
 2 از 1 صفحه

 

 عنوان زیرخدمت عنوان خدمت نام واحد

مرکز تحقیقات 

و آموزش 

کشاورزی و 

منابع طبیعی 

 استان

تولید و نشر دانش فنی  مراکز 

تحقیقات و آموزش کشاورزی 

 استان

 انتشار نشریات علمی ـ پژوهشی، علمی ـ ترویجی، علمی ـ آموزشی، فنی و تخصصی کشاورزی 

 ترویجی و تخصصی کشاورزیانتشار کتب علمی، آموزشی، 

های آموزشی و ترویجی مرتبط با حوزه آموزش و ترویج کشاورزی )اسالیدویژن، انیمیشن، انتشار رسانه

مل فنی ـ نامه، دستورالعمولتی مدیا، اپلیکیشن، وبینار، جلسه آموزش، پوستر، بروشور، راهنما، فیلم، ، شیوه

 نامه و ...(نگاشت، دستکارشناسی، تکهای فنی و تخصصی و بهداشتی، گزارش

 های مرتبط با حوزه تحقیقات و آموزش کشاورزیانتشار نقشه و اطلس

ارایه خدمات شبکه آزمایشگاهی 

مراکز تحقیقات و آموزش 

 کشاورزی استان

 ارایه خدمات آزمایشگاهی کشاورزی )مرجع و عادی(

 های بخش غیردولتی در حوزه کشاورزیآزمایشگاهای به کارکنان های حرفهارایه آموزش

ارائه خدمات پژوهشی، فنی و 

مراکز تحقیقات و   ایمشاوره

 آموزش کشاورزی استان

 المللیای و بینهای ملی، منطقهای کشاورزی به سازمانارایه خدمات فنی، تحقیقاتی و مشاوره

 به مراکز تولیدی ، اجرایی و پژوهشیای کشاورزی ارایه خدمات فنی، تحقیقاتی و مشاوره

 های دانش بنیان بخشای کشاورزی به شرکتارائه خدمات فنی، تحقیقاتی و مشاوره

 نیازسنجی تحقیقات کاربردی کشاورزی

 اجرای تحقیقات کاربردی در حوزه کشاورزی

 ارشد در حوزه کشاورزیهای کارشناسی نامههای دکتری و پایانارائه خدمات پژوهشی به رساله

 ها، موسسات و مراکز پژوهشیارایه خدمات پژوهشی در حوزه کشاورزی به دانشگاه

 ارایه خدمات بازدید تحقیقاتی در حوزه کشاورزی به محققین و کارشناسان

شناسان کار المللی کشاورزی برای محققین وای و بینهای ملی، منطقههای تحقیقاتی سازماناستفاده از فرصت

 در حوزه کشاورزی)جذب اعتبارات، گرانت، تحقیقات و ...(

 المللی در حوزه کشاورزیهای علمی ملی و بینها و گردهماییها، همایشبرگزاری نمایشگاه،جشنواره

وزه بنیان کشاورزی در حهای دانشها و واحدهای فناورانه و شرکتحمایت از ایجاد، توسعه و فعالیت هسته

 کشاورزی

 حمایت از ایجاد و فعالیت مراکز رشد و فناوری کشاورزی 

 شناسایی نیازهای فناورانه صاحبان صنایع بخش کشاورزی 

 شناسایی فلور و فون گیاهی و جانوری

 های گیاهی و باغ گیاهشناسیهای ژن، کلکسیونایجاد و نگهداری ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری در بانک

 آور کشاورزیها و حشرات و جانوران زیانارائه خدمات موزه جانوری و هرباریوم رستنی

 ایجاد، نگهداری و ارائه خدمات ایستگاه، پایگاه، مزرعه و قرق تحقیقاتی کشاورزی

و  های تولیدکننده دارای صالحیت از موسسه ثبتنظارت بر مزارع تولید بذر و نهال و اندام تکثیری شرکت

 گواهی بذر و نهال

 های اولیه بذور و نهال ارقام زراعی تجاری، استراتژیک و کم آب طلبتکثیر هسته

 های تکثیری درختان مثمر و غیرمثمر گیاهان زینتی، دارویی و عطریتولید و عرضه اندام

 تولید و پرورش ملکه زنبور عسل

 کارخانجات قندارائه خدمات کالیبراسیون و نظارت بر عیارسنجی 

 ها، ادوات و تجهیزات کشاورزیطراحی و اصالح ماشین

 تهیه و ارائه نقشه اکولوژیک کشت محصوالت کشاورزی منطقه

 های موجود، نوظهور و نوپدید زراعی و باغی و منابع طبیعی منطقهپایش آفات و بیماری

 تعیین قوه نامیه و بوجاری بذور جنگلی

 آب مصرفی محصوالت زراعی و باغی تعیین میزان

 های خوش خوراک گیاهان مرتعیمعرفی و تولید علوفه گونه

ارائه خدمات آموزش تخصصی 

مراکز تحقیقات و آموزش 

 کشاورزی استان

 ها مراکز علمی ـ آموزشی های تخصصی به دانشگاهارایه آموزش

 تولیدی ، اجرایی و پژوهشیارایه خدمات آموزشی و ترویجی کشاورزی به مراکز 

 ارایه خدمات آموزشی به کارورزی و کارآموزی دانشجویان در حوزه کشاورزی

 آموزش تخصصی کارشناسان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

و آموزان ارایه خدمات بازدید آموزشی و ترویجی در حوزه کشاورزی به کارشناسان، دانشجویان، دانش

 بردارانبهره

 وهای آموزشی و ترویجی تولید محصوالت فناورانه کشاورزی )محصوالت بهداشتی ها و کارگاهبرگزاری دوره

)... 



