     * صابر گلکاری -رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور معرفی گندم دوروم رقم ذهاب 43
261/898-

 زراعی و باغی   19/4/1397

     * صابر گلکاری -رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور معرفی گندم دوروم ساورز 44
261/944-

 زراعی و باغی   19/4/1397



     * صابر گلکاری -رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور معرفی نخود نصرت 45
261/2482-
 زراعی و باغی   13/9/1397

 مقام اعطاكننده عنوان 
 مركز استانی ملی بخش تحقیقاتی امتیاز تاریخ سطح

     * صابر گلکاری -رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور معرفی جو فردان 46
261/2243-

 زراعی و باغی   11/12/1397

5847/ 283/ 11   *   ریاست مرکز تحقیقات استان گلستان تولید بذرمشارکت و همکاری در پروژه ها و  47  زراعی و باغی   

 زراعی و باغی   1397/ 16/11 *     مرکز تحقیقات گلستان همکاری در برنامه های فرهنگی  48

1397/ 2/12   *   سازمان جهاد کشاورزی همکاری در احرای طرح های ترویجی 49  زراعی و باغی   

 زراعی و باغی   12/1397/ 19     * معاونت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تقدیر نامه 50

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری   1397/ 16/11 *     رئیس مرکز فعالیت فرهنگی 51

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری   10/1397/ 01 ٭     منابع طبیعی گلستانرئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  1397محقق برگزیده مرکز تحقیقات گلستان در سال  52

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری   1397/ 06/09   *   سپاه گرگان تجمع اقتدار عاشورائیان سپاهیان حضرت محمد )ص( 53

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری   10/1397/ 01   *   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان کارشناس برگزیده مرکز 54

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری   1397/ 16/11   *   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان مشارکت در راستای همکاری شایسته در برنامه های فرهنگی مرکز 55

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری   12/1397/ 01   *   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان تقدیر از زحمات در پایگاه مقاومت بسیج   56

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری   12/1397/ 01   *   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان تقدیر از زحمات در پایگاه مقاومت بسیج   57

 فنی و مهندسی         * ریاست موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 1397پژوهشگر برتر سال 58

 فنی و مهندسی         * ریاست موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 1397پژوهشگر مروج برتر سال 59

 مهندسیفنی و      *     ریاست مرکز 1397پژوهشگر برتر سال 60

 
 هاي اجراییمسئولیت

 

 ردیف
 عنوان سطح

 تا تاریخ از تاریخ تاریخ شماره رییس مركز معاون مركز بخش ایستگاه گروه بخش تحقیقاتی تاریخ انجام فعالیت مشخصات اباغ

126/ 283/ 11 معاون آموزشی مرکز   *       1  18 /1 /1397  10 /1396  گیاهپزشکی تاکنون 

1/283/9985 گیاهپزشکی رئیس بخش تحقیقات     *     2  2/12 /1396  2/10 /1396  گیاهپزشکی تاکنون 

11/1396/ 15  رئیس مرکز آموزش کردکوی       *   3  گیاهپزشکی     

 گیاهپزشکی         رئیس ایستگاه گنبد       *   4

 گیاهپزشکی         معاون ایستگاه عراقی محله           5



6           
کشاورزی و منابع  محقق معین مرکز تحقیقات

 محقق( 10طبیعی)
76021 8/5/1397  گیاهپزشکی در طول سال در طول سال 

 ردیف
 سطح

 عنوان
 تاریخ انجام فعالیت مشخصات اباغ

 تا تاریخ از تاریخ تاریخ شماره رییس مركز معاون مركز بخش ایستگاه گروه بخش تحقیقاتی

 علوم دامی - 1392 09/1392/ 11 25030/020 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان           7

8           
نماینده وزیر و مدیر ارشد وزارت جهاد کشاورزی در 

 ریزی و توسعه استان شورای برنامه
 علوم دامی - 1396 04/1396/ 11 020/ 7905

 علوم دامی - 1392 09/1392/ 11 25030/20 رئیس شورای تحقیقات           9

 خاک و آب ادامه دارد 1397/ 8/ 14 1397/ 8/ 14 7057/ 283/ 11 سرپرست بخش)محمدرضا پهلوان راد(     *     10

 خاک و آب ادامه دارد 1397     مسئول ارزشیابی مرکز )مریم غزائیان(         * 11

 زراعی و باغی تا کنون 1/9/1397 1/9/1397 9022/ 283/ 11 ایستگاه تحقیقات کشاورزی شوری آق قارئیس        *   12

9713     مسئول پایگاه تحقیقات باغبانی       *   13  زراعی و باغی دو سال 

 زراعی و باغی 1397 1396 1396   تکثیر بذور پرورشی جو دیم استان گلستان     *     14

 زراعی و باغی 1402 1397 8/5/1397 76021 کارشناس معین دهستان کرند *         15

 زراعی و باغی 1402 1397 8/5/1397 76021 دهستان فجرکارشناس معین  *         16

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری ادامه دارد 12/1396/ 03 12/1396/ 03   رئیس بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری     *     17

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 11/1398/ 23 11/1396/ 23 11/1396/ 23 1/283/139744 مسئول پایگاه منابع طبیعی مراوه تپه مرکز       *   18

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری هم اکنون 11/1396/ 15 12/1397/ 01 10201/1397 مسئول هرباریوم و بانک ژن گیاهی     *     19

20         * 
مسئولیت هماهنگی و پیگیری مربوط به ایجاد و 

 گیاهشناسی)بتانیک( مرکزنگهداری باغ 
 جنگلها، مراتع و آبخیزداری - 12/1397/ 21 12/1397/ 21 10960/ 283/ 11

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری سال2بمدت  01/1397/ 01 01/1397/ 01 /م4825/450 فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج کاشف العلوم         * 21

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری ادامه دارد 11/1396/ 01 11/1396/ 01 968/ 283/ 25 دانشجوییکارشناس مسئول فرهنگی و          * 22

1/283/6123 رئیس بخش فنی ومهندسی کشاورزی     *     23  15 /8 /1396  10 /7 /1396  فنی و مهندسی تا حال 

24       *   
ها مرکز تحقیقات و معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته

 کشاورزی و منابع طبیعی استانآموزش 
 فنی و مهندسی تا حال 07/1396/ 15 07/1396/ 15 

25       *   
ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات و معاون برنامه

 آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
1/283/8339  17 /10/1396  17 /10/1396  فنی و مهندسی تا حال 

 
 
 
 
 



 
 

 هاي دانش محورفعالیت -

 اختراع یا اكتشاف ثبت شده در داخل یا خارج

 اكتشاف یا  اختراع موضوع یا  نام ردیف
 كشور )نام كشور( خارج ایران بخش تحقیقاتی اسامی مجریان كننده استفاده سازمان  یا واحد  نام ثبت  تاریخ ثبت محل

2/7/1397   * معرفی رقم جدید گندم تیرگان 1  ترویج کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و  
منوچهر خدارحمی، حبیب اله سوقی، جبار جعفربای، 

 حسن خانزاده، صادق خاوری نژاد
 زراعی باغی

11/1397/ 27   * مشارکت در آزاد سازی رقم جو فردان  2  زراعی باغی بهروز واعظی، رحمت اله محمدی، حسن قوجق و .... سازمان تحقیقات، اموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 

 

 هاي جدید براي ایرانها و میزبانكشف و معرفی گونه
 عنوان ردیف

 خارج كشور )نام كشور( ایران بخش تحقیقاتی امتیاز اسامی مجریان محل ثبت تاریخ ثبت محل ثبت

 موسسه گیاهپزشکی کشور 1374   * برای اولین بار در ایران و استان گلستان Contarinia triticiمعرفی پشه پوشینک گندم 1
زنده یاد دکتر غامرضا رجبی و 

 گیاهپزشکی   محمدتقی مبشری

 موسسه گیاهپزشکی کشور 1376   * شناسایی گونه های زنبورپارازیتویید سن مغربی گندم وگونه غالب 2
یاددکترغامرضارجبی زنده 

 ومحمدتقی مبشری
 گیاهپزشکی  

6/1397   * میزبان جدید ویروس مخطط توتون در استان گلستان 3  گیاهپزشکی   سمیرا شاملی کنگره گیاه پزشکی ایران 

 

 داوري مقاات

 تعداد مقاات شماره و تاریخ نام و سمت تائید كننده عنوان ردیف
نتیجه 
 بررسی

 تحقیقاتیبخش  تاریخ

12/6/1397 سردبیر مجله (های غیر بیماریزای .... )مجله بیماریهای گیاهیسویه داوری مقاله »تاثیر 1  گیاهپزشکی     1 

1397/ 3/ 19 دبیر علمی کنگره چکیده مقاله(31داوری مقاات بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران )داوری 2  گیاهپزشکی     31 

 عنوان17 3
علوم دامی و فصلنامه تحقیقات مجله 

 کاربردی علوم دامی
 علوم دامی     17  

 علوم دامی 1397 - 11 1397 نشریه علوم دامی)پژوهش و سازندگی( داوری مقاله علمی پژوهشی 4
 خاک و آب 1397   7   سردبیر مجله مجله حفاظت آب و خاک  5



 خاک و آب 1397   7   سردبیر مجله مجله مدیریت خاک و تولید پایدار 6

 خاک و آب 1397   1   سردبیر مجله مجله علمی ترویجی دانه های روغنی 7

 بخش تحقیقاتی تاریخ نتیجه بررسی تعداد مقاات شماره و تاریخ نام و سمت تائید كننده عنوان ردیف

8 Pedosphere خاک و آب 2019   3   سردبیر مجله 

9 Geoderma Regional  خاک و آب 2019   1   مجلهسردبیر 

10 Soil Research خاک و آب 2019   1   سردبیر مجله 

11 Genetic diversity of characteristics of jujube (ziziphus mauritiana) cultivars Genetika 22102017 1     زراعی باغی 

 زراعی باغی     1   عظیمی سردبیر پژوهش نامه زیتونمحمود  بررسی تاثیر مگس زیتون بر کمیت و کیفیت روغن زیتون 12

 1 ع-م-8357  2/10/1397 سردبیر مجله علوم زراعی ایران اثر مقادیر عنصر روی بر عملکرد گندم در شرایط تنش گرمای آخر فصل در اهواز 13
پذیرش به شرط 

 اصاح موارد
 زراعی باغی 10/1397/ 10

 زراعی باغی   12/1397/ 20 4 20/12/97-11278885 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور فقره گزارش نهایی 4داوری  14

 زراعی باغی   04/1397/ 11 4 11/4/97-4838278 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور درخواست پروژه 4داوری  15
 زراعی باغی   14 14   گرگاندانشگاه آزاد اسامی  پژوهشی از مجله علوم محیطی گیاهی-عنوان مقاله علمی14 16

17 Genetic Variation in Resistance to Uromycladium acaciae Fungus, Growth, 
Gummosis and Stem Form in Acacia mearnsii Populations 

    Tree Genetics & Genomes 
 John Richard    مجله سردبیر

Arrienda 
th of March   

Accept with 
minor 

correction 

5th of 
March 9 

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری

18 
، در رویشگاهای  Haloxylon salicornicum (Moq.) Bunge ex Boiss  تنوع ژنتیکی گیاه بیابانی رمس

 مطالعه موردی: استان یزد()ISSR  مختلف با استفاده از نشانگر

عباس بیابانی سردبیر مجله حفاظت زیست 
 گیاهانبوم 

 1 96/ح/1093
پذیرش بعد از 
 انجام اصاحات

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 12/1397/ 18

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 1397/ 11  7  دبیرخانه همایش فقره مقاله همایش ملی سطوح آبگیر باران 7داوری  19

 مهندسیفنی و    مورد15  مدیر مسئول مجات پژوهشی داخلی -داوری مقاات علمی 20

 

 داوري شناسنامه طرح/پروژه و گزارشات نهائی

 بخش تحقیقاتی تاریخ تعداد شناسنامه/گزارش شماره و تاریخ نام و سمت تائید كننده عنوان ردیف

 علوم دامی   3   موسسه تحقیقات علوم دامی فقره گزارش نهایی 3 1

 علوم دامی 1397 10 1397 انتشارات علوم دامیسامانه مدیریت  -موسسه علوم دامی داوری گزارش نهایی 2

 خاک و آب 1397 4   موسسه خاک و آب داوری گزارش نهایی 3

 زراعی باغی   1     ارزیابی پایه ها و ژنوتیپ های انتخابی انار و ترکیب پیوندی آن ها در شرایط شور 4

 زراعی باغی   1 1397/ 12 گرمسیری و نیمه گرمسیریپژوهشکده میوه های  بررسی سازگاری ارقام امید بخش زیتون 5



 زراعی باغی 1397/ 1/ 21 1 4841731-1397/ 4/ 12 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور پروپوزال جو دیم پیشرفته مهندس بهروز واعظی 6

 زراعی باغی 8/2/1397 1 5922540-24/6/1397 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور زادهپروپوزال جو دیم یکنواخت دکتر بهزاد صادق 7

 بخش تحقیقاتی تاریخ تعداد شناسنامه/گزارش شماره و تاریخ نام و سمت تائید كننده عنوان ردیف

 زراعی باغی *     مرکز تحقیقات گلستان همکاری در برنامه های فرهنگی 8

 معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی داوری شناسنامه و گزارش طرح ها و پروژه های تحقیقاتی 9
مورخه  1/11/283/8778

15/10/1397 
14 

لغایت  4/1/1397
15/10/1397 

 زراعی باغی

 فنی و مهندسی   3   معاون پژوهشی موسسه فنی و مهندسی داوری شناسنامه طرح 10

 

 فنی/ترویجیفنی/ترویجی، نشریات -داوري كتب، دستنامه، دستورالعمل علمی
 بخش تحقیقاتی تاریخ شماره و تاریخ نام دانشگاه/انتشارات نام و سمت تائید كننده عنوان ردیف

 گیاهپزشکی   07/1397/ 25 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور معاون پژوهشی داوری نشریه فنی »بیماری پوسیدگی سفید ساقه کلزا در استان گیان« 1

 خاک و آب 1397   موسسه خاک و آب موسسه خاک و آب فنیفقره داوری نشریه  6 2

 زراعی باغی 1397/ 2/ 20 ر-د181طی گواهی پژوهشنامه گیاهان روغنی ایران مرکز تحقیقات گلستان داوری مقاات  3

 فنی و مهندسی       معاون پژوهشی موسسه فنی و مهندسی مورد 5نشریات فنی/ترویجی  4

 

 هاي پژوهشی و فناورينمایشگاهمشاركت در برپایی 

 تاریخ برگزاري محل برگزاري عنوان ردیف
درصد 

 مشاركت
 بخش تحقیقاتی

 گیاهپزشکی   هفته پژوهش97 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مشارکت در برپایی نمایشگاه هفته پژوهش 1

 آبخاک و    9/1397 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان هفته پژوهش 2

1397/ 1/11 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن ازار استان گلستان 3  زراعی باغی ساعت10 

 زراعی باغی 100 9/1397 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان مشارکت در برپایی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری 4

1397/ 1/11 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان فناوری و فن ازار استان گلستاننمایشگاه دستاوردهای پژوهشی،  5  زراعی باغی ساعت10 

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری %50 11/1397/ 14 سالن ورزشی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان نمایشگاه دستاورد های کشاورزی به مناسبت دهه فجر 6

 

 



 

 تحلیلی(ي گزارش بازدیدهاي فنی )با ارایه

 تاریخ محل بازدید مجري برگزاري عنوان ردیف
 سطح

ملی بخش تحقیقاتی
استان 

مركز 
ش 

بخ
 

 گیاهپزشکی     *   درطول سال مزارع سطح استان مرکز تحقیقات (مورد 50سویا، کلزا و کنجد()بیش از بازدید از مزارع )برنج، 1

تحقیقاتمرکز  (باغات)دهها مورد بازدید از مزارع و 2  گیاهپزشکی     *   در طول سال مزارع استان 

3 
مزارع و باغات واجد مشکات گیاهپزشکی استان  بازدید از 50-60حداقل

 اعم از کشاورزان و یا تکثیری ها
 گیاهپزشکی     *   در طول سال مزارع استان مرکز تحقیقات

   بازدید گلخانه 4
گلخانه گلخانه های استان گلستان و 

 شرکت دشت ناز ساری شهربانو وکیلی
 زراعی باغی     *   1397/ 9/ 24

 زراعی باغی         12/1397/ 05 مزارع گندم دهستان نوده ملک مدیریت جهاد کشاورزی گرگان بازدید از مزارع گندم طرح انتقال یافته تحقیقاتی  5

 زراعی باغی     *   7/1397 علی آباد رامیان کمیته پایش -سازمان جهاد هسته دار –بازدید از باغات زیتون  6

 زراعی باغی       * 6/2018 شهر و قونیه(اسکی -ترکیه )آنکارا ایکاردا -سیمیت بازدید از مزارع ایکاردا 7

 زراعی باغی     *   1397/ 8/ 21 مزارع روستای اترک مرکز خدمات جهادکشاورزی اترک بازدید از مزارع دهستان اترک 8

 زراعی باغی     *   1397/ 06/11 مزارع روستای آبادان تپه مرکز خدمات جهاد کشاورزی آق آباد بازدید از مزارع دهستان آق آباد 9

 زراعی باغی     *   1397/ 9/ 27 روستای داشلی برون مرکز خدمات جهاد کشاورزی اترک بازدید از مزارع دهستان کرند و اترک 10

 زراعی باغی     *   1397/ 2/ 22 روستای شوردگش مرکز خدمات جهاد کشاورزی اترک بازدید از مزارع دهستان کرند و اترک 11

 زراعی باغی     *   1397/ 3/ 19 روستای خیرخوجه مرکز خدمات جهاد کشاورزی اترک بازدید از مزرعه خربزه کاری 12

 زراعی باغی     *   1397/ 3/ 27 روستای آق بند مرکز خدمات جهاد کشاورزی اترک بازدید از مزرعه هندوانه  13

 زراعی باغی     *   16/4/1397 روستای دانشمند و اینچه برون مرکز خدمات جهاد کشاورزی اترک بازدید از پنبه کاری  14

 زراعی باغی         نوبت 4 بندرترکمن و حومه جعفربای جنوبیمرکز خدمات کشاورزی  مزارع کشاورزان 15

 زراعی باغی         2/1397 لبنان ایکاردا بازدید از آزمایشات به نژادی ایکاردا 16

 

 عنوان محقق معینه ایفاي نقش ب
 بخش تحقیقاتی سال مرجع تائید كننده نوع نقش مركز/دهستان عنوان ردیف

سال5مدت اباغ محقق معین به1  گیاهپزشکی 1397 گلستان رئیس سازمان جهاد کشاورزی محقق معین انجیراب و جلین 

مراکز خدمات گرگان، ورسن، نوده  های الگویی همکاری و نظارت بر سایت2
 ملک، جلین و سرخنکاته

 گیاهپزشکی 1397 گلستان رئیس سازمان جهاد کشاورزی محقق معین



 گیاهپزشکی 1397 معاون پژوهشی مرکز محقق معین در سطح استان های تحقیقاتی محقق معین انتقال یافته3

 بخش تحقیقاتی سال مرجع تائید كننده نوع نقش مركز/دهستان عنوان ردیف

مرکز سرخنکاته، جلین، انجیراب،  محقق معین4
 ورسن و نوده

 گیاهپزشکی 1397 مرکز تحقیقات محقق آفات کشاورزی

حوزه مدیریتمحقق معین 5  گیاهپزشکی 1397 استان گلستان رییس سازمان جهاد کشاورزی محقق بیماری شناسی گیاهی مدیریت شهرستان جهاد کشاورزی شهرستان کردکوی 

 گیاهپزشکی 1397 معاون پژوهشی مرکز محقق معین بندرگز / نوکنده محقق معین بندرگز6

 گیاهپزشکی 1397 معاون پژوهشی مرکز محقق معین آق قا محقق معین آق قا7

 گیاهپزشکی 1397 معاون پژوهشی مرکز محقق معین دزین محقق معین دزین8

 گیاهپزشکی 1397 معاون پژوهشی مرکز محقق معین علی آباد محقق معین علی آباد9

 گیاهپزشکی 1397 معاون پژوهشی مرکز محقق معین رامیان محقق معین رامیان10

 علوم دامی 1397 سازمان جهاد کشاورزی گلستان محقق معین   معین شهرستان آزادشهرمحقق 11

 علوم دامی 1397 سازمان جهاد کشاورزی گلستان محقق معین   محقق معین شهرستان گمیشان 12

 علوم دامی 1397 سازمان جهاد کشاورزی گلستان محقق معین   محقق معین شهرستان آق قا 13

 علوم دامی 1397 سازمان جهاد کشاورزی گلستان محقق معین   معین شهرستان گرگانمحقق  14

 علوم دامی 1397 سازمان جهاد کشاورزی گلستان محقق معین   محقق معین شهرستان کردکوی 15

 علوم دامی 1397 سازمان جهاد کشاورزی گلستان محقق معین   محقق معین شهرستان بندرگز 16

 علوم دامی 1397 ابولفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات محقق معین   امور عشایر استان گلستانمحقق معین  17

 خاک و آب 1397 مدیریت ترویج استان محقق معین گرجی محله –کردکوی  برگزاری کارگاههای ترویجی و حضور در جلسات کمیته فنی در راستای مشکل یابی 18

 خاک و آب 1397 مدیریت ترویج استان محقق معین بندرترکمن حضور در جلسات کمیته فنی در راستای مشکل یابیبرگزاری کارگاههای ترویجی و 20

 خاک و آب 1397 مدیریت ترویج استان محقق معین آزادشهر برگزاری کارگاههای ترویجی و حضور در جلسات کمیته فنی در راستای مشکل یابی 20

 خاک و آب 1397 مدیریت ترویج استان محقق معین علی آباد ترویجی و حضور در جلسات کمیته فنی در راستای مشکل یابیبرگزاری کارگاههای  21

 خاک و آب 1397 مدیریت ترویج استان محقق معین گمیشان برگزاری کارگاههای ترویجی و حضور در جلسات کمیته فنی در راستای مشکل یابی 22

 خاک و آب 1397 مدیریت ترویج استان محقق معین آق قا کارگاههای ترویجی و حضور در جلسات کمیته فنی در راستای مشکل یابیبرگزاری  23

 زراعی باغی 1397 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان محقق معین مینودشت محقق معین مرکز جهاد کشاورزی قلعه قافه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مینودشت 24

 زراعی باغی 1397 ریاست سازمان جهاد کشاورزی محقق معین دوزین شهرستان مینودشت محقق معین 25

 زراعی باغی 1397 مدیریت ترویج استان محقق معین قره کیله محقق معین شهرستان گمیشان 26

 زراعی باغی 1397 گلستانسازمان جهاد کشاورزی استان    نوده ملک محقق معین نظام نوین ترویج 27

 زراعی باغی 1397 سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان محقق بیماری های گیاهی نوده ملک محقق معین طرح انتفال یافته های تحقیقاتی به مزارع گندم آبی 28

 زراعی باغی 1397 ریاست سازمان جهاد محقق معین کردکوی محقق معین 29



 زراعی باغی 1397 ترویج سازمان محقق بندرگز محقق معین 30

 بخش تحقیقاتی سال مرجع تائید كننده نوع نقش مركز/دهستان عنوان ردیف

 زراعی باغی 1397 سازمان جهاد کشاورزی گلستان محقق معین سوزش )مراوه تپه( محقق معین  31

 محقق معین 32
مرکز جهاد کشاورزی سلطانعلی 

 شهرستان گنبد کاوس
 زراعی باغی 1397 ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان معینمحقق 

 زراعی باغی 1397 ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان محقق معین کرند و اترک طرح نظام نوین کشاورزی 33

 زراعی باغی 1397 استان گلستانریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی  محقق معین دهستان فجر طرح نظام نوین کشاورزی 34

 زراعی باغی 1397 مرکز محقق معین جعفربای جنوبی محقق معین بندرترکمن 35

 زراعی باغی 1397 سازمان جهاد کشاورزی گلستان محقق خرمارود محقق معین آزادشهر 36

 زراعی باغی 1397 ریاست سازمان جهاد کشاورزی محقق معین مدیریت شهرستان کاله محقق معین 37

 زراعی باغی 1397 سازمان جهادکشاورزی استان محقق معین مرکز آق قا/ دهستان گرگان بوی محقق معین دهستان گرگان بوی 38

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 1397 مرکز تحقیقات عضو گروه استان کارشناس محقق 39

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 1397   مروج مرکزی و علی آباد کارشناس محقق معین 40

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 1397 سازمان جهادکشاورزی کارشناس بنقاق کارشناس پهنه 41

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 1397 مختار مهاجر)رییس سازمان( کارشناس-محقق گمیشان محقق معین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 42
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 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 1397 رئیس سازمان جهادکشاورزی معین  کارشناس منابع طبیعیاداره کل  محقق معین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 45

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری 1397 رئیس سازمان جهادکشاورزی معین  کارشناس اداره کل منابع طبیعی محقق معین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 46
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 فنی و مهندسی 1397 مرکز تحقیقات گلستان ماشین های کشاورزی شهرستان رامیان مهندس صادق نژاد 52

 فنی و مهندسی 1397 مرکز تحقیقات گلستان فیزیولوژی و پس از برداشت ینقاقگالیکش و  دکتر رزاقی 53

 

 



 

 هاي آزمایشگاهی )كارهاي كلینیکی(تست

 بخش تحقیقاتی امتیاز تاریخ محل انجام تعداد عنوان ردیف

 علوم دامی     آزمایشگاه  12 اوره 1

 علوم دامی     آزمایشگاه 3 انگل 2

9713 آزمایشگاه بخش خاک و آب 253 گیاهیتجزیه نمونه  3  خاک و آب   

9713 آزمایشگاه بخش خاک و آب 215 تجزیه نمونه خاک 4  خاک و آب   

 

 آزمون ارزیابی كارخانه، آزمایشگاه و ....

 بخش تحقیقاتی امتیاز تاریخ محل انجام آزمون شركت متقاضی عنوان ردیف

 علوم دامی     آزمایشگاه دام و نظام مهندسیبخش خصوصی و امور  ارزیابی خوراک 1

 خاک و آب   1397از ابتدا تا پایان سال موسسه خاک و آب مورد در سطح استان34 نمونه برداری کنترل کیفیت کود توسط همکاران بخش 2

 خاک و آب   8/1397 محل آزمایشگاه  آزمایشگاه فرا آزمون گلستان ارزیابی آزمایشگاه خاک و آب 3

 خاک و آب   1397/ 11 محل آزمایشگاه  آزمایشگاه خاک و آب کردکوی ارزیابی آزمایشگاه خاک و آب کردکوی 4

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری کامل 12/1397/ 14 آزمایشگاه آب و خاک الزامی دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی 5
 

 تولید و تکثیر بذر

 بخش تحقیقاتی امتیاز تاریخ انجاممحل  شرح عنوان ردیف

 رییس موسسه تحقیقات اصاح و تهیه معرفی رقم باقا »فیض« 1
فاطمه شیخ، رضا سخاوت، خالد میری، محمدعلی 

 گیاهپزشکی     آقاجانی، حسین آسترکی، رمضان سرپرست

 رییس موسسه تحقیقات اصاح و تهیه نهال و بذر معرفی رقم باقا »شادان« 2
فاطمه شیخ، رضا سخاوت، خالد میری، محمدعلی 

 گیاهپزشکی     آقاجانی، حسین آسترکی

 زراعی باغی   1397 در ایستگاه تحقیقات گرگان در سطح یک هکتار KSC403تولید این های پدری و مادری و تولید بذر هیبرید ذرت شیرین 3

 زراعی باغی   1397 در ایستگاه تحقیقات گرگان در سطح یک هکتار این سورگوم و تولید بذر هیبرید سورگوم Bو  Aتولید و تکثیر  4

 زراعی باغی   1397 در ایستگاه تحقیقات گرگان مترمربع5000در سطح K3547ایزوله و تکثیراین ذرت  5



6 
گندم پرورش سوم، تن بذر  2700نظارت، کنترل، تهیه، بوجاری، ضدعفونی و فرآوری

 مادری و گواهی شده در استان از طریق شرکت دانش بنیان زیست فرایند تولید پایدار
 زراعی باغی   1397 در مزارع کشاورزان طرف قرارداد با شرکت هکتار 855در سطح

 بخش تحقیقاتی امتیاز تاریخ محل انجام شرح عنوان ردیف

 زراعی باغی   1397 ایستگاه عراقی محله های مختلف گندمدوم ارقام و ایندر طبقات پرورش اول و  تکثیر بذر گندم 7

 تولید بذر پرورشی ارقام دیم 8
تولید و تکثیر بذر ارقام گندم دیم )قابوس، کریم، کوهدشت و ...( در 

 3و رقم آفتاب در طبقه پرورش2طبقات پرورش
 زراعی باغی   3/1397 ایستگاه گنبد

 زراعی باغی   1397 ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد 6731بذر ماش این امید بخش  تکثیر بذر ماش 9

 زراعی باغی   1397 ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس کیلوگرم بذر پرورش یک رقم خرم )هزار سنبله( 200 تولید بذر جو دیم 10

 زراعی باغی   1397 ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس )هزار سنبله(کیلوگرم بذر پرورش یک رقم ماهور  200 تولید بذر جو دیم 11

 زراعی باغی   1397 ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس کیلوگرم بذر پرورش یک رقم بهدان )هزار سنبله( 200 تولید بذر جو دیم 12

 زراعی باغی   1397 ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس سنبله(کیلوگرم بذر پرورش یک رقم فردان )هزار  200 تولید بذر جو دیم 13

 زراعی باغی   1397 ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس کیاوگرم بذر پرورش دو خرم 2200 تولید بذر جو دیم 14

 زراعی باغی   1397 گنبدکاووسایستگاه تحقیقات کشاورزی  کیلو گرم بذر پرورش دو ماهور 1600 تولید بذر جو دیم 15

 تولید بذر پرورشی ارقام جو آبی 16
...( در  WB90-14تولید و تکثیر بذر ارقام جوآبی )صحرا، اکسین، 

 ، سه هکتار3و رقم جو صحرا طبقه پرورش2و1طبقات پرورش
3/1397 ایستگاه گنبد  زراعی باغی   

 زراعی باغی   1397 ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی چالکی هکتار 5/0  بهاره کلزاتکثیر و حفظ خلوص ژنتیکی این ها و ارقام  17

 زراعی باغی   1397 مرکز تحقیقات گلستان تکثیر طبقات مختلف نهال و بذر تکثیر طبقات مختلف نهال و بذر 18

 تجاري سازي بذر گواهی شده از رقم اصاح شده جدید

 نام متقاضی و همکاران تاریخ ثبت محل ثبت داخل/خارج كشور عنوان ردیف
مرجع تائید 

 كننده

سمت در ارتباط 
 با فعالیت 

نام واحد یا سازمان 
 بهره بردار

 بخش تحقیقاتی

 1997/ 06/ 02 داخل "بهشت"مشارکت در معرفی سورگوم علوفه ای رقم  1
علی رضا بهشتی؛ علی رضا صابری، محمدتقی 

 فیض بخش و مسعود ترابی

موسسه ثبت 
 سازمات تات

 زراعی باغی موزارت کشاورزی مجری

 تولید و تکثیر نهال

 بخش تحقیقاتی تاریخ محل انجام شرح عنوان ردیف

 زراعی باغی   مرکز تحقیقات گلستان تکثیر طبقات مختلف نهال تکثیر طبقات مختلف نهال 1

 آبخیزداریجنگلها، مراتع و  1397 ایستگاه چالکی   تولید نهال بلند بلوط مازو 2

 هاي علمی، كاربردي و نوینثبت ایده

 بخش تحقیقاتی امتیاز تاریخ محل ثبت شماره ثبت شرح عنوان ردیف



 جنگلها، مراتع و آبخیزداری   1397/ 9/ 25 - - جشنواره ایده ستاد توسعه فناوری های آب ، خشکسالی و ... طراحی سیستم آب شیرین کن خورشیدی 1



 103صفحه 

 

 1397سطح زیر كشت و میزان تولید بذور مختلف تولید سال 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1397واحد تحقیقات ثبت استان گلستان  سال  -گزارش آزمایشگاه كیفی بذر

 
 (   1397فعالیت مرتبط با تولید نهال و دریافت شناسه نهال )  سال 

 
 سال

 تعداد نهالستان تعداد شناسه درخواستی
 جمع فضاي باز فضاي بسته جمع فضاي باز فضاي بسته

1397 000/220 000/240 000/460 11 7 18 

 
 
 
 
 

 ماحظات میزان تولید)تن( سطح زیركشت)هکتار( محصول نام ردیف

 گندم 1

 22913/ 72 1/8425 آبی

 97تولید 

 62/17574 1/5998 دیم

 2776/ 88 9/950 آبی جو 2
 39/ 57 2/13 دیم

 43304/ 79 3/15387 جمع گندم و جو
 790/1918 7/1146 سویا 3
 240/660 647 پنبه 4
 030/26 8/15 باقا 5
 169/ 960 90 کلزا 6

  46079/ 81 8/17286 مجموع

 عنوان آزمایشگاه

وضعیت فعالیت 
 آمده عمل به آزمایشات نوع و تعداد نام محصول آزمایشگاه

 رطوبت خلوص قوه نامیه كل نمونه

 ثبت واحد بذر کیفی آزمایشگاه

 گلستان استان
 
 
 
 
 

 آنالیزکلی
 درصد تعیین

 رطوبت
 فیزیکی خلوص
 نامیه قوه

 وزن تعیین

 هزاردانه
 نمونه تهیه

 جهت اطمینان

 رزرو اتاق

دانه های 
 روغنی

 83 83 90 90 سویا

 113 113 130 130 پنبه
 - 28 34 34 کلزا

 - - 5 5 کنجد
 - - 1 1 آفتابگردان

 - - 1 1 فستوکا مرتعی
 - - 1 1 شبدر

 سبزی وصیفی
 - - 8 8 نخودفرنگی

 - - 1 1 کلم
 - - 2 2 خربزه

 غات
 4100 3850 1080 4400 گندم

 165 188 110 188 جو
 - - 2 2 ترتیکاله

 7 7 7 7 باقا
 4468 4269 1472 4837 جمع کل



 

 104صفحه 

 

 مركز رشد كشاورزي استان گلستان 97گزارش سال 

 فهرست اعضای شورای رشد مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 

 سمت در شورا مدرک علمی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی
 تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستانرئیس مرکز  استاد فیزیولوژِی دکتر ابوالفضل فرجی

 مدیر مرکز رشد و رئیس شورا مربی پژوهش زراعت مهندس محسن باقری
 معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استاد آبیاری دکتر علیرضا کیانی

 معاون پژوهشی مرکز تحقیقات دانشیار صنایع غذایی دکتر علیرضا قدس ولی
 رئیس مرکز آموزش کردکوی استادیار بیماری های گیاهی دکتر حجت اله ربانی نسب

 معاون علم وپارک و فناوری استادیار مدیریت دکتر عماد ایدانی
 مدیر صندوق بیمه محصوات کشاورزی استادیار زراعت دکتر امیر محتشم

 مدیر عامل صندوق حمایت از بخش کشاورزی کارشناس ارشد زراعت مهندس مهدی لوایی
 کارشناس خبره حوزه اقتصاد کارشناس ارشد مدیریت مهندس عباس اغنامی

 کارشناس خبره حوزه اقتصاد کارشناس ارشد زراعت مهندس سید جواد حسینی
 عضو شورا استادیار خاکشناسی دکتر محمد حسین ارزانش

 کشاورزی گلستانمعاون برنامه ریزی اقتصادی سازمان جهاد  دکترا مدیریت خانم دکتر جمشیدی
 

 شرکت در جلسه پارک و علم و فناوری استان با حضور دکتر صاحبکار خراسانی و شرکتهای دانش بنیان و هسته های فناور.  23/1/97

 آغاز بازسازی و نوسازی ساختمان مرکز رشد در ایستگاه چالکی با حضور رییس مرکز و معاونین.  5/2/97

 
 بازدید و ارزیابی هیاتی از صندوق شکوفایی سمنان از شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد که تسهیات دریافت کرده اند .  10/2/97

 
 ظارت و ارزیابی و تعیین کیفیت آموزش عالی استان از مرکز رشد.بازدیدگروه ارزیابی هیات ن  21/3/97
 حضور درجلسه معاونت پژو هشی جهت واگذاری سیب زمینی شیرین به یکی از شرکتهای فن آور استان    10/6/97
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تخاب شرکت دانش بنیان ایده شرکت در سیزدهمین جشنواره  تعاونی های  برتر ا ستان در سالن جلسات  ساختمان تامین اجتماعی و ان  11/6/97
 سازان سبز گلستان بعنوان تعاونی برتر و دریافت لوح تقدیر و جوایز از جشنواره .

 
 حضور شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در اتاق بازرگانی استان .  14/6/97
شرکت در جلسه مدیران مرکز رشد استان در ساختمان علم و فناوری استان به منظور تبادل نظر حضور شرکتها و هسته ها و واحدهای   15/6/97

  فناور در جشنواره ها و نمایشگاه ها ی در مورد ایده های فناورانه و توسعه و تجاری سازی فناوری و فروش محصوات شرکتهای دانش بنیان .
شرکت در جلسه هوشمند سازی بخش کشاورزی با حضور دکتر حسام رییس پار ک علم  و فناوری استان و امیری اریجانی مدیر کل ترویج   5/8/97

 سازمان تحقیقات و دکتر جعفری مدیر عامل هسته فناور در هوشمند سازی .

 
 

یر کل تجاری سازی و فناوری سازمان تحقیقات ودکتر علیپور معاون ایشان افتتاح ساختمان جدید مرکز رشد با حضور آقایان دکتر ولدان مد  20/8/97
 و دکتر فرجی ریاست مرکز تحقیقات .
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 و همچنین بازدید این  هیات  از طرح تولید تمشک یکی از شرکتهای فناور در ایستگاه باغبانی توسکستان  20/8/97
   .جهت عقد قرارداد واگذاری رویالیتی کلزا رقم دلگان با موسسه اصاح و تهیه نهال و بذرحضور شرکت دانش بنیان ایده سازان سبز گلستان  6/9/7و5

برگزاری جلسه با شرکتهای دانش بنیان واحدهای فناور و هسته های فناور در سالن مرکز رشد به منظور حل مشکات واحدهای فناور و   21/9/97
 فع مشکل فروش محصوات تولید شده .  حضور پر رنگ تر در نمایشگاهها و جشنواره ها و ر

 
 

شرکت در مراسم واگذاری ارقام زراعی و رونمایی دورقم پنبه در سالن جلسات سازمان تحقیقات با حضور ریاست محترم سازمان و نماینده   15/11/97
 شرکت دانش بنیان ایده سازان سبز گلستان .ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و دیگر مدعوین محترم و  واگذاری کلزا رقم دلگان به 

 



 

 107صفحه 

 

 

 
 

 : شرکت در گارگاه آموزشی نحوه جستجو، طبقه بندی و داوری اختراع 08/12/97
 برگزار کننده: پارک علم و فناوری گلستان

 مدرس: مهرداد الیاسی مسئول ثبت اختراعات کشور
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 3 4 3 4 4 5 5 2 فاطمه شیخ 1
 3 6 5 - 2 4 3 3 محمد تقی فیض بخش 2
 3 6 7 1 5 6 6 4 علیرضا صابری 3
 - 2 1 - 3 1 3 4 مینا غزاییان 4
 - 1 1 - - 1 1 1 شهربانو وکیلی 5
 2 6 15 - 4 4 5 6 شهریار کیا 6
 1 4 3 - - - 3 1 کمال پیغامزاده 7
 1 10 12 1 5 6 7 5 محسن باقری 8
 - 2 5 - - - 1 5 حسین فریدونی 9
 - 4 1 - - - - 9 افشین مساوات 10
 - 3 12 1 1 1 3 8 محمد علی دهقان 11
 1 3 2 2 5 3 4 5 حبیب اله سوقی 12
 - - 3  3 - 1 - حمیدرضا صادق نژاد 13
 - - 5 - 1 - 1 - محمد حسین رزاقی 14
 1 5 1 *برنامه کشاورزی و توسعه 3 4 6 4 مریم غزائیان 15
 1 4 4 - 8 3 5 5 یونس محمدنژاد 16
 - 5 6 - 5 8 10 3 محمد صاحی فراهی 17
 -  4 - 4 1 5 3 کلثوم عبداللهی 18
 - 2 3 - 5 1 4 3 مریم سبطی 19
 - 2 3 - 2 - 2 2 عبدالعلی شهرام 20
 - 4 4 - 6 4 6 5 محمد حسن ارزانش 21
 - 2 3 - 2 - 4 3 محمدرضا پهلوان راد 22
 - مورد2 مورد 2 - - - مورد 2 - غامرضا شاهینی 23
 2 6 10 - - 1 4 5 سید علی حسینی 24
 - - 6 - - - 2 2 لطف ا.. پارسایی 25
 - - 2 - - - - - فرج اه شربتی 26
 - - 2 - - - - - مقصودلواسماعیل  27
 - - 2 - - - - - اراز محمد مفیدی خواجه 28
 - - 2 - - - - - محمد رضا پارسامهر 29
 - - 5 - - - - 2 اسدا... کریمی دوست 30
 - - 2 - - - - - کریم مقصودلو 31
 - - 2 - - - - 1 غامعلی غامی 32
 - - 3 - - - - - حسین قربانی 33
 - - 1 - - - - - فداییفاطمه  34
 - - 6 - - - - - سیپیده زوار 35
   3      محمد علی دری 36
   1      غامرضا ناصری 37
         حسین عیسایی 38
   4      محمد علی صلبی 39
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 1397آبان / گلستانجدول شركت هاي دانش بنیان و هسته هاي فناور مستقر در مركز رشد كشاورزي و منابع طبیعی استان 
 

 شماره تماس حوزه كاري وضعیت دانش بنیان/هسته سال ورود مدیرعامل عنوان شركت ردیف
 09117001150 تولید کودهای زیستی و آلی استقرار دانش بنیان 1393 محمدحسین ارزانش شرکت دانش بنیان تمیشه 1

 09113716489 تولید بذور با کیفیت باا استقرار دانش بنیان 1393 محسن باقری ایده سازان سبز گلستان 2

 09112757006 با کوپوارو تکثیر انبوه ملکه زنبور عسل استقرار دانش بنیان 1394 سیده مهسا ره انجام مه آسا نقش گلستان 3

 09111773004 باغی،زینتی و داروییتولید پایه های  استقرار دانش بنیان 1393 سید ابراهیم حسینی کشت بافت گیاهی هیرکان 4
 09111750148 روغن زیتون آنزیمی استقرار دانش بنیان 1393 علیرضا قدس ولی ایده پردازان هیرکان 5

 09117514346 تولید گیاهان زینتی با پیوند جانبی با هورمون استقرار هسته 1395 کمال پیغام زاده سبز گستر نوین گلستان 6

 09113772737 اصاح گوسفند رومانوف روش اپراسکوپی استقرار هسته 1394 محمد حسام پرور کوهستان شاهکوهبه نژاد  7

 09112790541 توسعه رقم کریم برای اراضی نیمه آبی استقرار هسته 1395 حسن قوجق کیمیا زیست صحرا 8

 09339172249 تولید بچه ماهی خاویاری ارویک روزه استقرار هسته 1394 محمد رضا قلی نژاد هم اندیشان نوین طرح گلستان 9

 09111712652 تولید شفیره عقیم جهت مبارزه با کرم گلوگاه انار استقرار هسته 1395 تقی نظرعباسی پرتو الکترون کیمیا 10

 09111776853 تولی بذر و الیاف پنبه استقرار هسته 1395 عمران عالیشاه فرآوران بذر و الیاف پنبه 11

 09113751157 تکثیر، تولید و فناوری گیاه دارویی و گل مغربی استقرار هسته 1396 شهبازی هسته فناور 12

 09120592467 پرورش و تولید گوسفند پر بازده استقرار هسته 1396 رامین چنگیزی بنیاد تعاون زندانیان گلستان 13

شناسایی و استخراج مواد اصاح کننده و تثبیت  استقرار هسته 1396 غامرضا رهبر هسته فناور 14
 09172461360 شن های روان

 09366795707 ساخت ماشین گلدان ساز استقرار هسته 1396 شهرام نوروزیه هسته فناور هیرکان 15

 09111718920 خشبی نیمه قلمه با زیتون رویشی تکثیر خروج موفق هسته 1394 صفرقلی خواجه تولید و توسعه رستاک هیرکان 16

 09113714458 تولید اسفرزه  وسایر گیاهان دارویی خروج موفق هسته 1393 ناصر باقرانی پایدار کشت آریا 17

تولید  نهال زیتون سالم و اصیل بر اساس  خروج موفق هسته 1394 محمد رضا صناعی سبز بوم گستر گلستان 18
 EPPO)) 09124169367استاندارد اتحادیه اروپا 

 09115401460 غذایی متوازن دامبکارگیری استرا در جیره خروج موفق هسته 1394 رضا کمالی پویندگان دانش سبز هیرکان 19

 - ارتقای تولید و فرآوری بذر پنبه ناموفقخروج  هسته 1395 سجیعه روشنی یساقی تکنوسپید دانه گلستان 20

 - ساخت کودهای میکرو فروسترن ناجی خروج ناموفق هسته 1394 اسد ... اسامی شرکت انرژی ساز دقیق 21
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 واحد تجاري سازي تحقیقات و انتقال یافته ها

 مشخصات دستاوردهاي تحقیقاتی قابل تجاري سازي استان گلستانجدول 
 طرح سال فناوري همکاران مجریان مجري مسئول عنوان ردیف

 عبدالرحیم نظری مفید آبادیعلی جعفری   های عاری از عوامل آلودگیتکثیر غده 1
1397 
 ندارد 1396

 1396  مفیدآبادیعلی جعفری  - های خوراکی و داروییتولیداسپان قارچ  2
1395 

 ندارد

3 
تکثیر در سطح تجاری گیاه استویا از طریق 

 عبدالرحیم نظری، منصوره کمندلو علی جعفری مفیدآبادی - کشت بافت
1395 
1394 

 ندارد

 محمد حسین ارزانش - کود بیولوژیک گندم برای اراضی شور تولید 4
علی ، غامحسین پیل آرام، مریم غزائیان،مریم سبطی

 نصراه عقیلی، آخوندی
1390 
1389 

 دارد

5 
بیولوژیک گندم برای اراضی  کود تولید

 خشک
 محمد حسین ارزانش -

غامحسین پیل ، مریم غزائیان،مریم سبطی
 نصراه عقیلی ،علی آخوندی، آرام

1393 
1390 

 دارد

 - تولید کود بیولوژیک کلزا 6
نوریه بنی ، محمد حسین ارزانش

 محسن علمایی ،گارقادرین، عقیل

فریبا ، غامحسین پیل آرام، علی آخوندی
 نصراه عقیلی، یغمایی

1390 
1389 

 دارد

 - کود بیولوژیک برنج تولید 7
اطمه رجب ف، محمد حسین ارزانش

        ،ام لیا خسروی ، زاده
 محسن علمایی

فریبا ، غامحسین پیل آرام، علی آخوندی
 نصراه عقیلی ،یغمایی

1390 
1389 

 دارد

8 
کود زیستی ریزوبیومی برای باقا  تولید

 تحت تنش خشکی

محمدحسین 
 ارزانش

اسماعیل ، محمد حسین ارزانش
حمیدرضا ، علی چراتی، اسدی

 نفیسه  مسگریان،ذبیحی

فریبا ، غامحسین پیل آرام، علی آخوندی
 فاطمه شیخ، نصراه عقیلی، یغمایی

1393 
1390 

 دارد

9 
پتانسیل  تولیدکود بیولوژیک پتاسیمی با استفاده

 های بومی حل کننده سیلیکاتباکتری
- 

جعفر ، محمد حسین ارزانش
 درج در

 اکرم فرشادی فر، علی آجودانی فر
1390 
1389 

 دارد

 
 1397لیست سخنرانی هاي هفته پژوهش سال 

 
 تاریخ ارائه بخش / واحد عنوان سخنرانی ردیف

 97-09-24 محمد کاظم یوسفی کاریکایی علوم دامی استفاده از هورمون در پرورش مرغ گوشتی از عمل تا واقعیت 1

 97-09-24 معصومه یونس آبادی گیاه پزشکی کنترل علف هرز در خشکه کاری برنج 2

 97-09-24 محمد تقی مبشری گیاه پزشکی آشنایی با مگس مدیترانه و روش های مدیریت و کنترل آن 3

 97-09-24 سمیرا شاملی گیاه پزشکی های انتقال و پایداری در ویروس های گیاهیمکانیزم 4

 97-09-26 حجت اه ربانی نسب  گیاه پزشکی شناسایی بیماری اسکب انار در استان گلستان 5

 97-09-26 شاهکوییثمانه ملک  گیاه پزشکی بررسی نوسانات جمعیت کرم گلوگاه انار در استان گلستان 6

 97-09-26 سپیده زوار جنگلها، مراتع و آبخیزداری جایگاه شیرین بیان در استان گلستان 7

 97-09-26 حسین قربانی جنگلها، مراتع و آبخیزداری نقش و اهمیت خشکدار در جنگل 8

9 
حفاظتی ) به همراه گزارشی از کنگره بین خاک های سالم با سیستم های کشاورزی 

 المللی در کشور اسپانیا(
 97-09-27 محمد اسمعیل اسدی فنی و مهندسی

 97-09-27 محمدرضا پهلوان راد خاک و آب نقشه برداری رقومی خاک 10

 97-09-27 مریم سبطی خاک و آب اثر تغییر اقلیم بر کشاورزی و محیط زیست 11

 97-09-27 محمدحسین ارزانش خاک و آب غنی کننده های خاک 12

13 
)مطالعه مورد حوزه آبخیز بررسی نقش مدیریت کاربری اراضی در حفاظت خاک

 سدوشمگیر(
 97-09-28 محمدرضا پارسامهر جنگلها، مراتع و آبخیزداری

 97-09-28 محمد علی دهقان زراعی و باغی ها در طرح نظام نوین ترویج کشاورزیدستاوردها و چالش 14

 97-09-28 علیرضا صابری زراعی و باغی اهمیت توسعه آنتولید چغندر در گلستان و  15

 97-09-01 رمضانعلی مایی دفتر نمایندگی ولی فقیه ضرورت حفظ منابع کشاورزی از دیدگاه اسام 16

 97-09-01 محمدعلی آقاجانی نسب آموزش "ذکر "افزار قرآنیآشنایی با نرم 17
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 مزرعهبرگزاري روز 
 تاریخ مکان عنوان ردیف

 1397خرداد ماه  29سه شنبه  ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  گنبد روز مزرعه ی چغندرقند 1

 1397اردیبهشت  25سه شنبه  ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  گنبد روز مزرعه ی گندم دیم 2

 1397اردیبهشت  25سه شنبه  تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  گنبدایستگاه  روز مزرعه ی نخود دیم 3

 1397اردیبهشت  18سه شنبه  ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روز مزرعه ی غات آبی 4

 1397اردیبهشت ماه  3دوشنبه  ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روز مزرعه ی باقا 5

 1397فروردین  20دوشنبه  ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مزرعه ی کلزاروز  6

 1397فروردین ماه16شنبه شهر سرخنکاته (PVS)های جدید باقا انتخاب مشارکتی این 7

 1397اردیبهشت ماه5چهارشنبه شهرستان گنبد مدیریت بهینه مزرعه جو در سایت الگویی تولیدی ترویجی جو آبی 8

 1397فروردین ماه22چهارشنبه شهر سرخنکاته برنامه ترویجی هفته انتقال یافته های تحقیقاتی سیب زمینی 9

 
 1397دوره آموزشی برگزار شده در سال

 تاریخ پایان تاریخ شروع مدت عنوان دوره ردیف
تعداد 

 فراگیران
 نفر روز روز

نفر 
 ساعت

 600 100 2 50 26/04/1397 25/04/1397 12 سرمازدگی محصوات کشاورزی و روش های مدیریت تنش سرماتنش سرما و  1

 R 24 19/10/1397 26/10/1397 35 4 140 840آشنایی با نرم افزار آماری  2

 198 33 1 33 12/12/1397 12/12/1397 6 روش های سنتی و مدرن تهیه و ارئه محتواهای ترویجی از تحقیقات کشاورزی 3

 594 99 3 33 17/12/1397 06/11/1397 18 خاکورزی حفاظتی 4

 342 57 3 19 23/05/1397 21/05/1397 18 اصول دیم کاری حبوبات 5

 624 78 2 39 04/10/1397 01/10/1397 16 کشاورزی پایدار و دقیق 6

 612 102 3 34 1397/11/11 09/11/1397 18 شناسایی و کنترل علفهای هرز مزارع گندم، جو، ذرت و سویا 7

 720 120 3 40 19/10/1397 17/10/1397 18 شاخص های مهم کلزا در فرایند یاداشت برداری 8

 288 48 3 16 1397/12/01 1397/11/29 18 به نژادی باقا 9

 666 111 3 37 14/08/1397 07/08/1397 18 اهمیت کشت باقا و آشنایی با کاشت ، داشت و برداشت باقا 10

 252 42 1 42 01/11/1397 01/11/1397 6 بهره وری و ردپای مصرف آب در حبوبات 11

 260 26 1 26 08/11/1397 07/11/1397 10 اصول و مبانی کشاورزی حفاظتی 12

 12 02/11/1397 03/11/1397 23 2 46 276 (Welfare)ارزیابی آسایش در گاوهای شیری  13

 304 38 2 19 12/10/1397 10/10/1397 16 در گاو شیری( LocomotionScoring)ارزیابی حرکت  14

 264 44 1 44 03/04/1397 03/04/1397 6 استفاده از فراتحلیل در آزمایشات کشاورزی 15

 144 18 1 18 30/11/1397 30/11/1397 8 استراتژی و مدیریت تغذیه مرغ مادر گوشتی 16

 384 64 2 32 19/06/1397 12/06/1397 12 مدیریت فرآیند پرورش، تولید و ثبت رکورد مرغ مادر و جوجه گوشتی 17

 228 38 1 38 18/04/1397 18/04/1397 6 بررسی تاثیر قرق در وضعیت و گرایش مراتع مراوه تپه 18

19 
مراتع استان انتقال یافته و دستورالعمل نحوه کاشت گیاه مرتعی دانه برنجی در 

 198 33 1 33 13/06/1397 13/06/1397 6 گلستان وایران

 216 27 1 27 30/03/1397 30/03/1397 8 آشنایی با آئین نامه ترفیع و ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی سازمان 20

 816 102 2 51 12/09/1397 10/09/1397 16 روش ارائه مطالب علمی و فنی و اصول تهیه پاورپوینت 21

 444 74 2 37 18/10/1397 16/10/1397 12 (2سطح)پاورپوینت  22

 208 26 2 13 06/09/1397 04/09/1397 16 خشکه کاری برنج 23

 400 50 2 25 14/08/1397 09/07/1397 16 کار با رباتیک در کشاورزی 24

 128 16 1 16 12/10/1397 12/10/1397 8 آتش نشانی و اطفای حریق 25

 306 51 3 17 07/08/1397 05/08/1397 18 آموزش تسهیلگری 26
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 ، فعالیتهاي ترویجی ، فعالیتهاي اطاع رسانی برگزاري جلسه
 

 سال موضوع ردیف

 1397 جلسه هم اندیشی کارشناسان خبره 1

 1397 گزارش فنی محققین معین مرکز128 گرد آوری 2

 1397 دوره/کارگاه آموزشی  اجرا شده 26انجام ارائه گزارش به روابط عمومی مرکز برای  3

 1397 گزارش فنی واصله از محققین معین 128ارائه گزارش به روابط عمومی مرکز برای انجام  4

   
 (  ITواحد)اهم فعالیتها وعملکرد یکساله اداره فناوري اطاعات 

 تعداد IT , NETWORK شرح اقدامات واحد  ردیف

 610 سایتعنوان خبری در  1

 3 های فنیدرج دستورالعمل 2

 7 درج دستاوردهای پژوهشی 3

 52 وارد کردن حدیث هفته در سایت در حوزه شورای فرهنگی مرکز 4

5 
سامانه مجله ترویجی راه اندازی  -2  ریزی استان( در سایتراه اندازی سامانه سیمابر )سامانه یکپارچه مدیریت آمار و برنامه-1:   راه اندازی سامانه ها

 گیاهان دانه روغنی در سایت
2 

 10 وارد کردن بیش از دهها اطاعات و اطاع رسانی در سایت 6

 30 بروز رسانی بعضی از صفحات سایت 7

 از شرکت آسیاتک  to point pointبصورت    40Mبه تا   4Mارتقاء پهنای باند اینترنت مرکزاز  8

 وآنتی ویروس  kerio controlارسالی از سازمان تحقیقات وراه اندازی سرور قدیمی به عنوان ماشین مجازی برای  HPانتقال سرور اتوماسیون از سرور قدیمی به سرور جدید  9

 IPNETبی سیم شرکت   40Mشرکت مخابرات به  2Mارتقاء اینترنت مرکزآموزش کردکوی از 10

 ده ازاینترنت وکنترل کاربران در مرکز آموزش کردکویاعمال محدودیت استفا 11

 درخواست وخرید اینترنت برای مرکز رشد واقع در ایستگاه چالکی وانتقال دکل از مرکز کردکوی به این محل 12

