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 چکیده: 

 حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی     ست ترکی و تازی در این معامله حافظیکی

 

، جتماعی بودن کرونا، به یاری چاره اندیش روزها و شب هاو ظهور ویروس ضد با هم بودن و ا 19در میانه تجربه پاندمیک کوید 

پژوهشی و انتقال معاونت  1399عملکرد سال  گزارشتالش کردیم تا در فضای ایزوله و فاصله گذاری شده فیزیکی و اجتماعی، 

شده به تاریخ و سازمان تهیه  اصلی بخش چنددر ، که گلستان استان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یافته

توصیفی از ترتیب رویدادها یا ، پژوهشی مجموعهو در این مجموعه ضمن نگاهی به عملکرد ود ارایه شتحقیقات وبرای آیندگان 

تاریخچه مرکز در سال فوق و برنامه ها، عملکرد و دستاوردها و ها؛ تفسیری از مفهوم و اهمیتی که این رویدادها دارند، موقعیت

ت همکاران شریف مرکز به عنوان شبکه و رگ هایی که باعث، خالق و توزیع کننده این رد خیر در استان، منطقه و کشور توفیقا

این مرکز توفیق آن را داشته تا در جمع این گروه بزرگ و ارزشمند  مجموعه پژوهشیبوده اند مورد بازبینی قرار می گیرد و 

 .بیشتر از این گزارشات منتج گردد گیریهنتیجاست به  وار امیدد و حضور داشته باش

 

 خدایا چنان کن سرانجام کار            توخشنود باشی و ما رستگار

 با احترام

 

 خورشیدی 1399 سال 
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 :سخن نخست

 عبور باید کرد 

 های دور باید شد و هم نورد افق 

 .و گاه در رگ یک حرف خیمه باید زد

 عبور باید کرد 

 .یک شاخه توت باید خوردو گاه از سر  

 کردم من از کنار تغزل عبور می 

 .شدو موسم برکت بود و زیر پای من ارقام شن لگد می 

 .من ایستادم

 و آفتاب تغزل بلند بود

 ها بودم  و من مواظب تبخیر خواب

 های گیاهی عجیب را به تن ذهنو ضربه 

 :کردمشماره می 

 کردیم خیال می 

 .بدون حاشیه هستیم

 کردیم می خیال 

 میان متن اساطیری تشنج ریباس 

 شناوریم 

 .و چند ثانیه غفلت، حضور هستی ماست

... 

 عبور باید کرد 

 .آید، عبور باید کردصدای باد می 

 !و من مسافرم، ای بادهای همواره

 .ها ببریدمرا به وسعت تشکیل برگ 

 .ها برسانیدمرا به کودکی شور آب 

 های مرا تا تکامل تن انگورو کفش 

 .پر از تحرک زیبایی خضوع کنید

 های مرا تا کبوتران مکرر دقیقه 

 .در آسمان سپید غریزه اوج دهید

 و اتفاق وجود مرا کنار درخت 

 .بدل کنید به یک ارتباط گمشده پاک

 و در تنفس تنهایی 

 .های شعور مرا بهم بزنیددریچه 

 روان کنیدم دنبال بادبادک آن روز 

 .ببریدمرا به خلوت ابعاد زندگی 

 مالیم را« هیچ»حضور 

 ".به من نشان بدهید

 

 سهراب سپهری ده یاد زن
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 ای که با نامت جهان آغاز شد         دفتر ما هم به نامت باز شد

دارم خدمت تمام همکاران شریف این حوزه در سراسر  و خدا قوت یک دنیا درود و ادب و احترام با احترام تمام قد ایستاده ایم و

 .کشور

دنیا و کشور را در حالی سال گذشته را به صاحبش  یمهست 1398مع آوری این گزارش هستیم در بهار اما امروز که در حال ج

ا نیز در این کشتی تحویل دادیم که ابتدای آن همراه با طوفان و سیل و آسیب های که به الیه های مختلف کشور وارد شد و م

و  19و در انتهای آن به پاندمیک کوید  98دبحران در سال  48همسفر همین مردم دچار چالش شده و دردمند بودیم و و با طی 

 بحران جهانی کرونا ختم شد و به همین شکل نیز سال جدید را از صاحبش تحویل گرفتیم.

ا که از صاحبش تحویل گرفته ایم پر امیدتر و پرکارتر به پیش ببریم و از و اینگونه است که می باید با همتی مضاعف این سالی ر

میانه این چالش ها و بحران ها و زحم ها و تحریم ها و ... خانواده تحقیقات و آموزش و ترویج و گروه بزرگ کشاورزان را به افق 

 های شایسته تر برسانیم. به یاری حضرت حق

اى که  حوزه پویاى علمى است؛ حوزهاین  اش، نشان دهنده یک روند تغییر در د تاریخىنگارش گزارش سال فراتر از بعاما 

حاضر هاى اخیر توانسته دستاوردهاى متنابهى داشته باشد و گزارش عملکرد  سال در ،علیرغم فاصله زیاد نسبت به جهان پیشرفته

 .هاى درك این تغییر است از راه یکى

نگاهی به  ستبایمی ابتدا  ،هرو بود با رویدادهاى بسیار و مختلفى روبه 1398ال  این مرکز که در س پژوهشی عملکرد انیبی برا

 داشت.  فاخر مجموعه این 

با انجام تعدادی از برنامه های پزوهشی خورشیدی  30مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در دهه 

با راه اندازی نخستین واحد و هسته تحقیقاتی شکل گرفت. در ادامه  1336فعالیت های خود را آغاز نمود و در سال  ،این حوزه

فعالیت، سایر بخش ها و واحدهای تحقیقاتی به این مجموعه اضافه شدند تا سرانجام با رشد و توسعه استان وگسترش دامنه فعالیت 

و شکل جاری یعنی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  1383و منابع طبیعی در سال های پژوهشی، به مرکز تحقیقات کشاورزی 

 شکل گرفت.  1393و منابع طبیعی استان در سال 

، خاك و آب، دامپزشکی و علوم دامی، فنی و زراعی و باغیبخش تحقیقاتی تحت عناوین:  6هم اکنون این مرکز با دارا بودن 

کریمی گرگان و حاجی واحد آموزشی به نامه های شهید  2پزشکی، و آبخیزداری، گیاهمهندسی، منابع طبیعی و حفاظت خاك 

واحد به نام های: واحد ثبت وگواهی بذر و نهال، واحد آمار، انتقال یافته های تحقیقاتی،  8شهید روحانی فرد کردکوی و  

روابط عمومی مشغول پژوهش و سایر برنامه اطالعات و مدارك علمی کشاورزی، واحد کتابخانه، شبکه و فن آوری اطالعات و 

های مرکز می باشند و با عنایت به حضور و بهره مندی از فعالیت های علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی، پژوهشگران، 

ه بیش از  کارشناسان و تکنسین ها و با حمایت و همیاری نیروهای اداری و پشتیبانی، به ارایه و پیشنهاد پروپوزال ها و اجرای  ساالن

طرح و پروژه تحقیقاتی ملی و استانی درحال انجام وظیفه می باشد، که بدین منظور عالوه بر استفاده از امکانات موسسات  250