 2 از 2 صفحه

 

 عنوان زیرخدمت عنوان خدمت نام واحد

 بردارانهای تعاونی و بهرهها، شرکتارایه خدمات ترویجی انتقال دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی به اتحادیه

 آموزشی کارکنانهای ها و کارگاهبرگزاری دوره

 ارایه خدمات دانشجویی مقاطع کاردانی و کارشناسی 

 ارایه خدمات دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد

 ریزی، انتخاب واحد، حذف و اضافه دروس، ارزشیابی و ...( بهنام، برنامهارایه خدمات آموزشی )ثبت

 فراگیران 

 التحصیالن آموختگان و فارغارایه خدمات به دانش

 های آموزش مهارتی متوسطه کشاورزی و صدور گواهی سنجش مهارتبرگزاری دوره

 بردارانهای آموزشی بهرهبرگزاری و صدور گواهی دوره

 تشکیل، بررسی و تائید مدارک گواهی نامه نوع دوم

 های آموزشینظارت و ارزشیابی دوره

 کشاورزی بخش غیردولتینظارت و ارزشیابی مذاکز آموزش 

 های آموزشی آزادها و کارگاهبرگزاری دوره

 برگزاری تورهای آموزشی

 های آموزش مجازی ها و کارگاهبرگزاری دوره

 های کارآفرینی بررسی و تصویب طرح

 های کار در حین تحصیلبررسی و تصویب طرح

 های مطالعاتی و تحقیقاتیاجرای طرح

 های مطالعاتی ارایه فرصت

 لیسانس(دار )تا فوقهای مقطعبررسی، مستندسازی و مجوز ادامه تحصیل در دوره

 های اعضای هیات علمی/اساتید همترازچاپ و انتشار مجموعه سخنرانی

 های آموزشیتهیه و تدوین منابع آموزشی مورد نیاز دوره

 های آموزشیدورهپایش و ارزیابی عملکرد برگزاری 

 های کشاورزیهای کاردانش و هنرستانهای آموزشی دبیرستانبرگزاری و نظارت بر دوره

المللی ها و ... داخلی و بینها، جشنوارهها، سمینارها، نمایشگاهها، کنفرانسبرگزاری و شرکت در همایش

 کشاورزی

 کسب و کارهای بخش کشاورزیارائه خدمات مرتبط با حوزه کارآفرینی و توسعه 

 برداران کشاورزیهای مهارتی بهرهارائه خدمات مدیریت آموزش

 افزایی کشاورزی به کارکنان وظیفه نیروهای مسلحهای مهارتها و کارگاهاجرا و نظارت بر دوره

التعلیم، آموزان واجب)دانشای کشاورزی های مهارتی کاردانش و فنی و حرفهبرگزاری و نظارت بر آموزش

 بزرگساالن مستمر و حضوری(

 جویان جهاد کشاورزیارایه خدمات مشاوره و راهنمایی به مهارت

 ایریبرداران بخش کشاورزی و زنان روستایی و عشبرگزاری و نظارت بر دوره های ترویجی و توانمندساز بهره

 منطقه ای و استانی ترویجی بخش کشاورزیها ی ملی برگزاری جشنواره هاو نمایشگاه

 انتقال یافته های تحقیقاتی از طریق ایجاد مزارع نمایشی و بازخورد نتایج آن

 برداران کشاورزیراهنمایی و آموزش دستاوردهای تحقیقاتی محققین معین به بهره

سازی دستاوردهای تجاری

تحقیقاتی  و آموزشی مراکز 

کشاورزی تحقیقات و آموزش 

 استان

 های نوین کشاورزی معرفی فناوری

 برداران توسعه و ترویج محصوالت و ارقام جدید کشاورزی در بین بهره

 برگزاری فن بازار کشاورزی 

 های نظارتی و اجرایی مرتبط با تحقیقات و آموزش کشاورزیپاسخگویی به استعالمات دعاوی مراجع قضایی و سایر دستگاه

ارائه مجوزهای تحقیقاتی و 

آموزشی مراکز تحقیقات و آموزش 

 کشاورزی استان

 صدور گواهی تشخیص منشا داخلی یا خارجی محصوالت زراعی و باغی 

های آموزشی بخش کشاورزی توسط سایر مراکز و موسسات آموزشی صدور تائیدیه صالحیت برگزاری دوره

 بخش دولتی و غیردولتی

های آموزشی بخش کشاورزی اجرا شده توسط سایر مراکز و موسسات آموزشی بخش دورهتائید گواهی 

 دولتی و غیردولتی

 