 همکاران سیستمشرکت در کارگروه تخصصی راهبری اتوماسیون اداری جهت تصمیم گیری انتقال اتوماسیون از شرکت پیوست به شرکت  13

 اتمام مراحل طرح تانوما شرکت مخابرات)فیبر تا محل رک بخش گیاهپزشکی رسیده فقط کافیست به زیر ساخت فیبر موجود اتصال پیداکند( 14

 97راه اندازی وارتقاء اینترنت وشبکه مرکز آموزش حاجی کریمی به اینترنت آسیاتک در پی جابجایی به محل جدید در تابستان  15

16 
دستگاه 150)انواع سوییچ،آنتی ویروس(،سخت افزار)شامل تعداد LAN،وبی سیم( ،شبکهADSL،LTEمورد مشخصات اینترنت)اعم از 9تکمیل اطاعات مربوط به

 دستگاه تبلت(ونیروی انسانی اعم از موجود ومورد نیاز در پایگاه آماری فناوری اطاعات سازمان تحقیقات4دستگاه لب تاپ و6رایانه،

17 
 مخابرات. adslبه جای اینترنت برای ایستگاه گنبد    (LTE)مشاوره وتاش جهت برقراری اینترنت پرسرعت وبا کیفیت 

 درخواست آنتی ویروس ایسنس دار از سازمان تحقیقات

 آموزش حاجی کریمی جهت بهره مندی از اینترنت،آنتی ویروس واتوماسیون اداری تحت شبکه مرکزوایجاد تانل بین ستاد مرکز  18

 تجهیزات جهت بهره مندی از شبکه فیبر مرکز واتصال به فیبر مخابرات)طرح تانوما(تقاضای تهیه تجهیزات فیبر نظیر سوییچ وکابل شبکه و سایر  19

 (BitDefender)ازروی سرورهاوسیستمهای مرکزوهماهنگی با سازمان تحقیقاتونصب آنتی ویروس جدید (Kaspersky)حذف آنتی ویروس قبلی    20

 مرکز آموزشکردکوی وحاجی کریمیراه اندازی سرور کریو کنترلروسرور آنتی ویروس برای  21

 سیستم اعم از چاپگر وکیس کامپیوترواسکنرونصب درایور مربوطه63تعمیر وتعویض قطعات سخت افزاری وعیب یابی حدود 22

 نصب ویندوز ونرم افزارهای مربوطه برروی تقریبا تمامی سیستمهای مرکز 23

سازمان تحقیقات در  ارائه پیشنهاد انتقال شبکه مرکز از روی وایرلس برروی بسترفیبر نوری وارائه درخواست تجهیزات سخت افزاری با مشخصات کامل مورد نیازبه 24
 خصوص طرح پیشنهادی 

 مرکز با کابل کشی وایجاد نود جدید برای همکاران جدیدالورود LANگسترش شبکه  25

 آموزشی مدیریت اتوماسیون اداری واقع در شرکت پیوستشرکت در دوره  26

 پشتیبانی وراهبری اتوماسیون اداری پیوست 27
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 گلستان استان آموزش و تحقیقات مركز در كشور 1 منطقه معین محققان گردهمایی آیین برگزاري

 

کشور با حضور دکتر  1در راستای ارزیابی و اصاح و ارتقای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی، آیین گردهمایی محققان معین منطقه 
و  اسکندر زند معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر کاظم خاوازی معاون ترویج سازمان ،روسای مراکز تحقیقات

دکترمختارمهاجر   ،1، روسای سازمان های جهاد کشاورزی چندین استان، اعضای شورای تحقیقات استان، مدیران ترویج منطقه  1آموزش منطقه 
ل رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان به همراه معاونان و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها و مروجام مسول پهنه استان، دکترابوالفض

قیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و معاونان و پژوهشگران این مرکز و جمع کثیری از محققان و مروجان فرجی رییس مرکز تح
به میزبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در محل واحد آموزش شهید روحانی  97فروردین  29کشور در تاریخ  1منطقه 

 .ر شدفرد شهرستان کردکوی برگزا

ده در این آیین که پس از جمع بندی نظرات و پیشنهادت روسای مراکز منطقه و دبیران محققان و مروجان معین و معاونان پژوهشی منطقه انجام ش
نتایج تحقیقاتی ما تا امروز توانسته ایم : در قالب سخنرانی های مختلف ارایه شد در بخش نخست این نشست دکتر زند در بخشی از سخنان خود گفت

 .را با هدف ارتقای دانش فنی از طریق محققان و مروجان به کشاورزان منتقل کنیم

امروز اولویت ما رفع نیاز قشر زحمت کش کشاورز و : نقش محققین معین را در خصوص مدیریت دانش فنی بسیار مهم خواند و افزود  دکتر زند
 .توانمند کردن این عزیزان است

انتظار از پژوهشگران و مروجان این است که نیازهای هر استان را : ییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه گفت معاون وزیر و ر
 . در خصوص انتقال یافته ها مشخص کنند و روی آن کار کارشناسی انجام دهندتا در نهایت به لحاظ کمی و کیفی تولید را تقویت کنیم

امروز انتقال دانش به روز به بهره برداران از : وی افزود. بر کشاورزی بسیار موثرند  و انسانی  بیعی تحت عنوان عوامل پایهعوامل ط: دکتر زند گفت
 .طریق محققان و مروجان بخش کشاورزی بسیار مهم است

ندگی بخش عظیمی از مردم تاثیرگذار بخش کشاورزی در ز : دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان نیز در سخنانی گفت 
امروز کشاورزی بدون علم حرفی برای گفتن نداردو اگر  : وی افزود. است و توسعه و یا عدم توسعه یافتگی آن نقش مهمی در زندگی کشاورزان دارد

رییس سازمان  .فته ها و دانش فنی را داشته باشیمقرار باشد توسعه ی پایدار و امنیت غذایی محقق شود باید بتوانیم به روز باشیم و توانایی انتقال یا
ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان و پایه های کشاورزی امروز می تواند نقش موثری : گفت  جهاد کشاورزی استان گلستان

 .قش انکارناپذیر محققان و مروجان کشاورزی تاکید کرددکتر مهاجر در پایان سخنانش بر ن .در بهبود شرایط زندگی بهره برداران بخش داشته باشد

خصوص جایگاه و مشکات   و رییس مرکز تحقیقات آموزش و منابع طبیعی استان گلستان در 1دکتر فرجی دبیر مراکز تحقیقات آموزش منطقه 
وجود اراضی خرد و وسعت کم اراضی در استان های شمالی و تنوع بسیار زیاد   : حوزه کاری تحقیقات و ترویج در استان های منطقه یک کشور گفت

 .محصوات زراعی و باغی و تنوع اقلیمی از مشکات و چالش های مهم بخش تحقیقات و ترویج است

قش موثر محققان معین و ارتباط نزدیک با کارشناسان و بهره برداران و مشارکت بیشترآنان در انتقال دانش فنی سخن وی در ادامه در خصوص ن
 .و سپس به مقایسه ی عملکرد گندم آبی و سویا و عملکرد زارعین برتر استان گلستان پرداخت. گفت



 

 114صفحه 

 

رات محققان منطقه را ارایه داد پس از ایشان دکتر بهادری دبیر مروجان در ادامه دکتر محمد علی دهقان دبیر محققان معین منطقه جمع بندی نظ
در ادامه آقای علی قلی ایمانی از کشاورزان پیشرو استان گلستان و رییس بنیاد گندمکاران ایران  .معین نظرات طرح شده مروجان منطقه را ارایه داد

جان مسول پهنه های تولیدی، محققان معین پهنه و کشاورزان در قالب طرح نظام ،توفیقات بدست آمده در تولید را حاصل تعامل بسیار خوب مرو
 .نوین ترویج دانست

-ترویج-آبزیان، مدیران جهاد کشاورزی-طیور-آب و سامانه های آبیاری، زراعت، باغبانی، دام: کارگروه 6در بخش دوم برنامه نیز حاضران در قالب 
 .اکز در نشست تخصصی حضور یافته و دیدگاه ها و نظرات خود را جمع بندی نمودندروجان پهنه و مسئوان روابط عمومی مرم

مختلف در بخش بعد از ظهر نیز ابتدا پس از حضور گروهی از مدیران مربوطه در جایگاه پنل، حاضران دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را در موضوعات 
ام دادند و در انتهای برنامه با حضور دکتر کاظم خاوازی معاون ترویج سازمان در جایگاه ارایه نمودند و اعضای پنل نیز جمع بندی این بخش را انج

 .نقطه نظرات خود را خصوص طرح ها، پیشنهادات و نقاط ضعف و قوت طرح، با توجه به صحبت های ارایه شده بیان نمود
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 دامی علوم تحقیقاتی هاي طرح از زند دكتر بازدید

 
دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر خود به استان گلستان و در راستای 

کشور، از طرح های در حال اجرا بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  1گردهمایی محققان معین منطقه 
 .بازدید به عمل آوردند 97فروردین  29تاریخ استان گلستان در 

دکتر موسوی : ر این برنامه که با حضور دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به اتفاق هیات همراهد
س سازمان جهادکشاورزی استان و دکتر ابوالفضل مسول هماهنگی امور مراکز تحقیقاتی،آموزشی و مدیریت ترویج استان ها، دکتر مختار مهاجر ریی

فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان ایشان انجام شد با حضور در سایت پژوهشی علوم دامی از طرح های 
حوزه را دکتر مهاجر و دکتر فرجی تحقیقاتی مرکز و پروژهای دانشجویی در سطح دکتری و کارشناس ارشد بازدید بعمل آوردند و توضیحات این 

 .ارایه نمودند

 مركز عمرانی هاي طرح روند از زند دكتر بازدید

دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر خود به استان گلستان از روند طرح 
 .بازدید به عمل آورد 97فروردین 29های عمرانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در تاریخ 

 

بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که دکتر اسکندر به گزارش روابط عمومی و روابط 
دکتر موسوی مسول هماهنگی امور مراکز تحقیقاتی،آموزشی : زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به اتفاق هیات همراه

ر مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان، دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مدیریت ترویج استان ها، دکتر مختا
، و منابع طبیعی گلستان و دکتر علیرضا قدس ولی معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی ایشان انجام شد ابتدا دکتر فرجی در سخنانی ضمن خوش آمد

بهسازی ساختمان های مختلف مرکز از جمله بخش های تحقیقاتی و میهمانسراها را ارایه نمود و در ادامه  خاصه ای از روند برنامه های بازسازی و
 از برنامه ها و پروژه های در حال اجرا بازدید بعمل آوردند
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 گلستان استاندار با خاوازي دكتر و زند دكتر دیدار

 
ر دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان حضور در استان با دکتر سید مناف هاشمی استاندا

 .دیدار نمود 97فروردین  29گلستان در تاریخ 

کتر سید کریم موسوی مسئول هماهنگی امور در این برنامه که با دکترکاظم خاوازی معاون ترویج سازمان تحقیقات وآموزش وترویج کشاورزی، د
قیقات مراکز تحقیقاتی ،آموزشی ومدیریت ترویج استانها، دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، دکترابوالفضل فرجی رییس مرکز تح

آقایی رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر قربانعلی روشنی رییس موسسه پنبه کشور، و دکتر 
زی داخلی انجام شد ابتدا دکتر زند ضمن معرفی سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی، برنامه ها و موضوعات مرتبط و سیاست های جهاد کشاور

هاشمی ضمن قدردانی از برنامه های انجام شده، نقطه نظرات و در ادامه دکتر . در این حوزه و برنامه نظام نوین ترویج را برای ایشان تشریح نمود
 .دیدگاههای خود را در موضوعات کشاورزی استان بیان نمود

 و تحقیقات مركز در كشور 1 منطقه آموزش و تحقیقات مراكز عمومی روابط مسوان 97 سال جلسه نخستین برگزاري
 گلستان آموزش

 
ومی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی منطقه یک کشور، ضمن بررسی برنامه های سال مسووان روابط عم 1397در جلسه سال 

 .جاری روابط عمومی های تابعه، بر حضور شایسته و فعال اعضای این گروه تاکید شد



 

 117صفحه 

 

 29نخستین جلسه هماهنگی سال جدید مسئوان روابط عمومی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی منطقه یک کشور، در تاریخ  
به میزبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در محل واحد آموزش شهید روحانی فرد شهرستان  97فروردین 

در این نشست که با هدف تبیین برنامه ریزی سالجاری انجام شد، ابتدا مهندس محمدحسن پناه مسول روابط عمومی این مرکز  .کردکوی برگزار شد
 .و دبیر روابط عمومی منطقه، ضمن شادباش سال نو و خدا قوت برنامه های سال پیش، سخنان خود را ارایه نمود

و برگزاری نشست ها و نمایشگاه ها و  97پیشنهادات خود را در خصوص حضور فعال در سال  در ادامه مسوان روابط عمومی منطقه نقطه نظرات و
 .دوره های آموزشی و همچنین پیگیری برنامه ها در سطح روابط عمومی سازمان و سایر برنامه های این حوزه بیان نمودند

 
 خاوازي دكتر حضور با گلستان آموزش و تحقیقات مركز عمرانی هاي پروژه متمركز افتتاح

 
پروژه عمرانی مرکز  8 دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر خود به استان گلستان

 .افتتاح و به بهره برداری رساند 1397 اسفند 25 تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان را در تاریخ شنبه

اون به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که دکتر کاظم خاوازی مع
ین دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری، حجت ااسام والمسلم :وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به اتفاق هیات همراه

دکتر زارع فیض آبادی مشاور و مهندس قدسی مسول هماهنگی استان های سازمان، دکتر  سعیدیان مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان،
بازسازی کامل ایستگاه  :فرجی رییس مرکز، معاونان ایشان و گروهی از همکاران و پژوهشگران این مرکز برگزار شد چندین پروژه عمرانی شامل

بازسازی کامل ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان، جاده   ، .…  قات چالکی، شامل مرکز رشد، ساختمان اداری، نگهبانی، سایت علوم دامی وتحقی
سوئیت  9 بازسازی کامل و تجهیز مجموعه مامورسراهای مرکز با ظرفیت  ،.. ورودی ایستگاه، جاده بین مزارع، ساختمان اداری، نگهبانی و

سالن ) نفر 60 بازسازی بخش های علوم دامی، منابع طبیعی و گیاهپزشکی و آزمایشگاه فنی مهندسی، ایجاد سالن جلسات با ظرفیت  ،تخت 70 و
ایجاد پارکینگ ستاد مرکز، ساختمان نگهبانی، نمازخانه، اتاق ویدئوکنفرانس، ایجاد انبار ژرم پاسم برای نگهداری بذور پرورشی   ،(دکتر جعفر ارشاد

تخت و ایجاد گلخانه آموزشی واحدآموزشی شهید روحانی فرد کردکوی را  80 غات در گنبد و چاه گنبد و بازسازی و تجهیز مامورسراها به ظرفیت
 . به بهره برداری رساندندافتتاح و 
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 گلستان آموزش و تحقیقات مركز در تحقیقات سازمان فناوري و پژوهش معاون دست به نهال غرس

 

کز دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر به استان گلستان و در حاشیه افتتاح متمر
 .های عمرانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی گلستان و به مناسبت هفته منابع طبیعی، کاشت نهالی را به یادگار انجام دادپروژه

آبادی دکتر زارع فیض  با حضور دکتر خاوازی، حجت ااسام والمسلمین سعیدیان مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان، ، در این برنامه که
دکتر  مشاور و مهندس قدسی مسول هماهنگی استان های سازمان، دکتر فرجی رییس مرکز، معاونان ایشان و گروهی از همکاران و میهمانان انجام شد

را  خاوازی در قطعه ویژه زراعت چوب از فضای سبز مرکز که به تازگی طراحی و مهندسی شده است اقدام به غرس نهال نموده و این ایام شریف
 . گرامی داشتند

 
 گرگان محله عراقی تحقیقات ایستگاه پژوهشی دستاوردهاي و ها طرح گنجینه از خاوازي دكتر بازدید

 
 دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر خود به استان گلستان از مزارع تحقیقاتی و

های تحقیقاتی کلزا، دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بویژه از پروژه و طرحبخشی از گنجینه 
 .بازدید به عمل آورد 1397اسفند  25در تاریخ شنبه ( گرگان)باقا و گندم در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله 
دکتر رسول زارع معاون  :یر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به اتفاق هیات همراهدر این برنامه که دکتر کاظم خاوازی معاون وز

دکتر زارع فیض آبادی مشاور و مهندس قدسی  پژوهش و فناوری، حجت ااسام والمسلمین سعیدیان مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان،
رییس مرکز، معاوان ایشان و گروهی از همکاران و پژوهشگران این مرکز و پژوهشگران ایستگاه مسول هماهنگی استان های سازمان، دکتر فرجی 

ند برگزار شد ابتدا دکتر فرجی در سخنانی ضمن خوش آمد به حاضران، خاصه ای از معرفی عملکرد، ظرفیت ها، توانمندی ها و دستاوردهای ارزشم
کاته ”امه از طرح ها و برنامه ها و پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا بویژه ارقام جدید گندم با نام هایهمکاران در این ایستگاه را ارایه نمود و در اد

بازدید بعمل آوردند و مسایل مختلف این طرح ها  (آماده رونمایی)و این های امید بخش کلزا و ارقام اصاح شده باقا مقاوم به بیماری ”معراج“ و
 .مورد ارزیابی قرار گرفت
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 گلستان آموزش و تحقیقات مركز در خاوازي دكتر دست به نهال غرس

 

ز دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر به استان گلستان و در حاشیه افتتاح متمرک
 .به مناسبت هفته منابع طبیعی کاشت نهالی را به یادگار انجام دادهای عمرانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی گلستان و پروژه

با حضور دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری، حجت ااسام والمسلمین سعیدیان مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در  در این برنامه که
دکتر خاوازی در قطعه ویژه زراعت چوب از  های سازمان انجام شددکتر زارع فیض آبادی مشاور و مهندس قدسی مسول هماهنگی استان  سازمان،

 . فضای سبز مرکز که به تازگی طراحی و مهندسی شده است اقدام به غرس نهال نموده و این ایام شریف را گرامی داشتند
 گلستان آموزش و تحقیقات مركز در كشاورزي جهاد وزیر معاون خاوازي دكتر تلویزیونی مصاحبه

 

 
مصاحبه صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران با دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان 

 .سفر به استان گلستان انجام شد
: در بخشی از سخنان خود گفتاین گفتگو دکتر خاوازی ضمن اشاره به رسالت و دستاوردهای سازمان، در خصوص برنامه ها و دستاوردهای این مرکز 

امروز شاهد کارهای خوبی از سوی همکاران ما در بخش تحقیقات کشاورزی استان گلستان بودیم که به سمت فعالیت های توسعه ای حرکت کردند 
 .و امیدواریم بتوانند مشکات بخش کشاورزی را به ویژه در منطقه با این نگاه حل کنیم

ی بسیار ارزنده در زمینه کلزا انجام شده و ارقام متنوع برای کشت وجود دارد که در این مرکز قابل عرضه است و به کارها :دکترخاوازی متذکر شد
 . زودی رونمایی خواهد شد

توانتد از آن پس از سالها تحقیقات در بذر باقا ارقام خوبی همکاران ما دست پیدا کردند که به زودی رونمایی می شود و کشاورزان می : وی گفت
 . استفاده کنند
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استان گلستان یک استان پیشرو در کشت نشائی در کشور است و پشتیبان سواات فنی کارشناسان بهشمار : معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد
 .میرود و امروز در بازدیدها نمونهای از یک شرکت دانش بنیان را در این زمینه دیدم

 آموزش و تحقیقات مركز تحقیقاتی مزارع از عمرانی، پروژه چند  افتتاح ضمن سازمان رئیس و وزیر معاون خاوازي دكتر
 نمودند بازدید گلستان استان طبیعی منابع و كشاورزي
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در مزارع تحقیقاتی، دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در سفر یک روزه به استان گلستان ، با حضور 

 .بازدید کرد( آماده رونمایی)و این های امید بخش کلزا و ارقام اصاح شده باقا مقاوم به بیماری” معراج“کاته و ”از ارقام جدید گندم با نام های
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در در این برنامه که با حضور دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری، حجت ااسام والمسلمین سعیدیان 

دکتر زارع فیض آبادی مشاور و مهندس قدسی مسول هماهنگی استان های سازمان انجام شد دکتر خاوازی در حاشیه بازدید از ایستگاه  سازمان،
یعی استان گلستان یکی از مراکز مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب :محله گرگان در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد تحقیقات کشاورزی عراقی

امروز شاهد کارهای بسیارخوبی از سوی :معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد.بسیار قدیمی و فعال تحقیقاتی و آموزش کشاورزی کشور بشمار میرود
و امیدواریم بتوانیم مشکات بخش در بخش تحقیقات کشاورزی استان گلستان بودیم که بیشتر به سمت فعالیت های توسعه ای بوده است   همکاران

کارهای بسیار ارزنده در زمینه تولید بذر کلزا انجام شده و ارقام متنوع  :دکتر خاوازی متذکر شد .کشاورزی را به ویژه در منطقه با این نگاه حل کنیم
س از سال ها تحقیقات در بذر باقا خوشبختانه پ :وی گفت.ارقام جدید رونمایی خواهد شد  برای کشت در استان وجود دارد که انشااه به زودی

 . محققان ما به نتایج خوبی دست پیدا کردند که به زودی معرفی و در اختیار کشاورزان قرار می گیرد
پشتیبان سواات فنی کارشناسان به شمار می رود و   پیشرو در کشت نشائی کشور دانست که  را یکی از استان های  وی همچنین استان گلستان

 .امروز در بازدیدها نمونه ای از یک شرکت دانش بنیان را در این زمینه دیدیم
درصد بذر ذرت نیز در کشور از طریق سازمان تحقیقات  70: خاوازای با بیان اینکه در بحث تولید ارقام گندم، جو، کنجد بی نظیر هستیم، تاکید کرد

بذر کشور را تولید کنیم ولی برای ایجاد فضای رقابتی عرصه را بر روی   درصد 100 رزی تامین می شود و این به آن معنا است که می توانیمکشاو
دکتر خاوازی در ادامه سفر، سالن اجتماعات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان به نام  .بخش خصوصی باز گذاشته ا یم

بازسازی کامل ایستگاه تحقیقات چالکی، شامل مرکز رشد،  :همچنین از چندین پروژه عمرانی شامل .را افتتاح نمودند  ” جعفر ارشاد“ رپروفسو
بازسازی کامل ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان، جاده ورودی ایستگاه، جاده بین مزارع،   ، .… ساختمان اداری، نگهبانی، سایت علوم دامی و

بازسازی بخش های علوم دامی،   تخت، 70 سوئیت و 9 بازسازی کامل و تجهیز مجموعه مامورسراهای مرکز با ظرفیت  ،.. ساختمان اداری، نگهبانی و
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ایجاد پارکینگ ستاد مرکز،   ،(سالن دکتر جعفر ارشاد) نفر 60 ندسی، ایجاد سالن جلسات با ظرفیتمنابع طبیعی و گیاهپزشکی و آزمایشگاه فنی مه
ی و تجهیز ساختمان نگهبانی، نمازخانه، اتاق ویدئوکنفرانس، ایجاد انبار ژرم پاسم برای نگهداری بذور پرورشی غات در گنبد و چاه گنبد و بازساز

پس از این  . را افتتاح و به بهره برداری رساندند اد گلخانه آموزشی واحدآموزشی شهید روحانی فرد کردکویتخت و ایج 80 مامورسراها به ظرفیت
وق، در آیین دکتر خاوازی و هیات همراه تعدادی درخت در سایت مرکز غرس نمودند و در ادامه با حضور در سایت باغ بتانیک مرکز و افتتاح پروژه ف

 . سپس با حضور در محل جدید ساختمان نمازخانه ضمن افتتاح نمازخانه، نماز جماعت برگزار شد .نهال کاشته شدبخش در بخش باغ قرانی تعدای 
در ادامه این سفر دکتر خاوازی و هیات همراه از سایت علمی آموزشی تولیدی و تفریحی مشترک مرکز و بخش خصوصی در منطقه توسکاستان 

 . مورد نظر را نیز در خصوص روند کار بیان نمودندگرگان بازدید نمودند و توصیه های 

 خاوازي دكتر حضور با گلستان آموزش و تحقیقات مركز قرانی باغ و بتانیک باغ سایت پروژه آغاز

 

ت دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر خود به استان گلستان کلنگ آغاز پروژه سای
 .به زمین زد 1397اسفند  25باغ بتانیک و باغ قرانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان را در تاریخ شنبه 

 

دکتر رسول زارع معاون : در این برنامه که دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به اتفاق هیات همراه
ور و مهندس قدسی پژوهش و فناوری، حجت ااسام والمسلمین سعیدیان مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان، دکتر زارع فیض آبادی مشا

ت مسول هماهنگی استان های سازمان، دکتر فرجی رییس مرکز، معاونان ایشان و گروهی از همکاران و پژوهشگران این مرکز برگزار شد پروژه سای
ست کار خود را باغ بتانیک و بخش باغ قرانی که پس از سال ها مطالعه و کار مقدماتی و همچنین کشت برخی از گونه ها طراحی و مهندسی شده ا

 .رسما طبق نقشه و برنامه طرح شده آغاز کرد

 خاوازي دكتر حضور با گلستان آموزش و تحقیقات مركز ارشاد جعفر پرفسور جلسات سالن افتتاح

پرفسور دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر خود به استان گلستان سالن جلسات 
 .افتتاح و به بهره برداری رساند 1397اسفند  25جعفر ارشاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان را در تاریخ شنبه 

 

وازی به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که دکتر کاظم خا
دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری، حجت ااسام : معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به اتفاق هیات همراه

والمسلمین سعیدیان مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان، دکتر زارع فیض آبادی مشاور و مهندس قدسی مسول هماهنگی استان های 
ن، دکتر فرجی رییس مرکز، معاونان ایشان و گروهی از همکاران و پژوهشگران این مرکز برگزار شد یکی از چندین پروژه عمرانی که به بهره سازما

نفر می باشد که به نام پر افتخار ایشان که از دانشمندان مطرح حوزه گیاهپزشکی و  60برداری رسید سالن جلسات پرفسور جعفر ارشاد با ظرفیت 
در این آیین پس از سخنان دکتر فرجی در خصوص روند برنامه های عمراتنی این مرکز و  .ره ماندگار و از مفاخر علمی می باشد مزین شدچه
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ن همچنین افتخار نامگذاری این مهم به نام جناب دکتر ارشاد، دکتر خاوازی سخنان خود را تقدیم جمع حاضز نمود و همچنین از آقای محمد حسی
 .حسینی مقدم، خیر و تولیدکننده پیشرو کشور که بخش اعظم ساخت این سالن را تقبل نموده است تشکر نمود

و در ادامه دکتر ابراهیمی ریاست موسسه گیاهپزشکی کشور نیز با بیان . در ادامه دکتر زارع در توصیف دکتر ارشاد سخنانی را تقدیم جمع نمود
در ادامه دکتر ارشاد که به اتفاق خانواده در این آیین حضور  .دستاوردها و نام فاخر دکتر ارشاد با حاضران گفتگو کردخاطراتی، در خصوص تنوع و 

 .داشت ضمن بیان بخشی از روند زندگی و خاطرات خود، توصیه های خود را به جوانان و آینده سازان هدیه کرد

ز سوی دکتر خاوازی، دکتر ابراهیمی و بخش تحقیقات گیاهپزشکی این مرکز، از سال ها تاش و در انتهای این برنامه با اهدای لوح تقدیر و هدیه ا
 .رد خیر دکتر ارشاد و همچنین باقیات الصالحات حاج محمد حسین حسینی مقدم در پشتیبانی از تحقیقات و آموزش قدردانی به عمل آمد

 
 سازمانی مذاكره فنون و اصول آموزشی كارگاه در گلستان آموزش و تحقیقات مركز عمومی روابط همکاران و مسول حضور

 

کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره سازمانی به همت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان و شورای هماهنگی روابط عمومی 
قمندان و فعاان این حوزه، اعضای اتاق بازرگانی استان استان، با حضور مدیران و کارشناسان روابط عمومی دستگاه های مختلف استان گلستان، عا

 گلستان، همکاران و رابطان روابط عمومی بخش های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در سالن اجتماعات ساختمان شماره
 .استانداری گلستان برگزار شد 2

ابط عمومی استان در این حوزه، کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره سازمانی با حضور دکتر در راستای توانمند سازی و ارتقای دانش همکاران رو
، مدیر کل رسانه ای ناوگان زیر پرواز (سال11بیش از )وحید خدری کیا از اساتید برجسته اتاق ایران، مشاور عالی مدیریت، برندینگ و مارکتینگ 

، مدرس بین المللی دوره های تخصصی خدمات (برند بزرگ کشور 50بیش از )، مشاور عالی تبلیغات و روابط عمومی (آ.ن)فرودگاه های کل کشور 
امانه های پیام کوتاه و کمپین های پس از فروش و ارتباط با مشتریان، مدر س ارشد اصول مذاکرات تجاری و فن بیان حرفه ای، کارشناس ارشد س

و با هدف آشنایی شرکت کنندگان با سرفصل های این حوزه برگزار گردید و حاضران  …و « ارج»مرتبط، مالک و صاحب امتیاز انتشارات بازاریابی 
 .در این برنامه در گفتگویی دوسویه با اصول و موازین این حوزه آشنا شدند

 
 
 
 
 

 

 



 

 124صفحه 

 

 تحقیقات ایستگاه توسعه روند و پژوهشی مزارع از تحقیقات سازمان پشتیبانی و فنی خدمات دفتر مدیركل بازدید
 گنبدكاووس كشاورزي

 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر به گلستان از مزارع تحقیقاتی  دکتر حسین نجفی مدیرکل دفتر خدمات فنی و پشتیبانی
یستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید و پروژه های پژوهشگران ا

 .به عمل آورد

ا قوت به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه ایشان پس از دیدار و خد
های اجراشده و مزارع آزمایشات، بذور پرورشی و تکثیری گندم، جو، کلزا و حبوبات، طرح های کشاورزی ها و طرحاران، از آزمایشگاه، پروژهبه همک

ات وضیححفاظتی و انبار تازه تاسیس نگهداری بذور پرورشی طبقات یک، دو گندم و جو آبی و دیم و سایر بذور تکثیری پروژه غات بازدید نموده و ت
 .داین حوزه و ضرورت های این مهم از سوی مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات و پژوهشگران و مجریان طرح ها و پروژه ها ارایه ش

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز باغبانی محقق فریدونی مهندس هاي تاش از تقدیر

 

ای از تاش های مهندس فریدونی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مشاور معاون وزیر و مجری طرح زیتون کشور در نامه 
 .استان گلستان در راستای پیشبرد اهداف و برنام های سال جاری دفتر طرح زیتون قدردانی نموده است

سید رحمت اله پریچهر با ارسال لوح تقدیر به  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان،
 .مرکز گلستان از خدمات نامبرده قدردانی نموده است

 
 طبیعی منابع و كشاورزي رشد مركز بنیان دانش هاي شركت نمایندگان و آموزش و تحقیقات مركز همکاران حضور

 مشتري با ارتباط مدیریت آموزشی كارگاه در گلستان
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آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری به همت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان، با حضور عاقمندان و فعاان این حوزه، کارگاه 
ش اعضای اتاق بازرگانی استان گلستان، همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیران و نمایندگان شرکت های دان

شد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیران شرکت ها، واحدها و هسته های فناور استان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی گرگان بنیان مرکز ر
 .برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای توانمند سازی و ارتقای 
همکاران و شرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان در این حوزه، کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری با دانش 

، مدیر کل رسانه ای ناوگان (سال11بیش از )حضور دکتر وحید خدری کیا از اساتید برجسته اتاق ایران، مشاور عالی مدیریت، برندینگ و مارکتینگ 
، مدرس بین المللی دوره های تخصصی (برند بزرگ کشور 50بیش از )، مشاور عالی تبلیغات و روابط عمومی (آ.ن)زیر پرواز فرودگاه های کل کشور 

امانه های پیام کوتاه و کمپین خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتریان، مدر س ارشد اصول مذاکرات تجاری و فن بیان حرفه ای، کارشناس ارشد س
و با هدف آشنایی شرکت کنندگان با سرفصل های این حوزه برگزار گردید و  …و « ارج»های مرتبط، مالک و صاحب امتیاز انتشارات بازاریابی 

 .حاضران در این برنامه در گفتگویی دوسویه با اصول و موازین این حوزه آشنا شدند

عادت، دشمن مشتریان قدیمی بوده و برای حفظ مشتریان قدیمی ازم است هر ازچندگاهی : برنامه گفتدکتر وحید خدری کیا در این 
در این کارگاه وحید خدری کیا، پیرامون فلسفه مدیریت  .درصد ریزش مشتری دارند 15آنها را ماقات کنید زیرا موفق ترین شرکت های دنیا حداقل 

ی و مدیریت نحوه ارتباط با مشتری، موفقیت یا شکست در مدیریت ارتباط با مشتری و نحوه مدیریت نحوه ارتباط با مشتری، رضایتمندی مشتر
بخشی از : وی ضمن بیان اینکه همه مشتریان به یک اندازه در موفقیت سازمان نقش دارند، گفت. ایجاد وفاداری در مشتریان به گفت و گو پرداخت

جدید و حفظ مشتریان فعلی، طبقه بندی مشتریان بر اساس اهمیت، جایگاه و ارزش مشتری و  ایجاد سیستمی برای جذب مشتریان CRM وظایف
برای ارزش گذاری مشتری ازم است به فاکتورهای نظم در خرید، حجم : کیا افزود.اولویت بندی مشتریان و جلب رضایت مشتریان کلیدی است

 .توجه نموده و وزن هر مشتری را در این فاکتورها مشخص کنیم و وفاداری( برند)خرید، میزان سود، نحوه پرداخت، اعتبار 

دارای سه رکن اصلی مشتری، روابط و مدیریت است که منظور از مشتری مصرف  CRM :مشاور عالی کمیسیون بازرگانی اتاق ایران، تصریح نمود
 .کننده نهایی است که در روابط ارزش آفرین نقش حمایت کننده را داراست

منظور از روابط نیز ایجاد مشتریان وفادارتر و سودمندتر از طریق ارتباطی یادگیرنده می باشد و مدیریت نیز خاقیت و هدایت یک فرایند : افزودکیا 
یفیت ک: وی با بیان اینکه سه نوع کیفیت وجود دارد، افزود .کسب و کار مشتری مدار و قراردادن مشتری در مرکز فرایندها و تجارب سازمان است

ی مطلوب، کیفیتی برابر انتظارات مشتری، کیفیت ادراک شده تلقی مشتری از کیفیت یک محصول بوده و کیفیت مازاد کیفیتی است که مشتری تمایل
فق، کشف راز موفقیت شرکت های بین المللی و مو: مدرس بین المللی مدیریت، برندینگ، بازاریابی و فروش در ادامه گفت. به پرداخت بهای آن ندارد

راهکارهای سبقت از رقبا تشخیص ضعف ها و نقایص محصوات : کیا تصریح نمود .است نیازها و خواسته های مشتریان و برآورده کردن آنها قبل از رقبا
ل و خدمات و خدمات فعلی، بررسی و تحلیل نیازها و خواسته های مشتریان، اولویت بندی و تطبیق خواسته های مشتریان با محصول و خلق محصو

وی با تاکید بر اینکه رضایت مشتری حالتی است که مشتری احساس می کند که ویژگی های محصول منطبق . جدید با مزایای منحصر بفرد می باشد
مشتریان  :کیا افزود .نارضایتی نیز حالتی است که در آن نواقص و معایب موجب ناراحتی، شکایت و انتقاد مشتری می شود: بر احساسات اوست، گفت
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زمانی که مشتری از ما راضی : وی تصریح کرد. یا راضی هستند یا راضی نیستند و در حالتی که راضی نیستند یا ناراضی هستند یا راضی نیستند
جایگزینی برای  نیست از ما بدگویی کرده، ما را ترک نمی کند و می توان او را با اقدامات اصاحی راضی نمود اما وقتی مشتری ناراضی است به دنبال

مشاور عالی کمیسیون بازرگانی اتاق ایران . ماست، به راحتی ما را ترک نموده و بدگویی می کند و در این حالت تنها با تغییر می توان او را راضی کرد
ردن مشتری و شگفت زده کردن چهار دسته رضایت وجود دارد که شامل برآورده نمودن انتظارات، فراتر رفتن از انتظارات، مشعوف ک: در ادامه گفت

 .او می باشد

این نظریه بر وجود رابطه مابین مشتریان راضی و کارکنان رضایتمند : کیا همچنین به بیان نظریه چرخه خدمت مطلوب یا برد برد برد پرداخته و گفت
تحمل برای پرداخت بهای بیشتر توسط مشتری شده، در سازمان تاکید داشته و می گوید در این چرخه احساس رضایتمندی موجب افزایش آستانه 

همچنین پرداخت دستمزد و مزایای مناسب موجب افزایش رضایت و عدم خروج کارکنان و در نهایت رضایت مشتریان و کارکنان موجب افزایش 
روش : ومی اندازه گیری می شود، افزودوی در پایان با بیان اینکه رضایت مشتری با دو روش عینی و نظری یا مفه .فروش و سود شرکت خواهد شد

های نظری نیز به دو بخش روش های مشخصه گرا و رویدادگرا تقسیم می شود و در روش رویدادگرا سنجش رضایت مشتری بر اساس عملکرد و 
اخص هایی چون عکس العمل های وی در یک رویداد خاص یا خدمت مشخص بوده در حالی که در روش مشخصه گرا میزان رضایت مشتری با ش

از نظریه پردازان علم مدیریت، که یکی از بهترین روش های سنجش رضایت « نوریا کانو»از نظر : کیا در ادامه گفت. پرسشنامه سنجیده خواهد شد
 .مشتری را مطرح نموده، کیفیت از نظر مشتری دارای سه بخش کیفیت اساسی، کیفیت انگیزشی و کیفیت عملکردی است

ور از کیفیت اساسی، نیازهای پنهان و نا گفته مشتری است که اگر وجود داشته باشد ایجاد رضایت نمی کند اما در صورت عدم وجود، منظ: وی افزود
کیفیت عملکردی نیز کیفیت مورد انتظار مشتری است که معموا قابل تحقق بوده و اگر وجود داشته : کیا تصریح کرد.مشتری ناراضی خواهد شد

 .ضی شده و در صورت نبود، ناراضی خواهد شدباشد مشتری را

ر وجود مشاور عالی کمیسیون بازرگانی اتاق ایران در پایان منظور از کیفیت انگیزشی را کیفیت نو و جدیدی دانست که ما آن را خلق می کنیم و اگ
 .نداشته باشد مشتری ناراحت نخواهد شد

 علمی جامع دانشگاه اموختگان دانش از تجلیل آیین در گلستان آموزش و تحقیقات مركز التحصیان فارغ حضور
 استان كاربردي

 

 

نخستین آیین تجلیل از دانش اموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان در مرکز اموزش علمی کاربردی خانه کارگر گرگان در روز 
اسفند با حضور دکتر پیش بین مشاور و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، دکتر دهقانی ریاست دانشگاه  8چهارشنبه 

دکتر حسین رضوانی و مهندس اسماعیل مقصودلو و جمعی از روسای محترم مراکز علمی : ع علمی کاربردی استان گلستان، نمایندگان این مرکزجام
 .کاربردی استان گلستان و دانش اموختگان این دانشگاه تجلیل بعمل آمد
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رضا کریمی : یقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان به نام هاینفر از فارغ التحصیان علمی کاربردی مرکز تحق 10در این مراسم از تعداد 
نژاد  مهتر کاته، یول امان ناظری، حکیمه فوجردی، داوود فضلعلی، مرضیه ملکان، حسن خادم، سید داریوش عقیلی، قربانعلی ممشلی، سهیا نصراله

 .و علیرضا خدری تجلیل بعمل آمد

 رضوي خراسان در ها استان فقیه ولی نمایندگی حوزه دفتر مسوان آموزشی دوره و سالیانه ییگردهما در مائی السام حجه شركت

 

با حضور حجت ااسام و المسلمین سعیدیان ، مسئول دفتر حوزه « چالشهای حکومت اسامی در افزایش سطح دینداری جامعه»دوره آموزشی 
رزی نمایندگی ولی فقیه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و با شرکت روسای دفاتر نمایندگی ولی فقیه مراکز تحقیقات و آموزش کشاو

 .دیداسفندماه در مشهد مقدس برگزار گر 5اسفندماه لغایت  4سراسر کشور در تاریخ 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، حجت ااسام و المسلمین، سعیدیان ضمن 
آموزش کشاورزی خوش آمدگی به دکتر خاوازی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و تشکر از میزبانی مرکز تحقیقات و 

 .ردندو منابع طبیعی خراسان رضوی، هدف از تشکیل گردهمایی سالیانه را بیان آخرین فعالیت ها و راهبردهای دفتر و هم اندیشی با همکاران برشم
معاون وزیر . ر کردنددر ادامه جلسه دکتر خاوازی از حضور مسئوان دفاتر حوزه نمایندگی ولی فقیه استان ها و برپایی این نشست بسیار خوب تشک

و رئیس سازمان با بیان مشکات موجود در کشور، اظهار داشتند حضور روحانیون معزز در مراکز مختلف کشور می تواند منشأ خدمت ، برکت 
سازمان می ایشان یادآوری کردند علیرغم فعالیتهای بسیار خوب فرهنگی در سطح . ودلگرمی همکاران و همچنین افزایش کارآمدی سازمان گردد

 .توان با پیگیری بیشتر شما عزیزان و بازدید موثردر بخش ها و قسمت های مختلف، شاهد خدمات کارآمدتری در این حوزه باشیم

 گندم سیاه زنگ المللی بین آموزش كارگاه در گلستان آموزش و تحقیقات مركز باغی و زراعی تحقیقات بخش محقق حضور
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دکتر محمدعلی دهقان عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان 
در کارگاه آموزش بین المللی زنگ سیاه گندم در سالن اجتماعات  1397و مجری مسئول طرح های بیماری های غات اقلیم شمال، پنجم اسفند ماه 

 .صاح و تهیه نهال و بذر در کرج حضور فعال داشتموسسه تحقیقات ا

عامل بیماری  با توجه به اهمیت بیماری زنگ سیاه گندم و میزان خسارتزائی آن در ایران و جهان و پیدایش نژادهای بیماریزا و تغییرات نژاد بیماریزای
” چه بیشتر بر روی این بیماری مهم و به قول پرفسور بوراک  و شکسته شدن مقاومت ژن ها در مقابل نژادهای جدید عامل بیماری، لزوم توجه هر

در همین رابطه بخش تحقیقات غات مؤسسه تحقیقات . امری ضروری و حیاتی است ” انسانها ممکن است در خاک باشند ولی زنگها همیشه بیدارند
ات مختلف کشور با حضور رئیس موسسه نهال و بذر ، معاونین اصاح و تهیه نهال و بذر کارگاه آموزشی زنگ سیاه گندم را با شرکت محققان موسس

 .و رئیس بخش تحقیقات غات کشور و محققانی از سراسر کشور برگزار نمودند

سخنرانیهای کلیدی در این کارگاه . سخنرانی کلیدی و دوره عملی در گلخانه های زنگ غات بخش غات موسسه انجام شد 5در این کارگاه آموزشی 
اهمیت زنگ سیاه و لزوم اصام ارقام برای مقاومت به این بیماری، بررسی نژادهای زنگ سیاه و کارائی ژنهای مقاومت به این بیماری، : شامل آموزشی

مل عاug99 شیوع و پراکنش نژادهای زنگ سیاه گندم در ایران، ژنتیک مقاومت به زنگ سیاه گندم ، استفاده از نشانگرهای مولکولی و شناسائی نژاد
زنگ سیاه گندم و مقاومت تدریجی نسبت به زنگ سیاه بود که توسط محققان مختلف از موسسه اصاح و تهیه نهال و بذر و موسسه گیاهپزشکی 

 .انجام شد

 معتبر مجله مقاات استناد پر لیست در گلستان كشاورزي تحقیقات مركز آب و خاک تحقیقات بخش سرپرست مقاله گرفتن قرار
Geoderma 

 

 

مقاله دکتر محمدرضا پهلوان راد عضو هیات علمی و سرپرست بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
 .قرار گرفت Geoderma استناد، در لیست مقاات پراستناد مجله معتبر56طبیعی استان گلستان و همکاران ایشان با 

 

الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مقاله دکتر محمدرضا پهلوان راد به گزارش روابط عمومی و امور بین 
دکتر نورایر تومانیان از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، : سرپرست بخش تحقیقات خاک و آب این مرکز و همکاران ایشان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دکتر کولبای برونگارد از دانشگاه نیومکزیکو و دکتر باتریک دکتر فرهاد خرمالی و دکتر بایرام کمکی از 
 بوگارت از دانشگاه لووین بلژیک با عنوان

“Updating soil survey maps using random forest and conditioned Latin hypercube sampling in the  
loess derived soils of northern Iran” 
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تاکنون دارای بیشترین  2014مقاله که از سال  25در این لیست، . قرار گرفت Geoderma استناد، در لیست مقاات پراستناد مجله معتبر 56با 
ضریب  از مجات معتبر تخصصی علوم خاک در سطح جهانی و با Geoderma مجله. رتبه بندی می شوند Scopus استناد هستند براساس سامانه

 .منتشر می شود Elsevier بوده که توسط انتشاراتی 2/3تاثیر 
 

 آموزشی و تحقیقاتی دستاوردهاي و فعالیت مهمترین خصوص در گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس تلویزیونی مصاحبه

 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در خصوص مصاحبه سیمای جمهوری اسامی ایران با دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و       
 .مهمترین فعالیت و دستاوردهای تحقیقاتی و آموزشی مرکز پس از پیروزی انقاب در برنامه نشست خبری انجام شد

امکانات ، فضای فیزیکی، وی در ادامه معرفی اجمالی از . در این گفتگو ایشان ابتدا فرا رسیدن چهل سالگی انقاب اسامی را تبریک عرض نمود
درصد اشتغال  30رئیس مرکز بخش کشاورزی را یکی از مهمترین بخش های اقتصادی استان عنوان نمود که . نیروی انسانی و توانمندی های داشتند
کاربردی، ارائه آموزش مورد انجام پژوهش های : حوزه 6دکتر فرجی در ادامه مهمترین برنامه های مرکز را در . استان را به خود اختصاص داده است

که همه نیاز بخش کشاورزی، انتقال یافته های تحقیقاتی، حفظ و نگهداری ژرم پاسم های گیاهی، تولید انبوه بذر و نظارت بر تولید بذر دانستند 
صوص مشکل تولید بذر کلزا اشاره رئیس مرکز گلستان در پاسخ خبرنگار در خ. ساله توسط محققان و مدرسان مرکز در سراسر استان انجام می گیرد

به دانش فنی دست یافته ایم و خودکفا شده ایم ولیکن در تولید بذور هیبرید بایستی تاش  op نمود که خوشبختانه در خصوص تولید بذر های
 .بیشتری داشته باشیم

ولید ارقام محصوات زراعی مختلف از جمله گندم که دکتر فرجی در ادامه مهمترین دستاوردهای مرکز در طی سالهای بعد از پیروزی انقاب را ت
 .دارند 50مقاوم به آفات و بیماری های مختلف می باشند اعام نمود که این ارقام پتانسیل عملکرد بااتری نسبت به ارقام دهه 

وی همچنین تولید بذر کنجد . یز اشاره نمودرئیس مرکز گلستان به تولید بذر جدید باقا آنتی فاویسم با عملکرد باا و امکان برداشت مکانیزه ن
توان آن را برداشت ناشکوفا را از مهمترین دستاوردهای مرکز اعام نمود که این رقم مقاوم به ریزش قبل از برداشت می باشد و به صورت مکانیزه می

 .نمود که امسال بذور آن برای تکثیر در بین کشاورزان توزیع شده است

به سوال خبرنگار در خصوص مشکل کاهش سطح زیر کشت سویا و عدم غاف بندی اشاره نمود که گلستان از نظر تولید دانه  دکتر فرجی در پاسخ
رتبه نخست کشوری را دارد و طی سال های گذشته عارضه اختال در غاف دهی سویا مشکاتی را برای کشاورزان بوجود ( سویا، کلزا)های روغنی 
توان جلوی این ر خصوص این مشکل نتایج بسیار خوبی بدست آمده است و با مدیریت صحیح و مبارزه با آفات مکنده میخوشبختانه د. آورده است

 .عارضه را گرفت فرجی در پایان ایجاد دو سایت خشکه کاری برنج و تحقیقات کنجد را از برنامه های مرکز اعام نمود
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 چهلمین نکوداشت مناسبت به رسانه اصحاب با گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس فرجی دكتر خبري نشست
 اسامی انقاب پیروزي سالگرد

 

 
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی ایران، نشست خبری دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 .برگزار شدطبیعی استان گلستان با اصحاب رسانه 

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست خبری که در محل دفتر ریاست مرکز 
دکتر کیانی معاون پژوهشی، دکتر آقاجانی معاون آموزشی، دکتر حسینی رییس بخش تحقیقات جنگل ها،  رییس، دکتر ابوالفضل فرجی انجام شد

ابتدا مهندس  و گروهی از خبرنگاران نشریات محلی و نمایندگان مطبوعات سراسری و خبرگزاری ها و صدا و سیما حضور داشتند و مراتع و آبخیزداری
محمد حسن پناه مسول روابط عمومی مرکز ضمن خوش آمد به اصحاب رسانه، معرفی کلی از این مرکز و دستاوردها و توانمندی های مجموعه را 

 .ایه نمودار

در ادامه دکتر فرجی رییس مرکز ضمن شادباش ایام اه دهه مبارک فجر انقاب اسامی به حاضران در جلسه و خداقوت به اصحاب رسانه، در 
آخرین خصوص رسالت، وظیفه مندی، دستاوردها و رد خیر همکاران این مرکز برای خبرنگاران حاضر توضیحاتی را ارایه داد و در ادامه به تشریح 

لید دستاوردهای حاضر در برنامه و معرفی پژوهشگران خالق این دستاوردها پرداخت و در خصوص تاثیر این برنامه ها در ارتقای کیفیت و کمیت تو
 .کشاورزان، بهره برداران و توسعه این زمینه، توضیحات ازم را برای اصحاب رسانه ارایه داد

منابع طبیعی استان گلستان همچنین با اشاره به برخی از دستاوردها که به همت پژوهشگران این مرکز  رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
خلق شده در خصوص تناسب تحقیقات انجام شده و نیازهای بخش که حاصل تعامل تحقیقات و اجرا می باشد توضیحاتی را برای خبرنگاران بیان 

توضیحاتی را در حوزه خود ارایه نمودند و در انتها در گفتگویی دوسویه به پرسش های اصحاب رسانه  نمود و در ادامه معاونان و مدیران حاضر نیز
فرجی در ادامه ضمن پاسخ به پرسش های طرح شده، به دستاوردهای دیگر این مرکز در خصوص برگزاری دوره های متعدد ملی در  .پاسخ دادند

 کردند. نیز با اصحاب رسانه گفتگو  … چوب، کشاورزی حفاظتی،گیاهان دارویی و سالجاری ، بحث های ارتقای بهره وری آب، زراعت
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 اسامی انقاب پیروزي سالگرد چهلمین بزرگداشت آیین در گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس سخنرانی خبر انعکاس

 
انقاب اسامی استان گلستان، آیین بزرگداشت دستاوردهای این حوزه با به همت کارگروه علم و فناوری ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی 

در محل سالن رشد دانشگاه  1397بهمن  28شنبه حضور مدیران علمی، پژوهشی، صنعتی و فرهنگی استان گلستان و مردم شریف استان، روز یک
 .علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای معرفی عملکرد، دستاوردها و  در این آیین دکتر ابوالفضل
 .افق آینده مرکز، سخنان خود را ارایه نمود که بخشی از آن در خبرگزاری فارس به شرح زیر منعکس شد

گذاری درصد سرمایه 5کمتر از  /باقای جدید در گلستان تولید و تکثیر شدرقم  3: رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان از تولید و تکثیر سه رقم جدید باقا در استان خبر داد  .در بخش کشاورزی است

 .یکی از ارقام تولیدی باقا آنتی فاویسم است: و گفت

 90بیش از : گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، ابوالفضل فرجی ظهر امروز در جلسه دستاوردهای انقاب اسامی در استان گلستان اظهار کردبه 
ن وی مهمتری .گیرد که راهکار مقابله با این مشکل توسعه تغییر الگوی کشت استبرداری قرار میدرصد منابع آبی زیرزمینی استان گلستان مورد بهره

ها را در حمایت از تولید داخلی های مختلف آب، خاک، محیط زیست و اشتغال عنوان کرد و راهکار عبور از این چالشهای کشور را در بخشچالش
 .و استفاده از تحقیقات علمی و کاربردی دانست

درصد داز تولید ناخالص استان به  24اشتغال و  درصد 30رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با بیان اینکه بیش از 
برابر افزایش داشته است همچنان  14سال پس از انقاب  40با وجود اینکه میزان تولیدات استان طی: تولیدات کشاورزی وابسته است، تصریح کرد

 .باید برای تامین نیازهای غذایی جامعه متناسب با رشد جمعیت برنامه داشته باشیم

افزایش سرمایه گذاری و بهره برداری در افزایش تولید بسیار : یکی از راهکارهای افزایش تولید را ارتقاء عملکرد در واحد سطح دانست و افزودفرجی 
 .ید کردگیرد بر لزوم توجه هر چه بیشتر در این حوزه تاکگذاری در بخش کشاورزی انجام میوی با بیان اینکه کمتر از پنج درصد سرمایه .موثر است

های رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با تاکید بر اینکه برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی توجه به پژوهش
محصول زراعی و باغی در استان تولید  92های شاخص در حوزه کشاورزی است به طوری که گلستان جزو استان: کاربردی ضروری است، گفت

گیاه دارویی در استان گلستان وجود  490: گونه گیاهی وجود دارد، افزود 700هزار و فرجی با بیان اینکه در استان گلستان بیش از یک .شودمی
کشور  به گفته وی؛ استان گلستان در تولید کلزا و سویا رتبه نخست را دارد، در برنج رتبه سوم، در گندم رتبه دوم و در تولید مرغ رتبه دوم .دارد

 انآفت در گلست 590آفت گیاهی در کشور حدود  600است، از 
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 اسامی انقاب پیروزي سالگرد چهلمین بزرگداشت آیین در گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس سخنرانی

 
آیین بزرگداشت دستاوردهای این حوزه با به همت کارگروه علم و فناوری ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی استان گلستان، 

در محل سالن رشد دانشگاه  1397بهمن  28شنبه حضور مدیران علمی، پژوهشی، صنعتی و فرهنگی استان گلستان و مردم شریف استان، امروز یک
 .علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

رگروه علم و فناوری استان در سخنانی به بررسی شرایط و جایگاه علم و فناوری استان و کشور در ابتدای این جلسه، دکتر ابوالقاسم خزاعیان، دبیر کا
در ادامه مدیران ارشد استانی در حوزه پزشکی، تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه، صنعت  .ساله گذشته پرداخت 40در دوره 

 .وند توسعه استان و کشور در دوره پس از پیروزی انقاب پرداختندمعدن و تجارت و فرهنگ استان به بررسی و اعام ر

در این آیین دکتر ابوالفضل فرجی ریاست مرکز ضمن خیر مقدم گویی و شادباش جشن چهل سالگی پیروزی انقاب، با بیان بحران های موجود و 
به شرایط ویژه کشاورزی استان و نقش تحقیقات کشاورزی در ارایه خدمات به بخش و هماهنگی و همکاری و هم افزایی تحقیقات و اجرا در استان، 

سال اخیر علی رغم تمامی شرایط سخت اشاره نمود و دلیل آنرا بهره گیری از ارقام خوب بذر معرفی شده این  5رد و دستاوردهای شایسته عملک
دکتر فرجی  .تن در هکتار توسط کشاورزان پیشرو می باشد دانست 7مرکز و حضور فعال و فراگیر محققان در عرصه که باعت برداشت گندم حدود 

ادامه به دستاوردهای دیگر این مرکز در خصوص برگزاری دوره های متعدد ملی در سالجاری، بحث های ارتقای بهره وری آب، زراعت چوب، در 
 .اشاره نمود …کشاورزی حفاظتی،گیاهان دارویی و

 گلستان استان اداري هاي دستگاه عمومی روابط مدیران براي اینفوگرافیک آموزشی دوره برگزاري

 

 .آموزشی اینفوگرافیک برای مدیران روابط عمومی دستگاه های مختلف استان گلستان برگزار شد دوره
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ار به همت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان ،دوره آموزشی اینفوگرافیک برای مدیران روابط عمومی و همچنین مدیران وکارشناسان آم
یی استان، توسط دکتر مریم سلیمی مدرس دوره در محل سالن رشد دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع وبرنامه ریزی دستگاه های علمی، آموزشی و اجرا