آزمایشگاه تخصصی کد دار، در کنار  8ایستگاه تحقیقاتی و  8پژوهشی و تحقیقاتی مادر در کشور، از پتانسیل های موجود در 

 کشوری خود بهره می برد. سایر امکانات استانی و

مهمترین اتفاقات و برنامه های انجام شده در حوزه  تالش شده تا این مرکز که هم اکنون پیش روى شماست 98گزارش سال در 

 وظیفه مندی این مرکز را به نمایش بگذارد 

شرایط و فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی همکاران مرکزسبب گشته که نتایج به دست آمده را در طول سال  به صورت 

گزارشات نهایی، مقاالت علمی ـ پژوهشی در مجالت بین المللی و یا درقالب نگارش کتاب، برگزاری کارگاه های آموزشی، 
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ملی و بین المللی، برپایی نمایشگاه های تخصصی، بازدیدهای علمی، ایراد سخنرانی های علمی در همایش ها و کنگره های 

همکاری فعال در پروژه های دانشجویی و فعالیت های ترویجی )برگزاری روز مزرعه و هفته انتقال یافته ها، نشریات فنی و 

زکات  ،بخش 4اداره این حوزه در  4ترویجی  و  ...( در دسترس و استفاده بهره برداران قرار دهند و در بخش آموزش با توجه به 

 العلم حوزه کشاورزی به شایستگی عمل شود.

سال تالش مردان و زنان زحمتکش خود رد خیر بسیاری از خود به جا گذاشته است که از آن جمله  60 بیش ازاین مرکز در طول 

 ساخت ،یعلم معتبر مجالت ریسا وISI مجالت در مقاله چاپ ، ISIمی توان به نگارش و چاپ کتب متعدد، داوری مقاالت 

 وی مل معتبری ها شیهمای برگزار گنبد، و کتول جمله از بذر دیجدی ها رقمی معرف ،یقاتیتحقی ها طرح با مرتبطی ها دستگاه

واحدهای فناور  رشد مرکز جادیا ران،یای روغن اهانیگ پژوهشنامه انتشار استان،یی دارو اهانیگ کارگروه رخانهیدب ،یالملل نیب

 .کرد اشاره...  وی عیطب منابع وی کشاورز

مطالبى است که در گزارش حاضر به زیور طبع آراسته شده و تقدیم شما و آیندگان  انعکاس بخشی از برنامه های فوق، بخشى از

 .شده است

ریاست محترم مرکز، معاونان بزرگوار، پژوهشگران، : مرکز بزرگ و با افتخاردر پایان جا دارد از تمامى همکاران شریف مجموعه 

خود زمینه فعالیت ویژه هاى  با حمایت ، کهعزیز، دوست داشتنی و محترماساتید، صاحبنظران، کارشناسان و تمامی همکاران 

 ،سازنده خود و پیشنهاداتها ند تشکر و قدردانى نموده و امید است همچون همیشه با حمایت را فراهم آورد مجموعهشایسته این 

 .مند سازند ما را بهره

 

 چگونه خاك نفس می کشد؟ بیاموزیم:

  

 شکوه رستن اینک:

 طلوع فروردین !

 گداخت آنهمه برف

 دمید اینهمه گل

 شکفت اینهمه رنگ!

  

 زمین به ما آموخت

 باید که پای پس نکشیمز پیش حادثه 

 مگر کم از خاکیم

 نفس کشید زمین

 ما چرا نفس نکشیم ؟

 فریدون مشیری

 به امید اعتالی پرچم همیشه سرافراز میهن عزیز اسالمی

 1399بهار  -گرگان 



5 

 1398 منابع طبیعی گلستان تا پایان سال آموزش کشاورزی و آمارنیروی انسانی مرکزتحقیقات و

 رحسب نوع استخدام و مدرک تحصیلی مرکز بآمار کارکنان 

 جنسیت نوع استخدام
 مدرک تحصیلی

 جمع
 دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم کمتر از دیپلم

 رسمی
 12 3 4 4 1 0 0 زن

 125 23 42 41 6 7 6 مرد

 پیمانی
 19 4 8 6 1 0 0 زن

 32 6 5 10 7 1 3 مرد

 قراردادکار مشخص
 0 0 0 0 0 0 0 زن

 2 0 0 2 0 0 0 مرد

 شرکتی
 4 0 1 1 0 1 1 زن

 19 0 1 1 1 13 3 مرد

 کارگران
 3 0 0 0 2 0 1 زن

 2 0 0 0 0 0 2 مرد

 جمع

 38 7 13 11 4 1 2 زن

 180 29 48 54 14 21 14 مرد

 218 36 61 65 18 22 16 جمع کل

لف( طرحهای تحقیقاتیا  

 آمار طرح های مصوب مرکز
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64 )خاص(طرح یا پروژه ملی   1  8 3 4 21  3 15 0 1 

 4 4 12 3 8 103 20 3 157 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص(  2

71 طرح یا پروژه استانی )خاص(  3  1 4 4 2 5 1 0 0 

 0 1 1 1 3 17 3 4 30 طرح یا پروژه استانی )غیرخاص(  4

 - - - - - - - - - ترویجی –پروژه تحقیقی  5

502 جمع کل  16 30 128 25 12 29 5 5 
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 4 های علمی معتبرخالصه مقاله علمی درهمایش 8
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 7 ...پوستر،چارت،بروشور تدوین 3
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 24 تدریس دانشگاهی 5

 8 های آموزشی و پژوهشی اندازی کارگاهطراحی و راه 6

 60 آموزشی کارگاههای در تدریس 7

 190 آموزشی کارگاههای در شرکت 8

 33 آموزشی های کالس در تدریس 9

 41 های تحقیقاتیروزمزرعه یا هفته انتقال یافته 10

 22 مصاحبه وبرنامه رادیویی یا تلویزیونی 11

 11 سخنرانی علمی 12

 28 نامه های دوره کارشناسی ارشد یا دکترای راهنمایی و مشاوره پایان 13

 3 عضویت درهیات تحریریه مجالت علمی معتبر 14

 6 کمیته یا پانل در عضویت 15

 67 فنی های کمیته در عضویت 16

 73 فنی جلسات در شرکت 17

 38 اجرایی های مسئولیت 18

 د( سایر فعالیت ها

 

 

 

 

 

 1398 واحد عناوین ردیف

 2 فقره تعداد اختراعات و اکتشافات و یافته های علمی 1

 3 رقم معرفی ارقام جدید زراعی و باغی 2

 500800 اصله ..( و زیتون،سیب،گالبی،آلو) شناسه دار نمودن نهال 3

 79 تن تولید بذور پایه اصالح شده درمرکز 4

 92/26694 تن میزان بذر گواهی شده 5
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 آمار یکساله فعالیتهای پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش و کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

ت
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فع
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ل
ع ک

جم
ی 
دس

هن
ی م

فن
و  

ع 
رات

، م
ها

گل
جن

ی
دار

یز
خ

آب
 

 

ی
اغ

ی ب
اع

زر
 

ب
و آ

ک 
خا

ی 
دام

م 
لو

ع
ی 

شک
پز

اه 
گی

ی 
بان

اغ
د ب

اح
و

 

ر 
مو

ر ا
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ا
 

1-
ش

وه
پژ

 

 1 0 15 3 12 4 3 8 46 طرح یا پروژه ملی )خاص( -1-1

 4 4 12 3 8 103 20 3 157 طرح یا پروژه ملی )غیرخاص( -1-2

 0 0 1 5 2 4 4 1 17 طرح یا پروژه استانی )خاص( -1-3

 0 1 1 1 3 17 3 4 30 طرح یا پروژه استانی )غیرخاص( -1-4

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تطبیقی )آنفارم( )خاص( –پروژه تحقیقی -1-5

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تطبیقی )آنفارم( )غیرخاص( –پروژه تحقیقی  -1-6

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ترویجی )خاص( –پروژه تحقیقی -1-7

 0 0 0 0 0 4 0 0 4 ترویجی )غیرخاص( –پروژه تحقیقی -1-8

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )مصوب در شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان(طرح یا پروژه پیشنهادی  -1-9

 0 1 4 3 4 21 4 0 37  گزارش نهایی پروژه )/طرح( -1-10

 5 4 25 9 21 107 26 16 213 ساالنه پروژه )/طرح( گزارش -1-11

 0 0 16 8 14 8 7 9 62 اعتبارات پژوهشی گرنتایجاد ظرفیت فعال در جذب -1-12

2-
ت

ارا
ش

انت
 

 ISI   9 1 1 4 1 1 1 0 0مقاله  -2-1

 0 0 0 0 0 1 0 0 1 ( در مجالت معتبرISIالمللی )غیر مقاله بین -2-2

 0 0 6 5 1 14 9 2 37 پژوهشی -مقاله علمی -2-3

 0 0 0 0 0 2 0 0 2  مروری )تحلیلی( -مقاله علمی -2-4

 1 0 0 0 0 1 0 0 2 ترویجی -مقاله علمی -2-5

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خالصه مقاله در مجالت معتبر -2-6

 0 0 15 1 4 10 17 3 50 های علمی معتبرمقاله علمی کامل در همایش -2-7

 0 0 1 0 2 0 1 0 4 های علمی معتبرخالصه مقاله علمی در همایش -2-8

 0 0 0 0 0 0 1 0 1 نامهدرصد مستخرج از رساله/پایانمقاله علمی صد  -2-9

 0 0 0 0 0 0 3 0 3 تالیف یا تصنیف کتاب -2-10

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی -2-11

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ترجمه کتاب -2-12

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تدوین کتاب )به شیوه گردآوری( -2-13

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ترجمه کامل یک مقاله علمی چاپ شده -2-14

 0 0 0 0 0 0 0 0 0   تدوین مجموعه مقاالت -2-15

 0 0 2 0 0 0 0 1 3 نشریات فنی -2-16

 0 0 0 0 0 1 1 3 5 نشریات ترویجی  -2-17

 0 0 0 0 4 1 1 0 6 نگارش دستورالعملهای علمی فنی-2-18

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نگارش دستورالعملهای ترویجی-2-19

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نگارش دستنامه-2-20

 0 0 4 0 1 1 1 0 7 تدوین پوستر/چارت/لیفت/پمفلت/بروشور/تهیه اسالید و پژن-2-21

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تهیه متن و کارشناسی فیلم انیمیشن/ترجمه متن فیلم-2-22
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 0 0 2 0 0 0 0 1 3 اپلیکیشن-2-23

3-
ش

وز
آم

 

 0 0 13 0 1 1 7 2 24 واحد در سال( 6تدریس دانشگاهی )حداکثر  -3-1

 0 0 0 1 5 1 1 0 8 های آموزشی و پژوهشیاندازی کارگاهطراحی و راه -3-2

 0 0 14 6 15 18 4 3 60 های آموزشی و پژوهشیتدریس در کارگاه -3-3

 0 0 12 3 46 77 47 7 192 های آموزشی و پژوهشیکارگاهشرکت در  -3-4

 0 0 6 1 10 14 0 2 33 تدریس در کالس های آموزشی/ ترویجی -3-5

 0 0 12 1 6 17 1 4 41 های تحقیقاتیروز مزرعه یا هفته انتقال یافته -3-6

 0 0 7 4 0 6 3 2 22  مصاحبه رادیویی یا تلویزیونی -3-7

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 برنامه رادیویی یا تلویزیونی -3-8

 0 0 2 1 2 3 3 0 11 سخنرانی علمی -3-9

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نامه های دوره کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان -4-1

 0 0 5 1 1 3 1 6 17 اینامه های دوره کارشناسی ارشد یا دکترای حرفهراهنمایی و مشاوره پایان -4-2

4-
ی

رائ
اج

 و 
ی

ش
وه

پژ
ت 

ولی
سئ

م
 

 0 0 2 1 1 3 1 3 11 نامه های دوره دکترای تخصصیراهنمایی و مشاوره پایان -4-3

 0 0 0 0 0 1 0 0 1 مدیر مسئولی مجالت علمی معتبر -4-4

 0 0 2 0 1 0 0 0 3 عضویت در هیات تحریریه مجالت علمی معتبر -4-5

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 های علمیدبیری همایش -4-6

 0 0 1 0 3 2 0 0 6 های علمیعضویت در پانل یا کمیته های علمی/اجرایی همایش -4-7

 0 0 7 6 13 13 14 14 67 های فنیعضویت در کمیته -4-8

 0 0 1 0 16 21 27 8 73 شرکت در جلسات فنی -4-9

 0 0 2 23 5 33 7 2 72 تقدیر و تشویق -4-10

 0 0 4 9 5 9 10 1 38 اجراییهای مسئولیت -4-11
5-

ور
ح

ش م
دان

ی 
ها

یت
عال

ف
 

 0 0 0 0 0 2 0 0 2 اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج -5-1

 0 0 0 0 1 2 0 0 3 های جدید برای ایرانها و میزبانکشف و معرفی گونه-5-2

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 های تحقیقاتی(تولید دانش فنی )صنعتی کردن نتایج طرح -5-3

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ها یا پروژه های پژوهشی و فناوری ارزیابی و نظارت طرح -5-4

 0 0 9 2 16 20 5 3 55 داوری مقاالت-5-5

 0 0 1 0 2 7 0 5 15 داوری شناسنامه طرح/پروژه/گزارش نهائی-5-6

 0 0 1 0 0 1 0 2 4 ترویجیداوری کتب/دستنامه/دستورالعمل علمی فنی ترویجی/ نشریات فنی -5-7

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ویراستاری مقاالت-5-8

 0 0 2 0 0 8 3 0 13 های پژوهشی و فناوریمشارکت در برپایی نمایشگاه -5-9

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اندازی آزمایشگاه یا کارگاه و ایستگاه تحقیقاتیطراحی و راه -5-10

 0 0 2 1 11 11 4 0 29 ی گزارش تحلیلی(ارایهبازدیدهای فنی )با  -5-11

 0 0 6 2 6 14 4 2 34 ایفای نقش بعنوان معین-5-12

 0 0 3 0 1 0 0 0 4 های آزمایشگاهی )کارهای کلینیکی(تست -5-13

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آزمون ارزیابی کارخانه، آزمایشگاه و .... -5-14