 .طبیعی گرگان برگزار گردید و مهندس محمد حسن پناه مسول روابط عمومی این مرکز نیز در دوره فوق حاضر بود

 در گلستان طبیعی منابع و كشاورزي شدر مركز بنیان دانش هاي شركت نمایندگان و آموزش و تحقیقات مركز همکاران حضور
 قزاقستان كشور با همکاري تقویت هاي راهکار بررسی نشست

 

نشست بررسی راهکار های تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی با کشور قزاقستان به همت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان، با 
اق بازرگانی استان گلستان، همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و حضور عاقمندان و فعاان این حوزه، اعضای ات

در مدیران و نمایندگان شرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیران شرکت ها، واحدها و هسته های فناور استان 
 .شدسالن اجتماعات اتاق بازرگانی گلستان برگزار 

حبیب اله ملکوتی فر سرکنسول جمهوری اسامی ایران در کشور قزاقستان در نشست بررسی راهکارهای تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی با 
ه دو هزار مایل دریایی با اینجا فاصله دارد در صورتی که همین بندر با آستانه پایتخت قزاقستان نزدیک ب 480بندر اکتائو : کشور قزاقستان اظهار کرد

 .متر فاصله دارد و به ما بسیار نزدیک تر است و راه دریایی یکی از آسان ترین راه های ارتباطی برای تجارت است 500و 

برابر باری که از طریق راه دریایی ارسال می شود تنها بین پنج کشور قرار می گیرد و در شرایط فعلی نقل و انتقاات کشور ما یک و نیم : وی افزود
هزار نفر جمعیت دارد و به دنبال افزایش جمعیت تا حدود دو میلیون نفر است، این بندر در منطقه  700آکتائو حدود : ملکوتی فر ادامه داد .شده است

 .به شکل هاب عمل می کند و آقای نظر بایف گفته است این بندر تا چندین ساله دیگر به دبی خزر مشهور شود

مان کشورهایی مانند ترکیه، عربستان و آمریکا به منطقه ای ورود جدی داشته باشند این موضوع نشان می دهد آن منطقه هر ز: وی تصریح کرد
دارای ظرفیت مهمی است که باید جدی گرفته شود و تجارت ترک ها در این منطقه جدی است تا جایی که سرکنسول ترکیه گفته در حال ساخت 

 .ت تا به مکانی دیدنی در این منطقه تبدیل شودساختمان سرکنسول در اکتائو اس

می       که معموا هر پرواز با یک سوم ظرفیت انجام ترکیه پروازی از اکتائو برقرار کرده: سرکنسول جمهوری اسامی ایران در کشور قزاقستان گفت
یم باید این مباحث در نظر گرفته شود چراکه حضور ما دراکتائو شود اما ادعای ورشکستگی ندارد ما هم اگر خط پروازی از گرگان به اکتائو برقرار کرد

 .سوای منافع اقتصادی در بحث استراتژیک هم برای آینده ما مهم است

هکتار زمین دریافت می کنند و شرکت خود را  20برخی از تجار و سرمایه گذاران ایرانی به قزاقستان می آیند، برای شروع کار : ملکوتی فر ادامه داد
 .بت می کنند اما در این مرحله کار را رها می کنند و چون تعداد این افراد زیاد است اعتبار سایر تجار ایرانی را زیر سوال می بردث

تا کنون هیچ کدام از دولت های ما بحث نگاه استراتژیکی آنطور که به خلیج فارس داشته به خزر نداشته اند در صورتی که حضور در خزر : وی افزود
 .مایه گذاری عینی است و هر محصولی که در این استان وجود داشته باشد در اکتائو مشتری دارد به شرطی که معرفی شودسر

بحث تجارت گوشت یکی بحث هایی است که با کشور قزاقستان به راحتی : ملکوتی فر اظهار کرد ستان ظرفیت تجارت در بحث گوشت را داراستقزاق
من هر گاه بحث انتقال دام زنده از اکتائو به : وی ادامه داد .من تعجب می کنم در کشور گوشت به این وضعیت افتاده استمی توانیم انجام دهیم و 
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راس گوسفند از طریق خط ریلی به  400کشور را مطرح کردم همه می گفتند این دام از طریق ریلی و دریایی تلف می شود اما ما برای آزمایش 
م و هیچ کدام از دام ها تلف نشد اما به دلیل یک هفته ای که در گمرک بود پنج کیلو از وزن هر کدام از دام ها کم شد اما اینچه برون منتقل کردی

 .باز هم تلفاتی نداشت

ر دام زنده هزا 100تاجر قزاقستانی اعام آمادگی کرد تا پایان سال میادی توانایی دارد : سرکنسول جمهوری اسامی ایران در کشور قزاقستان گفت
این بندر اکتائو برای از ابتدا برای : ملکوتی فر گفت .به گلستان وارد کند اما تاجر گلستانی اعام کرد حمایتی از استان برای این کار وجود ندارد

دانشگاه اکتائو یک نمایشگاه  به من پیشنهاد شده تا در: وی تصریح کرد .تجارت با ایرانی ها ساخته شده و باید از این ظرفیت نهایت استفاده را کرد
 .یک هفته ای با نام هفته فرهنگی ایران برگزار کنم اما من به تنهایی نمی توانم و از همه شما برای برپایی این نمایشگاه کمک می خواهم

در منطقه اورآسیا ما بهترین ارتباط را با قزاقستان داریم و می توانیم این ارتباط را در : سرکنسول جمهوری اسامی ایران در کشور قزاقستان گفت
یکی از مباحث مهم مطرح شده بحث ویزا و برقراری پرواز از اکتائو : ملکوتی فر ادامه داد .توسعه دهیم …بحث های توریست درمانی، گردشگری و 

تحریم ها قرارگاه .کرده ایم و تاش می کنیم پرواز گرگان به اکتائو را تا عید سال راه اندازی کنیم به گرگان است که ما در بحث ویزا مشکات را حل
 .های اقتصادی ما را هدف قرار داده است

جمهوری در بخش روادید از سمت : امیر عابدی در نشست بررسی راهکارهای تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی با کشور قزاقستان اظهار کرد
بخش صادرات و سرمایه گذاری : وی افزود .اسامی مشکلی نداریم و هر تقاضایی که به کنسولگری های ما ارسال می شود پذیرش داده می شود

 .مقزاقستان به وزارت خارجه این کشور سپرده شده و این کار این پیامد را برای ما دارد که در حوزه دیپلماسی باید فعال تر از گذشته باشی

 .شاخص های توسعه قزاقستان از کشور ما بااتر است و ما قطعا می توانیم از آن ها الگو بگیریم: عابدی تصریح کرد

در بحث پرواز : وی با بیان اینکه در بحث حمل و نقل زمینی مذاکراتی انجام شده است و اتاق مشترک در سطح ملی کارهایی انجام می دهد، گفت
امدارانش انگلیسی بودند در زمینه پرداخت پول و تحریم ها دچار مشکل بودند اما خبرهایی می رسد که پرواز ایران به آلماتی که سه« ایراسانه»هوایی 

ما تنها با کشور قزاقستان مشکل بانکی نداریم بلکه با تمام دنیا مشکل بانکی داریم وتحریم ها قرارگاه : عابدی اظهار کرد .به زودی انجام می شود
من به عنوان مسئول اتاق قزاقستان وظیفه دارم اطاعات را بررسی، به روز رسانی و پیگیری کنم : وی ادامه داد .اقتصادی ما را هدف قرار داده است

ن المللی یعنی ونتایج را اطاع دهم، ما درشرایط سختی قرار داریم قزاقستان برای ما اهمیت ویژه ای دارد چراکه با دو کشور راهبردی ما در حوزه بی
 .هزار کیلومتر مرز مشترک دارد 6چین و روسیه 

از آنجایی که ما به لحاظ لجستیک و زیرساختی بسیار ضعیف هستیم و هنوز : رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان در رابطه با جاده ابریشم گفت
« رورو»در زمینه راه اندازی : وی گفت. دف کریدور ایران قبول کردنداستراتژیک در این حوزه نداریم و قزاقستان منطقه کاسپین انزلی را به لحاظ ه

 برنامه ریزی هایی انجام شده و در بندرامیرآباد سرمایه گذاری هایی هم شده است، البته این روروی ریلی است چراکه روروی ماشینی توجیهی
 انجام می شودمشکل ویزای کشور قزاقستان رفع شده و این کار با سرعت از سوی ما .ندارد

 
 گلستان آموزش و تحقیقات مركز كلزا تحقیقاتی هاي طرح از كشور روغنی هاي دانه توسعه طرح مجري مهاجر مهندس بازدید

 

در حاشیه برگزاری دوره آموزشی کشت نشایی محصوات زراعی، مهندس مهاجر مشاور وزیر ومجری طرح دانه های روغنی کشور از پروژه های 
 .تحقیقاتی کلزا در ایستگاه عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان بازدید نمود
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های روغنی علی در این بازدید دکتر فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در خصوص طرهای تحقیقاتی دانه
های جدید نیز جهت بررسی صفات مورفو و فرجی در ادامه خاطر نشان ساخت عاوه بر ارقام مرسوم داخلی، این. رائه نموندالخصوص کلزا گزارشی ا

که توسط محققان کشور SAN56 وSAN47 رئیس مرکز گلستان به کشت دو این امید بخش کلزا. فیزیولوژیکی در این ایستگاه کشت گردیده اند
 .نامگذاری می باشد نیز اشاره نمودندتولید شده و در دست 

های مجموعه تحقیقات، گلستان را یکی استان های مستعد کشت و توسعه مهندس مهاجر مجری طرح دانه های روغنی کشور ضمن تشکر ازتاش
 .دهدکلزا دانست که همه ساله رتبه نخست تولید این محصول را نیز به خود اختصاص می

بایستی با تلفیق ارقام داخلی و خارجی بتوانیم بذوری با کیفیت و . ی طرح های تحقیقاتی و معرفی ارقام اشاره و افزودمشاور وزیر به اهمیت اجرا
 .کمیت بهتری را تولید نمائیم و در اختیار بهره برداران قرار دهیم

مان جهاد کشاورزی گلستان و دکتر فیض بخش خاطر نشان می سازد در این بازدید مهندس موسی خانی رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی ساز
 .رئیس ایستگاه عراقی محله گرگان نیز مهندس مهاجر را همراهی نمودند

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز در زراعی گیاهان نشایی كشت ملی آموزشی دوره برگزاري

 

مهندس مهاجر مجری طرح دانه های روغنی کشور و کارشناسان جهاد دوره آموزشی ملی کشت نشایی گیاهان زراعی با تاکید بر گیاه کلزا با حضور 
کشاورزی استان های سردسیر کشور در ایستگاه تحقیقات عراق محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 

 .برگزار شد

ضمن خیر مقدم گویی، گلستان را یکی از استانهای مهم در امر تولید دانه  در ابتدای این دوره دکتر فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان 
وی به برنامه توسعه و کاشت ارقام و این های جدید اشاره و خاطر نشان ساخت با توجه به اهمیت . های روغنی علی الخصوص کلزا و سویا اعام نمود

در ادامه مهندس  .گیردرجی نیز در این مرکز توسط محققان مورد بررسی قرار میموضوع همه ساله طرح های تحقیقاتی مقایسه ارقام داخلی و خا
مهاجر مجری طرح دانه های روغنی کشور مهمترین مزایای توسعه کشت نشایی را صرفه جویی در مصرف آب، استفاده بهینه از زمان، استفاده 

مشاور وزیر به کارشناسان . و استفاده بهینه از شرایط و تکنولوژی اعام نمودحداکثری از زمین، کاهش هزینه ها از جمله بذر، سم، افزایش عملکرد 
 .شرکت کننده توصیه نمود که برنامه کشت نشایی را با جدیت در استانهای خود پیگیری نمایند

راضی استان های سردسیر برای در ادامه دکتر مختارپور عضو هیات علمی مرکز و مدرس دوره، هدف از برگزاری این دوره را استفاده از ظرفیت ا
میلیون هکتار از اراضی این استان ها به دلیل همزمانی کشت کلزا و وقوع سرما نمی توان این گیاه را  5/2چرا که در بیش از . کشت کلزا اعام نمود

 .کشت نمود و ما به دنبال کشت نشایی ارقام بهاره در این استان ها هستیم

اردبیل،اذربایجان غربی، کرمانشاه، لرستان، ایام، همدان ، زنجان و )استان سردسیر  7نفر از کارشناسان  30وره تعداد خاطر نشان می سازد در این د
 .حضور داشته اند( خراسان شمالی
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 گلستان آموزش و تحقیقات مرکز آبخیزداری و مراتع ها، جنگل تحقیقات بخش در علمی هیات جدید عضو دو کار به اشتغال

عضو جدید هیات علمی در بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان دو 
 .همکاری خود را آغاز کردند

بخش  به تازگی دو همکار عضو هیات علمی با تخصص علوم جنگل در: دکترسیدعلی حسینی جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت
دکتر اکرم احمدی و دکتر سعید شعبانی که توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی : هایتحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به نام

ز درگاه موفقیت این دو همکار را ا. در این بخش آغاز بکار نموده اند 1397جذب شده بودند به جمع همکاران شریف این بخش پیوستند و از دی ماه 
 .خداوند متعال آرزو داریم

همکاران  روابط عمومی مرکز نیز ضمن خیر مقدم، افتخار همکاری با دو بزرگوار را گرامی داشته و امیدوار است در تعامل فعال، از دانش و توانمندی
 .شریف بهره مند باشد

 استان اوقاف مدیركل با گلستان آموزش و تحقیقات مركز رئیس ماقات

 

ااسام دکتر ابوالفضل فرجی فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای برنامه های مرکز با حجت
 .فرد مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان گلستان ماقات کردوالمسلمین سلیمانی

ااسام معصومی فر نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان و حاج  در این برنامه که با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز، حجت
 .دآقا مایی مسول دفتر نمایندگی ولی فقیه برگزار شد در جهت تعامل و تفاهم بیشتر موضوع وقف با تحقیقات و پژوهش کشاورزی استان گفتگو ش
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 اسامی انقاب پیروزي سالگی چهل هايدستاورد نمایشگاه در گلستان آموزش و تحقیقات مركز فعال حضور

 

بهمن در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  13متر روز شنبه  700غرفه و مساحت  75سالگی انقاب اسامی در  40نمایشگاه دستاوردهای
 گرگان با حضور دکتر سیدمناف هاشمی استاندار گلستان آغاز به کار کرد و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با

 .بخشی از دستاوردهای ارزشمند همکاران شریف خود در این برنامه حضور فعال دارد

 .ایمامروز با افتخار باید دستاوردهای خودمان را به جهان نشان بدهیم که از دیروز تا امروز چه دستاوردهایی را به دست آورده: تان گفتاستاندار گلس
 های مختلف در کنار دولت است واستان گلستان ثابت کرد در عرصه: دکتر سیدمناف هاشمی استاندار گلستان در مراسم افتتاح نمایشگاه اظهار کرد

 .مدیران در راستای اعتای کشور حرکت خواهند کردمردم و
بعد از انقاب دشمن خیلی تاش کرد به کشور و نظام آسیب بزند و جنگ هشت ساله را با هدف آسیب زدن به کشور تحمیل کرد و : وی ادامه داد

 .ایمنه تنها در دفاع مقدس موفق بودیم بلکه تا امروز مقتدرانه ایستاده
آبان امسال هم بتوانیم دوام  13کرد تا امروز شرایط سخت جنگ اقتصادی را داریم و دشمن هیچگاه تصور نمی: گلستان خاطرنشان کرد استاندار

 .دانند که انقاب ما عقیدتی و فرهنگی استهای خود را چیدند اما نمیبیاوریم و به امید تاش افراد سودجو در داخل کشور برنامه

 .رسانی از بسیاری از کشورهای منطقه پیش و برتر هستیمخدمتحوزه زیرساختی ووز خدارا شاکریم که درامر: وی تاکید کرد

خانوار استان گلستان از نعمت برق برخوردار هستند و خدا را شاکریم که در ایام دهه فجر  10امروز روستاهای باای : استاندار گلستان تصریح کرد
 .داریممیلیارد تومان پروژه 100هزار و  2بالغ بر 

هزار  45های خودمان را دوچندان کردیم و موفق شدیم در دو سال گذشته تا امروز بالغ بر ترین سال اقتصادی موفقیتما در سخت: هاشمی بیان کرد
 .شغل ایجاد کنیم

 .درصد خواهد شد و این نشان دهنده این است که استان گلستان مسیر توسعه خود را خوب پیدا کرده است 10نرخ بیکاری ما زیر : وی متذکر شد
ار هم با برقراری امنیت، همه این اقدامات خوب را مدیون عزیزان حوزه امنیت هستیم که تمام نیروهای مسلح به خوبی در کن: استاندار گلستان گفت

 .اندزمینه توسعه اقتصادی را رقم زده
 .اسامی ما تنومند شده و دوران نوجوانی و جوانی خود را سپری کرده و مطمئن باشید همین اندک مشکات با تاش مضاعف قابل حل است

بهمن در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  13به متر روز شن 700غرفه و مساحت  75سالگی انقاب اسامی در  40نمایشگاه دستاوردهای 
جهادکشاورزی استان گلستان با  پذیرای عاقمندان است و خانواده بزرگ 19:30صبح تا  9:30بهمن از ساعت  16گرگان آغاز به کار کرد و تا تاریخ 

غرفه مشترک در نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقاب اسامی استان با حضور؛ ستاد سازمان جهادکشاورزی استان، مرکز تحقیقات و  7پرپایی
ی و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه تحقیقات پنبه کشور، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل شیات، اداره کل تعاون روستای

 .دامپزشکی خاصه ای از دستاوردهای چهل ساله بخش کشاورزی استان گلستان را به نمایش عموم گذاشتند اداره کل
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 و آموزش تحقیقات، سازمان پژوهشی معاون زارع دكتر با گلستان آموزش و تحقیقات مركز ارزشیابی گروه اندیشی هم نشست
 كشاورزي ترویج

 

ت و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور دکتر زارع معاون پژوهش و فناوری نشست هم اندیشی گروه ارزشیابی مرکز تحقیقا
ولی معاونت پشتیبانی مرکز در محل دفتر ریاست سازمان، دکتر دانشیان مدیر کل دفتر امور پژوهشی سازمان دکتر ابوالفضل فرجی رییس، دکتر قدس

 .مرکز برگزار گردید

 

عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه ابتدا دکتر فرجی به معرفی به گزارش روابط 
وه در اعضای گروه و خاصه ای از روند تشکیل و فعالیت گروه پرداخت سپس مهندس پارسایی، فعالیت گروه از آغاز تا بحال و روند ارزیابی های گر

ذشته را تشریح نمود ایشان در این خصوص اظهار داشت این گروه پس از هماهنگی با مدیریت بخش، اطاعات کلی از وضعیت جاری طول سه سال گ
بخش را اخذ می نماید سپس با حضور در بخش با مدیریت و نیروی انسانی بصورت جداگانه یا مشترک جلسه ای را برگزار و مسایل و مشکات 

با هماهنگی محقق، از برخی از طرح های بخش بازدید می گردد سپس گزارشی از همه مسایل بخش گزارشی تهیه و بررسی می نماید همچنین 
. ودمکتوب به مدیریت ارسال می گردد پس از دو یا سه بازدید نیز جلسه ای با مدیریت برگزار و بصورت شفاهی به تشریح بازدیدها پرداخته می ش

پس از آن دکتر زارع ضمن ارزشمند  .تا اندازه زیادی توانسته موجبات رضایت همکاران در بخش ها را جلب نماید این روند تا بحال ادامه داشته و
در چند خواندن این حرکت در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان و تشکر از اعضای گروه، اظهار داشت با توجه به اینکه ارزیابی از طرح های تحقیقاتی 

یده ای، از طرف موسسات مادری انجام نمی شود یا اینکه بسیار ضعیف انجام می شود لذا سازمان تحقیقات نیز دنبال سال اخیر بعلت مشکات عد
 د.الگویی جهت ارزشیابی طرح ها و مراکز می باش

 
 
 
 
 

 

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز در زارع دكتر حضور با زراعی گیاهان نشایی كشت ملی دوره برگزاري
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ملی کشت نشایی گیاهان زراعی با حضور دکتر زارع معاون پژوهش و فناوری سازمان، دکتر دانشیان مدیر کل دفتر امور پژوهشی سازمان دوره 
ش محققان و کارشناسان مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی سراسر کشور در ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموز

 .منابع طبیعی استان گلستان برگزار گردیدکشاورزی و 

در ابتدای این دوره دکتر فرجی ریاست مرکز ضمن خیر مقدم گویی به معرفی و توانمندی های استان و مرکزدر خصوص تولید محصوات کشاورزی 
 .ره نمودفرجی در ادامه به دستاوردهای ارزشمند پژوهشگران مرکز در خصوص کشاورزی دانش بنیان اشا. اشاره نمود

مختارپور مهمترین مزیت . در ادامه دکتر مختارپور عضو هیات علمی مرکز و مدرس دوره در خصوص اهمیت کشت نشایی مطالبی را بیان نمودند
فی کشت نشایی را استفاده زمان مناسب کشت، کنترل آفات بیماریها و علف های هرز با هزینه کم، صرفه جویی در مصرف آب، کاهش میزان بذر مصر

وی در ادامه به برگزاری جلسات در ستاد سازمان تحقیقات با هماهنگی مدیران اجرایی . در واحد و عملکرد بااتر نسبت به کشت مستقیم عنوان نمود
مختارپور برنامه . معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص شناسایی پهنه های مستعد کشت نشایی و رفع مشکات این حوزه خبر داد

خاطر نشان می سازد این دوره که به صورت کارگاهی برگزار . اعام نمود زارتخانه در خصوص توسعه کشت نشایی محصوات کلزا، پنبه، سویا و ذرتو
آشنا  اءگردید فراگیران از نزدیک با انواع بستر کشت، انواع سینی نشاء، نحوه قراردادن بذر در واحد های نشاء، آبیاری و دستگاه های کارنده نش

از برنامه های دیگر این دوره بازدید از مجتمع اتوماتیک تولید نشاء گوجه فرنگی و کارخانه رب گوجه فرنگی دلند آقای مقدم در شهر خان . گردیدند
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 40زه تعداد خاطر نشان می سازد در این دوره دو رو. هکتار گوجه فرنگی تولید می نماید 1200این مجتمع همه ساله در سطح . به بین بوده است
 .نفر از محققان و کارشناسان حضور داشتند

 
 

 و تحقیقات مركز مهندسی و فنی تحقیقات بخش المللی بین پژوهشگر توسط AIT دانشگاه در پاكستان آبیاري كارشناسان آموزش
 گلستان آموزش

 

پژوهشگر بین المللی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات توسط دکتر محمد اسماعیل اسدی  AIT کارشناسان آبیاری پاکستان در دانشگاه
 .و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد

 

برابر با  97بهمن  2به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، روز سه شنبه 
 .کشور تایلند برگزار شد AIT یک دوره آموزشی یک روزه برای کارشناسان آب ایالت سند پاکستان در محل دانشگاه بین المللی 2019ژانویه  22

ره آموزشی بنا به درخواست مدیر دوره دکتر اسدی محقق بین المللی که در این دانشگاه برای تدریس و پژوهش حضور دارد دوره آموزشی در این دو
ساعت ارایه داد که بسیار مورد استقبال کارشناسان  6حفاظت و مدیریت خاک و آب و همچنین نوآوری جدید در بهینه سازی مصرف آب را به مدت 

درصد غذای ما  95در این دوره آموزشی دکتر اسدی پیرامون حفظ و اهمیت خاک به عنوان یک منبع تجدید ناپذیر پایه که بیش از  .قرارگرفت
جهانیان را تامین می کند توضیحات مفصل و مصوری با توجه به تجربیات خویش طی دوره کاری سی وساله ارایه دادند و همچنین در بخش دیگری 

http://www.ganrrc.org.ir/web/wp-content/uploads/2019/02/N9711138B.jpg
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در آبیاری گیاهان زراعی در جهان را که صرفا بر روی کاهش مقادیر تبخیر از سطح خاک و همچنین کاهش نفوذ عمقی آب و نوآوری های موجود 
 .هدر رفتهای دیگر نظیر بادبردگی و غیره را ارایه دادند

دنبال اقدامات سخت افزاری و عمرانی هستیم مثا در روستاها بیشتر به . باید دغدغه های مرتبط با خاک جدی تر پیگیری شود: ایشان در ادامه افزود
 . و به تنها سرمایه ی روستاییان و کشاورزان که خاک هست توجهی نمیشود و این سرمایه آگاهانه و یا غیرآگاهانه درحال تخریب شدن هست

 كردكوي شهرستان فرد روحانی شهید آموزش واحد در كشاورزي جهاد مدیران ملی آموزشی دوره برگزاري

 

 
در واحد ( استان های گلستان، گیان، مازندران، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)دوره آموزشی راهبردی مدیران جهاد کشاورزی منطقه یک کشور

آموزشی مرکز ضمن خیر مقدم گویی   در ابتدای این دوره دکتر آقاجانی معاون. آموزش شهید روحانی فرد کردکوی در استان گلستان برگزار گردید
. ها و فعالیت های مهم وزارت جهادکشاورزی برای مدیران اعام نمودندبه مدیران و مهمانان، هدف از برگزاری این دوره را تبیین اهداف، سیاست

یر بخش معاونت زراعت، باغبانی آب آقاجانی برگزاری پنل های تخصصی آشنایی با استراتژی ها، ماموریت ها، سیاست ها و اهداف برنامه های ز
 .خبر داد دامپزشکی و آب و خاک 

 
 
 
 
 

 رادیویی زنده برنامه در گلستان آموزش و تحقیقات مركز باغی و زراعی تحقیقات بخش رئیس حضور

http://www.ganrrc.org.ir/web/wp-content/uploads/2019/01/N9711091.jpg
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گلستان در برنامه زنده دکتر حسن مختارپور رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
 .رادیویی روزنه به بحث و تبادل نظر در ارتباط با نقش تحقیقات در پویایی و توسعه کشاورزی استان پرداخت

در  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر مختارپور در این برنامه توضیحاتی
های نوین کشاورزی، تعیین الگوی تناوبی، های تحقیقاتی در کشاورزی استان و کشور، از طریق معرفی ارقام جدید زراعی، روشر بخشی فعالیتمورد اث

 .های فنی ارائه نمودندتولید بذور اصاح شده، نظارت فنی بر روند تولید بذر و تدوین دستورالعمل

گیاهان زراعی جدید و ارقام سازگار با اقلیم، مقاوم به بیماری، با کیفیت و دارای عملکرد زیاد محور اصلی موضوعات نژادی در معرفی نقش تحقیقات به
 .مورد بحث در این برنامه بود

تحقیقات  های مختلف استان و شروعهای جدید گندم مناسب اقلیمدر ادامه این برنامه، رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی توضیحاتی در مورد این
 .زراعی بر روی رقم جدید کنجد ناشکوفا به عنوان یک گیاه اقتصادی و جایگزین کشت برنج ارائه نمودنژادی و بهبه

 خاک فرهنگ زبان :خاک جهانی های المثل ضرب کتب تدوین در گلستان آموزش و تحقیقات مرکز آب و خاک بخش علمی هیات عضو مشارکت

هیات علمی بخش خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تدوین کتاب  دکتر محمدرضا پهلوان راد عضو
به همت مجمع بین  (Soil Global Soil Proverbs: Cultural Language of the) زبان فرهنگ خاک که: ضرب المثل های جهانی خاک

 .چاپ و منتشر شد مشارکت نموده است schweizerbart و با همکاری انتشارات آلمانی (IUSS)المللی علوم خاک

 

هایی که به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این کتاب سعی شده ضرب المثل
 .بنیان علمی داشته از سراسر جهان توسط محققان خاک شناس گردآوری و تبیین شوند

و اقیانوسیه ( فصل 3)، آمریکای شمالی (فصل 12)، اروپا (فصل 9)، آسیا (فصل 5)های آفریقا کشور جهان از قاره 29فصل از  32کتاب مشتمل بر 
 .است( فصل 3)

 – دکتر علی شهریاری )این فصل توسط خاک شناسانی از سراسر کشور . های خاک در ایران داردفصل هشتم این کتاب اختصاص به ضرب المثل
دانشگاه ارومیه، دکتر  –مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر حبیب خداوردیلو  –دانشگاه زابل، دکتر محمدرضا پهلوان راد 

شگاه فردوسی مشهد، دکتر دان –دانشگاه گیان، دکتر علیرضا کریمی  –موسسه تحقیقات خاک و آب، دکتر محمود فاضلی سنگانی  –کامبیز بازرگان 
مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و مهندس ابراهیم شیرمحمدی  –دانشگاه رازی، مهندس مصطفی خواجه داد  –اکرم فاطمی 

گیلکی و بهبهانی های فارسی، ترکی، کردی، سیستانی، خراسانی، ها و گویشضرب المثل به زبان 26تألیف شده و مشتمل بر ( دانشگاه زابل –
 .باشدمی

 
 

 ایحه 21 تبصره ج بند موضوع در اسامی شوراي مجلس در گرگان مردم نماینده با گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس نشست
 98 بودجه
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دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در نشست با مهندس نبی هزار جریبی نماینده مردم 
 .مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت 98ایحه بودجه  21گرگان در مجلس شورای اسامی، موضوع بند ج تبصره 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، در این نشست دکتر فرجی ضمن تاکید بر اهمیت و 
نقش ویژه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور، با اشاره به نمونه هایی از دستاوردهای ارزشمند و 

ژوهشی موسسات و مراکز و کاربردهای آن در فائق آمدن بر محدودیت های موجود و توسعه و ارتقای برنامه های کشاورزی و معیشت و تاثیرگذارپ
در تقویت نقش موسسه های تحقیقاتی در تامین امنیت  98اقتصاد کشاورزان، انتظارات خود را در خصوص ضرورت حمایت از مفاد ایحه بودجه 

 دتاکید بیان کرغذایی کشور را با 

 
 روزنه رادیویی زنده برنامه در گلستان كشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، مركز باغی و زراعی تحقیقات بخش معاون حضور

 

به دکتر فاطمه شیخ معاون بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در برنامه زنده رادیویی روزنه 
 .بحث و تبادل نظر در ارتباط با نقش تحقیقات توسعه کشاورزی استان پرداخت

 

های یتبه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، ایشان توضیحاتی در مورد اثر بخشی فعال
جدید زراعی، تعیین الگوی تناوبی، تولید بذور اصاح شده، نظارت فنی بر روند تولید  تحقیقاتی در کشاورزی استان و کشور، از طریق معرفی ارقام

 .های فنی ارائه نمودندبذر و تدوین دستورالعمل
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سال از معرفی آخرین رقم باقا در کشور  32های فیض و شادان بعد از گذشت دکتر شیخ در بخشی از این گفتگو، معرفی دو رقم جدید باقا به نام
های لکه برگی باقا، زودرسی، کیفیت، عملکرد خصوصیات ارقام جدید باقا از جمله مقاومت به بیماری .ترین دستاوردهای این مرکز برشمرداز مهم را

 .همچنین در این برنامه به سواات فنی تلفنی کشاورزان پاسخ داده شد. دانه و سایر خصوصیات زراعی این ارقام شرح داده شد
 

 استان بازنشستگان كانون اعضاي و رییس با گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس صمیمی نشست

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در نشستی با حضور مهندس رضا جعفری مدیریت 
نه امید بازنشستگان گرگان، مهندس نبی هزارجریبی و دکتر اسداله قره خانی صندوق بازنشستگی کشوری در استان گلستان، مهندس گلریز مدیر خا

 نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسامی و اعضای کانون بازنشستگان دستگاه های مختلف استان و اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان
بازنشستگان و پیش کسوتان، از پیگیری های برنامه های این گروه شریف  و پیشکسوتان این مرکزدر محل دفتر خود، ضمن ادای احترام به تمامی

 .تقدیر و تشکر نمود

 

ازنشستگان به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، در این برنامه ابتدا خانم صانعی مسول کانون ب
یاست مرکز در ارایه خدمات و حمایت هایی که از همکاران شریف بازنشسته مرکز دارد بخشی از برنامه های مرکز ضمن سام و خدا قوت و تشکر از ر

ارایه  این کانون را اعام کرد و در ادامه در خصوص برخی از درخواست های کشوری این گروه از جمله برنامه همسان سازی پیشنهادات این کانون را
ابتدا دکتر فرجی ضمن تقدیم سام و خدا قوت برای زحمات و تاش هایی که این پیشکسوتان بزرگوار در راه  سپس در فضایی بسیار صمیمی .کرد

عزت منطقه و کشور کشیده اند آرزوی سامت و بهروزی برای بازنشستگان محترم نمود و در خصوص پیگیری های مدیریت صندوق بازنشستگی 
ه از جامعه، از زحمات مهندس جعفری و همکارانشان تقدیر نمود و در خصوص تعامل بین شاغان و کشوری در استان گلستان برای اعضای این گرو

تی همکاران بازنشسته و خدماتی که این مرکز به عنوان وظیفه تاش دارد تاا به شکلی شایسته در خدمت بازنشستگان محترم مجموعه باشد توضیحا
در ادامه مهندس  .سال را تقدیم حاضران نمود 60جامعی از برنامه ها، دستاوردها و افق مرکز در بیش از را برای حاضران ارایه داد و پس از آن معرفی 

رضا جعفری مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری در استان گلستان، ضمن تقدیر از جایگاه ویژه پیشکسوتان در خصوص وظیفه مندی و برنامه های 
در ادامه مهندس نبی هزارجریبی و دکتر اسداله قره خانی نمایندگان مردم استان در مجلس  .تقدیم جلسه نمودانجام شده مجموعه خود گزارشی را 

های ملی،  شورای اسامی ضمن تشکر از ریاست مرکز در میزبانی این برنامه و ادای احترام به تمامی بازنشستگان، از پیگیری های انجام شده و برنامه
 .البات بازنشستگان را برای حاضران تشریح نمودندمصوبات و روند پیگیری مط

 .در انتهای جلسه پیشکوتان حاضر و مدیران کانون بازنشستگان دستگاه های مختلف پرسش ها، دیدگاه و نقطه نظرات خود را ارایه نمودند
 

 تبصره ج بند موضوع در اسامی شوراي مجلس در كتول آباد علی مردم نماینده با گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس نشست
 98 بودجه ایحه 21

 

علی دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در نشست با دکتر اسداله قره خانی نماینده مردم 
 .مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت 98ایحه بودجه  21آباد کتول در مجلس شورای اسامی، موضوع بند ج تبصره 
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 در این نشست دکتر فرجی ضمن تاکید بر اهمیت و نقش ویژه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور، با اشاره
و  به نمونه هایی از دستاوردهای ارزشمند و تاثیرگذارپژوهشی موسسات و مراکز و کاربردهای آن در فائق آمدن بر محدودیت های موجود و توسعه

در تقویت نقش  98تقای برنامه های کشاورزی و معیشت و اقتصاد کشاورزان، انتظارات خود را در خصوص ضرورت حمایت از مفاد ایحه بودجه ار
 .موسسه های تحقیقاتی در تامین امنیت غذایی کشور را با تاکید بیان کرد

 تحقیقات، سازمان پژوهش امور یهماهنگ كمیته جلسه در گلستان آموزش و تحقیقات مركز پژوهشی معاون حضور
 كشاورزي ترویج و آموزش

 

یافته های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در جلسه کمیته هماهنگی دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال
 .ور یافتامور پژوهش، فناوری و انتقال یافته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حض

 

گی به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، یکصد وهفتاد و ششمین جلسه کمیته هماهن
انشیان و حضور دکتر جوادی قائم مقام معاونت پژوهش و فناوری، دکتر د” راهبری پروژه های تحقیقاتی“امور پژوهش، فناوری و انتقال یافته با موضوع 

ده، مدیر کل دفتر امورپژوهشی، دکتر ولدان مدیر کل دفتر امور فناوری، معاونان پژوهش، فناوری و انتقال یافته موسسه های تحقیقاتی، پژوهشک
و آذربایجان  پژوهشگاه و مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مناطق پنجگانه گلستان، کهکیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، خراسان رضوی

 .دی سال جاری در سالن دانش ستاد سازمان برگزار شد 25شرقی سه شنبه 

در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج ” بازتاب تات“دکتر جوادی قائم مقام معاونت پژوهش و فناوری سازمان ، با اشاره به انتشار اولین شماره فصلنامه 
شریه، یادآور شد که با توجه به مخاطبان خاص این نشریه از میان مسئوان بلندپایه دستگاه های کشاورزی و انعکاس دستاوردهای اثربخش در این ن

نسخه، ازم است رئیسان موسسه های تحقیقاتی در تولید محتوای این نشریه مشارکت فعال داشته  2500اجرایی و نظارتی کشور و تیراژ بالغ بر 
با تاکید بر سیاست های کان پژوهشی سازمان، توجه به اجرایی شدن مگاپروژه ” ژه های تحقیقاتیراهبری پرو“وی هم چنین در خصوص طرح . باشند

 .هارا خواستار شد

دکتر سفید کن معاون پژوهشی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور ضمن ارائه مطالبی در خصوص رهبری پروژه های تحقیقاتی به توضیح 
 .تبوع پرداختسوابق عملیاتی این طرح در موسسه م

فنی در مساله یابی پژوهشی و نقد علمی، مزیت  –دکتر ولدان مدیر کل دفتر امور فناوری سازمان، با اشاره به کارکرد و جایگاه کمیته های علمی 
طرح های تحقیقاتی را در دستیابی به نتایج کمی همسو با سیاست های کان پژوهشی سازمان / های ایجاد کارگروه های مشورتی و راهبری پروژه

ا در جلوگیری از سردرگمی اعضای جدید وی هم چنین ، راهبری پروژه های تحقیقاتی ر. تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی حائز اهمیت دانست
هیأت علمی موسسه های تحقیقاتی راهگشا دانست و تعامل با بخش خصوصی، اصاح هرم نیروی انسانی و بازمهندسی ساختار و تشکیات موسسه 

 .های ذیربط را از دیگر مزایای اجرای این طرح برشمرد

رهبری پروژه های تحقیقاتی را در ارتقای بهره وری در تحقیقات و تحقق برنامه محوری  دکتر دانشیان مدیر کل دفتر امور پژوهشی سازمان، نقش
خبر داد و افزود با مشارکت رئیسان مناطق ” طرح ارزیابی پروژه های تحقیقاتی“وی هم چنین از تشکیل کارگروهی به منظور بررسی . مهم دانست
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دکتر  .ع بندی پیشنهادات اعضای کارگروه و اعمال نظرات سازنده آنان اجرایی خواهد شدپنج گانه این طرح در حال پیگیری است و به زودی با جم
را در رفع مشکات حقیقی کشاورزان در عرصه تولید مهم خواند و تجارب موفق ” اجرای پروژه های تحقیقاتی در مزارع زارعین“دانشیان هم چنین 

را نتیجه بهره ” رفع مشکل غاف بندی سویا در استان گلستان“و ” ت در استان های جنوبیتدوین دستورالعمل زوال مرکبا“در این زمینه از جمله 
 .مندی از این روش دانست

” انجام آزمایشات در مزرعه کشاورزان“دکتر اسماعیل زاده مقدم معاون پژوهش و فناوری موسسه اصاح بذر و نهال با ارائه نتایج تجربه عملی پروژه 
شاورز، ، مزیت های اجرای پروژه های تحقیقاتی را در زمین کشاورزان در مواردی از جمله کاهش هزینه های تحقیق، مدیریت مستقیم مزرعه توسط ک

وی هم چنین با مروری بر تجارب موسسه اصاح بذر و نهال در . ورود مستقیم نتیجه پژوهش به عرصه و تسریع در توسعه دانش فنی مهم برشمرد
در هم افزایی  اجرای پایلوت توسعه ارقام داخلی کلزا و سایر پروژه های تحقیقاتی با بکارگیری شیوه انجام آزمایشات در مزرعه کشاورزان، این الگو را

در بخش دیگری از این جلسه دکتر فرازمند رئیس مرکز فناوری  .تحقیقات با اهداف بخش اجرا و تسریع در انتقال یافته به عرصه موفق ارزیابی کرد
با اشاره به وظیفه  وی. اطاعات و اطاع رسانی کشاورزی به ارائه توضیحاتی در خصوص شیوه کار با سامانه گزارش ساز در سامانه سمپات پرداخت

مندی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در خصوص اجرای سیستم یکپارچه اطاعات و هوشمندسازی کشاورزی از گردآوری اطاعات 
 .کشاورزی کشور در بستر وب در آینده نزدیک خبر داد

دسترسی آناین به داده های کان، از میزان پیشرفت این پروژه بر روی دکتر فرازمند با توضیح در خصوص جزئیات این سامانه و کارکردهای آن در 
وی هم چنین با توضیح پیرامون ساختار تشکیاتی کارگروه های مختلف در ستاد هوشمندسازی . دیتا سنتر سازمان توسط این مرکز ، گزارشی ارائه داد

 .لویت ها و برنامه های هوشمندسازی خود به این مرکز تعجیل کنندکشاورزی از رئیسان موسسه های تحقیقاتی خواست نسبت به ارائه او
 گمیشان شهرستان در جهادكشاورزي وزیر حضور با گلستان استان كشاورزي حوزه هاي پروژه متمركز افتتاح

 

ست جمهوری به استان گلستان، آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های بخش کشاورزی استان گلستان همزمان با سفر دکتر حسن روحانی ریا
 .با حضور وزیر جهاد کشاورزی در محل سالن ورزشی رزمی مختوم قلی فراغی شهر گمیش تپه برگزار شد

 

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، وزیر جهادکشاورزی در جمع مردم شهرستان
شور و شعف مردم وکشاورزان استان در افتتاحیه پروژه ها و کشاورزان که با تراکتورهای خود کاروان سپاس تشکیل دادند و مشارکت : گفتگمیشان 

 .و حضور مردم ستودنی بود

 .مایه افتخار است که در بین شما مردم گمیشان حضور دارم: مهندس حجتی ادامه داد

شما عزیزان برای حفظ و توسعه و آبادانی کشور تاش کرده اید و با این همتی که من : خونگرم شهرستان گمیشان افزودوی با تاکید به تاش مردم 
 .در شما میبینم می توانیم بر بدخواهان ملت و دولت اسامی پیروز شویم

دم در بخش زهکشی اراضی کشاورزی و دیگر بخش امروز شاهد بو: وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه گلستان یکی از قطب های کشاورزی است، گفت
 .ها هم اقدامات خوبی انجام شده است

نفر بصورت ویدیو  451هزار و  8میلیاردریال و اشتغالزایی  19358پروژه عمرانی و تولیدی بخش کشاورزی گلستان با اعتبار 614در این مراسم 
کانال های اصلی آبرسان مجتمع میگو، کانال زهکشی اصلی مجتمع میگو،  .ری رسیدکنفرانس توسط دکتر روحانی رییس جمهور افتتاح و بهره بردا
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مجتمع میگو، مزارع پرورش میگو، مرکز تکثیر و عمل آوری میگو و فاز اول زهکشی اراضی از جمله پروژه های قابل افتتاح و  4و  2پل های این 
تمع ماهیان خاویاری و فاز دوم زهکشی اراضی از جمله پروژه های قابل کلنگ زنی هزار هکتاری میگو، مج6000تاسیسات زیربنایی فاز دوم مجتمع 

 .شهرستان گمیشان در این آیین می باشد
جمهور رییس به گلستان استان مردم خوشامدگویی آیین در گنبدكاووس كشاورزي تحقیقات ایستگاه همکاران حضور

  
گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در جمع پرشور همکاران ایستگاه تحقیقات کشاورزی 

 .حضور فعال داشتند 1397دی  24صبح روز  مردم این شهر، در آیین خوشامدگویی مردم استان به دکتر حسن روحانی

 

کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، رئیس جمهور، گلستان را استان وحدت اقوام به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش 
سرزمین تاریخی گلستان، میزبان عرفا و حکمای بزرگی چون مختوم قلی بوده است و از این استان جز : و مذاهب و گلستان ایران دانست و اظهارکرد

 .بوی برادری و اتحاد استشمام نمی شود

مهمترین مسئله کشور که اشتغال  18در تبصره : ع پرشور مردم گنبدکاووس که با حضور استاندار برگزار شد،تصریح کرددکتر حسن روحانی در جم
 .دانیم در این مقطع حساس جوانان باید در مسیر شغل قرار گیرندبینی کردیم و میباشد پیشجوانان می

کنم که از نظر آمار بیکاری از مسئوان استان تشکر می: ته کاهش یافته است، گفتوی با بیان اینکه آمار بیکاری استان گلستان نسبت به سال گذش
 .دهنده این است که جوانان و مسئوان در تاشند تا از مشکات عبور کنیمامسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته که نشان

بر و هم ماهواره توسط اندیشمندان و ماهواره پیام که هم ماهواره: شدرییس جمهور با اشاره به پرتاب دو ماهواره به فضا طی روزهای آینده یادآور 
بار از باای سر ما عبور  6کیلومتری مدار قرار خواهد گرفت و در روز  600ایثارگران جوانان دانشگاه امیرکبیر ساخته شده است طی روزهای آینده در 

 .خواهد کرد

های تحقیقاتی در گذشته در این صنعت ورود کرده و ماهواره: ین ماهواره عملیاتی کشور است، گفتدکتر روحانی با بیان اینکه ماهواره پیام نخست
بودجه سال آینده برای ادامه کمک  14وی با اشاره به اینکه در تبصره  .متعددی را پرتاب کردیم اما ماهواره پیام تحقیقاتی نیست بلکه عملیاتی است

ترین مسئله نیز برای تحول در اشتغال که مهم 18در قالب تبصره : بینی کردیم تصریح کردهزار میلیارد تومان اعتبار پیش 7به اقشار محروم جامعه 
 .بینی شده استامروز ما است، اعتبارات خوبی پیش

دولت در بحث کارورزی، : های بسیار خوبی داشته است افزودموزشی پیشرفتل تحقیقاتی، علمی و آرییس جمهور با بیان اینکه ایران اسامی در مسائ
 .ها ی تولیدی ایجاد اشتغال گرددها و بنگاهمهارت آموزی و کارآموزی بودجه خاصی اختصاص داده تا برای جوانان در کارخانه

دهد در زمینه آخرین آمار علمی که چند هفته پیش منتشر شد، نشان می:یاد آور شد  وی با بیان اینکه ملت ایران، ملتی با علم و دانش قوی است،
 .علم ژنتیک، ایران در خاورمیانه مقام نخست را دارد

طه هزار شغل در این استان انجام شده است اما تا نق 600طبق آمار اعام شده توسط مسئوان استان گلستان تا پاییز امسال : رییس جمهور ادامه داد
 .مطلوب فاصله وجود دارد

در این استان از نظر آمار امسال نسبت به پارسال از : دکتر روحانی ضمن قدردانی از مسئوان استان برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال افزود
: های دشمن هراس ندارد ، اظهار کردتوطئهوی با بیان اینکه ایران اسامی از  .رسیده که در نرخ بیکاری شاهد کاهش هستیم 10.7درصد به  11.7

 .ها بدانند قادر نیستند که این ملت بزرگ و رهبری شجاع را شکست دهندآمریکایی
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مان ایم و با دوستانمان در عالم و همسایگانما با قدرت در برابر دشمنان ایستاده: ها و دشمنان ملت ایران یاد آور شد رییس جمهور خطاب به آمریکایی
خواهند ما را در برابر آنچه که هدف آنها است ها میصهیونیست: وی با بیان اینکه امروز در شرایط سختی قرار داریم، اظهارداشت .طه بردارانه داریمراب

 .از پای در بیاورند اما نخواهند توانست

 .فشارهایی که به ملت است را کم خواهیم کرد 21و  19، 18، 14ای که امروز تقدیم مجلس کردیم به ویژه تبصره با بودجه: رییس جمهور افزود
در هیئت : دهد،تصریح کرددکتر روحانی با اشاره به اینکه افزایش ساخت و ساز مسکن موجب تحرک این صنعت شده و بیکاری را هم کاهش می

وی با بیان اینکه گلستان برای توسعه اقتصادی،  .گران برای مردم ساخته شودواحد مسکونی به وسیله توسعه هزار 100دولت تصویب شد که 
میلیارد تومان تسهیات بانکی در اختیار مردم  500هزار و در یکسال اخیر در استان گلستان بیش از یک: های خوبی دارد، خاطرنشان کردظرفیت

 .تجهت اشتغال زایی قرار گرفته اس

هر کاری برای این مردم : رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز همه کاره این کشور ملت ایران هستند که در تمام انتخابات تصمیم می گیرند،افزود
 .ای از وظیفه سنگینی است که آنها بر دوش ما گذاشتندانجام دهیم ذره

درصد بیشتر شهرستانهای گلستان بار مسئولیت بر دوش دولت تدبیر و امید  95یش از با رأی باای ب 96و  92دکتر روحانی با بیان اینکه در سال 
وی با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی  .آورمکنم و سر تواضع فرود میدر برابر عزمت این مردم احساس مسئولیت سنگین می: گذاشته شد، افزود

 50کنیم تا پایان دولت دوازدهم تاش می: هزار هکتار عملیات زهکشی انجام شده است یاد آور شد 34هزارهکتار تعهد دولت تاکنون  22به جای 
رییس جمهور یکی از مشکات اساسی  .هزار هکتار دیگر از اراضی استان نیز زهکشی شود که این یک حرکت بزرگ در اشتغال و درآمد مردم است

ها استفاده شود تا آب ازم را در اختیار مردم قرار داده که این استان با آب آشامیدنی و باید از همه راه: سئله آب برشمرد و افزوددر استان را م
 .بهداشتی شاهد یک تحول بزرگ باشد

میلیون یورو یعنی  200یک میلیارد و  باید: دکتر روحانی با اشاره به راه آهن اینچه برون به گرمسار که باید برقی، تجهیز و دوخطه شود تصریح کرد
وی به وضعیت ایحه منطقه آزاد  .شودهزار میلیارد تومان برای این پروژه خرج کنیم که به زودی این پروژه اجرایی و عملیاتی می 16بیش از 

 .طی مراحل نهایی است اینچه برون یکی از مناطقی است که که در مجلس تصویب شده و در حال: برون اشاره ای داشت و گفتاینچه

هزار تخت افزایش پیدا می کند، یاد  3هزار تخت به  2های بیمارستانی در استان از رییس جمهور با بیان اینکه تا پایان دولت دوازدهم تعداد تخت
بودجه مصوب سازمان برنامه و نقطه باقی مانده با  30نقطه شروع شده و  22نقطه حادثه خیز در این استان وجود دارد که ایمن سازی  52:آور شد

 .بودجه در روزهای آینده انجام پذیرفته تا ایمن سازی این نقاط هم شروع شود

 گرگان كریمی حاجی شهید آموزش واحد در متوسط سطح پاورپوینت آموزشی دوره برگزاري

 

آموزش کشاورزی گلستان در واحد آموزش شهید حاجی دوره آموزشی پاورپوینت سطح متوسط ویژه محققان و کارشناسان مرکز تحقیقات و 
 .کریمی گرگان برگزار گردید

 

کز به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد علی آقاجانی معاون آموزش مر
های وی به قابلیت. شتر کارشناسان در استفاده بهینه از این نرم افزار کاربردی بیان نمودو مدرس دوره مذکور، هدف از برگزاری این دوره را آشنایی بی
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های متنوع، لیست کردن اسایدها،  presentدر نسخه جدید قابلیت ضبط تصویر، صدا، : مهم نسخه جدید این نرم افزار اشاره و خاطر نشان ساخت
روز به ارائه  2مدرس دوره طی مدت . تواند در اثر بخشی برنامه های کارکنان موثر باشددارد که میبرش و کات کردن قسمتی از تصویر و فیلم وجود 

معاون آموزشی مرکز در انتها خاطر نشان ساخت دوره پیشرفته این نرم افزار نیز برای همکارانی که موفق به گذراندن  .و آموزش این نرم افزار پرداختند
 .خواهد شد آزمون پایانی شده اند برگزار

 تحقیقات موسسه در كشور سراسر تحقیقاتی هاي بخش رؤساي سالیانه گردهمایی در آب و خاک تحقیقات بخش محققان شركت
 آب و خاک

 

محققان بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در گردهمایی سالیانه رؤسای بخش های 
دی  11تحقیقاتی سراسر کشور موسسه تحقیقات خاک و آب و برنامه تحقیقات مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در روز سه شنبه 

 .اشتندحضوری فعال د 1397

 

د و به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه دکتر محمدرضا پهلوان را
خاک  های تحقیقاتیدکتر یونس محمد نژاد و مهندس مریم غزائیان همکاران بخش تحقیقات خاک و آب مرکز در گردهمایی سالیانه رؤسای بخش 

و آب سراسر کشور به همراه برنامه تحقیقات مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه که با حضور دکتر هادی اسدی رحمانی رییس موسسه 
هماهنگی آشنایی و  .تحقیقات خاک و آب، قائم مقام، معاونان و رؤسای بخش های تحقیقاتی ستادی و استانی این موسسه برگزار شد، شرکت کردند

شناخت و مدیریت کربن آلی “و ” شناخت و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه“های روز موسسه و همچنین پیگیری اجرای دو برنامه با سیاست
گزارش پیشرفت ” بررسی و تحلیل مسائل حوزه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه “مطالب در سه محور . از اهداف اصلی این گردهمایی بود” خاک

 .ارائه شد” پیشنهادات آینده“و ” های مصوبوژهپر
 
 
 
 
 

 ”وظیفه سربازان آموزيمهارت طرح“ اجراي هماهنگی نشست در گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس حضور
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 های اجرایی برگزار شددستگاهبین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران و ” آموزی سربازان وظیفهطرح مهارت“نشست هماهنگی اجرای 

 

طرح “به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، اولین نشست مشترک هماهنگی اجرای 
آموزش و ترویج، دکتر  های اجرایی با حضور دکتر مویدی رئیس موسسهبین ستاد کل نیروهای مسلح و دستگاه” آموزی سربازان وظیفهمهارت

ورداسبی رییس مرکز نوسازی و تحول نیروی انسانی وزارت جهادکشاورزی، دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
یی کشور، دکتر طبیعی استان گلستان، رئیسان مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ها، معاونان روسای دستگاه های اجرا

نساجی معاون آموزشی موسسه آموزش و ترویج، سردار فرهی فرمانده قرارگاه مهارت آموزی سربازان وظیفه ستادکل نیروهای مسلح و جمعی از 
 .ماه سال جاری در محل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران برگزار شددی 12مسوان ارشد لشکری و کشوری صبح روز چهارشنبه 

مابین وزیر جهاد در راستای امضای تفاهم نامه فی” طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه“ریزی برای اجرای هدف از برگزاری این نشست، برنامه
 .کشاورزی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران بود

ها و وری نیروی انسانی در توسعه پایدار کشاورزی، به توانمندیدر این نشست دکتر مویدی رئیس موسسه آموزش و ترویج ضمن اشاره به نقش مح
معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ضمن ارائه . های باای کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور تاکید کردقابلیت

نفر به انجام رسیده و این وزارتخانه در  5000تا کنون به کارگیری 97نفری وزارت جهاد کشاورزی در سال  7000گزارشی اعام کرد که از سهمیه 
 .آموزی سربازان وظیفه پیشرو بوده استزمینه مهارت

نامه بین وزیر جهاد کشاورزی و رئیس ستاد کل مشترک نیروهای با توجه به امضای تفاهم: رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی همچنین افزود
های اجرایی، پژوهشی، آموزشی و ترویجی ملی و استانی افزاری در حوزها برنامه ریزی دقیق از تمام امکانات نرم افزاری و سختمسلح، این وزارتخانه ب

 .نامه مذکور استفاده خواهد کردبرای اجرایی شدن تفاهم

ش تولید محصوات کشاورزی در عرصه های های موجود در پادگان ها را یک ظرفیت مناسب برای آموزش و افزایهای کشاورزی و پایلوتوی عرصه
تواند به کانون های آموزشی مهارتی تبدیل شده تا ضمن افزایش عملکرد و تولید محصوات کشاورزی، مرکزی برای کشاورزی بر شمرد که می

 .کارآفرینی و کسب و کار سربازان وظیفه به عنوان کشاورزان آینده باشد

ای در سطح ملی های گستردهها و همکاریگاه مهارت آموزی سربازان وظیفه در ستاد کل نیروهای مسلح، تاشگفتنی است، پس از راه اندازی قرار
هایی از جنس مشارکت و انجام شده است و با اجرای این طرح، مباحثی چون آموزش، مهارت و آشنایی با فنون کاری، تجربه و بعد از آن حمایت

 .های بلندی برداشته شده استها مطرح است و تاکنون در این راستا گامگاههای معنوی دستتسهیات بانکی و کمک
 
 

 پژوهش هفته مناسبت به گلستان آموزش و تحقیقات مركز گواهی و ثبت واحد مسئول حضور با تلویزیونی برنامه ضبط
 1397 سال
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، برنامه تلویزیونی با حضور مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز 1397در راستای بزرگداشت هفته پژوهش سال 
 .کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان توسط صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران مرکز گلستان تهیه شدتحقیقات و آموزش 

 