 0 0 0 0 0 10 0 0 10   تولید و تکثیر بذر -5-15
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 0 0 1 0 0 1 0 0 2 تجاری سازی بذر گواهی شده از رقم اصالح شده جدید -5-16

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تولید و تکثیر نهال -5-17

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ی نقشه های فنیتهیه -5-18

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ثبت کلکسیون -5-19

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نوینهای علمی، کاربردی و ثبت ایده -5-20

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 افزارهای تخصصیثبت نرم -5-21
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1398عملکرد بهره برداران استان گلستان در سال   

 کالس خاتمه زمان کالس شروع زمان دوره عنوان دوره برگزاری محل ردیف
 مدت

 (روز)
 روز نفر (نفر) تعداد

 129 43 3 1398/4/19 1398/4/17 داروئی گياهان پرورش گميشان 1

 64 32 2 1398/8/23 1398/8/20 (مرزبانی)بومی مرغ پرورش تركمن 2

 78 39 2 1398/8/23 1398/8/21 (ارتش)خواكی قارچ پرورش آزادشهر 3

 80 40 2 1398/8/27 1398/8/25 (ارتش)خواكی قارچ پرورش آزادشهر 4

 64 32 2 1398/8/20 1398/8/18 (ارتش)خواكی قارچ پرورش آزادشهر 5

 68 34 2 1398/8/19 1398/8/18 (ارتش)خواكی قارچ پرورش گرگان 6

 66 33 2 1398/8/26 1398/8/25 (ارتش)خواكی قارچ پرورش گرگان 7

 120 40 3 1398/4/21 1398/4/18 (ارتش)گلخانه احداث كار سازو گرگان 8

 120 40 3 1398/4/17 1398/4/14 (ارتش)گلخانه احداث كار سازو گرگان 9

 90 45 2 1398/5/8 1398/5/5 (ارتش)گوسفند پرورش اصول گرگان 10

 92 46 2 1398/5/17 1398/5/14 (ارتش)گوسفند پرورش اصول گرگان 11

 78 39 2 1398/8/4 1398/8/2 (ارتش)عسل زنبور پرورش آزادشهر 12

 80 40 2 1398/8/8 1398/8/6 (ارتش)عسل زنبور پرورش آزادشهر 13

 64 32 2 1398/8/14 1398/8/12 (ارتش)عسل زنبور پرورش آزادشهر 14

 123 41 3 1398/2/6 1398/2/2 (ارتش)بومی مرغ پرورش گرگان 15

 123 41 3 1398/1/29 1398/1/25 (ارتش)بومی مرغ پرورش گرگان 16

 88 44 2 1398/9/4 1398/9/1 (سپاه)خواكی قارچ پرورش گرگان 17

 39 13 3 1398/6/16 1398/6/13 داروئی گياهان پرورش گميشان 18

 40 20 2 1398/7/6 1398/7/3 (سپاه) داروئی گياهان پرورش تركمن 19

 90 45 2 1398/5/28 1398/5/26 (سپاه) داروئی گياهان پرورش آباد علی 20

 80 40 2 1398/6/14 1398/6/12 (سپاه) داروئی گياهان پرورش آباد علی 21

 60 30 2 1398/7/5 1398/7/2 (سپاه) داروئی گياهان پرورش گرگان 22

 40 20 2 1398/5/1 1398/4/29 (سپاه) داروئی گياهان پرورش گرگان 23

 112 56 2 1398/9/9 1398/9/6 (سپاه) داروئی گياهان پرورش گرگان 24

 75 25 3 1398/5/9 1398/5/6 گوسفند پرورش اصول مينودشت 25

 28 14 2 1398/8/21 1398/8/20 (سپاه)سبک دام پرواربندی كردكوئ 26

 45 15 3 1398/1/20 1398/1/16 (سپاه)عسل زنبور پرورش كردكوئ 27

 30 15 2 1398/6/28 1398/6/26 (سپاه)عسل زنبور پرورش آزادشهر 28

 44 22 2 1398/7/11 1398/7/8 (سپاه)عسل زنبور پرورش تركمن 29

 82 41 2 1398/4/17 1398/4/15 (سپاه)عسل زنبور پرورش آباد علی 30

 48 24 2 1398/7/5 1398/7/2 (سپاه)عسل زنبور پرورش گرگان 31

 50 25 2 1398/7/16 1398/7/13 (سپاه)عسل زنبور پرورش گرگان 32
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 کالس خاتمه زمان کالس شروع زمان دوره عنوان دوره برگزاری محل ردیف
 مدت

 (روز)
 روز نفر (نفر) تعداد

 48 24 2 1398/9/16 1398/9/14 (سپاه)بومی مرغ پرورش تركمن 33

 56 28 2 1398/6/26 1398/6/23 (سپاه)بومی مرغ پرورش گرگان 34

 46 23 2 1398/7/2 1398/6/30 (سپاه)بومی مرغ پرورش گرگان 35

 98 49 2 1398/2/15 1398/2/11 بروسلوز بندرگز 36

 64 32 2 1398/1/21 1398/1/17 بروسلوز كردكوئ 37

 48 24 2 1398/1/26 1398/1/23 بروسلوز گاليكش 38

 81 27 3 1398/5/30 1398/5/27 بروسلوز تركمن 39

 84 28 3 1398/1/24 1398/1/20 عسل زنبور پرورش قال آق 40

 72 24 3 1398/4/29 1398/4/26 عسل زنبور پرورش كردكوئ 41

 81 27 3 1398/5/4 1398/5/1 عسل زنبور پرورش راميان 42

 72 24 3 1398/5/11 1398/5/8 عسل زنبور پرورش راميان 43

 48 24 2 1398/7/24 1398/7/22 عسل زنبور پرورش تركمن 44

 36 18 2 1398/9/8 1398/9/5 عسل زنبور پرورش كردكوئ 45

 177 59 3 1398/1/20 1398/1/17 نوغانداری گاليكش 46

 42 21 2 1398/7/20 1398/7/18 گلخانه احداث تركمن 47

 54 18 3 1398/4/15 1398/4/12 خوراكی قارچ پرورش مينودشت 48

 72 24 3 1398/3/31 1398/3/28 خوراكی قارچ پرورش بندرگز 49

 39 13 3 1398/4/16 1398/4/13 دارویی گياهان پرورش مينودشت 50

 57 19 3 1398/1/21 97/1/18 داروئی گياهان پرورش كردكوئ 51

 105 35 3 1398/1/20 1398/1/17 داروئی گياهان پرورش گاليكش 52

 189 63 3 1398/1/28 1398/1/25 داروئی گياهان پرورش گاليكش 53

 102 34 3 1398/1/26 1398/1/20 داروئی گياهان پرورش گرگان 54

 42 14 3 1398/1/25 1398/1/20 داروئی گياهان پرورش گرگان 55

 57 19 3 1398/4/16 1398/4/13 داروئی گياهان پرورش مينودشت 56

 60 20 3 1398/2/11 1398/2/8 داروئی گياهان پرورش بندرگز 57

 102 34 3 1398/2/14 1398/2/12 داروئی گياهان پرورش گاليكش 58

 72 24 3 1398/2/18 1398/2/13 زعفران توليد و پرورش گرگان 59

 117 29 3 1398/2/3 1398/1/31 خوراكی قارچ توليد و پرورش بندرگز 60

 66 22 3 1398/2/5 1398/2/1 خوراكی قارچ توليد و پرورش گرگان 61

 63 21 3 1398/2/15 1398/2/11 خوراكی قارچ توليد و پرورش مينودشت 62

 45 15 3 1398/2/5 1398/2/1 ای دكمه قارچ توليد و پرورش گرگان 63

 57 19 3 1398/1/29 1398/1/25 ای دكمه قارچ توليد و پرورش گرگان 64

 66 22 3 1398/6/1 1398/5/30 داروئی گياهان كاربرد و شناخت گرگان 65
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 کالس خاتمه زمان کالس شروع زمان دوره عنوان دوره برگزاری محل ردیف
 مدت