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این گفتگو که در قالب برنامه
از مهرآور ضمن شادباش فرا رسیدن هفته پژوهش و فناوری، و معرفی واحد ثبت و گواهی مرکز، در خصوص تلویزیونی انجام و پخش شد مهندس مهرن

 .برنامه ها، فعالیت ها و دستاوردهای همکاران شریف مجموعه با خبرنگار این رسانه گفتگو کرد

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز پژوهشگر حضور با گلستان استان در پاییزه چغندرقند كاشت تلویزیونی برنامه تهیه

 

فرد کردکوی وابسته برداران، برنامه تلویزیونی کاشت چغندرقند پاییزه در واحد آموزش شهید روحانیبه منظور ارتقای سطح دانش کشاورزان و بهره
 .به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تهیه و پخش شد

 

وابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه دکتر علیرضا صابری عضو هیات به گزارش ر
علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز و محقق چغندرقند در سخنانی داشتن مزرعه با تراکم باا را از مهمترین فاکتورهای عملکرد در 

دکتر صابری در ادامه مبارزه .نست که بایستی کشاورزان نسبت به تنک و یا در صورت لزوم واکاری مزرعه خود از طریق نشاء اقدام نمایندچغندرقند دا
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های هرز پهن برگ و نازک با علف های هرز را از دیگر عملیات مزرعه چغندرقند دانستند که کشاورزان بایستی در زمان مناسب نسبت به کنترل علف
 .از سیمای استان گلستان پخش گردید” برنامه کشاورزی و توسعه“سازد این مستند در قالب خاطر نشان می. مزرعه اقدام نمایند برگ

 
 1397 سال پژوهش هفته مناسبت به گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس رادیویی گفتگوي

 

 مصاحبه صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران با دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان به مناسبت
 .انجام شد 97هفته پژوهش و فناوری سال 

 

گلستان، در این گفتگو که در قالب برنامه زنده به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
ا رادیویی روزنه انجام و پخش شد دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز ضمن شادباش فرا رسیدن هفته پژوهش و فناوری، و معرفی بخش ها، ایستگاه ه

هشی و آموزشی همکاران شریف مجموعه با خبرنگار و آزمایشگاه پژوهشی و برنامه های آموزشی، در خصوص برنامه ها، فعالیت ها و دستاوردهای پژو
ایشان در بخشی از این برنامه ضمن معرفی آخرین دستاوردهای همکاران شریف مرکز، در خصوص مزیت های دستاوردهای  .این رسانه مصاحبه نمود

 .فوق، توضیحات ازم را برای شنوندگان شرح داد
 جهاد وزارت فناوري و پژوهش هفته بزرگداشت آیین در گلستان موزشآ و تحقیقات مركز پژوهشگر دستاورد از رونمایی

 97 سال كشاورزي
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آذر ماه سال جاری، در سالن فجر سازمان، با  27آیین بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سه شنبه 
دات حضور دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان، دکتر وطنی مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر رضائی معاون امور تولی

اله تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد  دامی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر ضرغام رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، آیت
دستاورد جدید تحقیقاتی  12در این مراسم از . کشاورزی، روسای موسسه ها و مراکز تحقیقاتی، پیشکسوتان و محققان بخش کشاورزی برگزار شد

 .قدردانی شد 1397رونمایی شد همچنین با اهدای لوح تقدیر از پژوهندگان و فناوران برتر سال 

 

دستاورد 12گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در بخشی از این آیین از  به
فناوری توسعه کشت نشایی چند گیاه زراعی و ریشه لخت چغندرقند روشی جدید برای کاهش : جدید تحقیقاتی رونمایی شد و دستاورد ارزشمند

که مسولیت اجرای آن با دکتر حسن مختارپور عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و همکاری دکتر  مصرف آب،
 .اه یوسف آبادی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد در جایگاه، رونمایی شدولی

 
 گلستان استان كشاورزي آموزش و تحقیقات دستاوردهاي راستاي در ”57 متولد“ مستند در فرجی دكتر حضور

 

توسط سیمای ” 57متولد “به مناسبت در پیش بودن جشن چهل سالگی انقاب، با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز دومین بخش از مستند 
 .طبیعی استان گلستان تهیه شداستان گلستان از دستاوردهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 

ط به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گروه مستند با حضور در این مرکز به ضب
دستارودهای تحقیقاتی و آموزشی مرکز را دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز در سخنانی ضمن معرفی مجموعه ، مهمترین . این برنامه اقدام نمودند

انجام طرح ها و پروژه های پژوهشی کاربردی، انتقال یافته های تحقیقاتی، تربیت نیروهای کارآفرین؛ تاسیس و حمایت از شرکت های  .بیان نمود
 .کشاورزی برشمردنددانش بنیان و ارائه آموزش های تخصصی حوزه کشاورزی را مهمترین رسالت مرکز برای توسعه کشاورز و 

دکتر فرجی افزایش عملکرد محصوات زراعی طی سالهای بعد از انقاب در شرایط تحریم های ظالمانه را که حاصل تاش مجموعه تحقیقات و 
 .آموزش کشاورزی می باشد را بسیار ارزشمند شمردند

 .خاطر نشان می سازد این برنامه از سیمای گلستان پخش شده است
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 و فناوري پژوهش، دستاوردهاي نمایشگاه نوزدهمین در گلستان آموزش و تحقیقات مركز پژوهشگر باقاي جدید رقم 2 از رونمایی
 استان بازارفن

 

رقم دستاورد جدید باقای دکتر فاطمه شیخ پژوهشگر مرکز  2بازار استان گلستان از در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن
 .تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور استاندار گلستان رونمایی شد

 

ران و مخترعان بازار استان گلستان، از آخرین فناوری و دستاوردهای ارزشمند پژوهشگدر نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن
در تاار خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان و با حضور دکتر هاشمی استاندار  97آذر ماه  24این مراسم . استان رونمایی شد

علیرضا کیانی معاون و معاونان استاندار گلستان، دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز، دکتر 
صحاب پژوهش و فناوری پژوهشگران، اساتید، کارشناسان، مدیران و مسوان دستگاه های اجرایی، دانشگاهی و مراکز و موسسات تحقیقاتی استانی و ا

 .رسانه برگزار شد

یات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز رونمایی شد و از دکتر فاطمه شیخ عضو ه” فیض“و باقا ” شادان“در این آیین از ارقام جدید باقا 
 .و محقق کشوری باقا و محقق مسول معرفی ارقام فوق نیز قدردانی شد

پتانسیل عملکرد دانه باا، قابلیت برداشت مکانیزه، : خصوصیات بارز رقم شامل” شادان“باقا ”فیض“و باقا ” شادان“خصوصیات ارقام جدید باقا 
مناطق معتدل : مناطق مناسب کشت آن. زدگی و سوختگی استمفیلیومی می باشدهای لکه شکاتی، برقیدگی، مقاوم به بیماریمقاوم نسبت به خواب

 .و نیمه معتدل کشور است

های لکه شکاتی، برق زدگی و سوختگی خوری، نیمه مقاوم نسبت به بیماریزودرسی، مصرف تازه: خصوصیات بارز رقم شامل” فیض“باقا 
  .مناطق معتدل و نیمه معتدل کشور: مناطق مناسب کشت آن. استمفیلیومی می باشد
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 فناوري پژوهش، دستاوردهاي نمایشگاه دوره نوزدهمین از گلستان آموزش و تحقیقات مركز عمومی روابط مسول بازدید
   كشور بازار فن و

 

، مهندس محمد حسن پناه مسول روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 97به مناسبت هفته پژوهش و فناوری سال 
ز استان گلستان، در نوزدهمین دوره نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور حضور یافت و با آخرین دستاوردهای موسسات، مراک

 .شگاهی و شرکت دانش بنیان و تولیدات آن آشنا شدهشی، دان.پژ

 

امه به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که در راستای سلسله برن
فناوری از سوی  3199های بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری و با حضور شرکت های دانش بنیان و تولیدکنندگان داخلی دستاوردهای پژوهشی، 

 .شده بود حضور یافت و با آخرین دستاوردهای این حوزه آشنا شدرکز و نهاد علمی عرضه برگزار م 199

نگ تر در این دوره از نمایشگاه، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی امسال نیز با همکاری کلیه موسسه ها و مراکز تحقیقاتی ملی خود، پرر
عنوان دستاورد پژوهشی، فناوری، و دانش فنی و سایر توانمندی های جدید خود  158ش شرکت نمود و از سال های گذشته در نمایشگاه هفته پژوه

 .متر مربع برای نمایش ارائه داد 148را در فضای 

ری، برگزار دی ماه سال جا 6تا  3امسال با دعوت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار که از تاریخ 
شد و سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی نیز با حضور موسسه های مادری و تک محصولی خود شامل موسسه تحقیقات اصاح و تهیه بذر 

زر، چغندرقند، موسسه تحقیقات اصاح و تهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات علوم شیات کشور، موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خ
موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، موسسه تحقیقات برنج کشور، موسسه تحقیقات فنی و 
مهندسی کشاورزی، موسسه تحقیقات پنبه کشور، موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، موسسه تحقیقات 

موسسه تحقیقات علوم دامی، مرکز ملی تحقیقات شوری، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی، موسسه تحقیقاتی علوم باغبانی و کشاورزی دیم کشور، 
 .پژوهشکده های تابعه در این نمایشگاه شرکت دارد

آزاد گرگان نیز حضور داشته و  یادآور می شود در این برنامه پارک علمی و فناوری استان، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان، دانشگاه گلستان و دانشگاه
 .به ارایه دستاوردهای پژوهشی خود اقدام نمودند
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  و ارشد مدیران از گروهی خاوازي، دكتر حضور با ملی برگزیده و برتر پژوهشگر مختارپور حسن دكتر از تجلیل

 كشور محققان

 

در مراسم هفته پژوهش و فناوری وزارت جهاد کشاورزی ضمن معرفی پژوهشگران برتر ، از دکتر حسن مختار پور عضو هیات علمی مرکز تحقیقات 
 .نابع طبیعی استان گلستان توسط دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تقدیر شدو آموزش کشاورزی و م

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مراسم هفته پژوهش و فناوری سازمان سه 
آذر ماه سال جاری، در سالن فجر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ، با حضور دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان، دکتر  27شنبه 
مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر رضائی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر ضرغام رئیس صندوق وطنی 

سوتان حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، آیت اله تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، روسای موسسه ها و مراکز تحقیقاتی، پیشک
در این مراسم از دکتر مختارپور پژوهشگر برگزیده این مرکز با اهدای لوح تقدیر به عنوان پژوهشگربرتر ملی . ن بخش کشاورزی برگزار شدو محققا

 .قدردانی شد 1397سال 

یی ها و همکاری های روابط عمومی مرکز، همراه با شادباش این مهم خدمت ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از راهنما
 .ایشان بهره مند باشد

 كشور آب و خاک تحقیقات مؤسسه آموزشی دوره در گلستان آموزش و تحقیقات مركز آب و خاک بخش كارشناسان شركت
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در مؤسسه کارشناسان بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در دوره آموزشی تجزیه کود 
 .تحقیقات خاک و آب کشور حضور یافتند

 

مایشگاه به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، به منظور ارتقای سطح علمی و کارایی آز
عسگری در خصوص تجزیه کودهای مختلف شیمیایی خاکشناسی بخش تحقیقات خاک و آب این مرکز، مهندس علیرضا ربیع زاده و مهندس هانیه 

شایان ذکر دوره های به  .و آلی به مدت یک هفته در مؤسسه خاک و آب کشور حاضر شده و از آخرین آموزش های این حوزه بهره مند شدند
ای مختلف استان در این مرکز انجام انی فوق در راستای سیاست های مرکز می باشد تا پس از آماده سازی و تجهیز آزمایشگاه، تجزیه کودهسروزر
 .شود

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس از گلستان پژوهشی دستاوردهاي نمایشگاه دبیر و پژوهش هفته ستاد رییس تقدیرجانشین

 

فناوری استان و دکتر موسی حسام دکتر علی نجفی نژاد رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و جانشین رییس ستاد هفته پژوهش و 
ت و رییس پارک علم و فناوری گلستان و دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری وفن بازار استان از دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقا

 .آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تقدیر کرد

دهمین نمایشگاه وستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان گلستان، ضمن اعام این مهم، با با توجه به مشارکت فعال این مرکز دربرگزاری نوز
 .اهدای لوح تقدیر از دکتر فرجی تجلیل بعمل آمد

 :در بخشی از متن این لوح آمده است

 

  رییس مر کز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان جناب آقای دکتر فرجی
، این لوح تقدیر 1397با تشکر از مشارکت فعال شما دربرگزاری نوزدهمین نمایشگاه وستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان گلستان در سال 

 .به رسم یاد بود اهدا می گردد

در همه عرصه های علمی پژوهشی و امید است در پرتو الطاف بی کران الهی و کوشش های فزاینده مستکر شما عزیزان، شکوفایی میهن اسامی را 
 .فناوری شاهد یاشیم

  دکتر موسی حسام 
 رییس پارک علم و فناوری گلستان و دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری وفن بازار استان گلستان

 دکتر علی نجفی نژاد  
 ش و فناوری استانرییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و جانشین رییس ستاد هفته پژوه
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 كشور محققان و ارشد مدیران از گروهی خاوازي، دكتر حضور با ملی برگزیده و برتر پژوهشگر كیانی دكترعلیرضا از تجلیل

 

در مراسم هفته پژوهش و فناوری وزارت جهاد کشاورزی ضمن معرفی پژوهشگران برتر، از دکتر علیرضا کیانی استاد پژوهش و عضو هیات علمی 
حوزه “در ” پژوهشگرمروج ارشد“بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و 

 .توسط دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تقدیر شد” یشور –تخصصی آب 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مراسم هفته پژوهش و فناوری سازمان سه 
آذر ماه سال جاری، در سالن فجر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ، با حضور دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان، دکتر  27شنبه 
مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر رضائی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر ضرغام رئیس صندوق وطنی 

سوتان حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، آیت اله تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، روسای موسسه ها و مراکز تحقیقاتی، پیشک
در این مراسم از دکتر کیانی پژوهشگر برگزیده این مرکز با اهدای لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برتر ملی سال . ن بخش کشاورزی برگزار شدو محققا
 .قدردانی شد 1397

ها و همکاری های  روابط عمومی مرکز، همراه با شادباش این مهم خدمت ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی
 .ایشان بهره مند باشد

 مركز برگزیده كاركنان و كارشناسان و برتر پژوهشگران از تجلیل و 1397 سال پژوهش هفته پایانی آیین برگزاري
 گلستان آموزش و تحقیقات
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و تجلیل از پژوهشگران برتر و کارشناسان و کارکنان برگزیده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع  1397آیین پایانی هفته پژوهش سال 
با حضور دکتر  1397در این آیین که در محل سالن اجتماعات دکتر غیومیان این مرکز در تاریخ اول دی ماه  .طبیعی استان گلستان برگزار شد

شاورزی استان و معاونان و مدیران ایشان، رییس، معاونان و همکاران مرکز برگزار شد ابتدا دکتر ابوالفضل مختار مختار مهاجر ریاست سازمان جهادک
های همکاران مرکز در طول سال و فرجی رئیس مرکز در سخنانی ضمن شادباش ایام هفته پژوهش و خدا قوت خدمت همکاران، از زحمات و تاش

 .تشکر نمودبه ویژه در نکوداشت این ایام تقدیر و 

در بخش دوم این جلسه دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش و فناوری مرکز نیز ضمن سام و شادباش خدمت همکاران، گزارشی در خصوص برنامه 
 سپس دکتر مهاجر رییس سازمان .های این مرکز در تدارک و بزرگداشت هفته پژوهش و حضور مرکز در برنامه های استانی و ملی را بیان نمود

جهادکشاورزی در سخنانی ضمن شادباش هفته پژوهش و تقدیر از مجموع برنامه ها و حضور مرکز در این آیین ها، در خصوص نقش پژوهش در 
دستیابی بخش های مختلف کشور، بویژه حوزه کشاورزی در بهره گیری از این دستاوردهای ارزشمند و کمک به معیشت و ارتقای کیفیت و کمیت 

 .سخان خود را ارایه داد تولیدات بخش،

مکاران در بخش انتهایی برنامه با حضور دکتر مهاجر و مهندس تخله معاون ایشان، دکتر فرجی، دکتر کیانی معاون و حاج آقا مایی، از گروهی از ه
آمد همچنین در این آیین از دکتر برگزیده بخش های مختلف تحقیقاتی و واحدها و ایستگاه های مرکز با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل به عمل 

 محمد اسماعیل اسدی و دکتر حجت اله ربانی نسب که به عنوان سخنران برتر کارگاه های آموزشی هفته پژوهش انتخاب شده بودند نیز تجلیل به
 .عمل آمد
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 گلستان استان اسامی آزاد دانشگاه و فناوري و علم پارک روساي بازدید

بازار استان، دکتر موسی حسام رئیس پارک علم و فناوری گلستان و از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فندر سومین روز 
ه ااسام دکتر طاهری رئیس دانشگاه آزاد اسامی استان گلستان از غرفه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در نمایشگاحجت

 .استان دیدار نمودند97ش و فناوری هفته پژوهش استان سالدستاوردهای پژوه

 

وم به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که در پردیس دانشگاه عل
دستاوردها و تولیدات پژوهشگران و فناوران مرکز، از نزدیک با برنامه ها و کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان انجام شد ایشان ضمن بازدید از آخرین 

عملکرد پژوهشگران و دستاوردها و فناوری های شرکت های دانش بنیان حاضر در مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان، که توضیحات آن 
سازی محصوات قرار و تجاریآشنا شدند و در جریان فرآیند ساختتوسط محققان مرکز و نماینده شرکت های دانش بنیان حاضر ارایه می شد 

روسای پارک علم و فناوری و دانشگاه آزاد اسامی همچنین با پرسش در موضوع برخی از دستاوردها و برنامه های حاضر در غرفه، نقطه  .گرفت
 .یز بیان نمودندنظرات در زمینه های فوق و تقدیر خود را در خصوص برنامه های ارایه شده را ن

 
 97 سال پژوهش هفته نمایشگاه در آموزش و تحقیقات مركز غرفه از گلستان استاندار بازدید
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 97دکتر هاشمی استاندار گلستان از غرفه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال 
 .استان بازدید کرد

ر رییس سازمان در این برنامه که در سایت پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد معاونان استاندار، دکتر مختار مهاج
اهی جهادکشاورزی استان، دکتر نجفی نژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و گروهی از مدیران دیگر استان نیز ایشان را همر

وری های شرکت می کردند دکتر هاشمی از نزدیک با بخشی از آخرین دستاوردها و عملکرد پژوهشگران و فعالیت های همکاران و دستاوردها و فنا
ا های دانش بنیان حاضر در مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان ، که توضیحات آن توسط دکتر ابوالقضل فرجی رییس مرکز ارایه می شد آشن

همکاران، با  ایشان ضمن دقت در دستاوردهای ارایه شده، با توجه به بازدید پیشین ایشان از مجموعه و شناخت نسبی از عملکرد و رد خیر .شدند
 .پرسش در موضوع برخی از دستاوردها و برنامه های حاضر در غرفه، نقطه نظرات حود را در زمینه های فوق نیز بیان نمودند

 
 گلستان استان بازار فن و فناوري پژوهشی، دستاوردهاي نمایشگاه نوزدهمین در گلستان آموزش و تحقیقات مركز فعال حضور

 

آذرماه با حضور دکتر هاشمی استاندار گلستان، دکتر نجفی نژاد  24نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار استان گلستان 
جانشین ستاد هفته پژوهش استان دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز، دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش و فناوری و گروهی از اعضای هیات علمی 

 .پژوهشگران این مرکز و جمعی از مدیران استانی در سایت پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، افتتاح شدو 

 

دانشگاه و مرکز آموزش  10به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نمایشگاه 
شرکت خصوصی، دستاوردهای پژوهشی خود را در معرض بازدید عاقمندان قرار داده اند و و  2دستگاه اجرایی و مرکز تحقیقاتی و  13عالی استان، 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با همراهی شرکت های دانش بنیان خود، حضوری فعال در این آیین داشته و 
 .دهای ارزشمند همکاران شریف خود را در معرض نمایش و بازدید قرار داده استبخشی از آخرین دستاور
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 استان 1397 سال فناوري و پژوهش هفته افتتاحیه آیین در گلستان آموزش و تحقیقات مركز پژوهشگران فعال حضور

 

پژوهش » با شعار  97همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در برنامه آیین افتتاحیه هفته پژوهش و فناوری سال 
 .استان حضور یافتند« تقاضا محور و تجاری سازی فناوری، زیربنای تولید و اشتغال 

 

دار و به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این برنامه با حضور دکتر هاشمی استان
د، کارشناسان، مدیران و مسوان دستگاه های اجرایی، دانشگاهی و مراکز و موسسات تحقیقاتی استانی معاونان استاندار گلستان، پژوهشگران، اساتی

در تاار خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد و جمعی از همکاران از جمله دکتر ابوالفضل فرجی  97آذر ماه  24
وهش و فناوری و گروهی از اعضای هیات علمی و پژوهشگران و اعضای هیات علمی این مرکز نیز در این رییس مرکز، دکتر علیرضا کیانی معاون پژ

 .آیین حضور یافتند

  جوامع، همه توسعه شاخصه بارزترین :استان 97 سال پژوهش هفته افتتاحیه مراسم در گلستان استاندار

 است نوین هاي فناوري و پژوهش
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در همه جوامع، بارزترین شاخصه توسعه، پژوهش و فناوری های نوین : اشاره به اهمیت تاثیر دانش بر زندگی جدید اظهار کرداستاندار گلستان با 
 .است، اگر پژوهش های کاربردی و بنیادی در حوزه های نخبگانی انجام شود، مشکات کشور حل خواهد شد

 

آذر ماه در سالن  24به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر سید مناف هاشمی 
ان جویخلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و در جمع مدیران استان، همکاران این مرکز، اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانش

در همه برنامه های پنج ساله توسعه کشور، در حوزه پژوهش و فناوری تاکیدات بسیاری انجام شده است چرا که با تکیه بر این عرصه : تصریح کرد
ین درخصوص ا …فقدان منابع مالی و انگیزه ازم در دانشگاهیان و محققان و: وی یادآورشد .و پیشرفت را فراهم نمود می توان زمینه های رشد

 .موضوع که چرا پژوهش در کشور ما هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده ؟ ، موثر است

پژوهشگران استان گلستان با توجه به اینکه این استان از نظر اقوام و اقلیم های مختلف به ایران کوچک شناخته : استاندار گلستان خاطرنشان کرد
صنعت و معدن ، تاش بسیاری نمایند تا جایگاه استان گلستان را در حوزه تولیدات این می شود باید در حوزه محصوات کشاورزی، گردشگردی، 

 .محصول ها در کشور ارتقا دهند

اگر در حوزه استارت آپ ها و فناوری های نو، به صورت شایسته اقدام شود، مشکات اشتغال کشور به صورت چشمگیری : دکتر هاشمی تصریح کرد
همچنین در این مراسم رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و جانشین ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری  .برطرف خواهد شد

 .هفته پژوهش فرصتی است که محققان می توانند، یافته پژوهشی خود را به مردم و جامعه بشناسانند: استان گفت

 .کشور، با توجه به تجربه کشورهای پیشرفته مسیری جز کسب علم و فناوری نداردتوسعه استان و : دکتر علی نجفی نژاد افزود

ازم به ذکر است در . در دنیا، کسب و کارهای دانش بنیان و مبتنی بر علم، جزء فعالیتهای پایدار و با ارزش افزوده باا به شمار می روند: وی افزود
گفتنی است نوزدهمین .در گروه های مختلف علمی با حضور استاندار گلستان تقدیر به عمل آمداین مراسم از اساتید برجسته و دانش آموزان برتر 

آذر ماه در سایت  28نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار استان گلستان که با حضور دکتر هاشمی و مسئوان استانی افتتاح شد، تا 
 .رگان آماده بازدید برای گروه های مختلف و محققان و دانش آموزان استپردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ganrrc.org.ir/web/wp-content/uploads/2018/12/N9709261B.jpg
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 گلستان استان كشاورزي آموزش و تحقیقات دستاوردهاي خصوص در ”57 متولد“ مستند تهیه

 

دستاوردهای مرکز تحقیقات و آموزش توسط سیمای استان گلستان از ” 57متولد “به مناسبت در پیش بودن جشن چهل سالگی انقاب، مستند 
 .کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تهیه شد

د به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گروه مستند با حضور در واحد آموزش شهی
دکتر حجت اله ربانی نسب عضو هیات علمی و مدیر واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی . نمودندروحانی فرد کردکوی به ضبط این برنامه اقدام 

 .در سخنانی ضمن معرفی واحد آموزش کردکوی، مهمترین دستارودهای تحقیقاتی مرکز را بیان نمود
یان و انجام پژوهش های کاربردی و ارائه آموزش تربیت نیروهای کارآفرین؛ انتقال یافته های تحقیقاتی، تاسیس و حمایت از شرکت های دانش بن

 .های تخصصی حوزه کشاورزی را مهمترین رسالت مرکز برای توسعه کشاورزی برشمردند
وی افزایش عملکرد . دکتر ربانی نسب همچنین ایجاد روحیه خودباوری و تربیت نیروهای مومن و انقابی را از مهمترین دستاوردهای انقاب دانستند

ت زراعی طی سالهای بعد از انقاب در شرایط تحریم های ظالمانه را که حاصل تاش مجموعه تحقیقات و آموزش کشاورزی می باشد را محصوا
 .بسیار ارزشمند شمردند

 .خاطر نشان می سازد این برنامه از سیمای گلستان پخش گردیده است
 

 دومین و كشاورزي هاي نهاده و سم كود بذر نمایشگاه پنجمین در گلستان آموزش و تحقیقات مركز فعال حضور
 وابسته صنایع و ماشینها باغبانی ادوات گلخانه تخصصی نمایشگاه

تا 20پنجمین نمایشگاه تخصصی بذر، کود، سم و نهاده های کشاورزی و دومین نمایشگاه تخصصی گلخانه، ادوات باغبانی ماشینها و صنایع وابسته 
آذر ماه باحضور دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، شعبانی مدیر بازاریابی و امور مشتریان و باشگاه کشاورزان شرکت  23

خدمات حمایتی کشاورزی کشور، پژوهشگران این مرکز و تعدادی از مدیران ستادی و شرکتهای خصوصی و جمع کثیری از غرفه داران در محل 
اههای بین المللی استان گلستان در گرگان برگزار شد و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با همراهی شرکت نمایشگ

 .شرکت های دانش بنیان خود، حضوری فعال در این آیین داشت

 

ستان، در آیین آغازین این نمایشگاه دکتر مختارمهاجر به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گل
 .اگر بحث نهاده های کشاورزی را فراموش کنیم در تولید محصول شکست خواهیم خورد: رییس سازمان جها د کشاورزی استان گفت

درصد این  85و افتخار ما این است که بیش از . هزار تن رسیده است 950امروز میزان تولیدات بخش کشاورزی در استان گلستان به چهار میلیون و 
ه تولیدات داخلی است و علم و دانش و تجربه ی عزیزان ما در بخش آب و خاک و بخش خصوصی ودانشگاه و مراکز پژوهشی نیاز ما را به واردات ب

معرض ظهور  آنچه پتانسیل خاک ما را به :باغبانی دانست و گفتوی کود زیستی را اصلی ترین حلقه ی گمشده ی زراعت و  .حداقل رسانده است
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به یقین ترکیب علم و دانش و سرمایه توسعه و پیشرفت را به همراه خواهد : رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت.می رساند کود زیستی است
 .داشت

شرکت خدمات حمایتی  :ن شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور گفتدر ادامه فتاح شعبانی مدیر بازاریابی و امور مشتریان و باشگاه کشاورزا
حمایت از کشاورز با رعایت : وی افزود .کشاورزی بازوان اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و در راستای سیاستها موظف به تامین نهاده ها هستیم

شعبانی  .و برای رعایت حقوق مصرف کننده نهاده ها باید استانداردهای تعریف شده را داشته باشند.استانداردهای ازم را همواره مد نظر قرار داده ایم 
نیز با رعایت کامل استانداردهای موجود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افتخار دارد در کنار کودهای یارانه ای کودهای غیر یارانه ای را : گفت

بخش عمده ی نهاده ها : شعبانی گفت .وی تاکید کرد رعایت این استانداردها همواره خط قرمز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است.تامین کند
از کاای ایرانی است تاش کرده تا در داخل کشور تامین می شود و شرکت هم برای حمایت از تولیدات داخل در سالی که مزین به نام سال حمایت 

 .شرایطی را فراهم کند که از شبکه ی گسترده ی تولیدات داخلی استفاده شود

 گنبدكاووس كشاورزي تحقیقات ایستگاه پژوهشگر حضور با توسعه و كشاورزي تلویزیونی برنامه ساخت

 

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در رابطه با اهمیت پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز 
 .استفاده از بذر گواهی شده برای کاشت گندم و مزایای آن با سیمای جمهوری اسامی ایران به گفتگو نشست

 

یس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، مهندس عبدالعزیز حقیقی ری
با موضوع اهمیت استفاده از بذر گواهی ” کشاورزی و توسعه” دکتر حسن قوجق محقق غات این ایستگاه، در برنامه تلویزیونی : در این خصوص گفت

کوهدشت، این : م گندم اصاح شده شاملی خصوصیات ارقادر این برنامه ایشان همچنین درباره. شده برای کاشت گندم و مزایای آن شرکت نمود
 مود، کریم، قابوس و آسمان برای کاشت در اراضی دیم و مناطق و زمان مناسب برای زراعت این ارقام در اراضی دیم استان توضیحاتی را ارائه ن17

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز توسط ”روغنی دانه گیاهان ” ترویجی مجله انتشار مجوز دریافت
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از سوی کمیته انتشارات ” گیاهان دانه روغنی” مجله ترویجی پیشنهادی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با عنوان 
 .سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جهت انتشار مورد تایید قرار گرفت

قات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس مینا غزاییان مدیر داخلی این مجله به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقی
اعضای هیات تحریریه . این نشریه به صورت دو فصلنامه و به صورت الکترونیکی چاپ خواهد شد: در گفتگوی با روابط عمومی مرکز بیان کرد

در این  .باشندبرجسته ملی و کشاورزان شایسته و پیشرو در زمینه دانه های روغنی میای از فرهیختگان دانشگاهی، محققان و کارشناسان مجموعه
شود ت میراستا و با توجه به رسالت ارایه و ترویج دانش و دستاوردهای این حوزه، از اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان توانمند درخواس

های لوژی، تنشژنتیک و اصاح گیاهان، بیوتکنولوژی، فیزیو: ترویجی در موضوعات تحت پوشش مجله شامل – مقاات فارسی خود را با رویکرد علمی 
زراعی، گیاهپزشکی، آبیاری، تغذیه، مکانیزاسیون، اقتصاد و موضوعات مرتبط با روند پس از برداشت گیاهان روغنی را جهت درج محیطی، اکولوژی، به

 .و انتشار به دفتر مجله ارسال فرمایند

مقاات در تمام مراحل و نیز شیوه نامه نگارش مقاات برای نویسندگان به منظور تسهیل و تسریع در امر داوری و چاپ مقاات، فرایند دریافت و داوری 
و سایت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع <http://journals.areo.ir>از طریق سامانه انتشارات سازمان تات واقع در آدرس اینترنتی 

 .گیردصورت می (http://www.ganrrc.org.ir) طبیعی گلستان
 

 زیست محیط و خاک آب، هاي فناوري نمایشگاه و ملی جشنواره دومین از گلستان آموزش و تحقیقات مركز ارانهمک بازدید

 

مسول روابط عمومی مر کز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از دومین جشنواره ملی و نمایشگاه فناوری های آب، خاک 
 .و محیط زیست کشور بازدید نمود

 

های به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دومین جشنواره ملی و نمایشگاه فناوری 
آذر ماه در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  14تا  12آب، خاک و محیط زیست با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 

شرکت دستاوردهای  47مترمربع در فضای باز باغ کشاورزی برپا بود و  400غرفه به مساحت  40برگزار شد در بخش نمایشگاه در قالب  کشاورزی
 .های بررسی مشکات این کسب و کارها در روزهای جشنواره و نمایشگاه برگزار شدهای آموزشی و نشستهمچنین کارگاه. خود را ارائه کردند

نهایی رسیدند و ایده به مرحله نیمه 47ها های محور جشنواره ارائه دادند؛ که از میان این طرحهای خود را در حوزهپرداز، طرحایده 207همچنین 
  .شوندسازی و تبدیل ایده به کسب و کار حمایت میپرداز برتر در نهایت ضمن دریافت جوایز خود، برای ورود به حوزه تجاریایده 17
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 در گلستان آموزش و تحقیقات مركز ارشد مروج پژوهشگر توسط گرگان در خاک جهانی روز بزرگداشت مراسم ثبت
 فائو سایت

 

 

آیین بزرگداشت روز جهانی خاک در گرگان توسط دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر مروج ارشد بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز 
 .منابع طبیعی استان در سایت فائو به ثبت رسیدتحقیقات کشاورزی و 

 

آذر روز جهانی  14به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، روز پنجم دسامبر یرابر با 
جهانیان پیرامون اهمیت حفظ خاک از انواع آلودگیها و  خاک بود و در سرتاسر دنیا مراسم بزرگداشتی به همین مناسبت و با هدف آگاهی رسانی به

 .فرسایش برگزار گردید

بر  در شهرستان گرگان و در اداره کل منابع طبیعی استان گلستان در این روز مراسم بزرگداشتی برگرار گردید که در این مراسم دکتر اسدی بنا
 .کشاورزی حفاظتی ضامن سامت خاک ارایه نموددعوت اداره کل منابع طبیعی سخنرانی تحت عنوان 

در سازمان خوارو بار جهانی و کشاورزی موسوم به فائو با ایجاد پرتال ویژه ای به همین مناسبت یعنی بزرگداشت روز جهانی خاک کلیه مناطقی 
داشت این مراسم در گرگان نیز توسط دکتر اسدی جهان که مبادرت به برگزاری این روز نمودند ثبت کرده است که در این میان تثبت برکزاری بزرگ

 .ثبت گردیده است که از پرتال فائو قابل مشاهده می باشد

 نشایی كشت توسعه و تحقیق امور در خاوازي دكتر مشاور عنوان به پور مختار حسن دكتر انتصاب
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عی استان گلستان به عنوان مشاور دکتر کاظم خاوازی معاون دکتر حسن مختار پور عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبی
 .وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی در امور تحقیق و توسعه کشت نشاییمنصوب شد

 

سوی دکتر کاظم به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، طی حکمی از 
متن این حکم به این . خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، دکتر حسن مختار پور به این عنوان منصوب شد

 :شرح می باشد
 جناب آقای دکتر حسن مختار پور

  گلستانعضو محترم هیات علمی مر کز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان 
باعنایت به دانش تجربیات و تاش های ارزشمند در توسعه کشت نشایی محصوات که در شرایط اقلیمی کشور دارای مزیت های فراوانی  با سام

 .برای بخش کشاورزی است جناب عالی به عنوان مشاور اینجانب در امور تحقیق و توسعه کشت نشایی منصوب می شوید
و پی گیری برای توسعه این مدل در سطح ملی نسبت به تدوین بسته کاربردی و ترویجی آن پاسخگویی به سواات و امید است ضمن هماهنگی  

 ارجاعات بخش اجرا به نحو مطلوب برای محصوات مختلف و تبیین سازو کار ازم برای مشارکت موسسات ملی و تک محصولی اقدام و نتیجه را در
توفیق روز افزون تان را در خدمت به کشور عزیز اسامی و به ویژه کشاورزان عزیز از در گاه . جانب گزارش فرماییدقالب فعالیت های سه ماهه به این

 ایزد منان مسئلت می نمایم

 معاون وزیر و رئیس سازمان -کاظم خاوازی

 

امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همکاری روابط عمومی مرکز، همراه با شادباش این مهم خدمت به ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، 
 .های ایشان بهره مند باشد

 نمایشگاه و جشنواره چهارمین در گلستان استان طبیعی منابع و كشاورزي رشد مركز بنیان دانش شركت فعال حضور
 ایرانی طب و طبیعی هاي فرآورده دارویی، گیاهان ملی

 

شرکت دانش بنیان کشت بافت گیاهی هیرکان از مجموعه شرکت های فعال در مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در چهارمین 
 .حضوری فعال داشت( سنتی)جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی 

تهران برگزار شد این شرکت در بخش نمایشگاه حضور فعال داشت و مورد بازدید گروه های مختلف قرار ( ره)در این آیین که در مصلی امام خمینی 
 ینگرفت و با حضور دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، توضیحات کامل برنامه ها و دستاوردهای ا

 .شرکت ارایه شد
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 گمیشان در گلستان استان سالیکورنیاي گیاه بذر تولید مزارع از ایران كشاورزي بیوتکنولوژي پژوهشگاه رییس بازدید

 

تحقیقاتی و و رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران از مزارع ( سالیکورنیا)دکتر خوش خلق سیما مجری طرح جامع کشاورزی هالوفیت مبنا 
 .ید نمودمزارع تولید بذر گیاه شورپسند سالیکورنیا در مزرعه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در مراتع گمیشان بازد

 

بازدید اجرای عملیات  به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این برنامه به منظور
کاشت، داشت و برداشت گیاه سالیکورنیا در منطقه شهر گمیشان در سایت پرورش میگو و با حضور دکتر خوش خلق سیما، دکتر مختارپور، دکتر 

 .یاضی، دکتر قربانعلی روشنی و دکتر فیض بخش برگزار شدرقره 

 
 
 

 فرد روحانی شهید كشاورزي آموزش واحد از كردكوي شهرستان فرماندار بازدید

http://www.ganrrc.org.ir/web/wp-content/uploads/2018/12/N9709111B.jpg
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زی مهندس ابراهیم قدمنان فرماندار شهرستان کردکوی با حضور در واحد آموزش شهید روحانی فردکردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاور
 .و منابع طبیعی استان گلستان، از امکانات و توانمندی های این مرکز آموزشی بازدید نمود

 

ومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این بازدید فرماندار شهرستان به گزارش روابط عم
ها، آزمایشگاه، کارگاه ماشین اات، سالن جلسات و آمفی کردکوی با همراهی دکتر ربانی نسب مدیر واحد آموزش، از امکانات واحد از جمله کاس

 .شی،تحقیقاتی و آببندان بازدید نمودندتئاتر، مزارع آموز

دکتر ربانی . ای دکتر ربانی نسب ضمن خیر مقدم گویی به مهندس قدمنان، گزارش مختصری از عملکرد واحد آموزش ارائه نمودنددر ادامه در جلسه
های آموزشی به صورت ملی، منطقه دورهاین مجموعه را بزرگترین مجموعه آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در استان گلستان دانست که همه ساله 

در  .های مرکز اشاره و خواستار حمایت فرماندار گردیدوی در پایان به مشکات مرکز از جمله تامین آب برای آبندان. گرددای و استانی برگزار می
کارکنان وجود این واحد آموزشی با این وسعت و دارا بودن های مدیریت و ادامه مهندس قدمنان فرماندار شهرستان کردکوی ضمن تشکر از فعالیت

های مرکز از جمله کاس، مزراع آموزشی و تحقیقاتی اشاره و مهندس قدمنان به پتانسیل .امکانات را برای استان و شهرستان ارزشمند بر شمرد
می توان از     ازم است در این واحد آموزش وجود دارد که  تمامی وسایل و امکاناتی که برای آموزش کشاورزان و روستازادگان: خاطر نشان ساخت

 .وی در پایان قول مساعد جهت حمایت و برطرف نمودن مشکات موجود را داد. این ظرفیت بیشتر استفاده نمود

 
 تیم این در گلستان آموزش و تحقیقات مركز همکار حضور و گلستان استان جهادكشاورزي مجموعه والیبال تیم مقتدرانه قهرمانی
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تیم منتخب سازمان جهادکشاورزی استان گلستان با حضور مهندس شهرام عنبرانیان همکار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
وزارت به میزبانی استان مازندران با شرکت تیم های خراسان رضوی، خراسان  5استان گلستان در اولین دوره مسابقات قهرمان کشوری منطقه 

 .ن و مازندران به مقام قهرمانی دست یافتشمالی، سمنا

 

فاه به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، عباس عبدالهی مسول تربیت بدنی اداره ر
 : را اعام کردو تربیت سازمان جهادکشاورزی استان گلستان با اعام این خبر اسامی تیم والیبال این سازمان 

اسامی از راست ایستاده سرمربی رمضان دنکوب، عباس عبدالهی، جال رستاقی، حسن میراکبری، محمدرضا تاجیک، عظیم بردی نوروزپور، علی  
الدین اسکندرنژاد، امان آذین مهر، کورش آنه قره جه، علی اکبر مهقانی، رمضان اکبری نیا، از راست نشسته شهرام عنبرانیان، رحیم ساورعلیا، شمس 

 .محمد ایمرعلی، حاجی محمد سید قلی
 چالکی تحقیقات ایستگاه از گلستان استان طبیعی منابع و كشاورزي مهندسین بسیج سازمان اعضاي بازدید

 

رکز تحقیقات و آموزش رییس و اعضای سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از ایستگاه تحقیقاتی چالکی وابسته به م
 .کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و شرکت های دانش بنیان حاضر در آن بازدید به عمل آورد

 

کیلومتری غرب  7به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که در محل ایستگاه واقع در 
اه گرگان انجام شد دکتر مختار مهاجر ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، دکتر ابوالفضل فرجی رئیس و گروهی از پژوهشگران این مرکز به همر

 .عضای سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان حضور داشتندا

اورزی در جریان این برنامه ابتدا با توضیحات مهندس محمد اازمنی رییس ایستگاه در جریان روند کارها و برنامه های علمی توسعه، مرکز رشد کش
 .ایستگاه قرار گرفتند …و 

هاد کشاورزی استان ضمن شادباش هفته مبارک بسیج و خدا قوت در برگزاری برنامه های متنوع این آیین از در ادامه دکتر مهاجر ریاست سازمان ج
ی جمله همایش خشکه کاری برنج در کردکوی، در سخنانی بر محورهای الزامی حرکت بسیج در حوزه کشاورزی و انتظارات را با توجه به شرایط جار

وند انجام طرح های توسعه ایستگاه و مکان های استقرار شرکت های دانش بنیان و برنامه های توسعه ای سپس گروه حاضر از ر. کشور بیان نمود
 .آنان بازدید نمودند
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 هیركان بافت كشت بنیاندانش شركت از گلستان استان طبیعی منابع و كشاورزي مهندسین بسیج سازمان اعضاي و رییس بازدید

 

بنیان کشت بافت هیرکان با حضور مهندس خزاعیان رییس و اعضای سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع بازدید تخصصی از مجموعه دانش
 .برگزار شد 1397آذر  6طبیعی استان گلستان و جمعی از متخصصان این حوزه در روز سه شنبه مورخ 

 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه به همت پایگاه مقاومت بسیج به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
کاشف العلوم مرکز، بازدید از این شرکت دانش بنیان که زیر مجموعه شرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و در 

لکی وابسته به این مرکز مستقر می باشد با دعوت و برنامه ریزی این مرکز شکل گرفت و بازدید ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چا
 کنندگان با ارایه توضیحات مدیران و کارشناسان و متخصصان این شرکت، از نزدیک با روند کار، محصوات و برنامه های این شرکت و گستره و

 .کیفیت مجموعه آشنا شدند
 

 كردكوي فرد روحانی شهید آموزش واحد در مستقر تمیشه بنیان دانش شركت زا ولدان دكتر بازدید

 

های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر خود سازی و انتقال یافتهدکتر مجید ولدان مدیرکل دفتر فناوری، تجاری
منابع طبیعی استان، از شرکت دانش بنیان تمیشه مستقر در واحد آموزش شهید به استان گلستان و افتتاح ساختمان جدید مرکز رشد کشاورزی و 

 .روحانی فرد کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید به عمل آورد
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طبیعی استان گلستان، در این برنامه که در محل این واحد به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع 
ه ای آموزشی انجام شد دکتر ولدان از روند انجام طرح های توسعه این واحد آموزشی و مکان استقرار شرکت دانش بنیان تمیشه و برنامه های توسع

 .آن بازدید نمود

های سازی و انتقال یافتهجموعه به گفتگوی دو سویه با مدیرکل دفتر فناوری، تجاریدر این بازدید ضمن معرفی و ارایه توانمندی های شرکت، مدیر م
و ایشان نیز ضمن تقدیر از برنامه های انجام شده و ارایه راهکارها و نقه نظرات خود در مسیر توسعه شرکت ها، از شرکت . تحقیقاتی سازمان نشستند

 .ستگی طی نمایندها خواستند تا روند رو به جلو را همچنان به شای
 گلستان آموزش و تحقیقات مركز فنی دانش برونداد شیرین زمینی سیب برداشت

 
برداشت سیب زمینی شیرین برونداد دانش فنی پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از مزرعه کشاورزی 

 .انجام شد 1397آبان ماه  26آقای حسین تاجیک در شهر سرخنکاته در روز شنبه مورخ 

و منابع طبیعی استان گستان و مهندس حسینی مدیر عامل شرکت کشت بافت این برنامه با حضور همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
 گیاهی هیرکان، مدیران سازمان جهادکشاورزی، صدا و سیمای استان و مهندس رمضان مقصودلو رییس انجمن سیب زمینی کاران و گروهی از زارعین

 .منطقه صورت گرفت

وص عمق ریشه و نحوه قرارگیری غده ها به جهت پیشگیری از وارد شدن خسارت به آنها ازم به ذکر است پیش از برداشت، توضیحات ازم در خص
هنگام برداشت، توسط کارشناس مرکز مهندس منصوره کمندلو به کارگران داده شد همچنین در هفته گذشته کیل گیری به جهت تعیین میزان 

 .علوفه و غده در متر مربع و در هر تک بوته صورت پذیرفت
 

 

http://www.ganrrc.org.ir/web/wp-content/uploads/2018/11/N978276B.jpg
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 حبوبات ارزش زنجیره در پژوهش و كارآفرینی جشنواره در گلستان آموزش و تحقیقات مركز برجسته پژوهشگران از تجلیل

 

آبان در دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم  23در روز پایانی دومین جشنواره کارآفرینی و پژوهش در زنجیره ارزش حبوبات که در روز چهارشنبه 
یعی گرگان برگزار شد از پژوهشگران برجسته مرکز گلستان دکتر فاطمه شیخ و دکتر محمد اسماعیل اسدی به عنوان سخنرانان کشاورزی و منابع طب

 . برتر تجلیل به عمل آمد

 

 23لغایت  21به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این جشنواره به مدت سه روز از 
این جشنواره شامل بخش های مختلف ارایه . آبان ادامه داشت و دبیری آن به عهده دکتر کاظمی عضو هیئت علمی دانشکده تولید گیاهی بود

علمی و دستاوردهای کارآفرینی در زمینه تولید جوانه حبوبات تولید بذر و بسته بندی حبوبات و تولید غذای با پایه حبوبات و همچنین نشست های 
 .سخنرانی های علمی بود که بسیار مورد استقبال دانش آموزان و دانشجویان استان قرار گرفت

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس با استان جهادكشاورزي سازمان رییس و كشور دامی علوم تحقیقات موسسه رئیس نشست

 

تحقیقات علوم دامی کشور، دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان و نشست مشترک دکتر سعید اسماعیل خانیان رییس موسسه 
 .دکتر ابوافضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در دفتر ریاست مرکز در گرگان برگزارشد

 

نابع طبیعی گلستان، در این برنامه که دکتر رضا کمالی رییس بخش به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و م
تحقیقات علوم دامی و گروهی از اعضای هیات علمی بخش نیز حضور داشتند و پس از نشست تخصصی بخش با ریاست موسسه انجام شد ضمن 
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ل و مشکات تحقیقات علوم دامی در استان پرداخته و در مروری بر برنامه ها و فعالیت های این حوزه، به بررسی ظرفیت ها، پتانسیل تولید، مسائ
 .راستای بهبود وضعیت مواردی را مطرح نمودند

در ادامه دکتر مهاجر ریاست سازمان جهادکشاورزی استان، ضمن درخواست اصاح روند کار موسسات با بخش های استانی و کمک به روند برنامه 
 14های استان در موضوع دامی از جمله ایستگاه پرورش ملکه زنبور عسل، اسب ترکمن و برگزاری  های پژوهشی این حوزه، به بخشی از موفقیت

دوره جشنواره اسب ترکمن، تحقیقات کیفی روی گوسفند زل و دااق، گاوهای دومنظوره وضعیت مناسب شترداری در استان و صدرات به خارج 
 .پرداختند و در خصوص زمینه های همکاری تبادل نظر شد …استان در این بخش و 

ور، در ادامه دکتر اسماعیل خانیان رییس موسسه، ضمن تقدیر از تاش بخش های تحقیقات و اجرا در استان و مدل خوب هم افزایی استانی برای کش
 .نقطه نظرات و راهکارهای خود را در زمینه پیشنهادات ارایه شده بیان نمود
 

 كشور كشاورزي هاي هنرستان مدیران ملی همایش در گلستان آموزش و تحقیقات مركز ریاست فرجی دكتر نیسخنرا

 

همایش ملی مدیران هنرستان های کشاورزی تابعه وزارت آموزش و پرورش با حضور مسئوان ملی، استانی و مدیران هنرستان های کشاورزی 
 .روز در شهرستان گنبد کاووس برگزارگردید 2کارودانش و فنی حرفه ای سراسر کشور به مدت 

 

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این همایش دکتر ابوالفضل فرجی رییس
وی هدف . آموزشی مرکز از جمله آموزش های رسمی پرداختاین مرکز، ضمن معرفی اجمالی کشاورزی استان و برنامه ها و فعالیت های تحقیقاتی و 

ین افراد از جذب دانش آموز را انتقال دانش و مهارت های مورد نیاز بخش کشاورزی به عاقمندان و تربیت فارغ التحصیان با سواد عنوان نمود تا ا
 .لیت نمایندبتوانند جایگزین کشاورزان کم سواد شوند و در امر تولید محصوات کشاورزی فعا

آموز کارودانش نفر دانش 554برای سال جاری با تعامات و همکاری با آموزش و پرورش توانستیم تعداد : دکتر فرجی در ادامه خاطر نشان ساخت
اورزی، نفر هیات علمی و محقق بخش کش 140وی داشتن . کشوری هستیم 4جذب نمائیم که از نظر تعداد در بین مراکز تحقیقات و آموزش رتبه 

با دارا بودن کاس درس، آزمایشگاه و ( کریمی گرگان و شهید روحانی فرد کردکویشهید حاجی)ایستگاه و مزارع پژوهشی، دو مرکز فعال آموزشی 
ها کاریکارگاه را از مهمترین مزیت های مرکز برای برگزاری دوره های آموزشی حوزه متوسطه عنوان نمود که انشاله برای سالهای آینده این هم

 .بیشتر خواهد شد

در ادامه مهندس گوهری راد مدیر کل آموزش و پرورش استان ضمن خیرمقدم گویی به مهمانان، گلستان را یکی از استاهای مستعد در تولید 
هنرستان       یرانه ها و خاقیت و ابتکارات مدهدف از برگزاری این همایش جمع آوری اید. محصوات کشاورزی عنوان نموده و خاطر نشان ساخت

 .ها می باشدهای کشاورزی در جهت توسعه این آموزش

در این همایش مهندس حسینی مقدم مدیرکل دفتر آموزش های فنی حرفه ای و آذرکیش مدیر کل دفتر آموزش های کارودانش نیز حضور داشته 
 .و به ایراد سخنرانی پرداختند
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از برنامه . عزیزپور مسئول آموزش های رسمی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی نیز حضور داشته اندخاطر نشان می سازد در این همایش مهندس 
های جانبی این همایش، برگزاری نمایشگاه محصوات تولیدی دانش آموزان کارودانش و فنی حرفه ای استان بوده است که دانش آموزان شاخه 

 .گیاهان دارویی خود را به عرصه نمایش گذاشتند کاردانش رشته گیاهان دارویی مرکز گلستان تولیدات

 
 

 برآورد در ایزوتوپیک رادیو هاي تکنیک كاربرد آموزش ملی دوره در گلستان آموزش و تحقیقات مركز پژوهشگر حضور
 رسوبگذاري و فرسایش

 

ملی دومین نشست اجرای پروژه اثرات جنگل زدایی و جنگل کاری بر باز پخش خاک در شمال ایران با استفاده از فناوری هسته ای تحت عنوان دوره 
 با حضور آقای دکتر داوود نیک 1397آبان ماه  22الی  19آموزش کاربرد تکنیک های رادیوایزوتوپیک در برآورد فرسایش و رسوبگذاری از تاریخ 

کامی رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، آقای دکتر محمدرضا غریب رضا مجری مسئول این پروژه و رییس پروژه حفاظت سواحل 
 از)ناظر ارشد بر اجرای طرح های آژانس بین المللی انرژی اتمی، پروفسور پائلو پارتو ( از کشور پاکستان)و رودخانه پژوهشکده، پروفسور محمد زمان 

کارشناس اجرای پروژه های آژانس بین المللی انرژی اتمی، همکاران و مجریان این پروژه در این سه استان گلستان، مازندران و گیان ( کشور ایتالیا
و سازمان تحقیقات،  (SCWMRI) ، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور(IAEI) و مدعوین با همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی

 .در سالن دانش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور برگزار گردید (AREEO) وزش و ترویج کشاورزی کشورآم

 

http://www.ganrrc.org.ir/web/wp-content/uploads/2018/11/N978272B.jpg
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به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست ضمن خوش آمدگویی آقای 
حضار، دکتر محمدرضا غریب رضا مجری مسئول این پروزه توضیحاتی در رابطه با مراحل تصویب،اجرا و نتایج مقدماتی دکتر داوود نیک کامی به 

 .انجام گردید (Lecture/Practical) سخنرانی و کارگاه 10در مدت سه روزه این نشست . ایراد فرمودند
کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بعنوان همکار این پروژه شرکت روزه مهندس حسین عیسایی از مرکز تحقیقات و آموزش  3در این نشست 

ازم بذکر است که از مزایای استفاده از فناوری هسته ای در برآورد تخریب اراضی نسب به دو روش مدل های تجربی و پات می توان موارد . داشتند
 :ذیل را عنوان نمود

بنابراین به خوبی فرسایش روی داده در خاک را نشان .دارند( ذرات رسی)ی به ذرات ریز دانه خاک قرابت زیاد (FRN)رادیو ایزوتوپ های بارشی -1
 .می دهند

سال را بخوبی برآورد می ( 50-100)سال است، نرخ فرسایش خاک در بازه میان مدت  30تا  22بخاطر اینکه نیمه عمر این رادیوایزوتوپ ها بین  -2
 .ای خشکسالی و ترسالی و اثرات آنها را در یک منطقه می توانند آشکار سازی کنندکنند و به تعبیری کلیه رویداده

بسیار دقیق تر هستند زیرا در آنها خطاهای کارشناسی و عدم برداشت ها در برخی سال ها ( پین و پات)در مقایسه با روشهای آزمایشگاهی  -3
 .جبران می شود

تغییر کاربری اراضی به ویژه از جنگل به دیم زار و باغات بر فرسایش خاک و بالعکس جنگل کاری را در استفاده از این روش ها می تواند اثرات  -4
 .حفظ خاک دقیقا برآورد کند

وب هم اکنون از این روش ها در سراسر دنیا بویژه کشورهای پیشرفته در برآورد دقیق نرخ فرسایش خاک و انتقال رسوب و برآورد نرخ انباشت رس -5
 .زن سدها و دریاچه و تااب ها استفاده می شوددر مخا

برآورد بسیار دقیق تری از فرسایش نسبت به مدل های تجربی که در آن قضاوت کارشناسی بسیار تاثیر گذار (Cs137-Pb20-Br7) این مدل ها -6
 .است، ارائه می دهند

در استان  IAEA در شمال ایران با استفاده از فناوری هسته ای با حمایتپروژه بین المللی اثرات جنگل زدایی و جنگل کاری بر باز پخش خاک  -8
با هدایت پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور و همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع  2018-2016گلستان بین سال های 

 .حققین و دانشگاه ها قرار خواهد گرفتطبیعی استان گلستان انجام شده است و نتایج آن بزودی در اختیار کاربران، م

 
 گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس با كشور دامی علوم موسسه ریاست نشست

 

دکتر سعید اسماعیل خانیان رییس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در نشست با دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
 .بررسی نمودند 97آبان  22، راه های ارتقا و توسعه برنامه های پژوهشی حوزه تحقیقات علوم دامی را در تاریخ و منابع طبیعی استان گلستان
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ز به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست که در محل دفتر ریاست مرک
کمالی رییس بخش تحقیقات علوم دامی و گروهی از اعضای هیات علمی بخش نیز حضور داشتند و ضمن بررسی شرایط جاری انجام شد دکتر رضا 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وموسسات، در خصوص راه های توسعه و ارتقای برنامه های پژوهشی و توسعه ای بخش، بحث و گفتگو 
برنامه ها، پروژه ها و طرح های تحقیقاتی، وضعیت ایستگاه تحقیقاتی علوم دامی، آزمایشگاه تخصصی بخش، ارتباط  در این آیین همراه با مرور .شد

 .بخش با سایر دستگاه های اجرایی و پژوهشی مورد ارزیابی و گفتگو قرار گرفت

ی از کلیات بخش را ارائه نمود و در ادامه مهندس دکتر رضا کمالی رییس بخش تحقیقات علوم دامی در سخنانی ضمن سام و خوش آمد، مرور کوتاه
طرح  کاویان گزارش جامع بخش را به صورت پاور پوینت ارائه کرد و ترکیب، تعداد نیروی انسانی، توانمندی های آزمایشگاهی، ایستگاه تحقیقاتی،

قاات چاپ و ارائه شده، همکاری در طرح نظام نوین های در دست اجرا، طرح های خاتمه یافته، طرح های پیشنهادی، مشاوره های پایان نامه، م
ریاست ترویج، کارگاه های آموزشی، تدریس در دانشگاه، دستاوردها، درآمدهای کسب شده، وضعیت اعتبارات، تجهیز ونوسازی آزمایشگاه را به اطاع 

 .موسسه رساند

فال نیک گرفتن حضور ریاست موسسه در مرکز به عنوان اولین استانی  در ادامه دکتر فرجی ریاست مرکز، ضمن سام و خوش آمد و خیر مقدم و به
 که بازدید شده و آرزوی تبعات خیر برای مرکز و بخش در جریان این بازدید ها و نشست ها و پیگیری های این مهم، از ریاست موسسه درخواست

 .ت تجاری شدن دارد پیگیری شودشد تا موسسه مادری در مباحث فنی جدی تر ورود نموده و دانش فنی که قابلی

آزمایشگاه بخش، رفرانس استانی و : رییس مرکز در ادامه ضمن بیان این نکته که انتظارمرکز وهمکاران بخش، چتر حمایتی موسسه است، گفت
ایشگاه و برنامه های بخش منطقه ای است و با همین دیدگاه مرکز به اهمیت و جایگاه بخش، پروژه بزرگ ارتقا و توسعه بخش از جمله تجمیع آزم

ای برای اصاح و توسعه این مهم، برنامه های توسعه ایستگاه تحقیقاتی بخش و بازسازی و بهسازی ایستگاه و ایجاد فضای مناسب برای برنامه ه
امه های در دست اجرا ، ضرورت دارد پشتیبانی مالی و تجهیزاتی مو سسه از برن…پژوهشی و استقرار پژوهشگران این بخش در فضاهای تخصصی و

 .فوق جاری شده تا به این اهداف مهم دست یابیم

سپس دکتر اسماعیل خانیان رییس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در سخنانی ضمن تقدیر از میهمان نوازی و برنامه های خوب این مرکز در 
مرکز پیشرو فعال در سطح کشور، از دیدگاه های ریاست مرکز در نگاه راستای رسالت های سازمان و روند جاری و روبه جلو برنامه ها به عنوان یک 

لزوم دیدگاه هزینه فایده در : ویژه به جایگاه تحقیقات علوم دامی و همکاران و برنامه های بخش قدردانی نمود و در ادامه با اشاره به کلیاتی از جمله
انش فنی، جهت گیری نظام دانشی کشور به چه سمتی است، جو فکری و سیستم اجرای طرح ها و پروژه های بخش، تعریف و عنایت به مشخصات د

وضعیت و جایگاه اعتباری سازمان، موسسه و مراکز را در برنامه توسعه چهارم به بعد تشریح نمود و در انتها راهکارها و توصیه  …سازمان تحقیقات و 
شایان ذکراست  .ی که موسسه، آنها را در برنامه داشته و حمایت می نماید بیان نمودها و رهنمود های خود در زمینه مسائل طرح شده و برنامه های

ش در ادامه گفتگوهای برنامه ریزی ادامه داشته و سپس ریاست موسسه به اتفاق گروه حاضر از ایستگاه تحقیقاتی چالکی و برخی برنامه های بخ
 .بازدید نمودند

 
 اسپانیا گیاهی علوم جهانی اجاس ششمین در گلستان آموزش و تحقیقات مركز ارشد مروج پژوهشگر سخنرانی
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اکتبر  30و  29نفر از محققان، اساتید، کارشناسان و صاحبنظران این رشته در روزهای  100ششمین اجاس جهانی علوم گیاهی با حضور بیش از 
 .در شهر والنسیای کشور اسپانیا برگزار گردید 97آبان  8و  7برابر با  2018سال 

 

 :به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، عنوان کامل این همایش عبارت بود از

The6th Global Summit on Plant Science,Valencia, Spain (October29-30,2018)  در این همایش بین المللی محققان، اساتید
کشور جهان شامل ایران، آمریکا، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، روسیه، مکزیک، برزیل، ژاپن، هندوستان، اردن، پاکستان،  20و کارشناسان بیش از 

 .حضور داشتند …امارات متحده عربی، گرجستان، لیتوانی، چین و 

 .ایه مقاات شفاهی و بحث و تبادل نظر در شش جلسه مختلف و همچنین ارایه پوستر و نمایشگاه جانبی بودهمایش شامل دو روز ار

دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر مروج ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز دوم همایش به ایراد 
به مدت ( خاک های سالم با کشاورزی حفاظتی) Healthy soils with conservation agriculture systems :سخنرانی خود تحت عنوان

 .سی دقیقه پرداخت

 و تحقیقات مركز نشایی كشت هاي برنامه از كشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان ارشد مروجان پژوهشگر گروه بازدید
 گلستان آموزش

 

موزشی در نخستین روز از حضور گروه پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اعضای این گروه از برنامه های اجرایی و آ
کشت نشایی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در تاریخ 

 .بازدید نمودند 1397آبان  20شنبه یک

 

حضور به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دراین برنامه که در محل ایستگاه و با 
دکترعلیرضا توکلی و دکتر ناصر باقرانی و پژوهشگر دکترمهدی مین باشی، دکترمهدی عزیزی، دکتر پیمان کشاورز، دکترمرتضی نصیری، : اعضای گروه

دکتر علیرضا کیانی، دکتر محمد اسماعیل اسدی و دکتر حسن مختارپور برگزار شد ابتدا دکتر کیانی معاون پژوهشی : مروجان ارشد کشوری این مرکز
ایی برای توسعه بخش کشاورزی و افق مورد نظر، معرفی مرکز ضمن سام و خوش آمد و آرزوی توفیق برای این گروه در دستیابی به راهکارهای اجر

 .جامعی از برنامه ها و نقش جایگاه این ایستگاه و سایر دستاوردهای این حوزه را بیان کرد

حوزه تخصصی کشت نشایی و مشاور معاون وزیر “در ” پژوهشگر مروج ارشد“سپس دکترحسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز و 
بررسی امکان توسعه کشت محصوات : ر امور مرتبط با طرح توسعه کشت نشایی، با توجه به عنوان این ماموریت و برنامه بازدید که تحت عنواند

 متعددزراعی به صورت نشایی و نیاز سنجی امکانات مورد نیاز انجام می شد در زمینه کشت نشایی، روند برنامه های انجام شده، دوره های آموزشی 
پیشرو و فعال در این حوزه، آخرین نکات و دستاوردهای  استانی، منطقه ای و ملی، بازدیدها و بهره گیری از تجربیات بین المللی و دیگر کشورهای

 .این پروژه بزرگ و مهم را تقدیم حاضران نمود و در گفتگویی دوسویه به پرسش های حاضران پاسخ داد
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 آموزش و تحقیقات مركز در كشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان ارشد مروجان پژوهشگر تخصصی نشست برگزاري
 گلستان

 

در دومین روز از حضور گروه پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اعضای این گروه در نشست تخصصی بررسی 
نیاز سنجی امکانات مورد نیاز، با دکتر ابوالفضل فرجی رییس، دکتر کیانی معاون پژوهش و  امکان توسعه کشت محصوات زراعی به صورت نشایی و

فناوری، مهندس ماعلی مدیر هماهنگی ترویج استان، محقق مروجان ارشد مرکز و روسای بخش های تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
 .حضور یافتند 1397آبان  21و منابع طبیعی گلستان در تاریخ دوشنبه 

 

کز و به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دراین برنامه که در محل دفتر ریاست مر
توکلی و دکتر ناصر باقرانی دکترمهدی مین باشی، دکترمهدی عزیزی، دکتر پیمان کشاورز، دکترمرتضی نصیری، دکترعلیرضا : با حضور اعضای گروه

توانمندی برگزار شد ابتدا دکتر فرجی ضمن سام و خوش آمد و آرزوی توفیق این گروه در دستیابی به افق مورد نظر، ابتدا معرفی جامعی از استان و 
د خیر و شرح جامع و کیفیت گنجینه های ویژه بخش کشاورزی استان را و مقام های برتر این حوزه را بیان کرد سپس با ارایه معرفی مرکز، به ر

ایشان همچنین  .دستاوردهای پژوهشگران شریف مجموعه و نقش آن در ارتقای کیفیت و کمیت محصوات کشاورزی و معیشت کشاورزان پرداخت
و سایر دستگا ه ها،  پروژه تحقیقاتی در سال، ارتباط خوب در استان با بخش اجرا200در خصوص روند کاهش شدید نیروی انسانی، انجام حدود 

قان و آموزش بهره برداران و کارکنان، حضور فعال محققان در عرصه همگام با طرح نظام نوین ترویج، ساختار انتقال دانش، ضرورت تقویت سایر محق
گاه ها و شیوه برنامه های این دید …روند ارتباط با جامعه بهره بردار، رسالت مرکز گلستان در همراهی وپیشبرد برنامه های محققان مروجان ملی و 

 .مرکز را اعام کرد

حوزه تخصصی کشت نشایی و “در ” پژوهشگر مروج ارشد“در بخش بعدی برنامه، دکترحسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز و 
دستاوردهای این مهم را تقدیم حاضران نمود و مشاور معاون وزیر در امور مرتبط با طرح توسعه کشت نشایی، در زمینه کشت نشایی آخرین نکات و 

 .در گفتگویی دوسویه به پرسش های حاضران پاسخ داد

بررسی امکان توسعه کشت محصوات زراعی به صورت نشایی و نیاز سنجی امکانات مورد نیاز : در این آیین با توجه به عنوان جلسه که تحت عنوان
روند کشت نشایی، حضور موسسات : اضران در برنامه توضیحات و گفتگوهای خود را در این حوزه، از جملهانجام شد دکتر مختار پور، اعضای گروه و ح

تحقیقاتی در این حوزه، بهره گیری از این روش در تناوب زراعی، مشکل اصلی در این روش، فراگیر تر شدن آموزش کشت نشایی، الویت تو سعه 
متولی آب،  –راه های پذیرش و فراگیر شدن کشت نشایی  –له آب، مسله تناوب، لزوم تغییر نگرش کشت نشایی در کدام مناطق کشور باشد ؟، مس

تحلیل اقتصادی طرح و کاهش هزینه ها، قابلیت کار وتوسعه  –خاک و اقتصاد برای این طرح نیاز است، ارائه تحلیل های مختلف، بهبود ریشه دوانی 
در برنامه  –حضور مدیران ارشد و کارشناسان در ایستگاه عراقی محله  –رگ، تغییر رفتار مدیران زیاد، پیشرو شدن مجتمع های کشت و صنعت بز

در هدفمندی یارانه و  –مشخص شدن الویت ها و نوع گیاه برای این کشت در استان های مختلف  –های ملی یک تیم تلفیقی حضور داشته باشد 
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تناسب با شرایط منطقه باشد، کشت نشایی در اراضی مر تعی شور برای رونق استقرار گیاهان کارنده ها م –حمایت از خرید ماشین ها دیده شود 
 .بیان کردند …متناسب، کاهش هزینه وکاهش مصرف آب، گره ومشکات اجرای کشت گیاهان دارویی و 

ترین مراکز کشور است و تقدیر از مدیران و  در بخش بعدی برنامه اعضای گروه ضمن اذعان به این مهم که مرکز گلستان یکی از پیشرو ترین وفنی
 همکاران مرکز در خلق این فضا و افتخارات، در خصوص تیپ کار گروه و نقش این نشست ها و ماموریت ها و ارزیابی ها، اعام شد گزارش کامل

ققان مروج ارشد، آماده همکاری برای رفع وجامع برای سطوح مدیریتی تصمیم گیری وزارت وسازمان می باشد و پیام این بازدیدها، اینست که مح
گذار و  مشکات، بخش های مختلف سازمان و وزرات می باشند و به عنوان مثال برنامه و پیگیری و ارائه راهکار کار گروه ها که منشاء اثرات تاثیر

 .مفیدی بوده اند و نمونه بارز آنرا در برنامه های احیای در یاچه ارومیه می توان دید

پایان دکتر فرجی ضمن خدا قوت و تشکر از گروه محقق مروجان ارشد در خصوص روند پیگیری برنامه های توسعه بخش، از دکتر مختار پور در در 
یق اجرای طرح کشت نشایی وایجاد باور اجرای این مهم و پایین آوردن هزینه های این طرح و کمک به فراگیر شدن آن تقدیر کرد و با آرزوی توف

این برنامه مسیر خوبی است اما ضرورت دارد در پایان تمام ارکان حضور داشته یاشند و همچنین اعتبارات : تمام تاشگران این حوزه، گفتبرای 
 .پیوست های ترویجی آموزشی این طرح به طور ویژه دیده شده و لحاظ شود
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 گلستان استان طبیعی منابع و كشاورزي رشد مركز هاي شركت مدیران و همکاران با ولدان دكتر تخصصی نشست

 

دکتر ابوالفضل فرجی رییس و همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس محسن باقری مدیر مرکز رشد 
کشاورزی و منابع طبیعی استان، دکتر حجت اله ربانی نسب رییس واحد آموزشی شهید روحانی فرد کردکوی و مدیران واحد های فناور در نشست 

های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ سازی و انتقال یافتهکتر مجید ولدان مدیرکل دفتر فناوری، تجاریصمیمی با د
 .حضور یافتند 1397آبان  20یکشنبه 

 

ه که در محل دفتر ریاست مرکز به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دراین برنام
برگزار شد حاضران در جلسه پس از ارایه سخنان و نقطه نظرات دکتر ولدان در زمینه شرکت های دانش بنیان، در خصوص وضعیت شرکت های 

نحوه واگذاری، : ه از جملهحاضر و سایر موضوعات با ایشان گفتگو نمودند و دکتر ولدان نیز رهنمودها و نقطه نظرات خود را در حوزه مسایل طرح شد
مشارکت و انتقال دانش فنی، ماهیت پیمان مشارکتی و لیسانس، نحوه تنظیم قرارداد، فنی کردن سبد شرکت های دانش بنیان، درصد رویالیتی، 

 .بیان نمودند …تکلیف های قانونی، کمک به شرکت های دانش بنیان، مسائل حقوقی این حوزه و 

 
 ایستگاه در حاضر بنیان دانش هاي شركت و گلستان آموزش و تحقیقات مركز چالکی تحقیقات ایستگاه از ولدان دكتر بازدید
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های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر خود سازی و انتقال یافتهدکتر مجید ولدان مدیرکل دفتر فناوری، تجاری
ختمان جدید مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان، از ایستگاه تحقیقاتی چالکی وابسته به مرکز تحقیقات و به استان گلستان و افتتاح سا

 .بازدید به عمل آورد 1397آبان  20آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و شرکت های دانش بنیان حاضر در آن در تاریخ یکشنبه 

 

ه واقع به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این برنامه که در محل ایستگا
ع کیلومتری غرب گرگان انجام شد در معیت ایشان، دکتر علیپور معاون ایشان، دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و مناب 7در 

طبیعی، معاونان ایشان و روسا و اعضای هیات علمی بخش های تحقیقاتی، مهندس محسن باقری مدیر مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان، 
 .مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان حاضر در ایستگاه و گروهی از پژوهشگران این مرکز حضور داشتند

روند انجام طرح های توسعه ایستگاه و مکان های استقرار شرکت دانش بنیان و برنامه های توسعه ای آنان بازدید در جریان این بازدید دکتر ولدان از 
در این بازدید شرکت های حاضر ضمن ارایه فناوری ها و دستاوردهای خود استقبال شایان توجهی از حضور ایشان در جمع اهالی این شرکت  .نمود

های تحقیقاتی سازمان سازی و انتقال یافتهیه توانمندی های خود به گفتگوی دو سویه با مدیرکل دفتر فناوری، تجاریها داشتند و ضمن معرفی و ارا
 .و ایشان نیز ضمن تقدیر از برنامه های انجام شده از شرکت ها خواستند تا روند رو به جلو را همچنان به شایستگی طی نمایند. نشستند

 
 

 ولدان دكتر حضور با گلستان استان طبیعی منابع و كشاورزي رشد مركز جدید ساختمان افتتاح
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های سازی و انتقال یافتهساختمان جدید مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور دکتر مجید ولدان مدیرکل دفتر فناوری، تجاری
تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در محل ایستگاه تحقیقاتی چالکی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 .افتتاح شد 1397آبان  20بیعی استان گلستان یکشنبه ط

 

دان، به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این آیین که با حضور دکتر ول
کشاورزی و منابع طبیعی، معاونان ایشان و روسا و اعضای هیات علمی بخش دکتر علیپور معاون ایشان، دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات 

رتبه های تحقیقاتی مختلف انجام شد ابتدا دکتر ولدان در سخنانی ضمن شادباش این مهم و رسالت مراکز رشد در راستای توسعه و ارتقای کشور در 
کز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در رسیدن به آرمان ها و بندی های مختلف، آرزو کردند تا با عنایات و توجهات حضرت حق، مر

در ادامه این آیین  .اهداف مورد نظر پیروز و سربلند باشد و نقش شایسته ای را در ارتقای برنامه های مختلف کشاورزی استان و کشور داشته باشد
رشد و دفاتر شرکت های فعال شده در آن و همچنین سایر برنامه های توسعه ای  پس از برنامه افتتاحیه میهمانان حاضر در آیین از ساختمان مرکز

ی که دراین فضا انجام شده بود بازدید به عمل آوردند و دکتر فرجی رییس مرکز، در سخنانی ضمن معرفی وظیفه مندی های مرکز رشد و ظرفیت ها
هم، ساختمان مرکز رشد و شرکت های حاضر در آن توضیحاتی را برای پیش بینی شده، در خصوص فضای پیش بینی و طراحی شده برای این م

 .حاضران ارایه دادند

 برتر استعدادهاي و پژوهشی هاي دستگاه مدیران صمیمی نشست در گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس حضور
 مفیدي نور …ا آیت با استان

 

کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در نشست صمیمی مدیران دستگاه های پژوهشی و دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش 
 .نور مفیدی نماینده مقام معظم رهبری در استان حضور یافت …استعدادهای برتر استان با آیت ا

 

مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، به 
شکوهمند انقاب اسامی ایران، نشست صمیمی مدیران دستگاه های پژوهشی، نخبگان، مخترعان و استعدادهای برتر استان گلستان با حضرت آیت 

 .نورمفیدی نماینده مقام معظم رهبری برگزار شد …ا

این انبیاء الهی : حل بیت الزهرا گرگان برگزار شد آیت اله نورمفیدی در فرازی از بیانات خود گفتآبان در م 13اه زمان با یومدر این آیین که هم
 .بودند که نخبگان بشریت بودند و در حال حاضر سرمایه هر مملکتی نخبگان آن ملت هستند

پیشبرد کشور، بویژه سهم فرزانگان کشور در شرایط جاری ایشان در ادامه ضمن تاکید بر نقش خیر این گروه ویژه و ماموریت ها و رسالت نخبگان در 
 .کشور و تحریم های استکبار جهانی رهنمودهای خود را ارایه نمود
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 كشور مهندسی و فنی تحقیقات موسسه در گلستان آموزش و تحقیقات مركز پژوهشگر سخنرانی ارائه

 

دکتر علیرضا کیانی استاد پژوهش و عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
در محل موسسه 97/08/09گلستان در جلسه هم اندیشی اعضای هیات علمی موسسه و مسوان اجرایی معاونت آب و خاک در روز چهارشنبه مورخ 

 .هندسی کشور به ایراد سخنرانی پرداختتحقیقات فنی و م

 

نی به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این جلسه هم اندیشی ابتدا دکتر کیا
نتیجه کلی وضعیت . ابع آبی را تشریح نمودوضعیت موجود منطقه استان گلستان را از نظر اهمیت و سهم در تولیدات کشاورزی، شرایط اقلیمی و من

بخش موجود نشان داد که چالش اصلی تولیدات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، کمبود منابع آبی به دلیل عدم توازن بین منابع آبی و نیاز 
های مختلف کاهش مصرف بطور جدی روشدر قسمت بعدی سخنرانی ایشان با توجه به شرایط موجود اظهار داشتند که ضرورت دارد . به آب است

 .آب عملیاتی شوند

مدیریت مصرف آب در کشت برنج است که ( همچنین استان های مشابه)یکی از راهکارهای عملی برای تحقق کاهش مصرف آب در استان گلستان 
پتانسیل کاهش مصرف آب در این کشت نسبت  به عبارت ساده تر. هم اکنون حجم قابل توجهی از منابع آبی استان را به خود اختصاص داده است

درآمد نسبتاً مناسب این محصول نسبت به گیاهان دیگر از یک  .به دیگر کشت های موجود در منطقه بااست و باید در الویت برنامه ها قرار گیرد
بطوریکه هم . باشدن گیاه پرمصرف آب میهای زیرزمینی از طرف دیگر عوامل اصلی ترغیب کشاورزان به کشت ایطرف و مالکیت خصوصی منابع آب

 .درصد از منابع آب زیرزمینی منطقه برای کشت شالی دارد 50ها حکایت از استحصال و اختصاص ساانه بیش از اکنون گزارش

 
 گلستان استان فناوري و علم پارک در كشاورزي سازي هوشمند طرح اجراي جلسه برگزاري
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جلسه اجرای طرح هوشمند سازی کشاورزی با حضور دکتر حسام، رئیس پارک علم و فناوری گلستان و دکتر ابوالفضل فرجی دبیر مراکز تحقیقات 
کشور و رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، دکتر بهمن امیری اریجانی مدیر کل دفتر ترویج دانش  1 منطقه

قال فناوری کشاورزی سازمان تات، دکتر کیانی معاون پژوهش و فناوری و بخش خصوصی مجری طرح در محل پارک علم و فناوری گلستان و انت
 .برگزار شد 1397آبان  5شنبه 

 

ترویج، دانش و فناوری کشاورزی به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مدیرکل دفتر 
بنیان کردن کشاورزی، در حال حاضر در دنیا داده: بنیان شدن عنوان کرد و گفتشرطی برای دانشبنیان شدن را پیشوزارت جهادکشاورزی، داده

 .ترین بحث در علوم کشاورزی استمهم

های مختلف کشور داشتیم، در نهایت تصمیم به تاسیس برداران در استانطی جلسات متعددی که با بهره: اریجانی همچنین بیان داشتدکتر امیری
 .شود، در شمال کشور و استان گلستان شدیمهایی نظیر تهران، سمنان، گلستان، گیان و مازندران مییک که شامل استانایستگاه تحقیقاتی منطقه

برداران در آن آموزش ببینند و با عملیاتی وت برای ترویج و توسعه شود که بهرهتواند تبدیل به یک فضای پایلاین ایستگاه تحقیقاتی می: وی افزود
 .گرددآن پیگیری می R & D سازی وشدن این امر در سراسر کشور، هم یک بستر تحقیقاتی فراهم و هم بحث بومی

بردار، کشاورز و مروج هوشمند از نیروی انسانی شامل بهرههدف غایی ما، تشکیل یک شبکه : مدیرکل دفتر ترویج وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد
اریجانی امیری .افزاری در استان گلستان ایجاد نماییمافزاری و سختاست که در نهایت بتوانیم یک ساختار هوشمند کشاورزی را در دو بخش نرم

در حال : مندی از بازاری هوشمند عنوان کرد و گفتبهره هوشمندسازی بخش کشاورزی را شامل طراحی، تولید و نصب ابزار هوشمند و همچنین
. بنیان نیز نخواهد گردیدبنیان نشود، دانشترین بحث در علوم کشاورزی است؛ چراکه تا زمانی که دادهبنیان کردن کشاورزی، مهمحاضر در دنیا داده

  .باشدانتقال، ذخیره و تحلیل آنها مورد نیاز می ها به ابزارهای مختلفی برای برداشت،برای داده: وی در پایان ابراز داشت
ن در ادامه این دیدار، دکتر حسام رئیس پارک علم و فناوری گلستان نیز ضمن استقبال از این طرح، هوشمندسازی بخش کشاورزی در استان گلستا

ریزی ریزی جهت هوشمندسازی و پایهدر علوم کشاورزی، برنامههای روزافزون تکنولوژی و حرکت روبه رشد دنیا با پیشرفت: را الزامی دانست و افزود
برای موفق شدن این پایلوت در منطقه یک : دکتر حسام تاکید کرد .افزاری در بخش کشاورزی الزامی استافزاری و نرمشکل سخت0تی به هر دوآی

 .تخصص برای فعالیت در این حوزه هستیمهای ماز شرکتو استان گلستان از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد و آماده حمایت

 
 گرگان محله عراقی كشاورزي تحقیقات ایستگاه از اریجانی امیري دكتر بازدید

 

ت دکتر بهمن امیری اریجانی مدیر کل دفتر ترویج دانش و انتقال فناوری کشاورزی سازمان تات از امکانات و بخش های مختلف ایستگاه تحقیقا
 .محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید کردکشاورزی عراقی 

 



 

 187صفحه 

 

س به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست که با حضور دکتر فرجی ریی
ر ترویج دانش و انتقال فناوری کشاورزی سازمان تات، دکتر کیانی معاون پژوهش و فناوری و اعضای و دکتر بهمن امیری اریجانی مدیر کل دفت

 .هیات علمی مرکز و نمایندگان بانک و صندوق بیمه کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی و بخش خصوصی مجری طرح انجام شد

خصوص اهمیت ایستگاه و طرح های در دست اجرا را بیان نمود و به پرسش  ابتدا دکتر فرجی پس از بازدید از تاسیسات آبیاری،توضیحات ازم در
در ادامه با توجه به ظرفیت و بستر مناسب تاسیسات آبیاری مقرر گردید در اولین فرصت نسبت به نصب سامانه آبیاری  .های موجود پاسخ دادند

 .هوشمند اقدام گردد

 در گلستان طبیعی منابع و كشاورزي رشد مركز بنیان دانش هاي شركت نمایندگان و آموزش و تحقیقات مركز همکاران حضور
 خصوصی و دولتی هاي مقام با مذاكره فنون و اصول تخصصی سمینار

 
و  سمینار تخصصی اصول و فنون مذاکره با مقام های دولتی و خصوصی به همت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان، با حضور عاقمندان

دگان فعاان این حوزه، اعضای اتاق بازرگانی استان گلستان، همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیران و نماین
ق اشرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیران شرکت ها، واحدها و هسته های فناور استان در سالن اجتماعات ات

 .بازرگانی گلستان برگزار شد

 

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای توانمند سازی و ارتقای دانش
فنون مذاکره با مقام های  همکاران و شرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان در این حوزه، سمینار تخصصی اصول و

، مدیر (سال11بیش از )دولتی و خصوصی با حضور دکتر وحید خدری کیا از اساتید برجسته اتاق ایران، مشاور عالی مدیریت، برندینگ و مارکتینگ 
، مدرس بین المللی (برند بزرگ کشور 50بیش از )، مشاور عالی تبلیغات و روابط عمومی (آ.ن)کل رسانه ای ناوگان زیر پرواز فرودگاه های کل کشور

 دوره های تخصصی خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتریان، مدر س ارشد اصول مذاکرات تجاری و فن بیان حرفه ای، کارشناس ارشد سامانه های
 :و با هدف آشنایی شرکت کنندگان با سرفصل های این حوزه …و « ارج»تشارات بازاریابی پیام کوتاه و کمپین های مرتبط، مالک و صاحب امتیاز ان

ارتباط با خود، ارتباط با دیگران، : تعریف سطوح مختلف ارتباط، های آنتعاریف ارتباطات و مصداق،  مقدماتی در مورد تعریف مذاکره و اهمیت مذاکره
برنامه ، انواع مذاکره، مفهوم تعارض و مدیریت تعارض، مدل ذهنی مذاکره کننده موفق، طات و مذاکرهتصورات نادرست در مورد ارتبا، ارتباط گروهی

مهارت ارائه شفاهی ، های ارتباط در مذاکرهچالش، تصمیم گیری در مذاکره، شخصیت شناسی در مذاکره، رفتارشناسی در مذاکره، ریزی برای مذاکره
، جنس و جنسیت در مذاکره، پیامهای غیرکامی و زبان بدن در مذاکره، بن بست در مذاکره، مذاکره چندجانبه، مذاکره فروش، و تنظیم گزارش

مذاکره قراردادهای ، مذاکره بین فرهنگی، هنر به پایان رساندن جلسات مذاکره و فروش، اتیکت و تشریفات در مذاکره، مدیریت احساسات در مذاکره
برگزار گردید و حاضران در این برنامه در گفتگویی دوسویه با اصول و موازین این حوزه آشنا  …و،  و دامهای مذاکرهترفندها ، داخلی و بین المللی

 .شدند
 

 استادي به دانشیاري از گلستان آموزش و تحقیقات مركز پژوهشگر علمی رتبه ارتقا
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رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از دکتر ابوالفضل فرجی عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی و 
 .درجه دانشیاری پژوهش به استاد پژوهش ارتقا یافت

 

قات، به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در آخرین جلسه هیات ممیزه سازمان تحقی
کشاورزی که با حضور نمایندگانی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، پژوهشگر این مرکز دکتر ابوالفضل فرجی، عضو  آموزش و ترویج

 .هیئت علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی از درجه دانشیاری پژوهش به استاد پژوهش تغییر وضعیت داده و ارتقا یافت

امی و بهروزی و تقدیم شادباش کسب این افتخار به ایشان، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و روابط عمومی مرکز، همراه با آرزوی شادک
 .همیاری های ایشان بهره مند باشد

 
 براي گلستان آموزش و تحقیقات مركز باغی و زراعی تحقیقات بخش پژوهشگر سوي از گندم كشت فنی هاي توصیه

 استان كشاورزان
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تحقیقاتی بخش در خصوص ارقام مناسب کشت گندم در استان با توصیه های فنی دکتر حبیب اله سوقی عضو هیات علمی بخش تحقیقات برونداد 
زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و از پژوهشگران با تجربه غات کشور تقدیم جامعه تولیدکننده بخش 

 .کشاورزی استان شد

 

می به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در گفتگویی که دکتر سوقی با روابط عمو
و مرکز انجام داد ایشان در خصوص برنامه ها، فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشی همکاران خود در رابطه با ارقام جدید گندم و در دست معرفی 

 .خصوصیات هر یک از آنها توضیحاتی ارایه نمود

دکتر سوقی همچنین به طور ویژه با توجه به آغاز فصل زراعی جدید، ارقام و مناطق مناسب کاشت هر رقم را در شهرستان های مختلف استان 
 :مشخص نمودند که به شرح زیر می آید

 N-91-9 اینارقام مروارید، احسان و : شهرستان های کردکوی و بندرگز

 مروارید، احسان، تیرگان و: شهرستان های گرگان، علی آباد، رامیان، آزادشهر، مینودشت و مناطق جنوبی کاله

 N-91-9 این

 N-91-17 ارقام مروارید، تیرگان و این: شهرستان های بندرترکمن، گمیشان، آق قا، گنبد، مناطق شمالی کاله و مراوه تپه

 
 گلستان آموزش و تحقیقات مركز آموزشی معاون آقاجانی كترد تلویزیونی مصاحبه

 

 

دکتر محمد علی آقاجانی معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان درمصاحبه با واحد مرکزی خبر به بیان 
 .های کارودانش پرداختهای آموزشی مرکز در حوزه آموزشسیاست

 

های آموزشی مرکز به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، وی یکی از مهمترین برنامه
( رشته 2گیاهان دارویی )نفر دانش آموز پسر در سه دوره  60را تربیت کشاورزان آینده عنوان نمود که در همین راستا در سال تحصیلی جدید تعداد 

های آموزان در طول تحصیل مهارتاین دانش. در دو واحد آموزش گرگان و کردکوی جذب و مشغول به تحصیل گردیدند( یک رشته)و تعمیر تراکتور 
. د خواهند شدبردار با سواد و دارای مهارت بخش کشاورزی مشغول به کار و تولیمورد نیاز بخش را فراگرفته و بعد از فارغ التحصیلی به عنوان بهره

های کشاورزی استان را توسعه کشت گیاهان دارویی اعام که در همین راستا با هماهنگی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و وی یکی از اولویت
 .اجرا می باشدهای دیگری در شهرستانهای استان نیز در حال های فوق، دورهاداره کل آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی جاری عاوه بر دوره

آموزان کاردانش مرکز گلستان های مهارتی دانشسازد این گزارش در راستای بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از فعالیتخاطر نشان می
ها و امهصورت گرفته که مهندس گوهری راد مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز در مصاحبه تلوزیونی به بیان برن( شهید حاجی کریمی گرگان)

 .های متوسطه پرداختهای آموزش و پرورش در حوزه آموزشسیاست
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 گلستان آموزش و تحقیقات مركز كاردانش آموزان دانش مهارتی هاي فعالیت از استان پرورش و آموزش كل مدیر بازدید

 

کریمی گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش مهندس گوهری راد مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان با حضور در ساختمان شهید حاجی 
 .کشاورزی و منابع طبیعی استان از نزدیک با فعالیت های مهارتی و عملی دانش آموزان شاخه کاردانش بازدید نمود

 

همراهی دکتر محمد علی  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با
های مهارتی در حوزه کشاورزی، آقاجانی معاون آموزشی مرکز همراه بود؛ گوهری راد ضمن تقدیر و تشکر از فراهم نمودن امکانات ازم برای آموزش

جهاد کشاورزی استان برای سپار در حوزه مهارتی اعام نمود که خوشبختانه مجموعه های برونمهمترین سیاست آموزش و پرورش را تقویت آموزش
 .های مناسبی داشته و امیدواریم برای سال های آینده این موضوع تقویت گرددسال تحصیلی جدید برنامه و فعالیت

ای حرفههای کارودانش و فنیآموز رشتهگویی به مدیر کل و هیات همراه، هدف از جذب دانشدکتر آقاجانی معاون آموزشی مرکز ضمن خیرمقدم
های مورد نیاز بخش و بعد از فارغ التحصیلی مشغول به کار رزی را تربیت کشاورزان آینده دانست که این دانش آموزان با یادگیری مهارتکشاو

 .خواهند شد
و اداره  در همین راستا با هماهنگی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی. های کشاورزی استان را توسعه کشت گیاهان دارویی دانستوی یکی از اولویت

( یک رشته)و تعمیر تراکتور ( رشته 2گیاهان دارویی )نفر دانش آموز پسر در سه دوره  60کل آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی جاری تعداد 
 .در دو واحد گرگان و کردکوی جذب و مشغول به تحصیل گردیدند

 
 محله عراقی تحقیقات ایستگاه پژوهشی دستاوردهاي و ها طرح گنجینه از كشور روغنی هاي دانه طرح مجري و وزیر مشاور بازدید

 گرگان
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مهندس مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی کشور از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش 
 26در تاریخ ( گرگان)های تحقیقاتی سویا و کنجد در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بویژه از پروژه و طرح

 .بازدید به عمل آورد 1397مهر 

، در این برنامه مهندس مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی به همراه مهندس سبزه مسول حوزه و امور هماهنگی شهرستان های 
های تحقیقاتی معیت دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز و حضور دکتر فیض بخش رییس ایستگاه، از پروژه و طرحسازمان جهاد کشاورزی استان در 

 .سویا و کنجد بازدید بعمل آوردند و رییس مرکز و پژوهشگران طرح های فوق، برنامه ها و دستاوردهای این حوزه را ارایه دادند
 

 سامت دیجیتال هايرسانه جشنواره نخستین از گلستان آموزش و تحقیقات مركز عمومی روابط مسول بازدید

 

های دیجیتال سامت مسول روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در نخستین جشنواره رسانه
 .مختلف این رویداد بزرگ بازدید نمودالمللی رازی تهران حضور یافت و از بخش های های بیندر مرکز همایش

 

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مسول روابط عمومی این مرکز با حضور در
مهرماه سال جاری  26تا  25از « امتهای دیجیتال سامت، نبض اجتماعی شدن سرسانه»های دیجیتال سامت که با شعار نخستین جشنواره رسانه

 .المللی رازی در تهران برگزارشده بود غرفه های حاضر را مورد بازدید و گفتگو قراردادهای بیندر محل مرکز همایش
 

 تحقیقات سازي تجاري نشست در گلستان آموزش و تحقیقات مركز سازي تجاري مسول حضور

 

تحقیقاتی سازی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نشست تجاری سازی تحقیقات  هایسازی و انتقال یافتهبه همت اداره کل فناوری، تجاری
 .در سالن دانش سازمان در تهران برگزار شد 1397مهرماه  24منطقه یک کشوری، در روز سه شنبه 
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برنامه با حضور دکتر مجید ولدان مدیر به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این 
، مهندس رضایی (معاون امور فناوری)دکتر علیپور : های تحقیقاتی سازمان تحقیقات و تیم همراهسازی و انتقال یافتهکل دفتر امور فناوری، تجاری

رییس گروه مراکز رشد و شرکت )مهندس قادری  و( رییس گروه توسعه و انتقال فناوری)، مهندس نوروزی (رییس گروه برنامه ریزی و پایش فناوری)
در این  .، نمایندگان منطقه یک کشوری و مهندس حسین عیسایی مسول تجاری سازی این مرکز در سالن رشد سازمان برگزار شد(های دانش بنیان

تحقیقاتی و موانع و محدودیت های انتقال فناوری ها جلسه فهرست عناوین و اطاعات مختصر فناوری ها و دانش فنی مراکز به تفکیک بخش های 
 .و دانش فنی به بخش خصوصی مورد بحث و گفتگوی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت

 
 گنبدكاووس كشاورزي تحقیقات ایستگاه توسعه هاي برنامه و تحقیقاتی مزارع از گنبد فرماندار بازدید

 

فرماندار ویژه شهرستان گنبدکاووس با همراهی مهندس دستمرد معاون فرماندار و مهندس نورا مدیر جهاد مهندس کریمی معاون استاندار گلستان و 
زی کشاورزی شهرستان، از مزارع پژوهشی و پروژه های پژوهشگران ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاور

 .آوردندو منابع طبیعی گلستان بازدید به عمل 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه 
فعالیت در این برنامه، نخست رئیس ایستگاه ضمن خیر مقدم، گزارشی در مورد برنامه ها و : تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت

ها و دستاوردهای متنوع همکاران و بطور ویژه در خصوص اقدامات و تحقیقات صورت گرفته در رابطه با کشاورزی حفاظتی با حضور در مزارع 
 .تحقیقاتی، برای گروه حاضر ارائه شد

سویای حفاظتی، انبار پرورش دوم  ، رقم جدید کنجد، کاشت(شالی کشت مستقیم)سپس مهندس کریمی و هیات همراه از مزارع خشکه کاری برنج 
کنترل و گواهی بذر بطور جداگانه بازدید نموده و ضمن رضایت از اقدامات انجام شده، قول غات، انبار ژرم پاسم غات آبی و دیم، آزمایشگاه ثبت،

ف را اظهار نمودند و در آخر از همکاران مساعد جهت بازدیدهای بیشتر و همکاری در رفع مشکات و کمبودهای ایستگاه از طرق منابع مالی مختل
شوند قدردانی و تشکر نمودند و خواستار ارتباط بیشتر و ایستگاه بابت زحماتی که در زمینه توسعه کشاورزی و حل مشکات منطقه متحمل می

 .نزدیکتر تحقیقات کشاورزی و فرمانداری شدند
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 گلستان آموزش و تحقیقات مركز حراست مسول از كشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان رییس خاوازي دكتر تقدیر

 

 دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از مهندس اسداله کتولی نژاد مسول حراست مرکز تحقیقات و
 .آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تقدیر کرد

 

روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، با توجه به همکاری مجدانه در امر ارتقای به گزارش 
یل بعمل کیفیت و اهتمام مستمر و تاش در ایجاد حراستی موثر ومورد اطمینان، ضمن اعام این مهم، با اهدای لوح تقدیر از مهندس کتولی نژاد تجل

 :در بخشی از متن این لوح آمده است .آمد
 جناب اقای اسداله کتولی نژاد

 ،سام علیکم
تاش اندیشه عمیق ودستان توانا و ودیعه الهی است که در کنار همت واای انسان منشاء خلق کارهای بزرگ می شودودر این میان اهتمام مستمر و  

مجموعه بزرگ سازمان تحقیقات ، آموزش وترویج کشاورزی نقشی بی بدیل را به خود گرفته است با شما در ایجاد حراستی موثر ومورد اطمینان در 
 نگاهی گذرا به دستاوردهای حاصل شده، باعث ارتقای کمی وکیفی حراست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان گردیده

 .بعالی تشکر وقدردانی می نمایماست بدینوسیله از زحمات وتاش های صمیمانه جنا

 کاظم خاوازی                                                                                        
 معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

شادباش کسب این افتخار خدمت ایشان، امیدوار است همچون همیشه از روابط عمومی مرکز، همراه با آرزوی شادکامی و بهروزی و تقدیم 
 .راهنمایی ها و همکاری های این بزرگوار بهره مند باشد
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 گلستان استان در برنج كاري خشکه تحقیقاتی سایت تصویب

 

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع هماهنگی ها و پیگیری های به عمل آمده از سوی دکتر ابوالفضل فرجی دبیر منطقه یک و پیرو 
 .طبیعی استان گلستان، ایجاد سایت تحقیقاتی خشکه کاری برنج در استان گلستان به تصویب رسید

 

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، پیرو جلسه شهریورماه سال جاری در خصوص
یری خشکه کاری برنج که با حضور دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مرکز هراز برگزار گردید و پیگ

های به عمل آمده از سوی دکتر فرجی دبیر منطقه یک، دومین جلسه این مهم با عنوان جمع بندی برنامه خشکه کاری برنج با حضور دکتر بهمن 
 یری اریجانی مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، دکتر حسینی رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور، دکتر ابوالفضل فرجی دبیر منطقهام

یک و رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، دکتر عرفانی معاونت موسسه تحقیقات برنج و دکتر کریمی رئیس 
ویج و توسعه تکنولوژی هراز در سالن کنفرانس مرکز هراز برگزار گردید و ضمن تدوین برنامه کاری زمان بندی شده برای انتشار یافته های مرکز تر

آرا اتفاق تحقیقاتی در قالب دست نامه و نشریه فنی و برنامه ریزی برای ارائه گزارشات تحلیلی برنج و کتاب اثرگذاری تحقیقات در تولید برنج، به 
عی مقرر گردید سایت تحقیقاتی خشکه کاری برنج در استان گلستان با انتخاب و تعیین محل از سوی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبی

 .استان گلستان آغاز به کار نماید

http://www.ganrrc.org.ir/web/wp-content/uploads/2018/10/N977321B.jpg
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 استان برنامه و مدیریت سازمان رئیس با گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس صمیمی نشست

 

ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در نشستی با دکتر روزبهان رئیس سازمان مدیریت دکتر 
 .وبرنامه استان گلستان، گنجینه دستاوردها و توانمندی های همکاران شریف مجموعه را معرفی کرد

 

قات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست که در محل دفتر ریاست سازمان به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقی
مدیریت و برنامه استان برگزار شد دکتر فرجی با ارایه معرفی مرکز، به رد خیر و شرح جامع و کیفیت گنجینه دستاوردهای پژوهشگران شریف 

اورزی و معیشت کشاورزان پرداخت و توضیحات جامعی در خصوص خشکه کاری برنج مجموعه و نقش آن در ارتقای کیفیت و کمیت محصوات کش
و مشکات موجود در این طرح و دستاوردهایی که تاکنون از این طرح برداشت شده و همچنین با توجه به وضعیت بحران آب در کشور و استان و 

یی آب در این روش، به عنوان نمونه ای از برنامه های مجموعه، برای ایشان مزیت اقتصادی کشت برنج برای کشاورزان استان و میزان مزیت صرفه جو
 .بازگو کرد

رده و رییس مرکز همچنین در خصوص جلب اعتماد کشاورزان از طریق ارایه ارقام و دستاوردهایی که به عینه گروه بهره بردار، مزایای آن را لمس ک
دانش فنی و دستاوردها به کشاورزان و جامعه بهره بردار بویژه کارگاه های آموزشی و برنامه های منفعت آن را دریافت نموده اند، روش های انتقال 

رئیس سازمان مدیریت  .را برای دکتر روزبهان بیان کرد …روز مزرعه، برنامه های ثبت و گواهی بذر و نهال، وضعیت آموزش در بخش کشاورزی و
امیدوار است با بهره گیری از ظرفیت های : ظرفیت ها و توانمندی های موجود در مرکز، در سخنانی گفتوبرنامه نیز ضمن خیر مقدم و استقبال از 

 .موجود، گام به گام در راه ارتقای استان و کشور تاش نماییم

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز باغی و زراعی تحقیقات بخش پژوهشگر تلویزیونی مصاحبه
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اسامی ایران با دکتر حبیب اله سوقی عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش مصاحبه صدا و سیمای جمهوری 
 .کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و از پژوهشگران با تجربه غات کشور انجام شد

 

گلستان، در این گفتگو که در قالب برنامه خبری سیما به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
ات انجام شد دکتر سوقی در خصوص برنامه ها، فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشی همکاران خود در رابطه با ارقام جدید و در دست معرفی و خصوصی

 .هر یک از آنها با خبرنگار این رسانه مصاحبه نمود
زمینه دستاوردهای پژوهشی تحقیقات غات در استان توضیح کاملی را برای بینندگان بیان کرد و در خصوص  دکتر سوقی همچنین به طور ویژه در

در اختیار کشاورزان  1397-98که در استان تکثیر بذر شده و از سال زراعی N-91-17 وN-91-9های تیرگان، سه رقم و این جدید گندم به نام
ها توضیح دادند و گزارش از فرآِیند معرفی و تکثیر این ارقام بیان نموده و مناطق مناسب کاشت هر این اینگیرد در زمینه مشخصات زراعی قرار می

 .رقم را در شهرستان های مختلف مشخص نمودند
 و مراتع ها، جنگل تحقیقات بخش پژوهشگر توسط ایران در بار اولین براي گلستان استان و ایران انحصاري گونه یک آوري جمع

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز یزداريآبخ

 

 

پژوهشگر بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان موفق به جمع آوری یک 
 .گونه انحصاری ایران و استان گلستان برای اولین بار در ایران شد

 

بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر سید علی حسینی رییس بخش تحقیقات به گزارش روابط عمومی و امور 
توسط یک محقق  2017که در سال  Crocus zubovii Ruksans برای اولین بار از گونه: جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت

اروپایی به عنوان گونه ای جدید برای عالم گیاهشناسی از استان گلستان معرفی شده است؛ جمع آوری نمونه آن توسط دکتر فاطمه فدایی عضو 
و منابع طبیعی هیات علمی این بخش با موفقیت انجام گرفت و در حال حاضر تنها نمونه آن در ایران در هرباریوم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 

 .استان گلستان نگهداری می گردد
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 گلستان آموزش و تحقیقات مركز باغی و زراعی بخش رییس تلویزیونی مصاحبه

 

مصاحبه صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران با دکتر حسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
 .ن انجام شدمنابع طبیعی گلستا

 

سیما به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این گفتگو که در قالب برنامه خبری 
. رسانه مصاحبه نمودانجام شد دکتر حسن مختارپور در خصوص برنامه ها، فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشی همکاران خود در بخش با خبرنگار این 

ایشان همچنین با توجه به برنامه های خوب این بخش از جمله معرفی ارقام جدید بذر و همچنین کشت نشایی، توضیحاتی در خصوص دستاوردهای 
 .این پروژه ها نیز ارایه داد

یح کاملی را برای بینندگان بیان کرد و در خصوص دکتر مختارپور همچنین به طور ویژه در زمینه دستاوردهای پژوهشی تحقیقات غات در استان توض
 1397-98در استان تکثیر بذر شده و از سال زراعی N-91-17 وN-91-9های تیرگان، ارقام جدید اعام کرد که سه رقم و این جدید گندم به نام

 .گیرددر اختیار کشاورزان عزیز استان و تولید کنندگان بخش قرار می
 گلستان آموزش و تحقیقات مركز نشایی كشت تحقیقاتی پروژه از فائو محققان بازدید
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به همراه دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز و دکتر حسن مختار پور رییس بخش تحقیقات زراعی  (FAO) دکتر پائولو و دکتر آلفردو از محققان فائو
تحقیقاتی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع و باغی این مرکز از پروژه های تحقیقاتی کشت نشایی در ایستگاه 

 .طبیعی گلستان بازدید بعمل آوردند

 

و دکتر به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه دکتر آلفردو ایمپیکلیا 
رانی محققان فائو و دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر مروج ارشد کشوری از پروژه کشت نشایی بازدید نموده و دکترحسن مختارپور پائولو رابرتو گل

حوزه تخصصی کشت نشایی و مشاور معاون وزیر در امور مرتبط با طرح “در ” پژوهشگر مروج ارشد“رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز و 
نشایی، در زمینه کشت نشایی آخرین نکات و دستاوردهای این مهم را تقدیم حاضران نمود و در گفتگویی دوسویه به پرسش های توسعه کشت 

 .حاضران پاسخ داد
 ایستگاه پژوهشی دستاوردهاي و ها طرح گنجینه از روغنی هاي دانه و پنبه دفتر مدیركل و دانشیان دكتر و فائو محققان بازدید

 گرگان محله عراقی تحقیقات

 

به همراه مهندس ابراهیم هزارجریبی مدیرکل  (FAO) در راستای برنامه توسعه سویا در استان گلستان دکتر پائولو و دکتر آلفردو از محققان فائو
ان تحقیقات، آموزش دفتر پنبه، دانه های روغنی و محصوات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی و دکتر جهانفر دانشیان مدیرکل دفتر امور پژوهشی سازم

و ترویج کشاورزی و محقق دانه های روغنی و دکتر ابوافضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان از مزارع 
تحقیقاتی  هایتحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بویژه از پروژه و طرح

 .بازدید به عمل آوردند 1397مهر  12در تاریخ ( گرگان)سویا در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله 

 

ه منعقد به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که در راستای تفاهم نام
خواروبار کشاورزی ملل متحد فائو ومعاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی با موضوع توسعه پایدار تولید دانه های روغنی با تا کید شده بین سازمان 

هندس حاجیلری بر زنجیره ارزش سویا انجام شد دکتر آلفردو ایمپیکلیا مسئول ارشد فنی پروژه و دکتر پائولو رابرتو گلرانی مشاور بین المللی پروژه، م
عاون مجری دانه های روغنی کشور، مهندس موسی خانی رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان، دکتر محمد م

 اسماعیل اسدی پژوهشگر مروج ارشد کشوری و جمعی از پژوهشگران دانه های روغنی مرکز حضور داشتند در ابتدا دکتر فرجی رئیس مرکز توضیحات
سپس ازطرح های به نژادی و به زراعی سویا بازدید شد و . ز روند اجرای آزمایشات و برنامه های توسعه سویا در استان گلستان ارایه نمودندکاملی ا

ر ل نظدر پایان نشستی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان با حضور محققان دانه های روغنی، برنامه های توسعه سویا در استان مورد بحث و تباد
 .قرار گرفت
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 گلستان آموزش و تحقیقات مركز در سویا ارزش زنجیره تحلیل و تجزیه جلسه برگزاري

 

به همراه مهندس ابراهیم هزارجریبی مدیرکل دفتر پنبه، دانه های روغنی و محصوات صنعتی  (FAO) دکتر پائولو و دکتر آلفردو از محققان فائو
 وزارت جهاد کشاورزی و دکتر جهانفر دانشیان مدیرکل دفتر امور پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و محقق دانه های روغنی،

روژه زنجیره ارزش سویا، در یک نشست برنامه ریزی با دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات پس از بازدید از بخشی از برنامه ها و دستاوردهای پ
 .در دفتر ریاست مرکز حضور یافتند 1397مهر  12و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ 

 

بع طبیعی استان گلستان، در این برنامه که در راستای تفاهم نامه به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منا
نی با تا منعقد شده بین سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد فائو ومعاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی با موضوع توسعه پایدار تولید دانه های روغ

توضیحاتی از روند اجرای برنامه های این پروژه در استان گلستان را به صورت کید بر زنجیره ارزش سویا انجام شد ابتدا دکتر فرجی ریاست مرکز، 
سپس اعضای حاضر در جلسه دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص روند انجام برنامه و اجرای شایسته پروژه . پاور پوینت برای حاضران بیان نمود

انجام شایسته پروژه و سلسله برنامه های بازدید و نشست در نقاط مختلف استان و مزارع مورد در انتها محققان فائو ضمن تقدیر از  .بیان نمودند
 .بازدید در این ماموریت، در خصوص ادامه طرح و همکاری های مورد نظر، پیشنهادات خود را ارایه دادند

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز مدیران با گلستان بازرگانی اتاق رییس و ایران اتاق كشاورزي كمیسیون رییس اندیشی هم نشست

 

مهندس علی محمد چوپانی رییس اتاق؛ مهندس امیر یوسفی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و نایب رییس اول و مهندس سعید رستمی دبیر 
فضل کمیسون کشاورزی اتاق بازرگانی استان گلستان پس از بازدید از بخشی از برنامه ها و دستاوردهای مرکز، در یک نشست صمیمی با دکتر ابوال

 .حضور یافتند1397مهر  14رییس، معاونان و روسای بخش های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ فرجی 
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وارد به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این برنامه پس از جمع بندی م
 .مورد بازدید و برداشت ها از نقاط مستعدهمکاری، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت

ا در در این آیین ابتدا دکتر فرجی ریاست مرکز، توضیحاتی از روند این همکاری را برای حاضران بیان نمودسپس مهندس چوپانی دیدگاه های خود ر
تان در جهت ارتقای شرایط کار، معیشت و اشتغال و توسعه استان را بیان نمود سپس زمینه بهره گیری از استعداد و توانمندی های موجود در اس

مجموعه  2مهندس یوسفی با توجه به اشراف ملی در حوزه اتاق ایران و زمینه فعالیت حوزه تجاری خود، پیشنهاداتی را در زمینه تعامل بیشتر بین 
و مدیران بخش های تحقیقاتی زمینه های پیشنهادی و نقطه نظرات خود را در موضوعات ارایه  در ادامه معاونان مرکز. به اطاع همکاران مرکز رساند

 .شده بیان نمودند
 .جانبه را بیان کرد 2در انتهای برنامه دکتر فرجی ضمن جمع بندی موضوعات مورد اشاره جلسه، روند ادامه کار و تنظیم تفاهم نامه همکاری های 

 
 دستاوردهاي و ها طرح گنجینه از گلستان استان بازرگانی اتاق رییس و ایران اتاق كشاورزي كمیسیون رییس بازدید

 گرگان محله عراقی تحقیقات ایستگاه پژوهشی

 

مهندس علی محمد چوپانی رییس اتاق؛ مهندس امیر یوسفی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و نایب رییس اول و مهندس سعید رستمی دبیر 
کمیسون کشاورزی اتاق بازرگانی استان گلستان از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 .بازدید به عمل آورند( گرگان)ن گلستان در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله طبیعی استا

 

ل فرجی به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با حضور دکتر ابوافض
ن، دکتر فیض بخش رییس ایستگاه و گروهی از پژوهشگران برگزار شد ابتدا دکتر رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستا

ایه فرجی در سخنانی ضمن خوش آمد، خاصه ای از معرفی عملکرد، ظرفیت ها، توانمندی ها و دستاوردهای ارزشمند همکاران در این ایستگاه را ار

http://www.ganrrc.org.ir/web/wp-content/uploads/2018/10/N977155A.jpg
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در پایان .تی در حال اجرا بویژه طرح های خشکه کاری برنج و کنجد بازدید بعمل آوردندنمود و در ادامه از طرح ها و برنامه ها و پروژه های تحقیقا
 .دکتر فاطمه شیخ توضیحات کاملی از برنامه به نژادی باقا و خصوصیات ارقام معرفی شده باقا ارایه نمود

 پژوهشی دستاوردهاي و ها طرح گنجینه از كشاورزي جهاد وزارت اساسی محصوات و غات امور مدیركل معاون بازدید
 گرگان محله عراقی تحقیقات ایستگاه

 

مهندس ادیبی معاون مدیرکل امور غات و محصوات اساسی وزارت جهاد کشاورزی از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز 
 .بازدید به عمل آورند( گرگان)اتی عراقی محله تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ایستگاه تحقیق

 

ی به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با حضور مهندس مهقان
ه سرایی و دکتر فیض بخش رییس ایستگاه و معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی، مهندس محمدرضاپور مدیر دفتر برنج سازمان، مهندس سوخت