 (روز)
 روز نفر (نفر) تعداد

 75 25 3 1398/2/10 1398/2/7 غالت زراعت در ها مغزی ریز از استفاده قال آق 66

 75 25 3 1398/2/6 1398/2/3 غالت زراعت در ها مغزی ریز از استفاده قال آق 67

 56 28 2 1398/4/8 1398/4/5 چغندرقند برداشت اصول گاليكش 68

 75 25 3 1398/2/12 1398/2/9 كلزا برداشت قال آق 69

 57 19 3 1398/2/17 1398/2/14 گندم برداشت قال آق 70

 117 39 3 1398/2/12 1398/2/10 گندم برداشت گاليكش 71

 75 25 3 1398/2/13 1398/2/9 پنبه زراعت در گياهی تغذیه قال آق 72

 78 36 3 1398/5/3 1398/5/1 پنبه زراعت در گياهی تغذیه تركمن 73

 87 29 3 1398/3/11 1398/3/7 برنج كاری خشكه بندرگز 74

 75 25 3 1398/5/1 1398/4/29 برنج كاری خشكه راميان 75

 87 29 3 1398/3/10 1398/3/7 برنج كاری خشكه بندرگز 76

 46 23 2 1398/5/4 1398/5/1 برنج كاری خشكه گاليكش 77

 63 21 3 1398/3/5 1398/3/1 چوب زراعت گرگان 78

 75 25 3 1398/3/14 1398/3/11 پنبه داشت عمليات بندرگز 79

 78 26 3 1398/2/12 1398/2/9 پنبه كاشت قال آق 80

 75 25 3 1398/2/28 1398/2/25 پنبه كاشت قال آق 81

 78 26 3 1398/2/14 1398/2/11 پنبه كاشت قال آق 82

 138 46 3 1398/4/6 1398/4/1 گوسفند پرورش اصول مينودشت 83

 100 50 2 1398/8/19 1398/8/18 (زندان)گوسفند پرورش اصول گرگان 84

 100 50 2 1398/8/28 1398/8/27 (زندان)گوسفند پرورش اصول گرگان 85

 100 50 2 1398/9/3 1398/9/2 (زندان)گوسفند پرورش اصول گرگان 86

 100 50 2 1398/9/10 1398/9/9 (زندان)گوسفند پرورش اصول گرگان 87

 92 46 2 1398/9/13 1398/9/12 (زندان)گوسفند پرورش اصول گرگان 88

 100 50 2 1398/8/23 1398/8/22 (زندان)گوسفند پرورش اصول گرگان 89

 99 33 3 1398/2/7 1398/2/4 دام جایگاه بهداشت اهميت با آشنائی گاليكش 90

 69 23 3 1398/2/24 1398/2/20 بلدرچين پرورش بندرگز 91

 69 23 3 1398/2/24 1398/2/2 بلدرچين پرورش بندرگز 92

 54 18 3 1398/2/9 1398/2/5 عسل زنبور پرورش بندرگز 93

 135 45 3 1398/2/13 1398/2/9 عسل زنبور پرورش كردكوئ 94

 96 32 3 1398/2/18 1398/2/14 عسل زنبور پرورش كردكوئ 95

 132 44 3 1398/1/27 1398/1/24 عسل زنبور پرورش كردكوئ 96

 126 42 3 1398/2/23 1398/2/19 عسل زنبور پرورش كردكوئ 97

 54 18 3 1398/2/8 1398/2/4 عسل زنبور پرورش كردكوئ 98
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 کالس خاتمه زمان کالس شروع زمان دوره عنوان دوره برگزاری محل ردیف
 مدت

 (روز)
 روز نفر (نفر) تعداد

 93 31 3 1398/4/8 1398/4/5 عسل زنبور پرورش مينودشت 99

 171 57 3 1398/3/25 1398/3/22 عسل زنبور پرورش بندرگز 100

 135 45 3 1398/4/25 1398/4/21 عسل زنبور پرورش كردكوئ 101

 36 12 3 1398/2/19 1398/2/16 عسل زنبور پرورش كردكوئ 102

 93 31 3 1398/4/8 1398/4/5 عسل زنبور پرورش مينودشت 103

 84 28 3 1398/1/23 1398/1/20 شيری گاو پرورش بندرگز 104

 105 35 3 1398/1/25 1398/1/22 شيری گاو پرورش كردكوئ 105

 90 30 3 1398/1/24 13981/21 نوغانداری گاليكش 106

 168 56 3 1398/2/11 1398/2/7 نوغانداری گاليكش 107

 105 35 3 1398/2/6 1398/2/2 نوغانداری گاليكش 108

 162 54 3 1398/2/12 1398/2/9 شيری های گاو ضدعفونی و بهداشت اصول گاليكش 109

 72 24 3 1398/1/27 1398/1/24 سبک دام واكسيناسيون اصول با آشنائی گاليكش 110

 66 22 3 1398/2/22 1398/2/15 آبياری نوین های روش مينودشت 111

 45 15 3 1398/4/8 1398/4/1 آبياری نوین های سيستم طراحی مينودشت 112

 90 30 3 1398/2/7 1398/2/4 آبياری نوین های سيستم از برداری بهره و نگهداری قال آق 113

 66 22 3 1398/2/12 1398/2/6 آبياری نوین های سيستم از برداری بهره و نگهداری مينودشت 114

 36 12 3 1398/5/1 1398/4/30 پنبه آفات كنترل كردكوئ 115

 111 37 3 1398/1/20 1398/1/17 گندم قارچی های بيماری با مبارزه قال آق 116

 30 15 2 1398/7/23 1398/7/21 (شيالت)سردآبی ماهيان توليد ریزی برنامه گرگان 117

 گرگان 118
 سرد ماهيان پرورش استخرهای بهداشت

 (شيالت)آبی
1398/6/3 1398/6/5 3 41 123 

 56 28 2 1398/5/1 1398/4/30 (شيالت)ميگو سفيد لكه گرگان 119

 63 21 3 1398/4/21 1398/4/19 (شيالت)ميگو پرورش در آب مدیریت گرگان 120

 99 33 3 1398/5/17 1398/5/15 (شيالت)ميگو بيماری و بهداشت مدیریت گرگان 121

 66 22 3 1398/4/18 1398/4/16 (شيالت)ميگو پرورش در تغذیه مدیریت گرگان 122

 گرگان 123
 گرم استخرهای اكسيژن تنظيم و هوادهی مدیریت

 (شيالت)آبی
1398/5/25 1398/5/27 3 35 105 

 گرگان 124
 گرم استخرهای اكسيژن تنظيم و هوادهی مدیریت

 (شيالت)آبی
1398/4/21 1398/4/23 2 12 24 

 64 16 4 1398/2/4 1398/2/1 (روستائی زنان)دامی محصوالت فرآوری مينودشت 125

 48 3 16 1398/4/4 1398/4/1 كشاورزی محصوالت فرآوری مينودشت 126

 48 16 3 1398/4/4 1398/4/1 كشاورزی محصوالت فرآوری مينودشت 127

 گرگان 128
 منابع در ميانجيگری و مذاكره های روش و اصول

 طبيعی
1398/2/14 1398/2/18 3 19 57 

 60 20 3 1398/2/12 1398/2/7 حریق اطفاء گرگان 129

 96 32 3 1398/2/25 1398/2/20 حریق اطفاء گرگان 130
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 کالس خاتمه زمان کالس شروع زمان دوره عنوان دوره برگزاری محل ردیف
 مدت