گروهی از پژوهشگران برگزار شد ابتدا ریاست ایستگاه در سخنانی ضمن خوش آمد، خاصه ای از معرفی عملکرد، ظرفیت ها، توانمندی ها و 
های تحقیقاتی در حال اجرا بویژه طرح های  دستاوردهای ارزشمند همکاران در این ایستگاه را ارایه نمود و در ادامه از طرح ها و برنامه ها و پروژه

 .خشکه کاری برنج و روند اجرای آن بازدید بعمل آوردند

 استان طبیعی منابع و كشاورزي آموزش و تحقیقات مركز پژوهشی دستاوردهاي گنجینه از گلستان استاندار هاشمی دكتر بازدید

 

دکتر سید مناف هاشمی استاندار گلستان از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
 .بازدید به عمل آورد( گرگان)استان گلستان در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله 
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طبیعی گلستان، در این برنامه که با همراهی دکتر مختار مهاجر رییس سازمان به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
جهاد کشاورزی استان، دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز، معاونان مرکز، روسای بخش ها و واحد های تحقیقاتی و آموزشی، گروهی از مدیران و 

انجام شد، دکتر هاشمی از فعالیت  1397مهر  12رسانه در نیمروز پنج شنبه معاونان سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از مسووان استانی و اصحاب 
 .ها و دستاوردهای تحقیقاتی این مرکز بازدید و در جریان روند فعالیت های پژوهشی و آموزشی این مرکز در استان قرار گرفت

ا، زراعت چوب شرکت در این برنامه ابتدا دکتر هاشمی در مزارع تحقیقاتی بوِیژه طرح های تحقیقاتی خشکه کاری برنج، کنجد،عدم غاف بندی سوی
حاضر شدند و رییس مرکز، رییس سازمان و محققان در خصوص برنامه ها، محصوات، ارقام،  …های دانش بنیان مرکز رشد واحدهای فناور و 

لستان در زمینه های دستاوردهای و نحوه ارایه دستاوردها به جامعه بهره بردار و تولید کننده، توضیحاتی را ارایه دادند و به پرسش های استاندار گ
 .مختلف نیز پاسخ دادند

ر در بخش دوم برنامه، در نشستی صمیمی که در محل دفتر ایستگاه انجام شد رییس سازمان جهاد کشاورزی، رییس مرکز و معاونان و پژوهشگران د
ی با ارایه معرفی مرکز به رد خیر و شرح جامع در این نشست دکتر فرج. گفتگویی دو طرفه به شرح توانمندی ها، دستاوردها و افق آینده پرداختند

و کیفیت گنجینه دستاوردهای پژوهشگران شریف مجموعه و نقش آن در ارتقای کیفیت و کمیت محصوات کشاورزی و معیشت کشاورزان پرداخت 
این طرح و دستاوردهایی که تاکنون و توضیحات جامعی در زمینه پیشینه و تجربیات قبلی کشور در خصوص خشکه کاری برنج و مشکات موجود در 

از این طرح برداشت شده و میزان مزیت صرفه جویی آب در این روش، شرایط زراعت چوب، بحث های به زراعی و به نژادی، مشکل ریزش کنجد، 
ه و منفعت آن را دریافت نموده اند، جلب اعتماد کشاورزان از طریق ارایه ارقام و دستاوردهایی که به عینه گروه بهره بردار، مزایای آن را لمس کرد

انی استان روش های انتقال دانش فنی و دستاوردها به کشاورزان و جامعه بهره بردار بویژه کارگاه های آموزشی و برنامه های روز مزرعه، وضعیت باغب
را برای دکتر هاشمی و  …خش کشاورزی وو میزان برداشت محصول باغات استان، برنامه های ثبت و گواهی بذر و نهال، وضعیت مصرف آب در ب

 .هیات همراه بیان کرد
 .دنددر پایان دکتر هاشمی نیز خدا قوت و قدردانی از تاش های همکاران در این حوزه، نقطه نظرات خود را در زمینه های مختلف جلسه بیان نمو

 
 طبیعی منابع و كشاورزي رشد مركز بنیان دانش هاي شركت نمایندگان و آموزش و تحقیقات مركز همکاران حضور

 موثر ارتباط تخصصی سمینار در گلستان

 

http://www.ganrrc.org.ir/web/wp-content/uploads/2018/10/N977141B.jpg
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به همت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان، با حضور عاقمندان و فعاان این حوزه، اعضای اتاق بازرگانی ” سمینار تخصصی ارتباط موثر
ی و منابع طبیعی گلستان و مدیران و نمایندگان شرکت های دانش بنیان مرکز رشد استان گلستان، همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورز

 .کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیران شرکت ها، واحدها و هسته های فناور استان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی گلستان برگزار شد

 

وزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای توانمند سازی و ارتقای دانش به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آم
همکاران و شرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان در این حوزه، سمینار تخصصی ارتباط موثر با حضور دکتر علیرضا 

الملی مالزی و دکتری مدیریت راهبردی، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه  از دانشگاه بین DBA یوسفی از اساتید برجسته اتاق ایران ، دکتری
مدیریت دادوستد، : تهران، سردبیر نشریه مدیران ارشد، استاد آکادمی علوم دانشگاه وین و با هدف آشنایی شرکت کنندگان با سرفصل های این حوزه

برگزار گردید و حاضران در این برنامه  …مشتری و نقش کارکنان در مدیریت ارتباط با مشتری و، گام های مدیریت ارتباط با Crm اهداف و منافع
 .در گفتگویی دوسویه با اصول و موازین این حوزه آشنا شدند

 – تخصصی سمینار در گلستان طبیعی منابع و كشاورزي رشد مركز بنیان دانش هاي شركت نمایندگان و همکاران حضور
 تبلیغات و بندي ستهب مدیریت آموزشی

 

به همت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان، با حضور عاقمندان و فعاان ” آموزشی مدیریت بسته بندی و تبلیغات –سمینار تخصصی 
ان و نمایندگان شرکت این حوزه، اعضای اتاق بازرگانی استان گلستان، همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیر

زرگانی های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیران شرکت ها، واحدها و هسته های فناور استان در سالن اجتماعات اتاق با
 .گلستان برگزار شد

 

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای توانمند سازی و ارتقای دانش
آموزشی مدیریت بسته بندی و  –همکاران و شرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان در این حوزه، سمینار تخصصی 

تاریخچه -تعریف و مفهوم بسته بندی: با حضور دکتر قاسم زاده سنگرودی و با هدف آشنایی شرکت کنندگان با سرفصل های این حوزه ” تبلیغات
-A-I-D-A-بسته بندی و تبلیغات-جایگاه بسته بندی در فرآیند بازاریابی و صادرات-بسته بندی در ایران و جهان S نقش بسته -در بسته بندی

رنگ،شکل،معماری و تاثیرات متقابل  -اهداف مختلف یک بسته بندی-و ایجادهویتی پایدار در ذهن و قلب مشتری BRAND بندی در شکل گیری
رنک و  -نام و لوگو در بسته بندی -تاثیر بسته بندی بر تصمیمات خرید -بسته بندی، فروشنده ی خاموش -آن در صنعت بسته بندی و تبلیغات

پر اهمیت ترین  -هندسه و شکل بسته بندی با توجه به کاربری ها و جنسیت ها -ایپو گرافی در فضای بسته بندیت -تصاویر کلیدی در بسته بندی
تست های  -در بسته بندی VIEW قانون-بسته بندی در صنایع دستی-چه می دانیم؟ NEURO MARKETING از-کلمات در ساخت شعار

 .برگزار گردید و حاضران در این برنامه در گفتگویی دوسویه با اصول و موازین این حوزه آشنا شدند ……احساس و منطق و



 

 204صفحه 

 

 برنج كاري خشکه خصوص در گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس تلویزیونی مصاحبه

 

کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در خصوص مسائل مصاحبه سیمای جمهوری اسامی ایران با دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش 
 .مربوط به خشکه کاری برنج و دستاوردهای پژوهشی در این زمینه انجام شد

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این گفتگو که در حاشیه همایش خشکه 
برنج، با توجه به بررسی های انجام ( خشکه کاری)کاری برنج، چالش ها و راهکارها انجام شد دکتر فرجی رییس مرکز در خصوص کشت مستقیم 

 .تاوردهایی که تا کنون از طرح های تحقیقاتی این حوزه بدست آمده با خبرنگار این رسانه مصاحبه نمودشده و دس
 

 راهکارها و ها چالش برنج، كاري خشکه همایش در گلستان آموزش و تحقیقات مركز پژوهشی معاون سخنرانی

 

یافته مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و دکتر علیرضا کیانی استاد پژوهش و معاون پژوهش، فناوری و انتقال
در همایش خشکه کاری برنج، چالش ها و ” شوری –حوزه تخصصی آب “سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ” پژوهشگرمروج ارشد“

 .راهکارها سخنرانی خود را ارایه داد
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر علیرضا کیانی در بخشی از سخنان خود  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل
برنج، با توجه به بررسی های انجام شده و دستاوردهایی که تا کنون از طرح های تحقیقاتی این حوزه ( خشکه کاری)در خصوص کشت مستقیم 

ن گلستان طی سال های اخیر گسترش زیادی یافته است و با توجه به قیمت مناسب برنج، سطح زیر کشت برنج در استا: بدست آمده است گفت
از طرف دیگر افزایش سطح کشت چالش بزرگی . افزایش کشت و تولید سبب بهره مندی اقتصادی زارعین برنج کار و افزایش درآمد آن ها شده است

در حال حاضر آبیاری این گیاه به . توجه به نوع سیستم کشت ایجاد نموده است برای کاهش منابع آب های زیرزمینی و تخریب ساختمان خاک با
بررسی پیرامون ارائه راهکارهای مناسب برای استفاده . گرددروش غرقابی انجام می شود که موجب مصرف زیاد آب و پایین آمدن راندمان آبیاری می

بحران آب در استان گلستان، قابلیت گسترش این محصول در سیستم . امری ضروری استبهینه از آب و بکارگیری روش های آبیاری با راندمان باا 
هزار متر مکعب در هکتار و در بعضی  12-14میزان آب مصرفی در کشت سنتی در گلستان حدود . آوردکشت مستقیم یا خشکه کاری را فراهم می

 .هزار متر مکعب گزارش شده است 20از استان ها تا 

 راهکارها و ها چالش برنج، كاري خشکه همایش در گلستان آموزش و تحقیقات مركز همکاران فعال حضور

 

همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همایش خشکه کاری برنج، چالش ها و راهکارها با حضور مسئوان استانی و شهرستانی و 
 .استان گلستان توسط بسیج مهندسی سپاه نینوا گلستان در تاار شهید بهشتی اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان کردکوی برگزار شد

 

های تحقیقاتی متعددی های اخیر طرحطبیعی گلستان، در سالبه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
وجود مزایای  .هایی از جمله خوزستان و گلستان به اجرا درآمد و در برخی نقاط با اقبال کشاورزان نیز مواجه شددرخصوص خشکه کاری دراستان

گفته به .آمیز بودن این طرح بوده استه از دایل موفقیتهای سنتی که توسط کشاورزان اعمال شدنسبی متعدد درطرح خشکه کاری نسبت به شیوه
های کشت در شب و دمای هوا بین فاصله ردیف)کارشناسان کشاورزی، کاهش آلودگی خاک و آب، بهبود تهویه خاک، بهبود شرایط اقلیم مزرعه 

 .، بهبود بیان آبی و پیشرفت اقتصاد منطقه از مزایای کشت خشکه کاری برنج است(روز
 .شودهای زیرزمینی میدهد، این روش باعث صرفه جویی در مصرف آبتایج تحقیقات انجام شده در دنیا نشان مین

کاهش .کاهش مصرف آب را به دنبال دارد و به همین دلیل باید در ایران مورد توجه قرار گیرد( مانند غات)خشکه کاری و کشت به شیوه بذرپاشی 
ی در بیشتر استان های کشور باعث توجه کارشناسان کشاورزی به این روش شده تا استان های خشک و کم آب نزوات جوی و آسیب های خشکسال

 .هم از کشت شالی و مزایای اقتصادی آن بهره مند باشد
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 پورتال مسول برسانی علیرضا مهندس از تقدیر و كشور برتر پورتال بعنوان گلستان آموزش و تحقیقات مركز پورتال انتخاب افتخار

 

ن پورتال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بعنوان پورتال برتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در بی
 .مجموعه سازمان در سطح کشور انتخاب و در آیینی به همین مناسبت، از مهندس علیرضا برسانی مسول پورتال این مرکز تقدیر شد 80بیش از 

 

سه ” کتاب، دانایی و توانایی کشاورزی“در این آیین که تحت عنوان بزرگداشت بیست و ششمین دوره هفته کتاب وزارت جهاد کشاورزی با شعار 
برگزار شد، با حضور دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر حسینی پور دبیر  1397آبان  29شنبه 
ی بیست و ششمین دوره هفته کتاب کشور، دکتر اسکندر زند مشاور وزیر و مشاور عالی رئیس سازمان، حجت ااسام تقوی نماینده ولی فقیه اجرای

در وزارت جهاد کشاورزی، حجت ااسام سعیدیان مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان، مدیران کل دفاتر ستادی، محققان و کتابداران 
و مراکز تحقیقاتی تابعه سازمان در سالن فجر سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی انجام شد و ضمن رونمایی از پایگاه آرشیو  موسسه ها

، از محققان برجسته سازمان به عنوان نویسنده کتاب های علمی و معرفی برترین ها در حوزه ”مقاات کنفرانس های علمی کشاورزی و منابع طبیعی“
ل ت، کتاب، آثار ترویجی، کتابخانه و کتابدار برتر، پورتال شایسته و موسسه هایی که آثار ترویجی منحصربفردی داشتند تجلیل و تقدیر بعمنشر مجا

 ..آمد و مهندس علیرضا برسانی مسول پورتال این مرکز نیز لوح تقدیر خود را دریافت نمود
قوت خدمت ایشان، آرزو دارد همچون همیشه از همکاری و راهنمایی این بزرگوار بهره مند  روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم و خدا

 .باشد

 

http://www.ganrrc.org.ir/web/wp-content/uploads/2018/11/N978304A.jpg
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 گلستان آموزش و تحقیقات مركز در (IAEA)اتمی انرژي المللی بین آژانس كارشناسی تیم بین فنی هاي همکاري نشست

 

مشتمل بر دکتر محمدرضا غریب رضا مجری  (IAEA) انرژی اتمینشست همکاری های فنی بین تیم کارشناسی آژانس بین المللی 
و مهندس حسین عیسایی همکار پروژه اثرات جنگل زدایی و  Paolo Porto و کارشناس فنی آژانس دکتر IAEA پروژه بین المللی مشترک با

 .کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد جنگل کاری بر باز پخش خاک در شمال ایران با استفاده از فناوری هسته ای در مرکز تحقیقات

 

ر دکتر به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای این برنامه، جلسه ای با حضو
طرح امیر سعدالدین رئیس دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و اعضای هیات علمی آن دانشکده و همکاران 

در این جلسه دکتر  .در سالن طبیعت آن دانشکده برگزار شد 1397آبان ماه  27کان مدیریت جامع حوزه های آبخیز درروز چهارشنبه مورخ 
سعدالدین ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان درباره اهداف پیشرفت پروژه کان مدیریت جامع حوزه های آبخیز و دستاوردهای آن سخنانی ایراد 

و کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای و دستاوردهای پروژه نکاتی را بیان  IAEA سپس دکتر غریب رضا نیز درباره پروژه مشترک ایران و .کردند
 .کرد

ود در پایان نشست دکتر سعدالدین از وج. درباره پروژه مذکور و شیوه همکاری های فنی مطالبی را متذکر شدند Paolo Porto در ادامه آقای دکتر
ها این زمینه کاربرد تکنیک های رادیوایزوتوپی در اجرای طرح کان مدیریت جامع حوزه های آبخیز استقبال کرد و در خاتمه حاضران از آزمایشگاه 

 .دانشکده بازدید کردند و مسئوان و مجریان طرح ها هرکدام از آزمایشگاه ها توضیحات ازم به حیطه کاری خود را بیان نمودند
 
 
 
 
 
 

 گلستان استان حفاظتی كشاورزي مزارع از كشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان ارشد مروجان پژوهشگر گروه بازدید
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گروه پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به اتفاق دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر مروج ارشد 
 .کشاورزی حفاظتی و سامانه کشت روی بسترهای بلند در غرب استان بازدید به عمل آوردندمرکز گلستان از مزارع 

 

ور به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که در نخستین روز از حض
دکترمهدی مین باشی، دکترمهدی عزیزی، دکتر پیمان کشاورز، : تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیگروه پژوهشگر مروجان ارشد سازمان 

دکتر علیرضا کیانی، دکتر محمد اسماعیل : دکترمرتضی نصیری، دکترعلیرضا توکلی و دکتر ناصر باقرانی و پژوهشگر مروجان ارشد کشوری این مرکز
شد اعضای این گروه پس از بازدید از برنامه های اجرایی و آموزشی کشت نشایی در ایستگاه تحقیقات اسدی و دکتر حسن مختارپور برگزار شد انجام 

ی کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، از مزارع کشاورزی حفاظتی و سامانه کشت رو
 .آوردند بسترهای بلند در غرب استان بازدید به عمل
این سال سوم این مزارع است که به صورت مستقیم و بدون برهم زدگی خاک توسط کشاورزان کشت : در این بازدید دکتراسدی در توضیحاتی گفت

شت کشاورزان منطقه ضمن اعتماد به محقق مروجان ارشد بسیار مشتاق استفاده از روش های ک. و با کارنده های تولید داخل کشور کشت می گردند
ی حفاظتی هستند زیرا به علت تردد کمتر تراکتور و سایر ادوات کاشت هم موجب کاهش هزینه های تولید آنها میشود و هم موجب افزایش ماده آل

 .خاک آنها می گردد
 

 طب و طبیعی هاي فرآورده دارویی، گیاهان ملی نمایشگاه و جشنواره چهارمین در گلستان آموزش و تحقیقات مركز فعال حضور
 (سنتی) ایرانی

 

طب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و 
 .حضوری فعال داشت( سنتی)ایرانی 
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 به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده
با حضور مهندس محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور، دکتر ( سنتی)های طبیعی و طب ایرانی 

ازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر محمدحسن عصاره رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر کاظم خاو
آبان  24تا  21ونهال و دبیر علمی و اجرایی این جشنواره و گروهی از مدیران ارشد کشور و نمایندگان مجلس شورای اسامی آغاز شد و از تاریخ 

تهران میزبان گروه بزرگی از فعاان و عاقمندان این حوزه در بخش های مختلف بود و این مرکز نیز در این آیین ( ره)امام خمینی  در مصلی 1397
 .حضور فعال داشت

این مرکز در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با توانمندی همکاران فعال در حوزه گیاهان دارویی و باتوجه به برنامه های 
جهت فعال سازی و توسعه مرکز رشد و ارتقای وضعیت و معرفی شرکت های دانش بنیان حاضر در این فضا، برخی از شرکت های دانش بنیان فعال 

قرار  در مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان از جمله شرکت دانش بنیان کشت بافت هیرکان حضور داشتند و مورد بازدید گروه های مختلف
 .گرفت

 هراز تکنولوژي توسعه و ترویج مركز در یک منطقه مدیران درگردهمایی گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس حضور

 

ی گردهمایی مدیران منطقه یک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با حضور مدیران سازمان، موسسات، پژوهشکده ها و مراکز ملی و استان
 .ترویج و توسعه تکنولوژی هراز برگزار شددر مرکز 

 

تر به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، پیرو هماهنگی های انجام شده از سوی دک
و رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  ولی اه کریمی رئیس مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز و دکتر ابوالفضل فرجی دبیر منطقه یک

منابع طبیعی استان گلستان، اولین گردهمایی مسئوان و روسای موسسات و مراکز تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی منطقه یک سازمان تحقیقات، 
در آغاز جلسه پس از قرائت .ر گردیدمهرماه سال جاری در سالن کنفرانس مرکز هراز برگزا 4آموزش و ترویج کشاورزی صبح روز چهارشنبه مورخه 

ایشان ضمن اشاره . آیاتی از کام اه مجید، دکتر فرجی دبیر منطقه، ضمن خوشامدگویی و تشکر از حضور مدعوین، دستور کار جلسه را قرائت نمود
منطقه بندی در بین زیرمجموعه های سازمان به این نکته که جلسه مذکور اولین جلسه رسمی اعضای منطقه یک در سال جاریست، به دایل تشکیل 

 .دکتر فرجی با ابراز تشکر از میزبانی مرکز هراز جلسه ی بازدیدی روز گذشته از این مرکز را پربار عنوان نمود. اشاره نمودند
میهمانان و حاضران در سالن، به  در ادامه و پس از معرفی اعضای حاضر در سالن جلسه، دکتر ولی اه کریمی ریاست مرکز هراز، ضمن خیر مقدم به

ز برنامه طور اجمال به معرفی مرکز هراز، تاریخچه، توانمندی ها و دستاوردها و برنامه های پیش رو در آینده، سابقه ی همکاری با کشور ژاپن و نی
 .های آموزش بین المللی و نتایج آن پرداختند
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 گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس از استان پرورش و آموزش كل مدیر تقدیر

مهندس احسان گوهری راد مدیر کل آموزش وپرورش استان از دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
 .گلستان تقدیر کرد

 

طبیعی گلستان، با توجه به میزبانی شایسته و برگزاری همایش به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
لوح یک روزه مدیران هنرستان های فنی وحرفه ای وکارودانش به میزبانی واحد آموزشی شهید روحانی فرد کردکوی، ضمن اعام این مهم، با اهدای 

 :در بخشی از متن این لوح آمده است.تقدیر از دکتر فرجی تجلیل بعمل آمد

 رییس محترم مر کز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان-آقای دکتر ابوالفضل فرجی جناب

ضمن تشکر و قدر دانی فراوان از حسن همکاری و حمایت جناب عالی و سایر همکاران دلسوزتان در تمهید مقدمات، اجرا و ، باسام و احترام
در حوزه توسعه آموزش های فنی حرفه ای و ( پسرانه -دخترانه )ی فنی و حرفه ای و کارودانش برگزاری همایش یک روزه مدیران هنرستان ها

 .کارودانش استان در بخش کشاورزی، امید است با شایستگی و بزرگواری همچنان شاهد همکاری شماباشیم

 آموزش وپرورش مدیر کل -احسان گوهری راد..…
 

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز الملل بین روابط كمیته جلسه برگزاري

 

http://www.ganrrc.org.ir/web/wp-content/uploads/2018/09/N97772B.jpg
http://www.ganrrc.org.ir/web/wp-content/uploads/2018/09/N97772C.jpg
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در محل دفتر معاونت پژوهشی مرکز  2/07/1397جلسه کمیته روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در تاریخ 
 .انجام شد

 

گلستان، در ابتدای جلسه دکتر کیانی معاون پژوهشی به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
. ایه دادمرکز، ضمن خیر مقدم به اعضای کمیته، خاصه ای از نشست با اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی استان و روند پیگیری های انجام شده را ار

پیگیری و ارایه آن را با توجه به الگوهای موجود و نحوه  در ادامه اعضای کمیته نقطه نظرات خود را در خصوص تهیه مستندات این حوزه و نحوه
 .پیگیری افراد با توجه به مسولیت در گروه را تا پیش از نیمه مهر ماه بیان نمودند

 و تحقیقات مركز در بهمرام اله رحمت دكتر شهید برجسته دانشمند شهادت سالگرد سومین و بزرگداشت آیین برگزاري
 گلستان آموزش

 

آیین بزرگداشت و سومین سالگرد شهادت دانشمند برجسته شهید دکتر حاج رحمت اله بهمرام در حادثه منا از سوی همکاران مرکز تحقیقات و 
 .آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، با شکوه فراوان برگزار شد

 

 1397رزی و منابع طبیعی گلستان، در این مراسم که روز دوشنبه دوم مهر به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاو
 در محل دفتر بخش تحقیقات زراعی و باغی برگزار شد همسر و فرزندان آن مرحوم، دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، دکتر
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تان، معاونان و مدیران و همکاران بخش تحقیقات زراعی و باغی و دیگر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اس
 .بخش ها و ایستگاه های مرکز حضور داشتند

سای این در این برنامه ضمن تجدید بیعت با آرمان های این همکار شریف، با تاوت آیاتی از کام اله مجید و ذکر رد خیر و ارزش های ایشان، در ر
 .بود انجام شدبزرگوار یادمان و یاد

ور در ابتدای این آیین دکتر مختار پور ضمن سام وخوش آمد و تسلیت ایام محرم و شهادت گروهی از هموطنان در حادثه تروریستی اهواز، از حض
در ادامه دکتر مختارپور ضمن اشاره به دوره حضور و فعالیت . گرم خانواده شهید بهمرام، مدیران و همکاران مرکز و بخش ها و ایستگاه ها تشکر نمود

و پس از فارغ التحصیلی در مقطع فوق لیسانس و ورود به بخش اصاح بذر، در خصوص رد خیر ایشان و قاطعیت و پیگیری  1387ایشان که از سال 
اشاره نمود و  …ستان، کتاب کشاورزی در استان گلستان و دستاوردها و کسب برترین ها از جمله اولین شرکت دانش بنیان کشاورزی در استان گل

عضو کمیته فنی موسسه  – عضو شورای تحقیقات  -عضو ستاد بذر _مسولیت بخش : همچنین حضور این بزرگوار در جایگاه های موثر مختلف از جمله
 .تولید بذر هیبرید کلزا نام برد: اصاح بذر و دستارود ارزشمند ایشان

مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهمرام، با اشاره به اینکه شهادت پاداش صداقت  در ادامه دکتر
پایداری و جوانمردی برای هر محققی شرطی ازم است تا اسطوره باشد و ایشان بدلیل همین نکات بارز و مثبتی که داشت شایسته : ایشان است گفت
 .این جایگاه است

ما اگر از شهید بهمرام تنها یک درس صداقت و ایستادگی در راه آرمان های شریف و ثواب داشته باشیم : رییس سازمان جهاد کشاورزی در ادامه گفت
 .برایمان کافیست

ز دکتر مختارپور و دیگر برگزار برای برگزاری برنامه یادبود همکار توانمند ا در بخش بعدی برنامه دکتر فرجی ریاست مرکز همراه با سام و خوش آمد،
امیدوارم همگی ما و خانواده ایشان تاش کنیم تا رهرو شایسته : کنندگان این مهم تشکر کرد و اشاره به فرازی از فضایل این شهید در سخنانی گفت

 .ای برای صداقت، همت، علم و مجموعه اهداف متعالی آن بزرگوار باشیم
دکتر سامیه رییسی، مهندس مهرناز مهر آور، دکتر محمد علی دهقان، مهندس محمد اازمنی، دکتر صابری با : جمله در ادامه تعدادی از همکاران از

 .اشاره به دوران نیک همکاری، در خصوص فضائل و خصایص نیک ایشان خاطراتی را بیان نمودند
ز، با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای کربا شهدا و آزادگان و در بخش پایانی نشست، حجت ااسام مایی مسول دفتر نماینده ولی فقیه در مرک

از پیامبر  ایثارگران دفاع مقدس، شهدای منا و شهدای حادثه خوزستان، از برگزارکنندگان یادمان شهید بهمرام تقدیر نمود و در ادامه با بیان حدیثی
 .ن دانشمند برجسته مرکز اشاره و تاکید نمودگرامی اسام در خصوص جایگاه شهدا و دانشمندان، به جایگاه ویژه ای

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز پژوهشگر همت به ”گندم براي آبیاري آب مقدار و زمان تعیین ساده روش“ ترویجی نشریه چاپ

 
که به همت دکتر علیرضا کیانی استاد پژوهش و عضو هیات بخش تحقیقات ” تعیین زمان و مقدار آب آبیاری برای گندم روش ساده” نشریه ترویجی 

 .فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان نگارش شده است تقدیم جامعه علمی و تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی کشور شد

 

روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، نشریات ترویجی یکی از ابزارهای بسیار مهم به گزارش 
تعیین زمان و مقدار آب روش ساده” و اثربخش برای افزایش ضریب نفوذ دانش در بدنه بخش کشاورزی می باشد و در همین راستا نشریه ترویجی

های به قلم دکتر علیرضا کیانی نگارش شده است، با همکاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی و دفتر شبکه دانش و رسانه” گندم آبیاری برای
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ریزی آبیاری برای گندم های کاربردی، مفاهیم برنامهاین نشریه به زبان ساده و با مثال. ترویجی و انتشاراتی نشر آموزش کشاورزی منتشر شده است
 .فاده از تشت تبخیر برای مخاطبان تشریح می کندرا با است
مراحل آبیاری گندم، تعیین زمان آبیاری، عملیات گام به گام برای تعیین مقدار آب آبیاری، تنظیم مدت زمان در هر : های اصلی نشریه شاملسرفصل

 .آبیاری و الویت بندی تعداد آبیاری در شرایط کمبود آب برای گندم می باشد
 استان بازرگانی اتاق رئیسه هیات با گلستان آموزش و تحقیقات مركز الملل بین روابط كمیته ياعضا جلسه

 

 

 .دجلسه اعضای کمیته روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان برگزار ش

 

زدهم به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مطابق با تفاهمات منعقده در اجاس پان
گلستان، در و پیرو جلسات برگزار شده در محل معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ( 97فروردین ماه )ایران و ترکمنستان 

که راستای بهره برداری از تفاهمات مذکور و در راستای گسترش هرچه بیشتر روابط استان با کشور ترکمنستان و دیگر کشورهای حوزه دریای خزر 
این مرکز با  در همسایگی این استان قرار دارند،کمیته هماهنگی روابط بین الملل مرکز تحقیقات گلستان به منظور آشنایی با ظرفیت های همکاری

 .گلستان برگزار کردرئیسه اتاق بازرگانی استانکشور ترکمنستان در زمینه های آموزشی و مشاوره های علمی، جلسه ای با اعضای هیات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استان آموزش و تحقیقات مركز پژوهشی دستاوردهاي گنجینه از هراز تکنولوژي توسعه و ترویج مركز متخصصان بازدید
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 گروهی از متخصصان نمایندگان مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش
 .بازدید به عمل آوردند( گرگان)کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله 

 

الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در پی بازدید دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس به گزارش روابط عمومی و امور بین 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از مراکز تحقیقاتی شمال کشور به منظور افزایش بهره وری مصرف آب که در تاریخ ششم شهریورماه 

یه ایشان به همکاری و هم افزایی مراکز و موسسات در خصوص خشکه کاری برنج و پرورش و نشاکاری نشای سال جاری انجام شد و بر اساس توص
د گلدانی محصوات زراعی، دکتر حاتمی معاون توسعه فناوری و انتقال یافته ها، مهندس محمد کارگران رئیس گروه تکنولوژی زراعی، مهندس حمی

یع تبدیلی و مهندس نیک نژاد کارشناس ارشد فناوری ارگانیک مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز و آقاگلزاده رئیس گروه مکانیزاسیون و صنا
پژوهشگر مروج “یافته، دکترحسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز و همراهی دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال

فیض بخش رییس و گروهی از پژوهشگران ایستگاه انجام شد از برنامه و پروژه های تحقیقاتی ایستگاه  حوزه تخصصی کشت نشایی ، دکتر“در ” ارشد
 .بازدید نمودند

کاران در این بازدید ابتدا دکتر کیانی در سخنانی ضمن خوش آمد، خاصه ای از معرفی عملکرد، ظرفیت ها، توانمندی ها و دستاوردهای ارزشمند هم
رایه نمود و در ادامه از طرح ها و برنامه ها و پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا، بویژه طرح کشت برنج به صورت خشکه کاری که در این ایستگاه را ا

ها  شامل تیمارهای آبیاری با تیپ، آبیاری بارانی، آبیاری سنتی رایج، کشت مستقیم و کشت نشایی بود بازدید بعمل آوردند و مسایل مختلف طرح
 .و ارزیابی قرار گرفت مورد اشاره

حوزه تخصصی کشت نشایی و مشاور معاون وزیر در “در ” پژوهشگر مروج ارشد“در ادامه دکتر مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز و 
 …ت، سویا، کلزا و امور مرتبط با طرح توسعه کشت نشایی، به معرفی شیوه های مختلف پرورش نشای گلدانی در محصوات زراعی شامل برنج، ذر

 :در پایان بازدید و پس از بحث و تبادل نظر، برنامه های زیر برای پیگیری مورد تصویب قرار گرفت .پرداختند
دکتر مختارپور با اشاره به تاکید دکتر خاوازی جهت بهره گیری از پتانسیل های موجود در مرکز هراز عنوان داشت که کارگروهی در خصوص  -1

 .نشای گلدانی محصوات زراعی در شرف تشکیل است که حتما نماینده ای از مرکز هراز نیز به این کارگروه دعوت خواهد شدپرورش 
 .جهت برنامه ریزی کشت نشایی کلزا در مرکز هراز، دکتر مختارپور در اسرع وقت از مرکز هراز بازدید می نماید -2
حصوات زراعی توسط مرکز هراز، پیگیری های ازم توسط دکتر مختارپور و دکتر کریمی ریاست مقرر گردید در خصوص طراحی دستگاه نشاکار م -3

 .مرکز هراز صورت پذیرد
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 مركز پژوهشی دستاوردهاي گنجینه از استان ریزي برنامه و مدیریت سازمان كشاورزي و تولید گروه ولئمس بازدید

 استان آموزش و تحقیقات

 

ی مهندس داوود چکا مسول گروه تولید و کشاورزی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهش
 .بازدید به عمل آوردند( گرگان)مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله 

 

ل گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با همراهی دکتر ابوالفضبه 
یافته، مهندس لوایی فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال

شاور رییس مرکز، دکتر فیض بخش رییس و پژوهشگران ایستگاه برگزار شد ابتدا دکتر فرجی در سخنانی ضمن خوش آمد، خاصه ای از معرفی م
ها  ا و برنامهعملکرد، ظرفیت ها، توانمندی ها و دستاوردهای ارزشمند همکاران در این ایستگاه را ارایه نمود و در ادامه از تاسیسات، امکانات، طرح ه

http://www.ganrrc.org.ir/web/wp-content/uploads/2018/09/N976273B.jpg
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و پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا، بویژه طرح کشت برنج به صورت خشکه کاری بازدید بعمل آوردند و مسایل مختلف این طرح مورد اشاره و 
 .ارزیابی قرار گرفت

 و تحقیقات مركز در 97 سال در جهادكشاورزي خانواده عمومی روابط كارشناسان ویژه آموزشی دوره نخستین برگزاري
 گلستان آموزش

 

ویژه کارشناسان روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه های الحاقی در تاریخ ” اصول عکاسی و کاربرد آن در ترویج کشاورزی” دوره آموزشی
 .در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان آغازشد 1397شهریور  24

 

ی این دوره افزایش مهارت به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هدف از برگزار
سه دوره اموزشی ویژه کارشناسان روابط عمومی خانواده  97تکنیک های تهیه عکس در بخش کشاورزی می باشد که با همکاری این مرکز برای سال 

 .بزرگ جهاد کشاورزی استان پیش بینی شده است
بویژه در حوزه نجوم می باشد که عاوه بر داوری جشنواره های خاطر نشان می سازد مدرس این دوره آقای سید مصطفی امام متخصص عکاسی 

 .مختلف جشنواره های متعددی در وزارت جهادکشاورزی را داوری نموده است
روز می باشد و در سالن زنده یاد دکتر غیومیان گرگان و نظارت معاونت آموزش در حال  3به مدت  1397ساعت در شهریور  24این دوره به مدت 

 .برگزار می باشد
 تحقیقات ایستگاه پژوهشگر محمدي اله رحمت دكتر از كشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان رییس تقدیر

 گنبدكاووس كشاورزي

 

حقیقات کشاورزی دیم کشور با حضور دکتر خاوازی معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش بیست و چهارمین گردهمایی سالیانه برنامه ریزی ت
و ترویج کشاورزی، مهندس کشاورز معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت، دکتر گلکاری ریاست موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، دکتر 
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اینده ولی فقیه در سازمان، روسای نمایندگان ایکاردا و سیمیت در ایران و دکتر جلیلی نماینده زند مشاور عالی سازمان تات، حجه ااسام سعیدیان نم
 .مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسامی و محققین تحقیقات دیم از سراسر کشور در شهرستان مراغه برگزار گردید

شاورزی و منابع طبیعی استان گلستان این نشست با تقدیر از برگزیدگان این به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش ک
موسسه ادامه یافت و از دکتر رحمت اله محمدی، محقق بخش تحقیقات زراعی باغی و ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز 

 :در بخشی از این متن آمده است. قدیر و هدیه تقدیر به عمل آمدتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با اهدای لوح ت

 محقق محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان -جناب آقاب دکتر رحمت اله محمدی

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور  1397با سام و احترام،توفیق شما را به عنوان محقق برتر در مراکز استانی و کسب عنوان پژوهشگر برتر سال 
 معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی-کاظم خاوازی                                         .تبریک می گویم

 
 و اي گلخانه و دارویی گیاهان تجارت و تولید جشنواره در گلستان آموزش و تحقیقات مركز پژوهشگران فعال حضور

 وابسته صنایع

 

اهان با توجه به اهمیت روز افزون داروهای گیاهی و همچنین تنوع اقلیمی متنوع موجود در کشور و همچنین نقش پررنگ استان گلستان در زمینه گی
 .دارویی این جشنواره با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی گرگان و فرمانداری شهرستان برگزار شد

هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد رغبت در کشاورزان برای کشت گیاهان دارویی . جاده توسکستان برگزار شد 5افتتاحیه این جشنواره در کیلومتر 
 .اقلیمی جدید استان بودو گلخانه ای با توجه به شرایط 

کت به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این جشنواره غرفه هایی از شر
از دیگر شرکت کننده ها در  ها و گلخانه های فعال در زمینه گیاهان دارویی محصوات خود را به نمایش گذاشته بودند و همچنین زنان روستایی هم

در پایان این برنامه  .این جشنواره بودند که با توجه به فرهنگ موجود در منطقه صنایع دستی و غذاهای محلی خود را به نمایش گذاشته بودند
ستان گلستان که در آن شرکت گروهی از همکاران مرکز از سایت تحقیقاتی توسکستان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ا

فعالیت دارند، به همراه مهندس  black berry که در جهت کشت و پرورش گونه از تمشک( ایران تمشک)دانش بنیان نوبر سرزمین سبز پارس
رئیس ایستگاه )و مهندس اازمنی ( رئیس مدیریت جهاد شهرستان گرگان)لطفی زاده معاونت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی و مهندس سلیمانی

 .بازدید بعمل آمد( تحقیقاتی چالکی
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 گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس از گلستان استاندار تقدیر

 

دکتر سید مناف هاشمی استاندار گلستان از دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تقدیر 
 .کرد

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، با توجه به کسب افتخار دستگاه برتر در
 .، ضمن اعام این مهم، با اهدای تندیس یادبود و لوح تقدیر از دکتر فرجی تجلیل بعمل آمد1397جشنواره شهید رجائی سال 

 :لوح آمده استدر بخشی از متن این 

کارآمدی واثر بخشی نظام ، مدیر محترم مر کز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان جناب آقای ابوالفضل فرجی
بالندگی اداری در گرو فعالیت هوشمندانه و منسجم دستگاه های دولتی است که در این راستا ارزیابی عملکرد به عنوان فرآیندی مستمر برای بهبود و

یستم نوین مدیریتی و همراهی سازمانی امری ضروری است و دستگاه هایی بیشترین امتیاز را در این زمینه کسب می نمایند که با استفاده از س
هبرد های کارشناسان و همچنین با شناخت و توجه کافی به نیازهای مراجعان به بهترین نتایج نایل آیند نظر به اینکه آن دستگاه در راستای تحقق را

شفاف و کار آمد در ارز یابی عملکرد دستگاه اباغی مقام معظم رهبری در نظام اداری و تاکید دولت تدبیر و امید براصاح مسیر نظام اداری به صورت 
باا ترین میزان رشد امتیاز را در بعد شاخص های عمومی واختصاصی در بین دستگاه ( جشنواره شهید رجایی)1396های اجرایی استان در سال 

 .کنان پر تاش آن مجموعه اعام می نمایمهای اجرایی استان داشته است بدین وسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از مدیران کارشناسان و کار
ریف امید است که با استعانت از در گاه الهی شاهد توفیق خدمت روز افزون به نظام مقدس جمهوری اسامی و ارایه هر چه بهتر خدمات به مردم ش

 استاندار گلستان -اف هاشمیسید من                                                                     . استان باشیم
 گلستان آموزش و تحقیقات مركز باغی و زراعی تحقیقات بخش پژوهشگر شیخ فاطمه دكتر از كشاورزي جهاد وزیر تقدیر

 



 

 219صفحه 

 

کشاورزی و در سومین جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی از دکتر فاطمه شیخ پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش 
 .منابع طبیعی استان گلستان تقدیر شد

 

اغی، به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سومین جشنواره معرفی ارقام زراعی و ب
در این آیین،  .قیقات اصاح و تهیه نهال و بذر برگزار شدبا حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وزیر و مدیران استانی در سالن همایش موسسه تح

با اهدای لوح تقدیر و هدیه از سوی مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی، از پژوهشگر شریف مرکز دکتر فاطمه شیخ عضو هیات علمی بخش تحقیقات 
 .زراعی و باغی این مرکز تجلیل به عمل آمد

 :در بخشی از متن این لوح آمده است

 عضو محترم هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان -سرکار خانم فاطمه شیخ

زحمات و تاش های سرکار عالی که منتج به معرفی . بدون تردید رشد و توسعه کشاورزی مرهون تاش محققان دلسوز کشور است، سام علیکم
توفیق سرکار عالی را از درگاه خداوند متعال .تاز تولید در بخش کشاورزی گردیده قابل تقدیر استمحصول باقا با رقم فیض با خصوصیات مم

 .خواستارم

 وزیر جهاد کشاورزی -محمود حجتی

راهنمایی روابط عمومی مرکز، همراه با آرزوی شادکامی و بهروزی و تقدیم شادباش کسب این افتخار خدمت ایشان، امیدوار است همچون همیشه از 
 ها و همیاری های این بزرگوار بهره مند باشد

 
 گلستان آموزش و تحقیقات مركز در استان پرورش و آموزش هاي هنرستان مدیران همایش برگزاري

 

آموزش همایش مدیران هنرستان های آموزش و پرورش استان، در محل واحد آموزشی شهید روحانی فرد کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و 
 .کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد

 

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این همایش با حضور دکتر ابوالفضل فرجی
کشاورزی استان، مهندس محمد سبزه مسول حوزه و امور رییس و دکتر محمد علی آقاجانی معاون آموزشی مرکز، دکتر مهاجر رییس سازمان جهاد 

ش شهرستان های سازمان، آقای احسان گوهری راد مدیر کل و دکتر حاجیلری معاون و مهندس زارع رئیس اداره فنی و حرفه ای و کار و دانش آموز
ی استان و گروهی از همکاران این مرکز در روز و پرورش استان، دکتر حجت اه ربانی نسب رییس واحد آموزشی کردکوی، مدیران هنرستان ها

 .در تاار اجتماعات واحد آموزشی شهید روحانی فرد برگزار شد 1397شهریور ماه  19دوشنبه 
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کز در ابتدای این آیین پس از خوش آمد دکتر فرجی رییس مرکز، معرفی دستاوردها و توانمندی ها ظرفیت های بخش ها، ایستگاه ها و واحدهای مر
راستای معرفی توانمندی ها و جذابیت های بخش کشاورزی برای تحصیل، کسب تخصص، مهارت، دانش، کارآفرینی، تولید ثروت و ظرفیت ها به  در

 .مدیران هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش استان انجام شد
کاردانش و دانش آموزانی که به این حوزه وارد می شوند، دکتر مهندس زارع درخصوص وضعیت رشته های : و در ادامه سخنرانان همایش، به ترتیب

مهاجر در خصوص زمینه های بکر تحصیل، کار و خلق ثروت و اشتغال و لزوم سیال بودن این سیاست ها و مهندس احسان گوهری راد در خصوص 
اضر ضمن طرح موفقیت های خود، در خصوص مسائل ظرفیت ها و وظایف دو طرف با حاضران گفتگو نمودند و در ادامه مدیران هنرستان های ح

 .طرح شده نقطه نظرات و پرسش های خود را مطرح نمودند

 
 دكتر با نشست در گلستان فناوركشاورزي واحدهاي رشد مركز هاي شركت و آموزش و تحقیقات مركز همکاران حضور

 جمهور رییس فناوري و علمی معاون ستاري

 

استاندار نشست مدیران، روسا، فعاان دانش بنیان، فناوران و نخبگان استان گلستان با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور، 
یران و گلستان، رییس پارک علم و فناوری، گروهی از مدیران ارشد استان، همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مد

نمایندگان شرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیران شرکت ها، واحدها و هسته های فناور استان در سالن 
 .برگزار شد 1397شهریور  19اجتماعات استانداری گلستان دوشنبه 

 

کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش 
دکتر سورنا  .های دانش بنیان اشتباه استناامید کردن جوانان در شرکت: اینکه پایین کشیدن کرکره حتی یک شرکت دانش بنیان خیانت است، گفت

گذاری باید از سوی ما رقم ها حرکت کند و این سرمایهگذاری بر استارتاپرمایهوضعیت کشور باید به گونه ای شود تا به سمت س: ستاری اظهار کرد
وظیفه دولت ایجاد زیرساخت : وی با بیان اینکه دولت نمی تواند برای فضای کسب وکار سرمایه گذاری جدید کند، تصریح کرد .بخورد نه دولت

شود و با پول صاحب دانش و کنیم همه چیز با پول حل مید، متأسفانه تصور میهای کسب و کار را ایجاد کنهاست، در واقع دولت باید زیرساخت
 .شویمشویم ولی اینگونه نیست و با پول صاحب دانش نمیتکنولوژی می

 .جنس تکنولوژی جنس دانش است از این رو ازم است به مبانی تکنولوژی برسیم: معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد
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 كشاورزي المللی بین درهمایش گلستان وآموزش مركزتحقیقات ومهندسی فنی تحقیقات بخش پژوهشگر سخنرانی
 ازبکستان دركشور فائو حفاظتی

 
نفر از محققان و اساتید دانشگاه،کارشناسان، سیاستگزاران، کشاورزان و تولیدکنندگان  200همایش بین المللی کشاورزی حفاظتی با حضور بیش از 

شهریور  16لغایت  14برابر با  2018سپتامبر  7تا  5ات و ماشین های کشاورزی شامل بخش های دولتی و خصوصی از سرتاسر جهان از تاریخ ادو
 .در محل موسسه مهندسی آبیاری و مکانیزاسیون کشاورزی تاشکند پایتخت کشور ازبکستان برگزار شد 1397

 

ل به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این همایش بین المللی که عنوان کام
باشد می  International Conference on strategies for the promotion of conservation agriculture in central Asia:آن

و وزارت کشاورزی کشور ازبکستان و همچنین فدراسیون کشاورزی  (FAO) و از طرف سازمان خواروبارجهانی و کشاورزی سازمان ملل متحد
کشور آسیای مرکزی، غرب و شرق آسیا،  20ترتیب داده شده بود محققان، کشاورزان و سازندگان ادوات حفاظتی بیش از  (ECAF) حفاظتی اروپا

اجیکستان، اوکراین، اروپا و آمریکای جنوبی شامل ایران، انگلستان، اسپانیا، پرتغال، روسیه، استرالیا، برزیل، ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ت
همایش شامل دو روز ارایه مقاات شفاهی و بحث و تبادل نظر در شش جلسه مختلف و . حضور داشتند …مولداوی، چین، ازبکستان، و  گرجستان،

 .یک روز بازدید مزرعه ای و کار در مزرعه با انواع کارنده های بی خاک ورز برگزار گردید
اسماعیل اسدی عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز  دفتر منطقه ای فائو در ترکیه طی دعوتنامه رسمی از دکتر محمد
سازمان ” آبیاری-حوزه تخصصی کشاورزی حفاظتی “در ” پژوهشگر مروج ارشد“تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و 

یه سخنرانی پیرامون نتایج تحقیقاتی بدست آمده در باره تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مدرس رسمی کشاورزی حفاظتی کشور برای ارا
 .مدیریت مصرف آب با استفاده از روشهای کشاورزی حفاظتی دعوت به عمل آورد

 :دکتر اسدی سخنرای خود را تحت عنوان
Crop water productivity of maize and soybean under conservation agricultural systems management   

  یعنی دومین روز کنفرانس ارایه داد 97شهریور  15در روز پنجشنبه 
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 تات سازمان انسانی منابع و مدیریت توسعه معاون با گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس نشست

 

صمیمی با دکتر سید باقر محمودی معاون دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در نشست 
 .توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حضور یافتند

 

قر به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دراین برنامه که با حضور دکتر سید با
ن توسعه مدیریت و منابع انسانی، دکتر غامرضا گل محمدی مدیرکل دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری و دکتر حسین فرازمند محمودی معاو

کز ریاست مرکز فناوری اطاعات و اطاع رسانی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و گروهی از همکاران در محل دفتر ریاست مر
عام برنامه ی توسعه ای و پژوهشی مرکز و پرسش های و موانع همکاران در این حوزه، در خصوص شیوه های سازمان و راههای برگزار شد ضمن ا

 .ارتقای مرکز و همکاران بحث و گفتگو شد
 

 گلستان استان در كاري خشکه روش به شالی كشت از كشاورزي جهاد وزیر بازدید
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مهندس همزمان با سفر وزیر جهاد کشاورزی که به منظور بازدید و بهره برداری از طرح های بخش کشاورزی استان گلستان با هیات همراه انجام شد، 
ور به گزارش روابط عمومی و ام. بازدید کردند 97شهریور  8حجتی از مزارع کشت خشکه کاری برنج در یکی از مزارع شهر گرگان در روز پنجشنبه 

بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این بازدید مهندس حجتی با ابراز رضایت از کشت شالی به روش خشکه 
جلوگیری از آلودگی محیط زیست، محصول  در این روش؛ کاهش مصرف آب، کاهش هزینه های کشاورزی، کاهش سوخت و نهاده ها،: کاری گفت
با توجه به مزایای کشت خشکه کاری این : وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد. دیده شده و از مزایای خوب آن است.. .اریخ کاشت مناسب و سالم تر، ت

  .روش می تواند جایگزین خوبی برای محصوات با مصرف باای آب در استان گلستان و کشور شود
 

 استان رجایی شهید جشنواره نوزدهمین در گلستان آموزش و تحقیقات مركز برتر رتبه كسب افتخار

در نوزدهمین جشنواره شهید رجایی استان گلستان، در آئین تجلیل از برگزیدگان عرصه خدمت، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
ستگاه های اجرایی استان، معرفی و طبیعی استان گلستان،به عنوان دستگاه برتر در بعد رشد امتیاز شاخص های عمومی و اختصاصی در بین د

. توسط استاندارگلستان تجلیل شد

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای تحقق سیاست های کلی نظام 
ه راه اصاح نظام اداری به صورت شفاف و کارآمد، مرکز تحقیقات و اداری اباغی مقام معظم رهبری و تأکیدات دولت تدبیر و امید بر اجرای نقش

، حائز امتیاز در شاخص های عمومی و اختصاصی نسبت به سایر 1396آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در ارزیابی عملکرد سال 
 .دستگاه های استان گردید

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و کارشناسان برگزیده مهندس در این جشنواره از دکتر ابوالفضل فرجی رییس 
 .عطیه صفر نژاد و مهندس سیده محدثه آل هاشم با اهدای تندیس جشنواره و لوح سپاس تقدیر شد

با حضور مقامات عالی رتبه استان، در  97شهریور ماه سال  14گفتنی است؛ نوزدهمین جشنواره شهید رجایی اسنان گلستان، روز چهارشنبه مورخ 
 .سالن همایش های استانداری گلستان برگزار گردید و از برگزیدگان عرصه خدمت با اهدای لوح سپاس و تندیس یادبود تجلیل شد
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 گلستان آموزش و تحقیقات مركز به تات سازمان اداري نوسازي و انسانی دفترمنابع مدیركل محمدي گل دكتر سفر

 

 

مهندس جواد شاهینی رئیس اداره منابع انسانی و تحول اداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در مصاحبه ای 
 .گزارش سفر دکتر گل محمدی مدیرکل دفترمنابع انسانی و نوسازی اداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را ارایه داد

 

دکتر گل محمدی مدیر کل  6/6/97به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در تاریخ 
مکاران به هدفتر منابع انسانی در این مرکز حضور پیداکرد و ابتدا ضمن بازدید از واحدهای اداری، مالی و بودجه سام و خدا قوت و رهنمودهای ازم 

نسانی و ارائه داد و سپس با توجه به برنامه ریزی و اعام قبلی ، جلسه عمومی با حضور همکاران این مرکز و دکتر گل محمدی مدیرکل دفتر منابع ا
زی در سالن نوسازی اداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دکتر حسین فرازمند ریاست مرکز فناوری اطاعات و اطاع رسانی کشاور

 .دکتر غیومیان با استقبال پرشور همکاران مرکز برگزار شد
در بخش نخست این نشست، دکتر فرجی ریاست مرکز ضمن خوشامدگویی به دکترگل محمدی و دکتر فرازمند و خدا قوت به همکاران و تبریک 

در بخش  .ی از روند برنامه های مرکز و سازمان را تقدیم نموداعیاد قربان و غدیر و هچنین هفته دولت و روز کارمند به حاضران ، گزارش مختصر
سیاست را  3بعدی برنامه، دکتر گل محمدی باحضور در جایگاه، سیاست های خود در دفتر منابع انسانی وتحول اداری را بیان نمود و اعام کرد که 

 : در دفتر در حال پیگیری می باشد
 شفاف سازیپاسخگویی به سواات همکاران و  -1
 پیگیری و انجام حقوق قانونی عقب افتاده پرسنل -2
 پیگیری انجام امور مربوط به پرسنل -3

سپس ضمن معرفی کوتاهی از وظایف و برنامه های خود، آخرین رویدادها و مصوبات مربوطه را اعام نمودند و در . و در دستور کار اینجانب می باشد
تر فرازمند و دکتر فرجی به تک تک پرسش های شفاهی ومکتوب همکاران از قبیل دستورالعمل پایه های ادامه با حضور دکتر گل محمدی، دک

رسمی قطعی ، ذخیره مرخصی استحقاقی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، تبدیل وضعیت  – تشویقی، تبدیل وضعیت نیروهای رسمی آزمایشی 
پیمانی  1/1/93، عائله مندی خانم ها، دستورالعمل سختی کار، ارتقای رتبه همکارانی که نیروهای پیمانی به رسمی، مقطع بااتر مدرک ایثارگران

 .پاسخ دادند.. شده اند و 
درادامه دكتر گل محمدي به اتفاق دكتر فرازمند ضمن بازدید ازایستگاه تحقیقات كشاورزي عراقی محله و بخش 

 .نمودندتحقیقات گیاهپزشکی با پرسنل واحدهاي فوق گفتگو 
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 تحقیقات بخش پژوهشگر توسط جنگل زیستی علوم رشته تخصصی دكتري سراسري آزمون دوم رتبه كسب افتخار

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز آبخیزداري و مراتع ها، جنگل

 

ستان در آزمون سراسری دکتری پژوهشگر بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گل
 .تخصصی رشته علوم زیستی جنگل موفق به کسب رتبه دوم شد

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر سید علی حسینی رییس بخش تحقیقات 
با همت و تاش مهندس حسین قربانی پژوهشگر این بخش موفق شد در آزمون دکتری تخصصی : جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت

و نفر اول پذیرفته شده در این رشته در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ( اکولوژی جنگل)، نفر دوم رشته علوم زیستی جنگل 1397سراسری سال 
 .طبیعی گرگان گردد
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 1397 سال رجائی شهید جشنواره در گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس از تقدیر

 

استان گلستان  1397دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در جشنواره شهید رجائی سال 
 .با توجه به کسب افتخار دستگاه برتر از سوی مرکز مورد تقدیر قرار گرفت

 

 1397شهریور  14به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این آیین که چهارشنبه 
یده انجام رگزدر محل تاار اجتماعات استانداری گلستان و با حضور استاندار گلستان، معاونان ایشان، مدیران دستگاه های برتر و گروهی از کارمندان ب

 .شد دکتر فرجی لوح تقدیر و تندیس این افتخار را از دست استاندار گلستان دریافت نمود
این روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم به ایشان و تمامی همکاران شریف مجموعه و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است ضمن تداوم 

 .نمایی ها و همکاری های تمامی همکاران شریف مرکز بهره مند باشدافتخار برای مرکز، همچون همیشه از راه
 

گلستان آموزش و تحقیقات مركز پژوهشگر سوي از ”شادان“ باقا جدید رقم معرفی

 

را ارایه ” شادان“دکتر فاطمه شیخ پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان اطاعات کامل معرفی رقم جدید باقا 
 .نمود

 

بخش  به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر فاطمه شیخ عضو هیات علمی
اظهار داشتند که رقم جدید باقا دانه ” شادان“تحقیقات زراعی و باغی این مرکز و محقق کشوری باقا و محقق مسول معرفی رقم جدید باقای