 (روز)
 روز نفر (نفر) تعداد

 108 36 3 1398/1/21 1398/1/18 حریق اطفاء گرگان 131

 گرگان 132
 محصوالت كيفيت كنترل مدیران فنی صالحيت

 كشاورزی
1398/5/19 1398/5/27 4 52 208 

 36 12 3 1398/1/27 1398/1/23 قضایی مراجع در نویسی گزارش اصول گرگان 133

 156 52 3 1398/9/3 1398/8/30 كشاورزی در گری تسهيل تخصصی آموزش گرگان 134

 99 33 3 1398/4/30 1398/4/27 سنتی طب گرگان 135

 96 32 3 1398/2/10 1398/2/7 تابستانه و بهاره محصوالت در حفاظتی كشاورزی قال آق 136

 90 30 3 1398/1/31 1398/1/28 تابستانه و بهاره محصوالت در حفاظتی كشاورزی قال آق 137

 گنبدكاووس 138
 كاشت نوین های روش و بذر بستر تهيه

 (مرزبانی)گندم
1398/7/24 1398/7/25 2 36 72 

 گنبدكاووس 139
 كاشت نوین های روش و بذر بستر تهيه

 (مرزبانی)گندم
1398/7/21 1398/7/22 2 27 54 

 72 36 2 1398/8/14 1398/8/13 (سپاه بازنشستگان كانون)عسل زنبور پرورش گنبدكاووس 140

 68 34 2 1398/8/9 1398/8/8 (سپاه بازنشستگان كانون)عسل زنبور پرورش گنبدكاووس 141

 70 35 2 1398/8/23 1398/8/22 (سپاه بازنشستگان كانون)عسل زنبور پرورش گنبدكاووس 142

 48 24 2 1398/8/6 1398/8/4 (سپاه بازنشستگان كانون)عسل زنبور پرورش گنبدكاووس 143

 80 40 2 1398/7/30 1398/7/28 (مرزبانی)عسل زنبور پرورش گنبدكاووس 144

 72 36 2 1398/8/2 1398/8/1 (مرزبانی)عسل زنبور پرورش گنبدكاووس 145

 گنبدكاووس 146
 بازنشستگان كانون)خوراكی قارچ توليد و پرورش

 (سپاه
1398/8/26 1398/8/27 2 39 78 

 گنبدكاووس 147
 بازنشستگان كانون)خوراكی قارچ توليد و پرورش

 (سپاه
1398/8/11 1398/8/12 2 34 68 

 گنبدكاووس 148
 بازنشستگان كانون)خوراكی قارچ توليد و پرورش

 (سپاه
1398/8/28 1398/8/29 2 36 72 

 64 32 2 1398/8/2 1398/8/1 (سپاه بازنشستگان كانون)گلخانه احداث گنبدكاووس 149

 60 30 2 1398/8/21 1398/8/19 (سپاه بازنشستگان كانون)گلخانه احداث گنبدكاووس 150

 70 35 2 1398/8/21 1398/8/20 (مرزبانی)بومی مرغ پرورش گنبدكاووس 151

 64 32 2 1398/8/26 1398/8/25 (مرزبانی)بومی مرغ پرورش گنبدكاووس 152

 44 22 2 1398/8/17 1398/8/16 (مرزبانی)بومی مرغ پرورش گنبدكاووس 153

 72 36 2 1398/8/23 1398/8/22 داروئی گياهان پرورش گنبدكاووس 154

 46 23 2 1398/8/27 1398/8/26 داروئی گياهان پرورش گنبدكاووس 155

 108 59 2 1398/9/28 1398/9/25 عسل زنبور پرورش قال آق 156

 50 25 2 1398/11/14 1398/11/12 عسل زنبور پرورش قال آق 157

 54 27 2 1398/11/17 1398/11/15 خوراكی قارچ پرورش قال آق 158

 46 23 2 1398/11/30 1398/11/29 داروئی گياهان پرورش قال آق 159

 54 27 2 1398/10/6 1398/10/4 تابستانه و بهاره محصوالت در حفاظتی كشاورزی قال آق 160

 93 31 3 1398/1027 1398/10/25 تحت آبياری های سيستم از برداری بهره و نگهداری قال آق 161
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 کالس خاتمه زمان کالس شروع زمان دوره عنوان دوره برگزاری محل ردیف
 مدت

 (روز)
 روز نفر (نفر) تعداد

 فشار

 78 26 3 1398/10/4 1398/10/1 پمپاژ ایستگاههای نگهداری و برداری بهره مدیریت قال آق 162

 78 26 2 1398/11/29 1398/11/28 گندم هرز های علف با مبارزه و گياهی تغذیه قال آق 163

 48 16 3 1398/11/30 1398/11/27 كشاورزی محصوالت آبياری مدیریت قال آق 164

 66 22 3 1398/10/28 1398/10/25 آبياری نوین های روش معرفی قال آق 165

 قال آق 166
 تحت آبياری های سيستم از برداری بهره و نگهداری

 فشار
1398/11/27 1398/11/29 3 27 81 

 قال آق 167
 تحت آبياری های سيستم از برداری بهره و نگهداری

 فشار
1398/10/9 1398/10/11 3 25 75 

 78 39 2 1398/8/9 1398/8/6 ميوه باغ احداث و طراحی آزادشهر 168

 80 40 2 1398/8/14 1398/8/11 ميوه باغ احداث و طراحی آزادشهر 169

 66 33 2 1398/8/23 1398/8/20 ميوه باغ احداث و طراحی آزادشهر 170

 78 39 2 1398/9/6 1398/9/3 داروئی گياهان پرورش آزادشهر 171

 80 40 2 1398/9/12 1398/9/9 داروئی گياهان پرورش آزادشهر 172

 66 33 2 1398/9/19 1398/9/16 داروئی گياهان پرورش آزادشهر 173

 78 39 2 1398/9/19 1398/9/17 غالت زراعت در ها مغزی ریز از استفاده آزادشهر 174

 64 32 2 1398/9/27 1398/9/25 غالت زراعت در ها مغزی ریز از استفاده آزادشهر 175

 80 40 2 1398/9/23 1398/9/20 غالت زراعت در ها مغزی ریز از استفاده آزادشهر 176

 48 24 2 1398/11/28 1398/11/27 (امداد كميته)داشتی گوسفند پرورش گرگان 177

 66 33 2 1398/11/14 1398/11/13 (امداد كميته)داشتی گوسفند پرورش گرگان 178

 118 59 2 1398/8/12 1398/8/8 (زندان) داروئی گياهان پرورش گنبدكاووس 179

 114 57 2 1398/8/15 1398/8/13 (زندان) داروئی گياهان پرورش گنبدكاووس 180

 54 27 2 1398/7/4 1398/7/1 داروئی گياهان پرورش گنبدكاووس 181

 114 57 2 1398/8/21 1398/8/18 (زندان) داروئی گياهان پرورش گنبدكاووس 182

 84 42 2 1398/9/10 1398/9/6 (زندان)عسل زنبور پرورش گنبدكاووس 183

 106 53 2 1398/9/19 1398/9/16 (زندان)عسل زنبور پرورش گنبدكاووس 184

 72 36 2 1398/9/14 1398/9/11 (زندان)عسل زنبور پرورش گنبدكاووس 185

 82 41 2 1398/7/14 1398/7/11 عسل زنبور پرورش گنبدكاووس 186

 96 48 2 1398/8/30 1398/8/27 (زندان)خوراكی قارچ توليد و پرورش گنبدكاووس 187

 120 60 2 1398/9/5 1398/9/2 (زندان)خوراكی قارچ توليد و پرورش گنبدكاووس 188

 114 57 2 1398/8/26 1398/8/22 (زندان)خوراكی قارچ توليد و پرورش گنبدكاووس 189

 120 60 2 1398/7/10 1398/7/6 شيری گاو پرورش گنبدكاووس 190

 72 36 2 1398/9/24 1398/9/20 (زندان)عسل زنبور پرورش گنبدكاووس 191
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1398استان گلستان در سال  آموزش کارکنانعملکرد  

 کالس خاتمه زمان کالس شروع زمان دوره عنوان ردیف
 مدت

 (روز)

 تعداد

 (نفر)
 روز نفر

 33 32 1 1398/08/21 1398/08/21 (بذرخوار سنک بر تاكيد با) كلزا مهم آفات 1

 20 20 1 1398/09/12 1398/09/12 اجتماعی های شبكه و مجازی فضای با آشنایی 2

 1398/03/25 1398/03/28 4 287 1148 (IPM ) انار هرز های علف و ها بيماری آفات تلفيقی مدیریت 3

 47 47 1 1398/05/31 1398/05/19 (جو و گندم) بذر گواهی و توليد اصول 4

 423 423 1 1398/11/19 1398/11/19 خانواده و نماز 5

 60 20 3 1398/02/11 1398/02/09 1 آزمایشگاهی تجهيزات كاليبراسيون 6

 36 36 1 1398/11/06 1398/11/06 وب تحت اداری اتوماسيون 7

 52 26 2 1398/11/03 1398/11/02 كار محيط در Fs آراستگی نظام 8

 240 40 6 1398/09/18 1398/09/05 (پتاسيم فسفر، نيتروژن،) اوليه غذایی عناصر 9

 210 35 6 1398/09/25 1398/08/12 غذایی عناصر كمبود عالئم و گياه تغذیه اصول 10

 1398/08/18 1398/08/25 6 23 138 (gis)جغرافيایی اطالعات سامانه و (RS )دور از سنجش 11

 136 34 4 1398/10/12 1398/10/09 ها مزایده و مناقصات برگزاری قانون 12

 40 40 1 1398/10/05 1398/10/05 آن گيری اندازه چگونگی و شغلی رضایت 13

 104 25 4 1398/10/11 1398/10/08 زراعی گياهان نشائی كشت 14

 المللی بين و ای منطقه ملی، استانداردهای تدوین اصول با آشنایی 15
 ای كارخانه

1398/11/15 1398/11/16 2 16 32 

 185 37 5 1398/02/12 1398/02/07 اعتباری های صندوق و گری تسهيل ویژه آموزش 16

 100 25 4 1398/02/23 1398/02/02 مالی و حقوقی قوانين با آشنایی 17

 128 32 4 1398/09/25 1398/09/04 بسته مدار دوربين سيستم كاربردی آموزش 18

 1653 551 2 1398/01/28 1398/01/26 اداری نظام در شهروندی حقوق 19

 72 12 6 1398/06/27 1398/06/09 آبزیان پرورش و تكثير در ژنتيک كاربرد و اصول با آشنایی 20

 108 18 6 1398/10/28 1398/09/26 زنده غذای پرورش و تكثير 21

 57 19 3 1398/08/22 1398/08/20 آبزیان برداری نمونه های روش و اصول 22

 76 19 4 1398/07/17 1398/07/06 ماهی شناسی رفتار 23

 76 19 4 1398/09/27 1398/09/05 خاویاری ماهيان جنسی رسيدگی مراحل و جنسيت تعيين 24

 40 40 1 1398/07/10 1398/07/10 قراردادها تنظيم 25

 81 27 3 1398/08/14 1398/08/12 امالک حقوق 26
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 کالس خاتمه زمان کالس شروع زمان دوره عنوان ردیف
 مدت

 (روز)

 تعداد

 (نفر)
 روز نفر

 105 35 3 1398/11/01 1398/10/29 اسالم منظر از رجوع ارباب تكریم 27

 294 49 6 1398/11/20 1398/11/02 استهالک حسابداری 28

 228 38 6 1398/11/17 1398/11/12 قند چغندر زراعت در تغذیه مدیریت 29

 100 25 4 1398/09/06 1398/09/03 مالی بازرسی و نظارت كنترل، 30

 120 30 4 1398/07/24 1398/07/21 اساسی مالی های صورت با آشنایی 31

 72 18 4 1398/11/16 1398/11/13 ها پروژه و ها طرح اقتصادی ارزیابی 32

 spss 1398/06/11 1398/06/16 3 37 111 افزار نرم با آموزش در آماری های داده تحليل 33

 210 35 6 1398/09/05 1398/08/28 الياف بندی رقم و وش سورت 34

 93 31 3 1398/08/20 1398/08/18 نوآور و خالق كار محيط پرورش و ایجاد 35

 90 30 3 1398/09/12 1398/09/10 كشاورزی آالت ماشين 36

 135 45 3 1398/08/20 1398/08/18 مزرعه مدیریت 37

38 
 سامانه در دعاوی و شكایات ثبت نحوه و دعاوی انواع با آشنایی

 قضائيه قوه ثنای
1398/07/21 1398/07/23 2 40 120 

 210 35 6 1398/11/07 1398/10/30 روغنی های دانه توليد در ها اكوسيستم پایداری و اكولوژی 39

 45 30 2 1398/05/14 1398/05/14 عملكرد مدیریت 40

 188 47 4 1398/10/25 1398/10/22 هاباغ و زراعی اراضی كاربری در الكترونيک مجوزهای صدور نحوه 41