 :متوسط، قابل برداشت مکانیزه و مناسب مناطق باقا کاری می باشد و اطاعات کامل این رقم را به شرح زیر بیان کرد
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شادان شامل پتانسیل عملکرد دانه و غاف سبز زیاد، مقاومت به بیماری لکه برگی باقا، پایداری عملکرد دانه در کشور، تعداد های مهم رقم ویژگی
 ها، طعم بهتر، درصد پروتئین بااتر، میزان تانن کمتر، یکنواختیغاف در بوته باا، قابلیت برداشت مکانیزه، مقاوم نسبت به خوابیدگی، یکنواختی غاف

 .پخت، باا بودن نسبت دانه به غاف و مناسب جهت مصرف پلویی است

 Line F6latt/388/08 شجره

 116 (cm) ارتفاع بوته

 26/8 تعداد غاف در بوته

 5-4 تعداد دانه در غاف

 15-17 (cm) طول غاف

 116 (g) دانهوزن صد

 30/6 درصد پروتئین

 0/7 (گرم /میلی گرم)تانن 

 21982 (kg/ha)  عملکرد غاف سبز

 3479 (kg/ha)  عملکرد دانه

 مقاوم العمل نسبت به بیماری لکه شکاتیعکس

 مقاوم العمل نسبت به بیماری برق زدگیعکس

 مقاوم العمل نسبت به بیماری سوختگی استمفیلیومیعکس

 
 گلستان استان در رسانه اصحاب با خاوازي دكتر خبري نشست برگزاري
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 دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر به استان گلستان و پس از بازدید از مزارع
های تحقیقاتی کشت تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بویژه پروژه و طرح

ز برنج به صورت خشکه کاری و برنامه ملی آموزش کشت نشایی، در راستای معرفی عملکرد، دستاوردها و افق آینده سازمان، ضمن ارایه شایسته ا
در یک نشست نقش، دستاوردها و رد خیر و موثر تحقیقات، آموزش و ترویج و شرح برخی از دستاوردهای پژوهشی در موضوعات مختلف کشاورزی، 

 .به گفتگو با اصحاب رسانه نشست 1397شهریور  7خبری در تاریخ چهارشنبه 

 

ز به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این آیین که در محل دفتر ریاست مرک
ن برگزار شد دکتر موسوی مسول هماهنگی امور مراکز تحقیقاتی، آموزشی و مدیریت تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستا

رکز ترویج استان های سازمان، دکتر بهمن امیری اریجانی مدیر کل دفتر ترویج دانش و انتقال فناوری کشاورزی، دکتر ولی اه کریمی ریاست م
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و مهندس مهاجر ترویج و توسعه تکنولوژی هراز و دکتر ابوالفضل فرجی رییس 

 مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی، دکتر قربانعلی روشنی رییس موسسه پنبه کشور و خبرنگاران، نشریات استانی و نمایندگان مطبوعات
ناه مسول روابط عمومی مرکز ضمن خوش آمد به اصحاب رسانه، دکتر ابتدا مهندس محمد حسن پ. سراسری و خبرگزاری های مختلف انجام شد

 .نمود خاوازی و سایر حاضران در برنامه، معرفی کلی از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دستاوردها و توانمندی های مجموعه را ارایه
مان، ضمن ارایه شایسته از نقش، دستاوردها و رد خیر و موثر تحقیقات، سپس دکتر خاوازی در راستای معرفی عملکرد، دستاوردها و افق آینده ساز

 .آموزش و ترویج و شرح برخی از دستاوردهای پژوهشی در موضوعات مختلف کشاورزی، تعریف جامعی از سازمان را تقدیم اصحاب رسانه حاضر نمود

دکتر خاوازی طی سخنانی با اشاره به اهمیت و جایگاه بخش کشاورزی،  در بخش بعدی برنامه، با توجه به پرسش های طرح شده از سوی خبرنگاران،
ه هایی به شرح نقش و اهمیت تحقیقات و آموزش و ترویج در امنیت غذایی و توسعه کشاورزی و ارتقای زندگی تولید کنندگان پرداخت و با ارایه نمون

و ایستگاه های سازمان و بخش آموزش و ترویج در حوزه های مختلف و از دستاوردهای با ارزش همکاران شریف مجموعه در بخش ها و واحدها 
امه و مقایسه آماری، شرح جامع و گویایی از تاثیر واقعی دستاوردهای پژوهشی و آموزشی و ترویجی را برای خبرنگاران ارایه دادند و در ضمن برن

 .ف وزارت جهادکشاورزی پاسخ دادندگفتگویی دو سویه به تمامی پرسش های خبرنگاران حاضر در موضوعات مختل

 
 
 
 
 

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز در خاوازي دكتر تلویزیونی مصاحبه
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مصاحبه صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران با دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان 
 .سفر به استان گلستان انجام شد

 

به به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این گفتگو دکتر خاوازی ضمن اشاره 
های تحقیقاتی کشت برنج به صورت خشکه کاری و میزان پیشرفت و موفقیت این مهم رسالت و دستاوردهای سازمان، در خصوص ارزش های طرح

 .گار این رسانه مصاحبه نمودبا خبرن
 گرگان محله عراقی تحقیقات ایستگاه پژوهشی دستاوردهاي و ها طرح گنجینه از خاوازي دكتر بازدید
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 دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر خود به استان گلستان از مزارع تحقیقاتی و
های تحقیقاتی کشت برنج به گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بویژه از پروژه و طرح

 .بازدید به عمل آورد 1397شهریور  7در تاریخ چهارشنبه ( گرگان)صورت خشکه کاری در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله 

 

و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که دکتر کاظم خاوازی معاون به گزارش روابط عمومی 
دکتر موسوی مسول هماهنگی امور مراکز تحقیقاتی، آموزشی و : وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به اتفاق هیات همراه

سازمان، دکتر بهمن امیری اریجانی مدیر کل دفتر ترویج دانش و انتقال فناوری کشاورزی، دکتر ولی اه کریمی ریاست مدیریت ترویج استان های 
مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز، دکتر مریم حسینی ریاست موسسه تحقیقات برنج کشور، دکتر عباس شهدی کومله رئیس مرکز منطقه ای 

آموزش برنج آسیای مرکزی و غربی، دکتر عرفانی مقدم معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران، گروهی از موسسه بین المللی تحقیقات و 
ب اساتید، محققان، متخصصان، صاحب نظران و کارشناسان برنج کشور بویژه از استان های مازندران، گیان و گلستان و خوزستان و همچنین ترکی

ن جهادکشاورزی استان، دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و استانی گروهی از مدیران سازما
انی معاونان ایشان و گروهی از همکاران و پژوهشگران این مرکز، دکتر فیض بخش رییس و پژوهشگران ایستگاه برگزار شد ابتدا دکتر فرجی در سخن

ی از معرفی عملکرد، ظرفیت ها، توانمندی ها و دستاوردهای ارزشمند همکاران در این ایستگاه را ارایه نمود و ضمن خوش آمد به حاضران، خاصه ا
یل مختلف در ادامه از طرح ها و برنامه ها و پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا بویژه طرح کشت برنج به صورت خشکه کاری بازدید بعمل آوردند و مسا

 .قرار گرفتاین طرح مورد ارزیابی 

 
 

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز كتابخانه از تحقیقات سازمان كشاورزي رسانی اطاع و اطاعات فناوري مركز ریاست بازدید
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دکتر حسین فرازمند ریاست مرکز فناوری اطاعات و اطاع رسانی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از بخش های مختلف و 
 6/6/97برنامه های توسعه ای واحد اطاع رسانی و کتابخانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ سه شنبه 

 .د نمود و با همکاران این واحد گفتگو و تبادل نظر داشتندبازدی

 

امد به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که بهمراه ایشان آقای ح
کارشناس کتابداری مهندس تقی حاجی مشهدی رئیس اداره فناوری اطاعات کتوکی کارشناس مسئول اطاع رسانی، خانم فاطمه سادات حسنی فر 

و مهندس علیرضا برسانی مسئول سایت این مرکز حضور داشتند ابتدا آقای کتوکی ضمن خوش آمد گویی و خیرمقدم توضیحاتی در خصوص 
ه ای با حضور نمایندگان مراکز جهت استفاده بیشتر از وضعیت کتابخانه و پیشرفت کار در فهرستگان یکپارچه کشاورزی داشتند و پیشنهاد جلس

در نهایت دکتر فرازمند ضمن رضایت از وضعیت . سپس هریک از همکاران حاضر نقطه نظرات خود را ارایه دادند. ظرفیت های اطاع رسانی را کردند
 .فاده بیشتر از امکانات موجود پیشنهاداتی ارائه نمودندو فضای مناسب کتابخانه ، ضمن قول مساعد پشتیبانی و پیگیری، جهت بهینه سازی و است

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز مهندسی و فنی تحقیقات بخش پژوهشگر تلویزیونی مصاحبه

 

مصاحبه صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران با مهندس حمیدرضا صادق نژاد عضو هیات علمی بخش تحقیقات بخش تحقیقات فنی و مهندسی 
 .انجام شد 97ی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز سه شنبه شش شهریور کشاورز

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس حمیدرضا صادق نژاد عضو هیات 
کشاورزی این مرکز در مصاحبه با خبرنگار سیمای گلستان در مورد ماشین های مناسب کاشت در سامانه علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی 

 کشاورزی حفاظتی در استان شرکت نمود و اظهار داشت که برای ترویج و توسعه سامانه های کشاورزی حفاظتی و استفاده از سامانه کشت بی خاک
ی داخل کشور داریم زیرا تولیدکنتدگان داخلی با نیازهای کشاورزان و امکانات مکانیزاسیون آنها آشنایی ورزی نیاز به استفاده از کارنده های تولید

 .بهتری دارند بنابر این متناسب با خاک و اقلیم کشور تولید می کنند

 
 
 
 
 
 
 

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز تی آي واحد از تحقیقات سازمان كشاورزي رسانی اطاع و اطاعات فناوري مركز ریاست بازدید
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کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از بخش های مختلف و   دکتر حسین فرازمند ریاست مرکز فناوری اطاعات و اطاع رسانی

بازدید  6/6/97تاریخ سه شنبه برنامه های توسعه ای واحد آی تی و اتاق سرور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در 
 .نمود

 

تقی به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که بهمراه ایشان مهندس 
داشتند از تجهیزات و امکانات موجود بازدید حاجی مشهدی رئیس اداره فناوری اطاعات و مهندس علیرضا برسانی مسئول سایت این مرکز حضور 

بعمل آمد و وضعیت داشته ها و مشکات این واحد به ایشان منتقل شد و عاوه بر اعام وضعیت موجود مرکز، درخصوص وضعیت ایستگاه های 
رح و نقطه نظرات دکتر فرازمند تقدیم عراقی محله، گنبد و مراکز آموزش اطاع رسانی شد و نیز مشکات موجود ارایه سرویس به ایستگاه ها مط

 .همکاران شد و همچنین ایشان خبر دادند در آینده نزدیک سرورهای اتوماسیون بصورت یکجا در سازمان تحقیقات تجمیع خواهد شد

 
 گلستان استان در كشور گیاهپزشکی تحقیقات موسسه ریاست ابراهیمی دكتر تلویزیونی مصاحبه

 

تان مصاحبه صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران با دکتر ابراهیم ابراهیمی، ریاست موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور در جریان سفر به استان گلس
 97شهریور  5و حضور درآیین افتتاحیه بیست سومین کنگره گیاه پزشکی ایران در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در تاریخ 

 .انجام شد

 

ه به به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این گفتگو دکتر ابراهیمی ضمن اشار
 .رسانه مصاحبه نمودرسالت و دستاوردهای موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، در خصوص رد خیر و ارزش های این حوزه از دانش با خبرنگار این 

به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1397شایان ذکر است بیست سومین کنگره گیاه پزشکی ایران از پنجم تا هشتم شهریورماه 
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و داوری در این آیین  برگزار می شود و گروهی از پژوهشگران موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور نیز در قالب ارایه دهندگان مقاله و گروه پانل
 .حضور دارند

 گلستان در ایران گیاهپزشکی كنگره سومین و بیست در كشور گیاهپزشکی تحقیقات موسسه ریاست ابراهیمی دكتر سخنرانی

 

ه دکتر ابراهیم ابراهیمی، ریاست موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور در جریان سفر به استان گلستان و حضور درآیین افتتاحیه بیست سومین کنگر
 .سخنرانی خود را ارایه داد 97شهریور  5گیاه پزشکی ایران در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در تاریخ 

 

ط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این آیین دکتر ابراهیمی ضمن تقدیر از به گزارش رواب
های هرز، کاهش تلفات تولیدات گیاهی از طریق مدیریت تلفیقی کاهش خسارت آفات و بیماری ها و علف: برگزارکنندگان همایش در سخنانی گفت

های اصلی این موسسه از مأموریت …های هرز و بیمارگرهای گیاهی، مدیریت کاهش تلفات تولیدات گیاهی از طریق توسعه مدیریت تلفیقی علف
های هرز نوظهور، مطالعه تاثیر اقلیمی بر پراکنش و ها و علفها، مدیریت آفات، بیماریه آفت کشتحقیق در زمینه مقاومت ب: وی افزود .می باشد

 .های آینده این موسسه استجز برنامه …گسترش آفات و ظهور آفات جدید و
وسسه در خلق فناوری مشارکت با بخش غیردولتی در جهت ایجاد مرکز رشد تخصصی گیاهپزشکی، جهت گیری م: دکتر ابراهیمی خاطرنشان کرد

از جمله رویکردهای  …های فناور بنیان در چارچوب پیمان مشارکت، تحقیق، توسعه و براساس تقاضامحوری و مشارکت با بخش غیردولتی و شرکت
 .این موسسه است

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز از تحقیقات سازمان پشتیبانی گروه رئیس بازدید

 



 

 234صفحه 

 

رئیس گروه پشتیبانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به اتفاق مهندس مسعود جنتی از بخش های مختلف و مهندس سید سعید باغی 
 .برنامه های توسعه ای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند

 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که بهمراه ایشان مهندس غامعلی به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و 
های عمرانی داخل غامی رئیس اداره خدمات فنی و پشتیبانی و آقای سید رضا حسینی جبلی رئیس اداره مالی این مرکز حضور داشتند از پروژه

دیوارکشی، سیستم آبیاری تحت فشار و انباربذر، : سراها و ایستگاه های تابعه، ایستگاه گنبدسایت مرکز تحقیقات از جمله بخش های تحقیقاتی، میهمان
  .باز سازی ساختمان اداری، ساختمان مرکز رشد ومحوطه سازی بازدید بعمل آمد: سیستم آبیاری تحت فشار، ایستگاه چالکی: ایستگاه گرگان

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز پژوهشگر سوي از ”فیض“ باقا جدید رقم معرفی

 

را ارایه ” فیض“دکتر فاطمه شیخ پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان اطاعات کامل معرفی رقم جدید باقا 
 .نمود

 

گلستان، دکتر فاطمه شیخ عضو هیات علمی بخش به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
اطاعات کامل این رقم را به شرح زیر بیان ” فیض“تحقیقات زراعی و باغی این مرکز و محقق کشوری باقا و محقق مسول معرفی رقم جدید باقای

 :کرد

خوراکی، باا بودن نسبت دانه به غاف، نیمه مقاوم زودرسی، خوش، (عدد 6-9تعداد دانه در غاف )ترین خصوصیات این رقم طول غاف زیاد مهم
 .کندهای دیرهنگام نیز عملکرد باایی تولید میضمنا این رقم در تاریخ کشت. های شایع باقا و شاخص برداشت باا استبودن نسبت به بیماری

 .خوري داشته باشدصرف تازهشود این جدید جایگاه خوبی در بازارهاي محلی و مخصوصیات فوق باعث می

 

 ILB3621(G-Faba-1-1) شجره

 111 (cm) ارتفاع بوته

 7/5 تعداد غاف در بوته

 6-9 تعداد دانه در غاف
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 35 (cm) طول غاف

 145 (g) دانهوزن صد

 30 درصد پروتئین

 0/71 (گرم /میلی گرم)تانن 

 20462 (kg/ha)  عملکرد غاف سبز

 2808 (kg/ha)  عملکرد دانه

 نیمه مقاوم العمل نسبت به بیماری لکه شکاتیعکس

 نیمه مقاوم العمل نسبت به بیماری برق زدگیعکس

 نیمه مقاوم العمل نسبت به بیماری سوختگی استمفیلیومیعکس

 
 دولت هفته بزرگداشت تلویزیونی برنامه ویژه در گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس فرجی دكتر حضور

 

ال دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ویژه برنامه تلویزیونی بزرگداشت هفته دولت س
 .، دستاوردهای ارزشمند همکاران شریف مجموعه را ارایه نمود1397

 

کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که در قالب گزارش خبری ویژه به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش 
از سیمای جمهوری اسامی ایران مرکز گلستان پخش شد دکتر فرجی در نخستین برنامه از سلسله گزارش های ویژه بزرگداشت هفته دولت حضور 

و عملکرد این مرکز، در خصوص دستاوردها و افق آینده مرکز و همچنین پروژه های یافت و با اشاره به روند طرح های تحقیقاتی، پروژه ها، برنامه ها 
لگوهای نوینی که با توجه تغییرات اقلیمی و شرایط ویژه ای که با توجه به بحران هایی از جمله کمبود آب، پژوهشگران مرکز بدنبال دستیابی به ا

 .را تقدیم بییندگان این شبکه نمود مناسب برای استان، منطقه و کشور می باشند سخنان جامعی
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 ارقام معرفی جشنواره سومین در گلستان آموزش و تحقیقات مركز باغی و زراعی تحقیقات بخش پژوهشگران حضور
 كشور باغی و زراعی

 

 پژوهشگران بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در سومین جشنواره معرفی ارقام زراعی
 .در کرج برگزار شد حضور فعال داشتند 97مرداد ماه  30و باغی کشور که در تاریخ 

 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در سومین جشنواره معرفی ارقام زراعی و به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و 
این مراسم . رقم جدید محصوات زراعی و باغی و نیز قرارداد انتقال تکنولوژی، با حضور مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی رونمایی شد 29باغی، از 

تحقیقات اصاح و تهیه نهال و بذر و با حضور دکتر محمد علی نجفی استاندار البرز، مرداد سال جاری، در سالن همایش موسسه  30روز سه شنبه 
دکتر احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسامی، دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج 

اون پژوهش و فناوری سازمان،دکتر محمودی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر کشاورزی، دکتر طهماسبی قائم مقام سازمان، دکتر رسول زارع مع
عالی کهرام معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ، دکتر گودرز نجفیان رئیس موسسه تحقیقات اصاح و تهیه نهال و بذر، دکتر اسکندر زند مشاور 

حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان، مشاوران، مدیران کل ستادی، محققان و اصحاب وزیرجهادکشاورزی ، حجت ااسام و المسلمین سعیدیان مسئول 
 .در این نشست از کلیه محققان مسئول معرفی رقم از موسسه ها و مراکز تحقیقاتی قدردانی شد. رسانه برگزار شد

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز پژوهشگر باقاي جدید رقم 2 از رونمایی
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رقم دستاورد جدید باقای دکتر فاطمه شیخ پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  2در سومین جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی از 
 .منابع طبیعی استان گلستان با حضور مهندس حجتی وزیرجهاد کشاورزی رونمایی شد

 

رقم جدید محصوات زراعی و باغی و نیز قرارداد انتقال تکنولوژی، با حضور مهندس حجتی  29در سومین جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی، از 
 مرداد سال جاری، در سالن همایش موسسه تحقیقات اصاح و تهیه نهال و بذر و با 30این مراسم روز سه شنبه . وزیر جهاد کشاورزی رونمایی شد

حضور دکتر محمد علی نجفی استاندار البرز، دکتر احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسامی، دکتر کاظم خاوازی معاون 
کتر وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر طهماسبی قائم مقام سازمان، دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری سازمان،د

 ی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر کهرام معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ، دکتر گودرز نجفیان رئیس موسسه تحقیقات اصاح و تهیهمحمود
نهال و بذر، دکتر اسکندر زند مشاور عالی وزیرجهادکشاورزی ، حجت ااسام و المسلمین سعیدیان مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان، 

در این نشست از دکتر فاطمه شیخ عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و  .ان، مدیران کل ستادی ، محققان و اصحاب رسانه برگزار شدمشاور
 .با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد” فیض“و باقا ” شادان“باغی این مرکز و محقق کشوری باقا و محقق مسول معرفی ارقام جدید باقا 

 ”فیض“و باقا ” شادان“باقا معرفی ارقام جدید 

های لکه پتانسیل عملکرد دانه باا ، قابلیت برداشت مکانیزه، مقاوم نسبت به خوابیدگی، مقاوم به بیماری: خصوصیات بارز رقم شامل” شادان“باقا 
 .معتدل کشور استمناطق معتدل و نیمه : مناطق مناسب کشت آن. زدگی و سوختگی استمفیلیومی می باشدشکاتی، برق

های لکه شکاتی، برق زدگی و سوختگی خوری، نیمه مقاوم نسبت به بیماریزودرسی، مصرف تازه: خصوصیات بارز رقم شامل” فیض“باقا 
 .مناطق معتدل و نیمه معتدل کشور است: مناطق مناسب کشت آن. استمفیلیومی می باشد

 یشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همکاری های ایشانروابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم به ا
 .هره مند باشدب

 كشاورزي تحقیقات ایستگاه پژوهشی مزارع از سیمیت المللی بین تحقیقات مركز نماینده گاتاا ماهش دكتر بازدید
 گنبدكاووس

 

زی دکتر ماهش گاتاا نماینده مرکز تحقیقات بین المللی سیمیت در ایران از مزارع تحقیقاتی و پروژه های پژوهشگران ایستگاه تحقیقات کشاور
 .بازدید نمود 28/5/97گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز دوشنبه 

 

عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه به گزارش روابط 
المللی سیمیت واقع در مکزیک در معیت دکتر دکتر ماهش گاتاا نماینده مرکز تحقیقات بین : تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت

میت در مؤسسه تحقیقات اصاح و تهیه نهال و بذر کشور، دکتر حسن مومنی از مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی و مهندس جال کمالی نماینده سی
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در این برنامه دکتر اسدی . عمل آوردندسهرابی مشاور مجری طرح گندم کشور از مزارع و امکانات موجود ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد بازدید به 
تی مرکز، مهندس عباسی معاونت تولیدات گیاهی و مهندس سبان محمد زاده مسؤول ماشین آات سازمان جهاد محقق مروج کشاورزی حفاظ

 .کشاورزی استان گستان نیز حضور داشتند
یستگاه، شایان ذکر است این برنامه در ادامه بازدید دکتر پورداد از امکانات ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد صورت گرفت و مهندس حقیقی ریاست ا

 .توانمندی ها، پروژه ها و مکانات تحقیقاتی ایستگاه را تشریح نمودند

 
 
 

 طبیعی منابع و كشاورزي رشد مركز بنیان دانش هاي شركت نمایندگان و آموزش و تحقیقات مركز همکاران حضور
 اي حرفه فروشندگی تخصصی كارگاه در گلستان

 

همت موسسه کسب و کار دوست خوب، با حضور عاقمندان و فعاان این حوزه، همکاران مرکز کارگاه آموزشی تخصصی فروشندگی حرفه ای به 
 تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیران و نمایندگان شرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و

 .الن اجتماعات دانشکده فنی و حرفه ای مائده گرگان برگزار شدمدیران شرکت ها، واحدها و هسته های فناور استان در س

 

ش به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای توانمند سازی و ارتقای دان
منابع طبیعی استان در این حوزه، و با توجه به اینکه در شرایط بحران همکاران و شرکت های دانش بنیان مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و 

د اقتصادی تمام سازمان ها و شرکت های تولیدی و بازرگانی تمرکز خود را بر افزایش فروش و به کارگیری نیروی فروش حرفه ای معطوف کرده ان
راتژیست بازاریابی برگزار گردید و حاضران در این برنامه در گفتگویی دوسویه کارگاه آموزشی تخصصی فروشندگی حرفه ای با ارایه دکتر فرخ دیبا، است

 .با اصول و موازین این حوزه آشنا شدند

 
 المللی بین معتبر ژورنال در گلستان آموزش و تحقیقات مركز پژوهشگر توسط ایران حفاظتی كشاورزي سطح ارایه
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 .ژورنال بسیار معتبر بین المللی اعام شدسطح کشاورزی حفاظتی ایران در یک مقاله در 

 

ور به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، جدید ترین مقاله منتشر شده توسط پروفس
 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL در ژورنال بسیار معتبر 2018آگوست  6کسام که در تاریخ

STUDIES  و نیم درصد کل اراضی  12میلیون هکتار یعنی  180منتشر شده و در آن آخرین آمار سطوح کشاورزی حفاظتی در سطح جهان که
 .زراعی دنیا می باشد منتشر شده است

ستان مایه بسی افتخار است که همکار شریف و ارزشمند مجموعه جناب برای مجموعه همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گل
دکتر محمد اسماعیل اسدی عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 

حقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پس از سالها تاش سازمان ت” آبیاری- حوزه تخصصی کشاورزی حفاظتی “در ” پژوهشگر مروج ارشد“گلستان و 
ماحظه و رایزنی موفق شدند آمار سطوح کشت حفاظتی کشور را در این آمار به روز دنیا بگنجانند و همانطور که در جدول شماره یک مقاله و گزارش 

ساس برآوردهای تحقیقی و میدانی از اراضی که به صورت دایم هزارهکتار ذکر شده است که این آمار را ایشان بر ا 150آمار ایران  59می شود ردیف 
 .تحت کشت حفاظتی هستند ارایه نموده اند

  .این مقاله مروری علمی که در پایان مقاله ذکر شده متعلق به ایشان می باشد 64شایان ذکر است رفرنس شماره 
 گلستان آموزش و تحقیقات مركز حراست براي پرسنلی حفاظت دو سطح استاندارد كسب افتخار

 

 .ی را به دست آوردحراست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ضمن ارتقا، استاندارد سطح دو حفاظت پرسنل
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ی، به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، با توجه به نامه رسمی مهندس عباس واعظ
پرسنلی را دریافت نمود و حراست کل استان گلستان، حراست این مرکز براساس ارزیابی و ارزشیابی های بعمل آمده، استاندارد سطح دو حفاظت 

 .این مهم در نامه ای که از سوی عباس واعظی حراست کل استان گلستان تنظیم و به مرکز ارسال شده اعام شده است
 :در بخشی از این نامه آمده است

 مسئول محترم حراست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

 توجه به بررسی های به عمل آمده ازشاخص های اباغی درحوزه حفاظت فناوری اطاعات موفق به کسباحتراماً با ، سام علیکم

استاندارد سطح دو حفاظت پرسنلیشده اید، انتظار می رود با تاش بیشتر در جهت تحقق شرح وظیفه اباغی موفق به اخذ سطوح سه گانه 
تعالی فرجه الشریف و تحت زعامت رهبر عظیم الشان  …یم و عنایت خاصه آقا امام زمان عج اامید است در پناه الطاف خداوند کر. استاندارد شوید

 .العظمی امام خامنه ای موید و منصور باشید …حضرت آیه ا

 حراست کل استان گلستان -عباس واعظی

رعایت موارد ازم به این ارتقا دست یافته شایان ذکر است پیش از این حراست مجموعه موفق به کسب استاندارد سطح یک شده بود و اکنون با 
روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم به همکاران پرتاش این حوزه و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از  .است

 .راهنمایی ها و همکاری های این بزرگواران بهره مند باشد
 

 گلستان طبیعی منابع و كشاورزي آموزش و تحقیقات مركز حراست براي کیفیزی حفاظت2 سطح استاندارد كسب افتخار

 

 .مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ضمن ارتقا، استاندارد سطح دوحفاظت فیزیکی را به دست آورد

 

منابع طبیعی گلستان، با توجه به نامه رسمی مهندس عباس واعظی، به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
این حراست کل استان گلستان، حراست این مرکز براساس ارزیابی و ارزشیابی های بعمل آمده، استاندارد سطح دوحفاظت فیزیکی را دریافت نمود و 

 .شده اعام شده است مهم در نامه ای که از سوی حراست کل استان گلستان تنظیم و به مرکز ارسال
 :در بخشی از این نامه آمده است

 مسئول محترم حراست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

احتراماً با توجه به بررسی های به عمل آمده ازشاخص های اباغی درحوزه حفاظت فیزیکی موفق به کسب استاندارد سطح دو ، سام علیکم
امید . فیزیکی شده اید، انتظار می رود با تاش بیشتر در جهت تحقق شرح وظیفه اباغی موفق به اخذ سطوح سه گانه استاندارد شویدحفاظت 

 …تعالی فرجه الشریف و تحت زعامت رهبر عظیم الشان حضرت آیه ا …است در پناه الطاف خداوند کریم و عنایت خاصه آقا امام زمان عج ا
 .العظمی امام خامنه ای موید و منصور باشید

 حراست کل استان گلستان -واعظی

 
 

 الملل بین ارتباطات و عمومی روابط مدیریت هاي كارگاه در گلستان آموزش و تحقیقات مركز عمومی روابط حضور
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ل مسول روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در کارگاه های مدیریت روابط عمومی و ارتباطات بین المل
در محل سالن همایش اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تهران  1397مرداد  8که با حضور گروهی از مقامات سیاسی و سفرا در 

 .زار شد حضور یافتبرگ

 

ای به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این آیین که به همت شورای همکاری ه
رییس و اعضای شورای همکاری های ایران و آفریقا، شیخ سفرا اتحادیه افریقا، سفیران کشورهایی « حسن خسروجردی»ایران و آفریقا و با حضور 

و صندوق  مچون کنیا، الجزایر، ساحل عاج، موریتانی و غنا و مهمانان ویژه ای از وزارت امور خارجه و کشتیرانی جمهوری اسامی ایران و خانه معدنه
حمایت از صادرات کشور و گروهی از مدیران روابط عمومی کشور نیز حضور داشتند ضمن معرفی این قاره و کشورهای حاضر در آن، در خصوص 

 .یوه تعامل و ارتباطات فعال با این کشورها، اطاعات مفیدی ارایه شدش
 

 در كشاورزي محصوات نشایی كشت مکانیزاسیون هاي وفناوري هاي ماشین با آشنایی ملی آموزشی كارگاه عملی بخش برگزاري
 گرگان محله عراقی تحقیقاتی ایستگاه

 

در ایستگاه  8/5/97بخش عملی کارگاه آموزشی آشنایی با ماشین های وفناوری های مکانیزاسیون کشت نشایی محصوات کشاورزی در تاریخ 
 .تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد
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 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، براساس هماهنگی های به عمل آمده
 معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، کارگاه آموزشی آشنایی با ماشین

نفر  50در این مرکز با مشخصات ملی و به تعداد  9/5/97لغایت  7/5/97وفناوری های مکانیزاسیون کشت نشایی محصوات کشاورزی از تاریخ های 
 .از روسای ادارات مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان های کشور برگزار شد

حوزه تخصصی کشت نشایی و مشاور “در ” پژوهشگر مروج ارشد“ی مرکز و در این برنامه دکترحسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغ
س معاون وزیر در امور مرتبط با طرح توسعه کشت نشایی، در زمینه کشت نشایی آخرین نکات و دستاوردهای این مهم را تقدیم حاضران نمود و سپ

نزدیک و عملی با آخرین نکات این حوزه آشنا شدند و در گفتگویی دوسویه با حضور در مزرعه و نشاخانه بذر محصوات مختلف زراعی دذر ایستگاه، از 
 .به پرسش های حاضران نیز پاسخ داده شد

 در كشاورزي محصوات نشایی كشت مکانیزاسیون هاي وفناوري هاي ماشین با آشنایی ملی آموزشی كارگاه برگزاري
 گلستان آموزش و تحقیقات مركز

 
در مرکز تحقیقات و آموزش  7/5/97کارگاه آموزشی آشنایی با ماشین های وفناوری های مکانیزاسیون کشت نشایی محصوات کشاورزی در تاریخ 

 .کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان آغاز شد

 

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، براساس هماهنگی های به عمل آمده
 معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، کارگاه آموزشی آشنایی با ماشین

نفر از  50در این مرکز با مشخصات ملی و به تعداد 9/5/97لغایت 7/5/97وفناوری های مکانیزاسیون کشت نشایی محصوات کشاورزی از تاریخ های 
در آیین آغازین این دوره که بخش تئوری در محل  .روسای ادارات مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان های کشور در حال بر گزاری می باشد

سام و سالن اجتماعات سازمان تعاون روستایی استان انجام شد مهندس عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، ضمن 
خوش آمد به حاضران، در سخنانی با توجه به بحران گرمایش کره زمین و معضل آب، به توضیح ضرورت بهره گیری این روش در راستای ارتقای 

 .وضعیت کشاورزی، راندمان آب و معیشت کشاورزان پرداخت
حوزه تخصصی کشت نشایی و مشاور معاون وزیر “در ” دپژوهشگر مروج ارش“سپس دکترحسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز و 

در امور مرتبط با طرح توسعه کشت نشایی، در زمینه کشت نشایی آخرین نکات و دستاوردهای این مهم را تقدیم حاضران نمود و در گفتگویی 
 .دوسویه به پرسش های حاضران پاسخ داد
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 كردكوي فرد روحانی شهید آموزشی واحد از گلستان استان ریزي برنامه و مدیریت سازمان رییس بازدید

 

مهندس حسین پیشقدم رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان از امکانات و توانمندی های واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی 
 .آوردوابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید بعمل 

 

ریاست به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این بازدید که دکتر ابوالفضل فرجی 
واحد  گویی به معرفیمرکز و دکتر حجت اله ربانی نسب مدیر واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی حضور داشتند دکتر فرجی ضمن خیر مقدم

 .آموزش پرداخت
را مهمترین وظایف آموزشی مرکز ( بهره برداران، کارودانش و علمی کاربردی, کارکنان)دکتر فرجی ارائه آموزش های تخصصی حوزه کشاورزی

همچنین به اجرای طرح های تحقیقاتی و ترویجی اشاره و خاطر نشان ساخت با توجه به بحران کم آبی، برای اولین بار طرح کشت مستقیم . دانستند
 3مصرف آب -2اقتصادی  -1ما در این طرح به دنبال بررسی سه اولوت مهم . هکتار اراضی آموزشی واحد کردکوی به اجرا در آمد 3.5برنج در سطح 

در ادامه مهندس پیشقدم رئیس سازمان مدیریت و .بیماری ها می باشیم تا یک دستورالعمل کامل و جامع برای بهره برداران ارائه دهیمآفات و –
برنامه ریزی استان ضمن تشکر از فعالیت های مهمترین موضوع و معضل استان را مصرف آب علی الخصوص در بخش کشاورزی دانست که بایستی 

وی در ادامه قول مساعد جهت . رف و همچنین استفاده از طرح های جدید مثل همین کشت مستقیم بهره وری آب را باا ببریمبا اصاح روش مص
 .حمایت از طرح های با اولویت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی را دادند

ولیدات کشاورزی سازمان مدیریت استان نیز حضور در این بازدید مهندس اغنامی مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری و مهندس چکا مسئول دفتر ت
 .ندددر پایان مهندس پیش قدم و هیات همراه با همراهی دکتر فرجی از مزرعه طرح کشت مستقیم برنج بازدید به عمل آور .داشتند
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 تابعه واحدهاي وفناوري پژوهش معاونان اندیشی هم درمراسم گلستان آموزش و تحقیقات مركز پژوهشی معاون حضور
 كشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان

 

یافته های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان درمراسم هم اندیشی دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال
 .معاونان پژوهش وفناوری واحدهای تابعه سازمان حضور یافت

 

روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، نخستین هم اندیشی معاونان پژوهش، فناوری به گزارش 
تحقیقات، و انتقال یافته های موسسه ها و مراکز تحقیقاتی روز دوشنبه اول مردادماه جاری، با حضور دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان 

زش و ترویج کشاورزی، دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری سازمان، دکتر دانشیان مدیرکل دفتر پژوهش و فناوری، مدیران ستادی و آمو
پروژه : “در این نشست محققان و مسووان حاضر در دو پانل تحت عناوین. معاونان موسسه ها و مراکز تحقیقاتی در سالن فجر سازمان آغاز به کار کرد

حضور یافته و پس از استماع نظرات معاونان پژوهشی حاضر در جلسه، به ارائه نقطه ” تولید محصوات فناورانه و اثربخشی“و پانل ” و بروندادها ها
 .نظرات خود پرداختند

 
 كشور غرب عملیاتی مناطق به گلستان آموزش و تحقیقات مركز همکاران نور راهیان كاروان اعزام
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روز با هماهنگی پایگاه مقاومت بسیج  6گروهی از همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان به اتفاق خانواده، به مدت 
 .در قالب کاروان راهیان نور راهی مناطق عملیاتی غرب کشور شدند 30/4/1397تا  25/4/97کاشف العلوم این مرکز از تاریخ 

 

عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و به گزارش روابط 
ق آشناکردن نسل جوان با یادگارهای ارزشمند دوران دفاع مقدس که از اهداف اصلی برگزاری اردوی راهیان نور است همکاران این مرکز به اتفا

وزه دفاع مقدس شهرهای کرمانشاه، همدان، از یادمان شهدای بازی دراز سرپل ذهاب، یادمان شهدای شهید بهشتی قصر شیرین، خانواده، از باغ م
 .یادمان شهدای عملیات تنگه مرصاد در محور اسام آباد غرب بسوی کرمانشاه ، و یادمان شهدای پاوه بازدید به عمل آوردند

 
 زند دكتراسکندر پژوهشی و علمی ، مدیریتی خدمات از تجلیل آیین در ستانگل آموزش و تحقیقات مركز رئیس حضور

 

ات دکتر ابوالفضل فرجی دبیر منطقه یک و ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در آیینی که به مناسبت تجلیل از خدم
 .سازمان تات برگزار گردید حضور یافتمدیریتی، علمی و پژوهشی دکتراسکندر زند رییس پیشین 

 

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مراسم تجلیل از خدمات مدیریتی، علمی و
س خبرگان رهبری، دکتر بخشنده معاون پژوهشی دکتر اسکندر زند در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با حضور آیت اه عالمی عضو مجل

یی معاون وزیر در برنامه ریزی و امور اقتصادی ، مهندس اکبری معاون وزیر در امور خاک و آب، مهندس کشاورز معاون وزیر در امور زراعت، دکتر رضا
ندالی رئیس سازمان امور عشایر ایران ، دکتر وزیر در امور دام ، مهندس شمایلی مشاور وزیر جهادکشاورزی و مدیر عامل موسسه جهادنصر، دکتر ق

حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی ، مهندس شریعتمدار رئیس کمیته ملی بهره وری آب در وزارت جهادکشاورزی، دکتر درگاهی رئیس 
ائم مقام و معاونان، مشاوران، رئیسان سازمان حفظ نباتات کشور، دکترخاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی ، ق

 .موسسه ها و پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در سالن فجر سازمان برگزار شد
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 3 منطقه معین محققان گردهمایی در گلستان آموزش و تحقیقات مركز رئیس حضور

 

ه دکتر ابوالفضل فرجی دبیر منطقه یک و ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در اولین گردهمایی محققان معین منطق
 .کشور که در مجتمع فرهنگی رفاهی شهید کسایی تبریز برگزار گردید حضور داشت 3

 

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این آیین با حضور دکتر کاظم خاوازی معاون به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز 
وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، حجت ااسام والمسلمین سعیدی نیا نماینده ولی فقیه در سازمان، رئیس و معاونان 

ای سازمان ها و مراکز تحقیقاتی استان های آذربایجان شرقی ، غربی، اردبیل، کردستان، قزوین سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، روس
 .و زنجان و روسای و دبیران سایر مناطق و نیز محققان معین منطقه سه کشور در تبریز برگزار شد

 و تحقیقات زمرك رییس با استان جهادكشاورزي سازمان رییس و كشور قند چغندر تحقیقات موسسه رئیس نشست
 گلستان آموزش

 

نشست مشترک دکتر داریوش طالقانی رئیس موسسه تحقیقات چغندر قند کشور، دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان و دکتر 
 .ابوافضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در دفتر ریاست مرکز در گرگان برگزارشد

 

و ه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که دکتر علیرضا صابری عضب
هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی و مجری طرح کشت چغندر قند نیز حضور داشتند و پس از بازدید دکتر طالقانی از مزارع کشت چغندر 

تان انجام شد ضمن مروری بر برنامه ها و فعالیت های این حوزه، به بررسی ظرفیت ها، پتانسیل تولید، مسائل و مشکات کشت چغندر قند قند اس
دکتر طالقانی در پایان سخنان خود، خواستار توجه موضوع برداشت و فروش . در استان پرداخته و در راستای بهبود وضعیت مواردی را مطرح نمودند

 .ل و ایجاد کارخانه استحصال قند از سوی مسئوان استانی را خواستار شدندمحصو
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در سال زراعی جاری : در ادامه دکتر مهاجر ریاست سازمان جهادکشاورزی استان، توسعه کشت چغندر قند را از برنامه های سازمان دانسته و افزود
 .هکتار برسد 6000هکتار چغندر پاییزه در استان کشت شده است که در برنامه توسعه ششم این سطح باید به  1000حدود 

سپس دکتر فرجی ریاست مرکز، ضمن خیر مقدم گویی، استان گلستان را یکی از استان های مستعد کشت چغندر قند اعام نمود و با توجه به 
 .حد آموزش کردکوی، از نظر اقتصادی نیز درآمد خوبی نصیب کشاورز می گرددتن در هکتار این محصول در وا 91عملکرد 

 .هکتار چغندرقند برای سال زراعی جدید را از برنامه های مرکز دانست 30دکتر فرجی عاوه بر اجرای طرح های تحقیقاتی، کشت 
 

 كردكوي فرد روحانی شهید آموزش واحد آموزشی تحقیقاتی مزارع از قند چغندر تحقیقات موسسه رئیس بازدید

 

دکتر طالقانی رئیس موسسه تحقیقات چغندر قند در سفری به استان گلستان از مزارع تحقیقاتی و طرح های پژوهشی چغندر قند واحد آموزش 
 .بازدید نمودندشهید روحانی فرد شهرستان کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این سفر که دکتر علیرضا صابری عضو 
اوه بر این نمودند، عهیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی و مجری طرح و دکتر ربانی نسب مدیر واحد آموزش کردکوی ایشان را همراهی می

 .قند بازدید نمودندواحد، از سایر نقاط استان و طرح های تحقیقاتی چغندر
بررسی سازگاری ”شایان ذکر است در راستای ترویج کشت و توسعه چغندر قند در استان و باهمکاری موسسه تحقیقات چغندر قند پروژه تحقیقاتی

پس از پایان فصل رشد در . به اجرا درآمد 96د آموزش شهید روحانی فرد کردکوی در آبان در واح” ارقام خارجی چغندر قند در مناطق کشت پاییزه 
 تیرماه سال جاری برداشت به صورت دستی انجام و برای تعیین میزان عیار قند نمونه های جمع آوری شده به موسسه تحقیقات چغندر قند ارسال

حدود )تن اعام شد که با توجه به مصرف کم آب  91با عنایت به گفتگو با دکتر صابری، متوسط عملکرد چغندر قندر در این پروژه را حدود  .شد
 .این میزان تولید با این حجم آب برای استان بسیار مناسب می باشد( متر مکعب 2000

 97 الکامپ خصصیت ازنمایشگاه گلستان آموزش و تحقیقات مركز همکاران بازدید
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گروهی از همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیران و نمایندگان شرکت های دانش بنیان مرکز رشد واحدهای 
 .های دیجیتال در گرگان بازدید کردندو دومین نمایشگاه رسانه 97فناور کشاورزی و منابع طبیعی گلستان ازنمایشگاه تخصصی الکامپ 

 

و  97روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هشتمین نمایشگاه تخصصی الکامپ به گزارش 
های دیجیتال که با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات و استاندار گلستان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی دومین نمایشگاه رسانه

با محوریت رایانه، الکترونیک،  97گلستان در گرگان افتتاح شد مورد اقبال و استقبال گروه های مختلف و متخصصان قرار گرفتنمایشگاه الکامپ استان 
 های مخابراتی، هوشمندسازی، دولت الکترونیک، استارت آپ ها و موبایل به همراه نخستین نمایشگاههای اداری، سیستمفناوری اطاعات، ماشین

زایی استان گذاری و اشتغالهای دیجیتال و همچنین اولین نمایشگاه تخصصی بانک، بیمه، بورس، سرمایهتخصصی چاپ، تبلیغات، مطبوعات و رسانه
 .برپا شد

تیر  22تا  19غرفه دایر شده و از  87هزار مترمربع وسعت و  2های دیجیتال در و دومین نمایشگاه رسانه 97هشتمین نمایشگاه تخصصی الکامپ 
 .پذیرای عاقمندان بود

 
 
 
 

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز واحدهاي و ها ایستگاه ها، بخش از تحقیقات سازمان فناوري و پژوهشی معاون بازدید
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مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  های مختلفدکتر رسول زارع معاون پژوهشی و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از بخش 
 .بازدید کرد 1397تیر  20منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ 

 

منابع طبیعی استان گلستان، در این برنامه که با حضور دکتر رسول به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
ضا زارع معاون پژوهشی و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر علیرضا قدس ولی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی، دکتر علیر

، ضمن خوش آمد به ایشان، گزارشی ها بخش ایسوبرگزار شد در ابتدا ر این مرکز هاییافته و همکاران بخش کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال
 .پژوهشی محققان بخش را ارائه داد آموزشی و از فعالیت ها، طرح ها و پروژه های

سازمان،  در ادامه اعضای هیات علمی و پژوهشگران بخش به ارایه نقطه نظرات و دیدگاه های فنی پرداختند و در ادامه معاون پژوهشی و فناوری
یاست ضمن بیان راههای توسعه و ارتقای بخش، رهنمودها و نقطه نظرات این حوزه را برای اصاح و ارتقای امور همکاران و بخش، را با توجه به س

 .های سازمان و موسسه مادر ارایه نمودند
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 گلستان آموزش و تحقیقات مركز باغی و زراعی تحقیقات بخش تحقیقاتی برونداد از تلویزیونی آموزشی برنامه تهیه

 

به همت دکترحسن مختارپور پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، برونداد 
 .تحقیقاتی این بخش در قالب یک برنامه آموزشی تلویزیونی به تصویر کشیده شد

 

امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، یک برنامه آموزشی تلویزیونی حاصل یافته به گزارش روابط عمومی و 
کشت نشایی محصوات زراعی روشی نوین برای کاهش مصرف آب، : های تحقیقاتی محقق بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز گلستان تحت عنوان

پژوهشگر “اصل به ثمر نشستن نتایج تحقیقات دکترحسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز و در این برنامه که ح. تهیه و ضبط شد
حوزه تخصصی کشت نشایی و مشاور معاون وزیر در امور مرتبط با طرح توسعه کشت نشایی، در زمینه کشت نشایی تهیه گردید “در ” مروج ارشد

در راستای تحقق ارایه آموزش های عمومی مورد نیاز کشاورزان خرد از طریق رسانه های جمعی و از مجموعه برنامه های : دکتر مختار پور گفت
کشت نشایی محصوات زراعی، روشی نوین برای کاهش مصرف : ترویجی با عنوان –اقتصاد مقاومتی، معاونت ترویج، اقدام به ساخت فیلم آموزشی 

 .آب نموده است
ذکور طی اباغی از سوی معاون ترویج سازمان به ایشان واگذار شده است و درهمین راستا تصویر برداری فیلم فوق در محل ایستگاه ساخت فیلم م

 .تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی عراقی محله گرگان انجام شد
مرکز تقیقات آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان  شایان ذکر است در تهیه این فیلم دکتر علیرضا کیانی استاد آبیاری ومعاونت پژوهش وفنآوری

 .گلستان ودکتر نوروزیه رییس بخش به زراعی موسسه تحقیقات پنبه کشور نیز همکاری داشتند
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 گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس با كشور آب و خاک تحقیقات موسسه معاون نشست

 

نشست مشترک دکتر هادی اسدی رحمانی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و دکتر ابوافضل فرجی 
 . در دفتر ریاست مرکز در گرگان برگزارشد 1397تیر  12رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در تاریخ 

 

ی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که مهندس مریم غزایی یان به گزارش روابط عموم
رییس بخش تحقیقات خاک و آب این مرکز به همراه دکتر محمد حسین ارزانش نیز حضور داشتند ضمن مروری بر برنامه ها و فعالیت های بخش، 

 .وژه ها و برنامه های پژوهشی، عمرانی و توسعه بخش و نقش حمایتی موسسه مادر گفتگو شددر خصوص توسعه طرح ها، پر
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گلستان آموزش و تحقیقات مركز مهندسی و فنی تحقیقات بخش تحقیقاتی برونداد از تلویزیونی خبري برنامه تهیه

 
مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی به همت دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و 

.به تصویر کشیده شد 97تیر  3استان گلستان، برونداد تحقیقاتی این بخش در قالب یک برنامه خبری تلویزیونی در تاریخ 

گلستان، یک برنامه خبری تلویزیونی حاصل یافته به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
در این برنامه که حاصل به ثمر نشستن نتایج . های تحقیقاتی محقق بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز گلستان تهیه و ضبط شد

درصدی در مصرف آب  40یی تحقیقات دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر مروج ارشد مرکز گلستان در زمینه حفظ رطوبت خاک و صرفه جو
وقتی گندم در : کشت حفاظتی سویا در بقایای گندم در مزرعه یکی از کشاورزان شهرستان کردکوی استان گلستان تهیه گردید دکتر اسدی گفت
رداشت می کنند دهه سوم خرداد برداشت می شود برخی کشاورزان برای کشت دوم که عمدتا سویا می باشد مبادرت به آتش زدن بقایای بعد از ب

د که این کار حاصلی جز خشک کردن خاک و از بین بردن میکرو اورگانیزم های خاک و آلودگی محیط زیست ندارد اما در این مزرعه شما می توانی
ه در اینجا کلش رطوبت خاک ناشی از بارش ها و اب آبیاری را ببینید زیرا زیر بقایای گیاهی ک را در حفظ( مالچ آلی)نقش بسزای بقایای گیاهی 

از به گندم می باشد رطوبت خاک به خاطر مصون بودن از تابش مستقیم آفتاب و نتیجتا تبخیر در امان مانده است و گیاه سویا تا دو هفته دیگر نی
ع شده است به این مزرعه که متعلق به یکی از کشاورزان متوسط منطقه شهرستان کردکوی در غرب استان گلستان واق. هیچگونه آبیاری ندارد

خرداد یعنی دو روز بعد از برداشت گندم با حفظ بقایای گیاهی با کارنده بی خاک ورز تولید داخل کشور  24مساحت دو هکتار بوده و در تاریخ 
  سویا کشت گردیده است
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كشور برتر محقق بعنوان گلستان كشاورزي آموزش و تحقیقات مركز مهندسی و فنی تحقیقات بخش پژوهشگر انتخاب افتخار

 
دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان 

 .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور انتخاب شد 1396بعنوان محقق برتر سال 

 

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در گردهمایی ساانه موسسه تحقیقات فنی
های پژوهشی و ترویجی محققان اساس ارزیابی فعالیت و مهندسی که در محل این موسسه در کرج برگزار شد، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی بر

های تابعه خود و طی فرآیندی و بر اساس مستندات و مدارک ارسالی، پژوهشگران این بخش را در کشور رصد و ارزیابی نمود و خوشبختانه و بخش
ت و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان دکتر محمد اسماعیل اسدی عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقا

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، به عنوان پژوهشگر ” آبیاری- حوزه تخصصی کشاورزی حفاظتی “در ” پژوهشگر مروج ارشد“گلستان و 
 .برتر کشوری انتخاب و مورد قدردانی و تشویق قرار گرفت

 :سی رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تنظیم و امضا شده، آمده استدر بخشی از این لوح سپاس که از سوی دکتر عبا

 ضو محترم هیات علمی موسسه در بخش تحقیقات فنی ومهندسی استان گلستانع-جناب آقای دکتر محمد اسماعیل اسدی

سسه ، جنابعالی به دلیل اقدامات ارزنده و شاخص باسام ،احتراما ،براساس ارزیابی های صورت گرفته از عملکرد وفعالیت های علمی ، همکاران مو
بدینوسیله مراتب سپاس وقدر دانی خود را به خاطر .انتخاب گرده اید« ترویج»در حوزه96در حوزه فعالیت های ترویجی ، به عنوان محقق برتر سال 

 م می داردتاش وپیگیری های صادقانه ودلسوزانه در ارتقاءاثر بخشی فعالیت های ترویجی موسسه اعا

ایران را از درگاه ایزد منان دوام عزت وسامت، تداوم حضور وتاثیر آن بزرگوار در راستای دستیابی به اهداف علمی وتوسعه پایدار جمهوری اسامی 
 .مسلت می نمایم

 رییس موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی -فریبرز عباسی

به ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همکاری های روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم 
 .ایشان بهره مند باشد

 
 

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز ”روغنی دانه“ مجله كشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات سازمان انتشارات شوراي در
 گرفت قرار بررسی مورد
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نشست شورای انتشارات سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به ریاست دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری سازمان یکصد و سیزدهمین 
ن، و با حضور دکتر فرازمند دبیر شورا و رئیس مرکز فناوری اطاعات و اطاع رسانی، دکتر پور کاظمی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیاتی ایرا

دفتر امور پژوهشی، دکتر سرافرازی دبیر کمیته نانو وزارت جهاد کشاورزی، و تعدادی از اعضاء شورا و تعدادی از معاونان  دکتر دانشیان مدیرکل
 .پژوهشی موسسه ها و مراکز تحقیقاتی تشکیل گردید

 

جلسه خاصه اطاعات چهار عنوان به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این 
به ” گیاهان علوفه ای“مجله : عناوین این مجله ها شامل. مجله ترویجی که عناوین آنها قبا به تصویب رسیده بود ارائه و مورد تبادل نظر قرار گرفت

است مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع به درخو” دانه روغنی“درخواست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، مجله 
به درخواست ” ماهیان خاویاری“به درخواست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین و مجله ” انگور”طبیعی استان گلستان، مجله

 .موسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری مورد بررسی قرارگرفت

 استانی تابعه مراكز هاي بخش رؤساي گردهمایی در گلستان آموزش و تحقیقات مركز مهندسی و فنی تحقیقات بخش رئیس حضور
 موسسه

پانزدهمین گردهمایی ساانه اعضای هیات علمی و محققان ستاد و رؤسای بخش های فنی و مهندسی مراکز تابعه استانی موسسه تحقیقات فنی و 
با حضور دکتر زند معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، 1397و برنامه ریزی برای سال 1396ال مهندسی کشاورزی با هدف ارائه و ارزیابی عملکرد س

وزیر در امور باغبانی، مهندس مهرفرد قائم مقام  آموزش و ترویج کشاورزی، مهندس اکبری معاون وزیر در امور آب و خاک، مهندس طهماسبی معاون
ز توسعه مکانیزاسیون، جمعی از روسای موسسات تحقیقاتی، مدعوین و اعضای هیات علمی و محققان وزیر در امور بازرگانی، دکتر عباسی رئیس مرک

 .برگزار شد 97خرداد  31و  30ستاد مؤسسه و رؤسای مراکز تابعه استانی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 

 

ئیس به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این گردهمایی دکتر جال محمدزاده ر
بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان عملکرد و دستاوردهای شاخص بخش 

 .و برنامه ها و رویکردهای آتی بخش را تشریح نمودند 1396در سال 
 

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز در افطار ضیافت مراسم برگزاري
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 .برگزار شد1397خرداد ماه  21مراسم ضیافت افطار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در تاریخ 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این مراسم معنوی با همراهی و همدلی و 
 . ماه مبارک رمضان در محل سالن ورزش انجام شد 27دها و ایستگاه های مختلف مرکز، همزمان با شب حضور همکاران بخش ها، واح

 سویا خصوص در گلستان آموزش و تحقیقات مركز رییس تلویزیونی مصاحبه

 

طبیعی گلستان در خصوص مسائل مصاحبه سیمای جمهوری اسامی ایران با دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
 .مربوط به سویا و دستاوردهای پژوهشی در این زمینه انجام شد

 

انجام  1397خرداد  21به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این گفتگو که در 
 شد دکتر فرجی رییس مرکز در خصوص برنامه ها، فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشی و آموزشی همکاران شریف مجموعه در زمینه دانه های روغنی،

 .ویژه در موضوع عارضه عدم غاف بندی سویا با خبرنگار این رسانه مصاحبه نمود به

 و فنی تحقیقات بخش پژوهشگر همت به آب مصرف بهینه مدیریت ترویجی الگویی طرح از تلویزیونی برنامه ساخت
 گلستان آموزش و تحقیقات مركز مهندسی
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به همت دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر مروج ارشد کشور و عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و 
 97خرداد  9آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برنامه تلویزیونی از طرح الگویی ترویجی مدیریت بهینه مصرف آب در تاریخ چهارشنبه 

 .تهیه شد

 

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد اسماعیل اسدی عضو هیات علمی
ی و پژوهشگر مروج ارشد بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز گلستان در تهیه و ضبط یک برنامه تلویزیونی سراسری از طرح الگوی

این طرح که توسط دکتر اسدی و با همکاری . مدیریت بهینه مصرف آب در مزرعه یکی از کشاورزان شهرستان علی آباد استان گلستان شرکت نمود
در سطح یک هکتار از مزرعه یکی از کشاورزان شهرستان علی آباد  1396شرکت تولیدی آسایش آذربایجان طراحی و به اجرا در آمده در پاییز سال 

کیلومتری شرق شهرستان گرگان مرکز استان گلستان سامانه آبیاری قطره ای نواری توام با استفاده از مالچ پاستیکی در کشت توت  40اقع در و
آب  فرنگی و سبزی و صیفی جات از قبیل بادمجان، گوجه فرنگی و فلفل استفاده شده است تا به کشاورزان دیگر نشان داده شود که میتوان با نصف

 .موجود در مزرعه میتوان همین مقدار تولیدات کشاورزی را داشته باشند

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز هاي ایستگاه از تحقیقات سازمان سازي مستند و حقوقی دفتر مسول بازدید

 

ازایستگاه های  کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  ول مستند سازیئمهندس ناظری مسول دفتر حقوقی و مهندس بیگی مس
 .بازدید نمودند  وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تحقیقاتی

 

مهندس کامران  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که به همراه
تحقیقاتی دلند،عطاآباد، شوری، گرگان، چالکی، ورسن و واحد آموزشی شهید روحانی فرد کرد  مسول حقوقی مرکز، مسوان ایستگاه هایکاظمی 
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از طرح های و پروژه های در دست اجرا بازدید بعمل  پروژه شهرک سامت، و گروهی از محققان و کارشناسان ایستگاه ها انجام شد در راستای کوی
 .یحات ازم از سوی مسوان ایستگاه ها ارایه شدآمد و توض

 كشاورزي تحقیقات ایستگاه هاي پروژه از دیم مؤسسه غات بخش رئیس و كشور گندم طرح مجري معاون بازدید
 گنبدكاووس

 

کشور از پروژه ها و مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم  دکتر روستایی رئیس بخش غات و مهندس سهراب سهرابی معاون مجری طرح گندم کشور
آزمایشات گندم و جو دیم و بذور پرورشی و تکثیری کشت شده در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش 

 .بازدید نمودند 1397خرداد  3در تاریخ   کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

 

کز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مر
دکتر مختارپور و دکتر سوقی محققان مرکز و مهندس کریمی از  در این برنامه که به همراه: تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت

ان و کارشناسان ایستگاه انجام شد از طرح های و پروژه های در دست اجرا بازدید بعمل آمد زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و گروهیی از محقق
 .و توضیحات ازم از سوی محققان ارایه شد

 
 یافته خاتمه تحقیقاتی هاي پروژه همایش در گلستان آموزش و تحقیقات مركز طبیعی منابع تحقیقات بخش پژوهشگران حضور

 

به منظور  97/2/25شنبه های تحقیقاتی خاتمه یافته مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در روز سههمایش دفاع از طرحیکصد و سی و ششمین 
انی ارائه آخرین دستاوردهای علمی و یافته های کاربردی طرح های موجود با حضور تعدادی از اعضای هیات علمی و کارشناسان موسسه و مراکز است

 .سراسر کشور در سالن اجتماعات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور برگزار شد
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حقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دگتر سید علی حسینی رییس بخش تحقیقات به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز ت
 :پروژه تحقیقاتی زیر از سوی همکاران این مرکز دفاع گردید 7در این برنامه : منابع طبیعی در این خصوص گفت

 استان گلستان -ی کشورارزیابی جمعیت های مهمترین پهن برگان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلف رویش.1
 Astragalus onobrychis) گونه: مطالعه موردی ) استان گلستان  –بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی  .2

 Astragalus rawlinsianus) گونه: مطالعه موردی  )استان گلستان –بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی  .3

 Astragalus sumbari) گونه: مطالعه موردی ) استان گلستان  –بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی  .4

 و نعنا فلفلی Thymus vulgaris ، آویشن Origanum vulgare  ،O. majorana بررسی امکان کشت گونه های دارویی مرزنجوش .5

Mentha piperita در منطقه گرگان 
بررسی روشهای کشت و استقرار پهن برگان علفی دائمی  .7ی جمعیت های مهمترین کندمیان علوفه ای چند ساله در مناطق مختلفارزیاب .6
 Hedysarum wrightianum) گونه: مطالعه موردی ) استان گلستان  –

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اردبیل استان در تات سازمان یک منطقه عمومی روابط مسووان سالجاري جلسه دومین برگزاري

 

مسووان روابط عمومی موسسات، پژوهشکده ها و مراکز استانی منطقه یک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  1397در دومین جلسه سال 
 .ضمن بررسی برنامه های سال جاری روابط عمومی های تابعه، بر حضور شایسته و فعال اعضای این گروه تاکید شد

 

مسئوان روابط عمومی 1397به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دومین جلسه هماهنگی سال 
 .در شهر سرعین برگزار شد 1397اردیبهشت  25منطقه یک سازمان،

ی مسول روابط عمومی موسسه تحقیقات پنبه کشور در این جلسه که با هدف تبیین برنامه ریزی سالجاری انجام شد، ابتدا مهندس احمد دیه ج
ضمن خوش آمد به حاضران و شادباش مقام های کسب شده از سوی روابط عمومی های منطقه یک، گزارشی از برنامه های انجام شده در سالجاری 

د و برنامه های پیش رو را تقدیم حاضران در استان گلستان انجام ش 97از جمله نشستی که در حاشیه گردهمایی محققان معین منطقه در فروردین 
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در ادامه  .نمود و درادامه با توجه به ضرورت حضور شایسته موسسات، مراکز و پژوهشکده های منطقه در سالجاری پیشنهادات خود را اریه نمود
ای سال پیش مسوان این منطقه، مهندس محمدحسن پناه مسول روابط عمومی این مرکز و دبیر روابط عمومی منطقه، ضمن خدا قوت برنامه ه

ایشان همچنین ضمن خوش آمد به همکارانی که به تازگی به این کسوت نائل شده اند و شرح برخی برنامه های سال . سخنان خود را ارایه نمود
م افزایی در این حوزه ارزشمند، گذشته و همت شایسته ای که همکاران فعال این گروه داشته اند از گروه حاضر درخواست نمود تا با ترجمان عملی ه

 .نمایش شایسته ای از دستاوردهای خیر و با ارزش این خانواده بزرگ داشته باشند
 دبیر روابط عمومی منطقه همچنین با اشاره به دستاوردهای حضور مسوان روابط عمومی منطقه در برنامه های متنوع و کسب افتخارات نخست را

وان روابط عمومی خواست ضمن هماهنگی با مدیران مجموعه های خود و آمادگی برای نمایشگاه و برنامه های به گروه شادباش گفت و از مس
در بخش  .پیش بینی شده با دست پر و برنامه ریزی مناسب حضور داشته باشند 97مشترک، در نشست ها و جلسات و برنامه هایی که برای سال 

ره روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، با تقدیر از تاش هایی که در سال گذشته بعدی برنامه مهندس ژاله فدائی رییس ادا
تر از سوی روابط عمومی منطقه به انجام رسید در سخنانی از حاضران درخواست نمود تا با توجه به سیاست سازمان مبنی بر نمایش شایسته و بیش

 .سازمان، در برنامه های امسال به شکل فعال حضور داشته باشنددستاوردها، توانمندی ها و برنامه های 
های سپس دکتر ذاکری مسول روابط عمومی منطقه با اشاره به سابقه خوب این گروه اعام نمود که در سالجاری با لگو گیری از این منطقه، گروه 

 .عمومی ابتدا در سطح مناطق پیگیری و ارزیابی می شودروابط عمومی سایر مناطق شکل خواهد گرفت و پس آز آن برنامه روابط 

بیان نمودند و در  …در ادامه مسوان روابط عمومی منطقه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در حوزه های مختلف، دیدگاه ها، موانع پیش روی و 
 .انتها مهندس فدایی رییس اداره روابط سازمان قول پیگیری و اصاح موانع را دادند

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 گلستان استان عمومی روابط مدیران آموزشی كارگاه و همایش هشتمین برگزاري

http://www.ganrrc.org.ir/web/wp-content/uploads/2018/05/DSC4654.jpg
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هشتمین همایش و کارگاه آموزشی مدیران روابط عمومی دستگاه های علمی آموزشی و اجرایی استان، شنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه در سالن 
 .گرگان برگزار شدشهید مطهری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر حسینعلی افخمی عضو هیأت علمی 
ط عمومی یکی رواب: دانشگاه عامه طباطبایی در این همایش در خصوص مدیریت و برنامه ریزی راهبردی روابط عمومی مطالبی را بیان کرد و گفت

ی، از اعمال مدیریت است که مدیریت با کمک آنها می تواند فضای عمومی را بسنجد و براساس افکار عمومی و با در نظر گرفتن طرح های باادست
 .برنامه ارتباطی سازمان را تبیین نماید

 .روابط عمومی موفق استمدیریت فرهنگی و مدیریت تکنولوژی از ازمه های یک : دکتر حسینعلی افخمی افزود
 .از دیگر مولفه های روابط عمومی موفق است …استفاده از ابزارها و فنون ارتباطی و هماهنگی و برقراری ارتباطات و: وی بیان کرد

 .سخنانی بیان کرد …وی در ادامه درباره موضوعات پیام سازی، ارزشیابی، توجه به بودجه سازمان، تحلیل موقعیت و
کار روابط عمومی در جامعه به وجود آمدن روحیه اعتماد در جامعه است و یک روابط عمومی می بایست برنامه ریزی داشته : دکتر افخمی تاکید کرد

 .باشد تا بتواند از کارهای پراکنده جلوگیری نماید

 موضوعات و تجارت بازوان ها رسانه و ها یعموم روابط”استان عمومی روابط مدیران همایش در گلستان استاندار
 ”هستند اقتصادي

 

حوزه روابط عمومی و رسانه نیز دارای ظرفیت : استاندار گلستان با بیان این که کار رسانه و روابط عمومی تنها در حد تولید خبر نیست، اظهار کرد
 .موضوعات اقتصادی باشندآنها می توانند بازوهای اصلی تجارت و .های باایی هستند
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 1397اریبهشت  29به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر سید مناف هاشمی 
در هشتمین همایش و کارگاه روابط عمومی های دستگاه های علمی، آموزشی و اجرایی استان ضمن گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی با 

این حوزه ها دارای ظرفیت های هستند که در : حوزه زنان، جوانان، رسانه و روابط عمومی دارای ظرفیت های زیادی است، اظهارکرد 3بیان اینکه 
 .تور کار خود قرار داده ایمدس

درصد جامعه را تشکیل  50در حوزه بانوان نیز به رغم اینکه . جوانان در کل کشور مظلوم واقع شده اند و خیلی به آنان اعتماد نشده است: وی افزود
با : عه فعالیت های اقتصادی خاطرنشان کردوی با اشاره به عزم استان در جهت توس .می دهند اما نتوانسته اند به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنند

، توجه به اینکه در استان بر روی مباحث اقتصادی و حرکت به این سمت تأکید شده است، می توانیم از ظرفیت حوزه های مختلفی که برشمرده شد
اتصال بین مردم و مسئولین بوده و موجب روابط عمومی ها و رسانه ها حلقه : دکتر هاشمی گفت .استفاده کنیم و توفیقات خود را افزایش دهیم

ما به تنهایی نمی توانیم در مسیر توسعه حرکت کنیم و توفیق : وی با تأکید بر نقش رسانه ها در توسعه استان افزود .پیوست با مدیران می شوند
 .مراکز رسانه در دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گیرندروابط عمومی ها موتور محرک دستگاه های اجرایی هستند و باید به عنوان . داشته باشیم

برای رسیدن به توسعه، جامعه نیاز به امید و نشاط دارد و روابط عمومی : استاندار گلستان با بیان اینکه جامعه نیاز به امید و نشاط دارد، اظهار کرد
 .ها می توانند این نشاط عمومی را در جامعه ایجاد کنند

خبرنگاران در دنیا بسیاری از پروژه های اینحل را حل کرده اند و رسانه ها : ه به نقش خبرنگاران و رسانه ها در تسهیل امر توسعه گفتوی با اشار
ات ما معتقد به کار کردن در ادار: دکتر هاشمی، آموزش را نیاز اصلی رسانه و روابط عمومی ها برشمرد و افزود .هم نقش زیادی در توسعه داشته اند

 .شیشه ای هستیم اما به اخبار صحیح و صادقانه هم تأکید داریم
دولت انتقاد پذیر است اما تخریب با انتقاد دارای تفاوت است و تخریب یکسره هم توسعه ایجاد : وی در ادامه با اشاره به نقدپذیری دولت اظهار کرد

 .خطر کردیم؛ در منافع ملی نباید ساز تخریب بزنیم کشتی انقاب متعلق به جناح خاصی نیست و هرجا که احساس. نمی کند
رسانه ها می توانند نقش مطالبه گری  :استاندار گلستان با بیان اینکه مطالبات در جامعه باید افزایش پیدا کند، به نقش رسانه ها اشاره کرد و گفت

اگر رسانه ها در کنار روابط عمومی ها نقش مطالبه گری خود را . در برخی موضوعات کان استان از جمله راه آهن، آشوراده و غیره داشته باشند
وی با بیان اینکه روابط عمومی ها و رسانه ها مسئولیت خطیری  .داشته باشند، مدیران نیز حرکت خود را سریعتر و با شتاب بیشتری دنبال می کنند

ن در کنار هم به خوبی فعالیت می کنند که نیروهای جوان و باانگیزه روابط عمومی جزو جاهایی است که مردان و زنا: برعهده دارند، عنوان کرد
 .هستند

این کار موجب می شود دولت و مجلس نسبت به : دکتر سید مناف هاشمی، برجسته سازی چالش ها را از وظایف رسانه ها برشمرد و عنوان کرد
رسانه . سال همچنان استاندارد نیست و حتی فاقد روشنایی هستند 20برای نمونه آزادراه های استان بعد از . موضوعات استان توجه بیشتری کنند

در : وی با بیان اینکه همه دستگاه ها باید برای رسیدن استان به توسعه فعال شوند، گفت .ها می توانند در این زمینه نقش اساسی ایفا کنند
موضوعاتی همچون افزایش مراکز خرید گندم و سیلوها و راهکارهای کاهش تصادفات، زمینه سازی برای . تادغیراینصورت اتفاق خاصی نخواهد اف

 .اجرای پروژه های بزرگ گردشگری و پررنگ کردن نقش بخش خصوصی از مسئولیت هایی است که برعهده روابط عمومی ها و رسانه ها قرار دارد
برخی ادارات و دستگاه های اجرایی خوب کار می : نفت، مالیات و منابع دولتی نمی توان به توسعه رسید، افزوداستاندار گلستان با بیان اینکه با پول 

: وی گفت .دارند کنند که باید فعالیت ها و اقدامات خود را به مردم عرضه کنند و اداراتی هم که خنثی هستند، باید رسانه ها آنها را به حرکت وا
به روابط عمومی اعتقاد ندارند برای اینست که شناخت درستی از این حوزه نداشته و یا از کمکی که روابط عمومی می  دلیل اینکه برخی مدیران

 .تواند به مجموعه داشته باشد، مطلع نیستند
پیرامون موضوع مدیریت و برنامه کارگاه آموزشی با حضور دکتر افخمی عضوهیات علمی دانشگاه عامه طباطبایی ,ازم به ذکر است در این هماش

 .ریزی راهبردی در روابط عمومی برگزار شد
 
 
 
 
 

 گنبدكاووس كشاورزي تحقیقات ایستگاه دیم جو و گندم هاي پروژه از كشور دیم مؤسسه محققان بازدید
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سه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از دکتر رحمت اه کریمی زاده محقق گندم دیم و دکتر بهروز واعظی محقق جو دیم محققان بخش غات مؤس
و پروژه ها و آزمایشات گندم و جو دیم و بذور پرورشی و تکثیری کشت شده در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات 

 .آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند

 

الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه به گزارش روابط عمومی و امور بین 
در این برنامه پس ازاسکر دادن به کرتها و تیمارهای آزمایشی موجود در ایستکاه جهت رویت : تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت

 .به صورت میدانی در معیت محققین ایستگاه از منطقه بازدید به عمل آوردندترویجی  -مزارع زارعان و طرح های تحقیقی

 
 و موسسات مجموع دوم مقام و پیاپی سال سومین براي آموزش و تحقیقات مراكز عمومی روابط نخست مقام كسب افتخار

 گلستان طبیعی منابع و كشاورزي آموزش و تحقیقات مركز براي 1395 سال مراكز
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ان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برای سومین سال پیاپی افتخار کسب مقام نخست و برتر روابط عمومی را در می
روابط عمومی های مراکز تحقیقات و آموزش سراسر کشور و مقام دوم مجموع موسسات و مراکز و پژوهشکده های سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج 

 .به دست آورد 1395ورزی را در سال کشا

 

خبرنویسی در “به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در افتتاحیه کارگاه آموزشی 
از روابط عمومی های برتر موسسه های تحقیقاتی و مراکز استانی تابعه سازمان تحقیقات آموزش و ” رسانه های الکترونیک و شبکه های اجتماعی

 .رویج کشاورزی تقدیر شدت
و به همت روابط عمومی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ویژه مسئوان ” روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی“در این برنامه که در آستانه 

اردیبهشت سال جاری در مرکز  25و  24روابط عمومی موسسه های تحقیقاتی، پژوهشگاه و پژوهشکده ها و مراکز ملی و استانی تابعه سازمان 
: شامل  1395ای روابط عمومی های تابعه سازمان براساس عملکرد سال تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی اردبیل برگزار شد برترین ه

 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی رتبه اول، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و استان تهران رتبه دوم،
، غرفه مرکز 1396اب برترین غرفه نمایشگاه خانه کشاورز در سال همچنین در انتخ. رتبه سوم انتخاب گردید( ره)مرکز آموزش عالی امام خمینی

رتبه اول، غرفه مرکز تحقیقات ابریشم رتبه دوم و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان تهران حائز رتبه سوم قرار ( ره)آموزش عالی امام خمینی
 .یافت نمودگرفتند و مهندس محمد حسن پناه مسول روابط عمومی مرکز لوح مرکز را در

 ”اجتماعی هاي شبکه و الکترونیک هاي رسانه در خبرنویسی“ آموزشی كارگاه در مركز عمومی روابط مسول حضور

 

به همت روابط عمومی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی کارگاه آموزشی با موضوع ” روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی“در آستانه 
 24ویژه مسئوان روابط عمومی موسسه های تحقیقاتی و مراکز استانی تابعه سازمان ” خبرنویسی در رسانه های الکترونیک و شبکه های اجتماعی“
اورزی ومنابع طبیعی اردبیل برگزار شد و مهندس محمد حسن پناه مسول روابط عمومی اردیبهشت سال جاری در مرکز تحقیقات و آموزش کش 25و 

 .مرکز نیز در این آیین حضور یافت

 

ر به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در افتتاحیه این کارگاه آموزشی با حضو
ابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل، دکتر حسین کربائی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع مهندس صحرایی رئیس رو

ای طبیعی استان اردبیل و مهندس ژاله فدایی رئیس روابط عمومی ستاد سازمان از برترین های روابط عمومی های تابعه سازمان و همچنین غرفه ه
 .تقدیر شد 1396خانه کشاورز سال برتر در برگزاری نمایشگاه 

و تشکر ” ارتباطات و روابط عمومی” مهندس ژاله فدایی رئیس روابط عمومی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ضمن تبریک روز جهانی 
دوره آموزشی با : آموزشی بیان داشتاز دکتر کربایی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل بابت میزبانی این کارگاه 

با هدف ارتقای مهارت های خبر نویسی همکاران فعال ما در این حوزه در سطح ” خبرنویسی در رسانه های الکترونیک و شبکه های اجتماعی“عنوان 
وی . د انتقاد قرار می گیرد، برطرف نماییممراکز و موسسه های تحقیقاتی برگزار شده است که امیدواریم بتوانیم نقایص و کمبودهایی را که گاها مور
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تشار پیام هم چنین با تشکر از دکتر زند معاون وزیر و رئیس سازمان در توجه به ارتقای جایگاه روابط عمومی، رسالت همکاران روابط عمومی را در ان
دکتر  .بر لزوم تقویت مهارت های حرفه ای تاکید کرد ها و دستاوردهای بدنه اجرایی سازمان بزرگ تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یادآور شد و

کربایی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل ضمن قدردانی از تاش های مسئوان روابط عمومی سازمان تحقیقات 
روابط عمومی هر سازمان و نهادی، به عنوان : شتآموزش و ترویج کشاورزی، فعالیت آنان را در انعکاس دستاوردهای سازمان مهم دانست و بیان دا

 جایگاهی استراتژیک در اطاع رسانی فعالیت های آن، نقش محوری بر عهده دارد که خوشبختانه جایگاه روابط عمومی سازمان تحقیقات آموزش و
ازم می دانم از توجهات ایشان در این زمینه  ترویج کشاورزی از سوی رئیس محترم سازمان جناب آقای دکتر زند مورد توجه ویژه است که بر خود

 .قدردانی کنم
این : وی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی را از حیث دربرگیری فراوانی مخاطبان فرهیخته دارای جایگاهی بی نظیر خواند و بیان داشت

اعضای هیأت علمی و نیروی انسانی در مراکز استانی و موسسه  سازمان در زمینه ارتباطات سازمانی جزو سازمان های استثنایی است که با داشتن
 های تحقیقاتی سراسر کشور و به ویژه در ارتباط با جامعه کشاورزان، در شمار پر مخاطب ترین سازمان های کشور است و این مهم، نقش روابط

دکتر کربایی با ارائه آماری از اخبار تولیدی روابط عمومی مرکز . عمومی ها را در برقراری ارتباط موثر درون و برون سازمانی قابل توجه می سازد
با تاش های : تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل، این مرکز را در راستای انجام وظایف سازمانی خود موفق ارزیابی کرد و بیان داشت

خبار پیشرفت چشمگیری داشته است که ازم است از ایشان و همکارانشان مدیر روابط عمومی این مرکز ، اطاع رسانی به ویژه در حوزه تولید ا
هم چنین این مرکز توانسته است در زمینه آموزش و ترویج کشاورزی بین مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی سطح کشور مقام اول . قدردانی نمایم
 .را کسب کند

ن اردبیل ضمن تبریک فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان و روز جهانی ارتباطات، مهندس صحرایی رئیس روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استا
سال گذشته سطح کیفی و کمی فعالیت  5طی : با ارائه آماری به فعالیت های روابط عمومی این سازمان در دولت تدبیر و امید اشاره داشت و افزود

 4200مگیری در مقایسه با گذشته، داشته است که در این بین می توان به تولید های روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل، رشد چش
وی با تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه روابط عمومی ها در . خبر مربوط به تحقیقات بوده است 850خبر و انتشار آن در سطح وسیع اشاره کرد که تنها 

مدیری که رسانه مدار باشد و بصیرت رسانه ای داشته باشد گام به : اجرایی بیان داشتدستگاه های اجرایی و کسب بصیرت رسانه ای برای مدیران 
گام فعالیت های خود را رسانه ای می کند و در جهت شناخت و تقویت ارتباطات برون و درون سازمانی خود می کوشد و این وظیفه تا بدان جا 

مهندس . رقراری تعامات سازنده به عنوان یک هنر دانسته و بر نقش آن تاکید دارنداهمیت دارد که مقام معظم رهبری روابط عمومی را از حیث ب
شی موجب صحرایی هم چنین فعاان روابط عمومی را به عنوان طایه داران حوزه اطاع رسانی نام برد و ابراز امیدواری کرد برگزاری این دوره آموز

در ادامه مدرس  .یقات آموزش وترویج کشاورزی در زمینه ترویج کشاورزی دانش بنیان شودارتقای مهارت های همکاران روابط عمومی سازمان تحق
در ادامه کارگاه های آموزشی روابط عمومی که طی سال های : دوره دکتر محمود ذاکری استاد دانشگاه و کارشناس رسانه طی سخنانی بیان داشت

مهمترین موضوع ها در روابط عمومی به شمار می آید و ازم است که همکاران ما در روابط عمومی گذشته برگزار شد مساله خبرنویسی یکی از 
ای بی نسبت به تهیه و تنظیم خبر ، اطاعات ازم را داشته باشند چون یکی از انتقادهای شدیدی که به روابط عمومی ها گرفته می شود تهیه خبره

دکتر ذاکری . رغم تاشها که می کنند ازم است در تولید اخبار خود استانداردهای ازم را در نظر بگیرند کیفیت است و ما شاهدیم که همکاران ما به
دائل تهیه این نوع خبر ها چند مورد می تواند باشد، ممکن است مسوول روابط عمومی ما نتواند به صورت مستقل خبرتهیه کند ممکن : ابراز داشت

بخواهند مطابق سلیقه خود تنظیم کنند و خبر را دچار آسیب کرده و مطالب را بیش از حد کوتاه نمایند، در نتیجه است بعضی از مدیران مطلبی را 
این موارد را در کارگاه های آموزشی گذشته توضیح دادیم اما در کارگاهی که امروز : وی بیان داشت .خبر را از ارزش و اعتبارش ساقط می کنند

نشان می دهد که بین خبر روزنامه ای با خبری که برای ” خبرنویسی در رسانه های الکترونیک و شبکه های اجتماعی“برگزار شده است با عنوان 
ما در این کارگاه به تشریح و آنالیز خبر می پردازیم و وجوه تمایز خبرالکترونیک را با . سایت های الکترونیکی تهیه می شود تفاوت زیادی وجود دارد

مدرس . وضیح می دهیم و کاربرد واژه گزینی در خبر را مطرح می کنیم و به ویژگی های شخصیتی برای کسب خبر می پردازیم خبر روزنامه ای ت
ما امروز تفاوت خبرهایی که در سایت های الکترونیکی زده می شود با سایت های خبرگزاری را به طور مشروح بیان می کنیم و : دوره اظهار داشت

 . مکاران از این کارگاه نتیجه مثبت و خوبی را بدست آورند و شاهد تولید خبرهای مناسب و خوبی در سایت سازمان باشیمامیدوار هستیم که ه
، ”تشریح و آنالیز ماهیت خبر“ازم به یادآوری است مسووان روابط عمومی ها طی گذراندن این دوره دو روزه در استان اردبیل مطالبی با موضوع 

وجوه تمایز خبر سایت های اطاع رسانی با سایت های “، ”لیدنویسی و نقش آن در کیفیت خبر“، ” ی علمی، آموزشی و ترویجیتیترنویسی خبرها“
 .را دریافت داشتند و با انجام آزمون پایانی، گواهی پایان دوره خود را اخذ نمودند” کاربرد واژه گزینی در خبر“و ” خبرگزاری
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 گلستان استان هاي جنگل از آلمانی محققان گروه بازدید

 

بین کشور جمهوری اسامی ایران و آلمان، یک ( هابخش ساپروکسیلیک)های راش هیرکانی زیستی در جنگلدر ادامه اجرای پروژه بین المللی تنوع 
 .از جنگل های استان گلستان بازدید نمودند 10/2/97نفره از محققان کشور آلمان در تاریخ  6گروه محقق 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دگتر سید علی حسینی رییس بخش تحقیقات 
پروژه پروفسور مولر، در معیت دکتر فراشیانی در این برنامه با مدیریت آقای سیمون تورن، دستیار مجری مسئول : منابع طبیعی در این خصوص گفت

ای از فون حشرات ساپروکسیلیک با هماهنگی قبلی در جنگل رئیس بخش حفاظت و حمایت موسسه تحقیقات جنگل ها جهت نمونه برداری دوره
 .ن برنامه حضور داشتهای شصت کا گرگان اقدام به نمونه گیری کردند و مهندس اسداله کریمی دوست پژوهشگر این بخش نیز در ای

 گرگان محله عراقی تحقیقات ایستگاه پژوهشی دستاوردهاي و ها طرح گنجینه از بذر اصاح موسسه پاتولوژي واحد محققان بازدید

http://www.ganrrc.org.ir/web/wp-content/uploads/2018/05/IMG_2018053.jpg
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از پروژه، دستاوردها  1397اردیبهشت ماه  25-23محققان برجسته واحد پاتولوژی بخش غات موسسه تحقیقات اصاح و تهیه نهال و بذر در تاریخ 
ید وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازد( گرگان)های تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله و طرح

 .به عمل آورند

 

ی به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای توانمند سازی، آموزش، ارتقا
ش ی بخسطح علمی و انتقال تجربیات و بازدید علمی از فعالیت های پژوهشی در رابطه با بیماری های غات، سه تن از محققان برجسته واحد پاتولوژ

کرج بنام های دکتر ملیحی پور، دکتر روح پرور و دکتر دادرضائی در ایستگاه حضور یافته و از  –غات موسسه تحقیقات اصاح و تهیه نهال و بذر 
رابطه با در ( مجری دکتر محمدعلی دهقان) پروژه های تحقیقاتی گندم و جو آبی و بخصوص پروژه های تحقیقاتی در رابطه با بیماری های غات 

ارزیابی بیماریهای فوزاریوم سنبله گندم، بیماری زنگ قهوه ای گندم و جو، بیماری سپتوریوز برگ گندم و سفیدک پودری گندم و جو بازدید نموده و 
ی تحقیقاتی در های ازم را در طی سه روز انجام داده و در پایان از حسن انجام پروژه های تحقیقاتی، دقت و کیفیت طرح ها و وسعت پروژه ها

 .استان تقدیر و تشکر کردند

 گنبدكاووس كشاورزي تحقیقات ایستگاه از بذر اصاح موسسه كشور شمال اقلیم جو و گندم مسئوان بازدید

 

بذر دکتر منوچهر خدارحمی مسئول گندم اقلیم شمال کشور و دکتر علی براتی مسئول جو شمال کشور در موسسه تحقیقات اصاح و تهیه نهال و 
قات و کشور از پروژه ها، آزمایشات، ارقام و این های تکثیری گندم و جو کاشته شده ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقی

 .آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند

 

کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش 
در این برنامه پس از رویت مواد ژنتیکی موجود ایستگاه گنبد جهت بررسی ارقام و این های : تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت
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زارع کشاورزان منطقه بازدید کرده و با اعام رضایت از وضعیت موجود امیدبخش گندم و جو در مزارع زارعان از مناطق مختلف شهرستان گنبد و م
 .مزارع، از زحمات محققان و کارشناسان مربوط قدردانی نمودند

 
 سیمیت-ایران مشترک پروژه حفاظتی كشاورزي اندیشی هم نشست در گلستان وآموزش تحقیقات مركز ارشد محقق سخنرانی

 

مرکز تحقیقات بین )سیمیت  -برای طراحی و برنامه ریزی و تدوین برنامه کاری بخش کشاورزی حفاظتی پروژه ایرانبه منظور بحث و تبادل نظر 
نفره در  50به مدت سه روز در محل سالن  1397اردیبهشت ماه  24لغایت  22، نشستی از تاریخ (CIMMYT المللی گندم و ذرت موسوم به

 .ات اصاح و تهیه نهال و بذر در کرج برگزار شدمجموعه سالن های همایش های موسسه تحقیق

یت به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست محققان برجسته ای از سیم
کز سیمیت و نیز محققان ایرانی مرتبط با پروژه همراه از کشورهای سویس، استرالیا و هندوستان همراه دکتر ماهش کمار گاتاا آگرونومیست ارشد مر

طی این پروژه مشترک بین ایران و . دکتر محمد رضا جال کمالی به نژادگر گندم و رییس دفتر مرکز بین المللی سیمیت در ایران شرکت داشتند
در ابتدای نشست دکتر  .افزایش یابد 2022-23تا سال درصد  25و در اراضی دیم  35سیمیت قرار است بهره وری گندم کشور ایران در اراضی آبی 

پروژه مشترک ایران و سیمیت به منظور افزایش : محمد رضا جال کمالی رییس دفتر مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم سیمیت در ایران گفت
 .های زراعی گندم بنیان در ایران استوری نظامعملکرد گندم و بهره

طبق دعوت قبلی دست اندرکاران این پروژه دکتر محمد اسماعیل اسدی عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات 
سازمان تحقیقات، ” آبیاری-حوزه تخصصی کشاورزی حفاظتی “در ” پژوهشگر مروج ارشد“و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و 

اردیبشهت سخنرانی خود را تحت عنوان مروری بر چالش های منابع آب و آبیاری در ایران و نیازهای  23شاورزی در روز یکشنبه آموزش و ترویج ک
 .تحقیقاتی کشاورزی حفاظتی برای کشور برای حاضرین ارایه داد

 و تحقیقات مركز معرفی دست در هاياین از بذر و نهال تهیه و اصاح موسسه نمایندگان و رقم معرفی كمیته بازدید
 گلستان آموزش
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نژادی باقا مرکز تحقیقات و های بهنمایندگان موسسه تحقیقات اصاح و تهیه نهال وبذر از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی و پروژه
ع تحقیقی ترویجی باقا در سطح استان، پنجم و مزار( گرگان)آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله 

 .بازدید به عمل آورند 1397اردیبهشت 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه 
در این برنامه اعضای کمیته دکتر گرجی ریاست بخش تحقیقات سبزی صیفی و : در این خصوص گفت( گرگان)تحقیقات کشاورزی عراقی محله 

تر قنبری عضو هیات علمی بخش تحقیقات سبزی صیفی و حبوبات آبی و مهندس بیضایی عضو کمیته فنی موسسه اصاح و تهیه حبوبات آبی، دک
 .نهال و بذر و مهندس غفاری از آزمایشات باقا بازدید نمودند

گرگان مورد مشاهده و بررسی انجام دادند و سپس از این گروه ابتدا آزمایشات و برنامه های به نژادی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله 
 .آزمایشات آنفارم واقع در فاضل آباد و کردکوی بازدید بعمل آمد
هدایت و برنامه ریزی معرفی ارقام مختلف باقا در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی : دکتر فاطمه شیخ محقق کشوری باقا در این زمینه بیان داشت

شود و در سال جاری سه رقم باقا معرفی گردید و با توجه به روند برنامه های به نژادی باقا طی سال های ان گلستان انجام میو منابع طبیعی است
 .اخیر، چهار این های امیدبخش مختلف دیگر نیز بر اساس اقلیم و بازار مصرف در سال آینده معرفی خواهند شد

 
 
 

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز 96 و 97 هاي سال فرهیخته بازنشستگان از تجلیل و شعبانیه اعیاد بزرگداشت آیین برگزاري
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در سالن دکتر غیومیان مرکز تحقیقات و آموزش  96و  97آیین تجلیل از سرمایه های انسانی و پیشکسوتان و بازنشستگان فرهیخته سال های 
 .برگزار شد 1397اردیبهشت  11استان گلستان سه شنبه کشاورزی و منابع طبیعی 

 

بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این آیین که همچون سنوات گذشته در ماه مبارک شعبان   به گزارش روابط عمومی و امور
اد و همزمان با اعیاد شعبانیه با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز و معاونان، حجت ااسام معصومی فر نماینده ولی فقیه در سازمان جه

به  96و  97نفر از همکاران بزرگوار که در سال های  17ها و ایستگاه های تحقیقاتی و آموزشی برگزار شد از  کشاورزی استان، و همکاران بخش
 .افتخار بازنشستگی نایل شده اند تقدیر به عمل آمد

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز در معلم مقام بزرگداشت آیین برگزاري

 

های انسانی بخش آموزش و اساتید و مدرسان و همکاران معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش در جشن گرامیداشت هفته معلم، از سرمایه 
 کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تقدیر شد

 

ر به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این آیین که همزمان با اعیاد شعبانیه با حضور دکت
ستگاه ابوالفضل فرجی رئیس مرکز و معاونان، حجت ااسام معصومی فر نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان، و همکاران بخش ها و ای

دیر نفر از مدرسان و همکاران بزرگوار آموزش تق 7و در سالن دکتر غیومیان برگزار شد از  1397اردیبهشت  11های تحقیقاتی و آموزشی سه شنبه 
 .به عمل آمد

 طبیعی منابع و كشاورزي رشد مركز بنیان دانش هاي شركت نمایندگان و آموزش و تحقیقات مركز همکاران حضور
 آپاستارت راه نقشه آموزشی كارگاه در گلستان
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وکارهای نوپای فاوا و پارک علم و فناوری استان، با حضور گری کسبآپ به همت مرکز توانمندسازی و تسهیلکارگاه آموزشی نقشه راه استارت
ن عاقمندان و فعاان این حوزه، شرکت های عضو پارک، همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیران و نمایندگا

 5شنبه کت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیران شرکت ها، واحدها و هسته های فناور استان در تاریخ چهارشر
 .پارک علم و فناوری استان کلستان برگزار شد 2در سالن اجتماعات ساختمان شماره  1397ماه اردیبهشت

 

ل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای توانمند سازی و ارتقای دانش به گزارش روابط عمومی و امور بین المل
آپ با حضور مهندس همکاران و شرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان در این حوزه، کارگاه آموزشی نقشه راه استارت

 : ن حوزه و با هدف آشنایی شرکت کنندگان با سرفصل های این حوزهحمیده حبیبی؛ از اساتید مطرح کشوری در ای

 - مدل درآمدی ·وکارمدل کسب ·ارزش پیشنهادی ·مزیت رقابتی محصول بازار مشتری یابی ·وکارایده کسب ·آپاندازی استارتگام برای راه21 ·

برگزار گردید و حاضران  - آپچرخه عمر استارت - شاخص رشد ·تیممدیریت  · - جریان نقدینگی ·  - صورت مالی ·  - گذاری بازاریابیقیمت ·
 .در این برنامه در گفتگویی دوسویه با اصول و موازین این حوزه آشنا شدند

 
 «المللی بین هاي نمایشگاه در حضور فرهنگ» آموزشی كارگاه در گلستان آموزش و تحقیقات مركز عمومی روابط مسول حضور

 

فرهنگ » مهندس محمد حسن پناه مسول روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در کارگاه آموزشی  
در سالن خلیج فارس سازمان توسعه تجارت ایران در تهران برگزار  1397اردیبهشت  2که در تاریخ یک شنبه « حضور در نمایشگاه های بین المللی 

 .شد حضور یافت

 

رای افزایش دانش تخصصی به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای تاش ب
ط فعاان صنعت نمایشگاهی در جهت حضور موثر در نمایشگاهها و ایجاد مکانیزمهای اثربخشی فعالیت و توانمند سازی و ارتقای دانش مسول رواب

شی با این عنوان و با عمومی دستگاه های علمی، آموزشی و اجرایی و تولیدی در حوزه حضور شایسته در نمایشگاه های بین المللی، کارگاه آموز
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از مسوان برگزاری نمایشگاه های اایران در کشورهای دیگر و از ( کارشناس نمایشگاههای خارجی)حضور و ارایه مهندس مریم مهرعلی بیگی 
 .یه شدمتخصصان این حوزه در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد و در خصوص موارد مختلف و ضروری این جوزه آموزش های ازم ارا

 
  «موثر ارایه و ارتباطات عمومی، روابط» آموزشی كارگاه در گلستان آموزش و تحقیقات مركز عمومی روابط مسول حضور

 

روابط عمومی، ارتباطات و ارایه موثر »مسول روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در کارگاه آموزشی 
پارک علم و فناوری استان کلستان برگزار شد حضور  2در سالن اجتماعات ساختمان شماره  1397اردیبهشت  4که در تاریخ سه شنبه « آپیاستارت

 .یافت

 

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای توانمند سازی و ارتقای دانش
روابط عمومی، ارتباطات و ارایه موثر »عمومی، کارگاه آموزشی  دستگاه های علمی، آموزشی و اجرایی، تولیدی و استارتاپ های استان در حوزه روابط

های آپبا حضور و ارایه دکتر ساسان کمالی برگزار شد و در خصوص روابط عمومی و ضرورت استفاده از آن برای سازمان ها و بویژه استارت« آپیاستارت
آپی و راهکارهای تولید محتوای موثر آموزش و گفتگویی دوسویه ثر استارتآپی، روبط عمومی و ارتباطات، ارایه مو، شبکه سازی استارتIT حوزه

 .انجام شد
 

 كشاورزي جهاد وزارت زراعت امور در وزیر معاون مشاور سمت به گلستان آموزش و تحقیقات مركز پژوهشگر انتصاب
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گلستان به سمت مشاور معاون وزیر در امور زراعت وزارت جهاد پژوهشگرمروج ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
 .کشاورزی منصوب شد

 

به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، طی حکمی از سوی مهندس عباس کشاورز 
ییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، دکترحسن مختارپور ر

حوزه تخصصی کشت نشایی، به سمت مشاور در امور مرتبط با طرح “در ” پژوهشگر مروج ارشد“طبیعی استان گلستان و مجری طرح کشت نشایی و 
 .توسعه کشت نشایی معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

های  روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این افتخار به ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همکاری
 .ایشان بهره مند باشد

 كشاورزي مکانیزاسیون مجله در گلستان وآموزش تحقیقات مركز مهندسی و فنی تحقیقات بخش پژوهشگر سخنان چاپ
 نهندوستا

 

مجله مکانیزاسیون کشاورزی چاپ هندوستان به قلم دکتر محمد اسماعیل اسدی عضو هیات علمی بخش تحقیقات  2018سرمقاله شماره آوریل 
 .فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به رشته تحریر در آمده است و منعکس شد

 

به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سخنان دکتر محمد اسماعیل اسدی عضو 
” پژوهشگر مروج ارشد“هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تحت عنوان اهمیت کشاورزی حفاظتی می باشد در ” آبیاری-صی کشاورزی حفاظتی حوزه تخص“در 
. مجله مکانیزاسیون کشاورزی چاپ هندوستان که به زبان انگلیسی در سرتاسر دنیا پخش می شود به چاپ رسیده است 2018سرمقاله شماره آوریل 

 .در جهان و به زبان انگلیسی قابل دسترس است این مجله به صورت آناین
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 گنبدكاووس كشاورزي تحقیقات ایستگاه از كشور گیاهپزشکی تحقیقات موسسه هرز هاي علف بخش رئیس بازدید

 

دکتر مین باشی رئیس بخش علف های هرز موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور از مزارع پژوهشی و بذور پرورشی غات ایستگاه تحقیقات کشاورزی 
 .بازدید نمود 97فروردین  28گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز 

 

و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه به گزارش روابط عمومی 
در این برنامه دکتر مین باشی به همرا ه دکتر یونس آبادی و مهندس ساوری نژاد و اینجانب، : تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت

علف های هرز در ایستگاه بازدید به عمل آورده و پس از آن جهت بررسی علف های هرز منطقه به صورت میدانی از از طرح های اجرا شده مربوط 
 .شرق استان گلستان نیز بازدید کردند

 عراقی تحقیقات ایستگاه پژوهشی دستاوردهاي و ها طرح گنجینه از كشور بنیاندانش هايشركت و موسسات امور رییس بازدید
 گرگان محله

 

بنیان کشور از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش های دانشدکتر صاحبکار ریاست امور موسسات و شرکت
مل بازدید به ع( گرگان)های تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بویژه از پروژه، دستاوردها و طرح

 .آورند

 

ار به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با حضور دکتر صاحبک
بنیان کشور، دکتر موسی حسام رییس پارک علم و فناوری استان گلستان و دکتر آیدانی معاون ایشان، دکتر های دانشرییس امور موسسات و شرکت
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ابوافضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکترحسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی، دکتر 
فیض بخش رییس ایستگاه و گروهی از پژوهشگران برگزار شد ابتدا دکتر فرجی در سخنانی ضمن خوش آمد، خاصه ای از معرفی عملکرد، ظرفیت 

جرا ی ها و دستاوردهای ارزشمند همکاران در این ایستگاه را ارایه نمود و در ادامه از طرح ها و برنامه ها و پروژه های تحقیقاتی در حال اها، توانمند
 .بازدید بعمل آوردند
 استان نماز اقامه شوراي گردهمایی در گلستان آموزش و تحقیقات مركز نماز اقامه شوراي دبیر حضور

 

ئی دبیر شورای اقامه نمار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در نخستین گردهمائی فصلی شورای اقامه نماز ااسام ما حجه
 .دستگاه های اجرایی استان گلستان در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار گردید شرکت نمودند

 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، قاسم محمدی مدیرستاد اقامه نماز استان به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل 
با اهتمام و مساعدت مدیران، روند رشد برنامه : در این گردهمایی ضمن شادباش سال نو و قدردانی از زحمات وتاش دبیران اقامه نماز بیان داشت

فعالیت های خوبی در  96در سال : مشاور استاندار گفت. ی کارکنان و خانواده آنان روبه افزایش است های فرهنگی وآموزشی نماز در دستگاه برا
 .استان در راستای ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز انجام شده که همگی مرهون تاش و همت شما می باشد

 استان سیاسی معاون با گلستان هاي عمومی روابط هماهنگی شوراي رئیسه هیات اعضاي نشست

 



 

 275صفحه 

 

اعضای هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان گلستان با مهندس طهماسبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس 
 .شورای اطاع رسانی استان دیدار کردند

 

در این جلسه ” مهندس علی اصغر طهماسبی“به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، 
معاون  .امروز روابط عمومی ها، صدای جمهوری اسامی ایران در یک جغرافیای محدودترند: با اشاره به نقش مهم و پررنگ روابط عمومی ها گفت

بنده نقش روابط عمومی را از معاونین در ادارات کل و سازمان ها به مراتب بااتر و هم ردیف با : اسی، امنیتی و اجتماعی استاندار تصریح کردسی
أکید وی با ت .مدیران می بینم زیرا روابط عمومی ها چشم و چراغ سازمان ها و در اندام بزرگتر دولت و نظام مقدس جمهوری اسامی ایران هستند

اگر شخصی، در هر جایگاهی کار خود را به درستی انجام دهد و مسئولیت پذیر باشد، خیلی از : بر انگیزه مندی روابط عمومی ها خاطرنشان کرد
 .مشکات کشور حل خواهد شد

 .ی نهاد های نظارتی باشندروابط عمومی ها می بایست چشم سازمان، صدای مردم و حتی کمکی برا: رئیس شورای اطاع رسانی استان بیان کرد
طهماسبی در پایان با تأکید بر نقش بی بدیل شورای هماهنگی روابط عمومی استان در سیاست گذاری،برنامه ریزی و هدایت این حوزه مهم در 

در ابتدای  .گذشته عمل کنندامیدواریم این شورا با اعضای جدید، در اجرای سیاست های دولت دوازدهم درخشان تر از : دستگاهها و ادارات کل افزود
تاش خواهیم کرد تا با یک : جلسه نیز علی یازرلو، دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی استان با تأکید بر معرفی یک سخنگو و از سوی شورا گفت

سپس هر یک از اعضای . نماییم برنامه ریزی دقیق، عملیاتی و میدانی بر اساس تجربیات، مسیر روشنی را در حوزه اطاع رسانی استان گلستان طی
 .حاضر در جلسه نقطه نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص توسعه و ارتقای جایگاه و عملکرد روابط عمومی بیان نمودند

 
 گرگان محله عراقی تحقیقاتی ایستگاه از همراه هیات و كشاورزي جهاد وزیر معاون كشاورز مهندس بازدید

 

وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت به اتفاق هیات همراه از پروژه های تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله گرگان مهندس کشاورز معاون 
 .وابسته به مر کز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی گلستان بازدید بعمل آوردند

 

طبیعی گلستان، در این برنامه مهندس کشاورز معاون امور زراعت وزیر جهاد به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
های روغنی کشور، مهندس اسفندیاری پور مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشاورزی، مهندس مهاجر مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح دانه

مجری دانه های روغنی، دکتر مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی  کشور، مهندس سهرابی معاون مجری طرح گندم کشور، مهندس حاجیلری معاون
استان گلستان، مهندس عباسی معاون تولیدات گیاهی، دکترحق نما مدیرحفظ نباتات، مهندس مهقانی مدیر زراعت، مهندس موسی خانی رئیس 

ئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی، دکتر فیض بخش رییس دکتر حسن مختارپور ر: اداره پنبه و دانه های روغنی و گروهی از پژوهشگران این مرکز
دکتر سوقی عضو هیات علمی و محقق گندم آبی این مرکز حاضر بودند و از نزدیک در  ایستگاه، دکتر فاطمه شیخ عضو هیات علمی و محقق باقا،

 .جریان آخرین برنامه ها و دستاوردهای پژوهشی همکاران این مرکز قرار گرفتند
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نامه دید ابتدا دکتر مختارپور توضیحات کاملی از کشت نشایی کلزا و آخرین دستاوردهای آن را ارایه نمودند و در ادامه دکتر شیخ به ارایه بردر این باز
ت همچنین دکتر فیض بخش توضیحاتی در مورد نحوه کاشت، داشت و برداش. های به نژادی باقا و معرفی ارقام جدید باقا در سطح کشور پرداختند

 .ودندخردل علوفه ای ارایه نمودند و در پایان دکتر سوقی توضیحات کاملی از روند اجرای آزمایشات غات و مزارع تولید بذر گندم آبی ارایه نم
 

 
 گلستان آموزش و تحقیقات مركز در زند دكتر تلویزیونی مصاحبه

 

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر مصاحبه صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران با دکتر اسکندر زند 
 .به استان گلستان انجام شد

در این گفتگو دکتر زند ضمن اشاره به رسالت و دستاوردهای سازمان، در خصوص ارزش های طرح آموزش مهارت افزایی مروجان مسول پهنه های 
 .ترویج در استان و گستره کشور و میزان پیشرفت و موفقیت این مهم با خبرنگار این رسانه مصاحبه نمودتولیدی و برنامه های عملیاتی نظام نوین 

 
 
 
 
 

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز در خاوازي دكتر تلویزیونی مصاحبه

http://www.ganrrc.org.ir/web/wp-content/uploads/2018/04/photo_2018-04-05_19-24-28.jpg
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آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر به مصاحبه صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران با دکتر کاظم خاوازی معاون ترویج سازمان تحقیقات، 

 .استان گلستان انجام شد

در استان و گستره کشور و میزان پیشرفت و موفقیت این مهم با خبرنگار این رسانه مدون سازمان در این گفتگو دکتر خاوازی در خصوص برنامه های 
 .مصاحبه نمود

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز باقا تحقیقاتی هاي پروژه و دستاوردها از بازدید و اي رسانه تور برگزاري

 

وع باقا تور رسانه ای بازدید از برنامه ها، دستاوردها و پروژه های پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با موض
 .ر گردیددر  در ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان با هماهنگی روابط عمومی مرکز برگزا

در این تور رسانه ای که با حضور دکترحسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی و دکتر فاطمه شیخ پژوهشگر حبوبات بخش تحقیقات 
خبرگزاری ها زراعی و باغی و مهندس محمد حسن پناه مسول روابط عمومی مرکز و خبرنگاران نشریات استانی و نمایندگان مطبوعات سراسری و 

برگزار شد حاضران با توضیحات دکترحسن مختارپور و دکتر فاطمه شیخ پژوهشگر حبوبات با فعالیت های و آخرین دستاوردهای این حوزه آشنا 
 .شدند

 
 

 گلستان آموزش و تحقیقات مركز تحقیقاتی هاي پروژه و دستاوردها از بازدید اي رسانه تور برگزاري
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از برنامه ها، دستاوردها و پروژه های پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ایستگاه تور رسانه ای بازدید 

 .تحقیقات عراقی محله گرگان با هماهنگی روابط عمومی مرکز برگزار گردید

های پژوهشی و پژوهشگران بخش های مختلف تحقیقاتی در این تور رسانه ای که با حضور دکترسید علی حسینی رییس این مرکز و روسای بخش 
موزشی و و جمعی از خبرنگاران استان برگزار شد حاضرین در ابتدا  با حوزه فعالیت این ایستگاه و گستره برنامه انجام شده و ارتباطات پژوهشی، آ

تر سوقی پژوهشگر غات، دکتر باقری پژوهشگر دانه های دک: ترویجی در سطح استانی ملی و بین المللی مرکز آشنا شدند سپس همراه با توضیحات
روغنی، دکتر فاطمه شیخ پژوهشگر حبوبات با فعالیت های این حوزه آشنا شدند و در انتهای برنامه به همراه دکترحسن مختارپور رییس بخش 

 .د قرار داده و با این دستاورد ارزشمند آشنا شدندتحقیقات زراعی و باغی این مرکز از نزدیک کشت نشایی ذرت، شالی، پنبه و سویا مورد بازدی

 

 

 
 
 

 و استاندارد كیفیت با تحصیل حین كار هاي برنامه معرفی قالب در مركز آموزش بخش معرفی كامل نشریه جلد یک چاپ
 صفحه51در
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  سازمان تابعه هاي عمومی روابط دوم رتبه عنوان كسب افتخار

 

 گندم ارقام و ها ژنوتیپ با آشنایی و گندم :برنامه این مختلف، هاي موضوع با تلویزیونی هاي برنامه زیادي تعداد ساخت
 گلستان آموزش و تحقیقات مركز انپژوهشگر حضور اب آبی

 

پژوهشگرغات و عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی به همت دکتر حبیب اله سوقی 
در این برنامه .استان گلستان برنامه تلویزیونی در مورد کاشت گندم و اشنایی با ژنوتیپ ها و ارقام گندم ابی در استان گلستان تهیه و پخش شد
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برنامه کشاورزی، توسعه سیمای گلستان تهیه شد موارد مهم این حوزه جهت استحضار و به کارگیری توسط تلویزیونی که به منظور پخش در 
با توجه به اضافه شدن امور بین الملل به روابط عمومی مرکز، برای آگاهی از فضای کشورهای همسایه از برنامه های مختلف  .کشاورزان ارائه گردید
 . آنجمله می توان حضور در دوره های آموزشی که اتاق بازرگانی استان برگزار می نماید نام برد که در ادامه می آیدبهره بردای شد که از 

 
 طبیعی منابع و كشاورزي رشد مركز بنیان دانش هاي شركت نمایندگان و آموزش و تحقیقات مركز همکاران حضور

 انتركمنست كشور با تجارت توسعه اندیشی هم نشست در گلستان

 

تان نشست هم اندیشی توسعه تجارت با کشور ترکمنستان به همت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان، با حضور اعضای اتاق بازرگانی اس
کشاورزی و گلستان، همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیران و نمایندگان شرکت های دانش بنیان مرکز رشد 

 .منابع طبیعی گلستان و مدیران شرکت ها، واحدها و هسته های فناور استان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی گلستان برگزار شد

ر راستای توانمند سازی و ارتقای دانش همکاران و شرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان در این حوزه، نشست هم د
 ی توسعه تجارت با ترکمنستان با ارایه مهندس خرمالی رایزن بازرگانی جمهوری اسامی ایران در ترکمنستان و با هدف آشنایی شرکت کنندگاناندیش

 وازینبا این کشور همسایه برگزار گردید و حاضران در این برنامه، با بخش های مختلف یک این حوزه آشنا شده و در گفتگویی دوسویه با اصول و م
 .این حوزه آشنا شدند

 خرمالی رایزن بازرگانی جمهوری اسامی ایران در ترکمنستان در نشست با فعالین اقتصادی استان گلستان ضمن گرامی داشت روز صنعت و معدن،
برنامه دراز مدت صنعتی خود دولت ترکمنستان : وی اظهار داشت .عمده دلیل کاهش تجارت با ترکمنستان کاهش بهای انرژی بوده است: بیان کرد

باید آگاه باشیم که در ترکمنستان تغیر مصرف مشاهده می شود و : وی تاکید کرد .را پیش گرفته است و به دنبال متنوع کردن بازار انرژی می باشد
 .ا مورد مطالعه قرار دادبه همین جهت می بایست بر این باور بود که ورود به بازار این کشور مانند گذشته نیست و باید شرایط روز ر

اخیرا بحث ثبت قرارداد های کشور خارجی در بورس ترکمنستان مطرح است که امکان پیگیری قضایی در صورت بد عهدی در تعهد : وی ادامه داد
واند از این فرصت استفاده سالیانه یک نمایشگاه تخصصی برگزار می شود که استان گلستان می ت: وی اشاره کرد .ها را می توان از مزایای آن دانست

 .نماید
انتقال ارز و صدور ویزا از مشکات تجارت با ترکمنستان است که امیدواریم راهکار : یوسفی عضو هیات رییسه اتاق گرگان نیز در این نشست گفت

 .ی شود که یکی از اصول تجارت استبرگشت سرمایه از نکات مهم در تجارت با این کشور محسوب م: وی افزود .هایی برای این امر اندیشیده شود
عدم کاور : دامغانی عضو هیات نمایندگان اتاق گرگان نیز ضمن تاکید بر نقش حمایت سیاسی از تجار در افزایش مراودات با ترکمنستان بیان کرد

حمایت مناسب دولت مشکل خواهد بود که وی گفت ورود به بازار کشور ها و رقابت بدون .حمایتی دولت در تجارت با این کشور قابل لمس می باشد
 .امیدواریم همکاری ها با بخش خصوصی پر رنگ شود

 
 