42 
 فرآوری صنایع از افزوده ارزش بازیافت ثروت، به ضایعات تبدیل

 كشاورزی
1398/07/14 1398/07/14 1 21 21 

 20 20 1 1398/07/16 1398/07/16 پيشرو های فرصت و ها چالش بررسی غذایی صنایع 43

 36 9 4 1398/11/29 1398/11/26 (توزیع و انتقال) آبياری راندمان افزایش راهكارهای 44

 كم بحران با مقابله و آب مصرف وری بهره ارتقاء مبانی و اصول 45
 كشاورزی بخش در آبی

1398/11/28 1398/11/30 3 17 51 

 117 39 2 1398/10/11 1398/10/10 خالقيت و نوآوری توسعه، نگرش با ارزش مدیریت 46

 120 30 4 1398/10/12 1398/10/02 دارویی گياهان دیم كشت 47

 78 13 6 1398/11/29 1398/11/23 تشریفات و پذیرایی فنون 48

 17 17 1 1398/09/23 1398/09/23 شهروندی حقوق 49

 های سامانه از استفاده با شيبدار اراضی در دیم باغات توسعه 50
 باران استحصال

1398/11/27 1398/11/29 3 36 108 

 82 41 1 1398/11/08 1398/11/07 سوخت مصرف سازی بهينه 51

 132 33 4 1398/09/13 1398/09/10 دام در نویسی جيره 52
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 کالس خاتمه زمان کالس شروع زمان دوره عنوان ردیف
 مدت

 (روز)

 تعداد

 (نفر)
 روز نفر

 148 37 4 1398/09/06 1398/09/03 طيور برای نویسی جيره 53

 46 23 2 1398/10/24 1398/10/23 عمومی روابط در فرمانی مشتری و پاسخگویی 54

 64 32 2 1398/09/19 1398/09/18 مجازی فضای با آشنایی 55

 60 20 3 1398/10/16 1398/10/14 سيالب كنترل روشهای با آشنایی 56

57 
 فلفل) ای گلخانه صيفی و سبزی محصوالت سایر توليد مدیریت

 (... و ریحان كاهو، كدو، بادمجان، دلمه،
1398/06/09 1398/06/13 5 30 150 

 204 34 6 1398/10/10 1398/09/05 پيشرفته ابریشم كرم پرورش 58

 87 29 3 1398/06/02 1398/05/26 سموم مونيتورینگ سيستم 59

 40 20 2 1398/02/11 1398/02/10 بذور كيفيت ارزیابی آزمون 60

61 
 و رسمی سند فاقد های ساختمان و اراضی ثبتی وضعيت قوانين

 كاربری فاقد اراضی واگذاری
1398/08/19 1398/08/21 3 40 120 

 88 22 4 1398/03/08 1398/03/05 گياهی بيماریهای كنترل در مقاوم ارقام از گيری بهره 62

 228 38 6 1398/08/16 1398/08/11 عملياتی های پهنه مدیریت 63

 162 27 6 1398/10/12 1398/10/07 منابع تخصيص مدیریت 64

 76 19 4 1398/08/09 1398/08/06 محاكم در دفاع و دعاوی طرح فنون و دعوی اثبات ادله 65

66 
 بخش مخاطرات و بحران مدیریت مقررات و قوانين با آشنایی

 كشاورزی
1398/10/18 1398/10/25 6 29 174 

 56 28 2 1398/11/24 1398/11/23 مقاومتی اقتصاد 67

 156 26 6 1398/10/01 1398/09/23 جات صيفی و سبزیجات بذر توليد 68

 39 39 1 1398/06/24 1398/06/24 انسانی منابع توسعه در آموزش نقش 69

 204 34 6 1398/06/27 1398/06/06 (كودآبياری) آبياری و آب همراه شيميایی كودهای مصرف 70

 66 33 2 1398/09/21 1398/08/20 انتظامات و حراست شغل در ارتباط های مهارت 71

 96 32 3 1398/10/03 1398/10/01 كشور مختلف مناطق در سورگوم ارقام معرفی و زراعی به با آشنایی 72

 138 23 6 1398/08/19 1398/07/28 الملل بين تجارت و كشاورزی تجارت، و تعرفه عمومی ویژگيهای 73

 140 35 4 1398/11/16 1398/11/13 (گات) كشاورزی تبدیلی صنایع توسعه در بانكی تسهيالت نقش 74

75 
 علوفه خروس تاج ای، علوفه خردل)جدید ای علوفه گياهان معرفی

 (... و ماشک ، ای
1398/08/11 1398/08/14 4 45 180 

 68 17 4 1398/09/20 1398/09/17 كشاورزی های طرح در گذاری سرمایه اقتصادی ارزیابی اصول 76

 33 11 3 1398/08/22 1398/08/18 دامی علوم در مصنوعی عصبی شبكه كاربرد 77

 36 12 3 1398/09/25 1398/09/23 شيری گاو جيره در علوفه مصرف 78
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 کالس خاتمه زمان کالس شروع زمان دوره عنوان ردیف
 مدت

 (روز)

 تعداد

 (نفر)
 روز نفر

 70 70 1 1398/02/08 1398/02/08 فناوری گذاری ارزش 79

 102 34 3 1398/04/12 1398/04/10 پنبه های بيماری و آفات تلفيقی مدیریت 80

 297 297 1 1398/04/31 1398/04/15 (جو و گندم) بذر گواهی و توليد اصول 81

 1398/05/19 1398/05/31 4 56 224 (IPM ) انار هرز های علف و ها بيماری آفات، تلفيقی مدیریت 82

 1398/07/07 1398/07/30 4 11 44 (IPM ) انار هرز های علف و ها بيماری آفات، تلفيقی مدیریت 83

 7 7 1 1398/07/30 1398/07/07 (جو و گندم) بذر گواهی و توليد اصول 84

 129 43 2 1398/07/30 1398/07/07 اداری نظام در شهروندی حقوق 85

 42 21 1 1398/07/28 1398/07/27 رویال ژل توليد كارگاه 86

 21 21 1 1398/08/02 1398/08/02 موم بره برداشت و توليد های روش 87

 42 21 2 1398/07/30 1398/07/29 عسل زنبور ملكه توليد 88

 21 21 1 1398/08/01 1398/08/01 عسل زنبور زهر توليد 89

 351 351 1 1398/09/23 1398/09/23 پهنه مروجين به زكات مبانی آموزش 90

 382 382 1 1398/09/24 1398/09/24 پژوهی آینده 91

 816 272 3 1398/09/24 1398/09/24 گندم توليد برای نيتروژنی كودهای مصرف راهنمای 92

 44 11 4 1398/09/27 1398/09/24 شغلی و آموزشی راهنمایی و مشاوره 93

 360 60 6 1398/02/27 1398/02/21 رمضان مبارک ماه ویژه كریم قرآن موضوعی تفسير 94

 36 18 2 1398/07/03 1398/07/02 سنجی علم 95

 25 25 1 1398/04/15 1398/04/15 كار محيط در روانی بهداشت 96

 36 18 2 1398/09/18 1398/09/17 ای گلخانه فرنگی وگوجه خيار های بيماری آفات مدیریت 97

 78 26 2 1398/10/17 1398/10/10 (علم فلسفه و اسالمی شناسی معرفت) 4 اسالمی معارف با آشنایی 98

 72 72 1 1398/11/19 1398/11/19 مدیران و نماز 99

 88 22 4 1398/07/17 1398/07/14 اساسی مالی های صورت با آشنایی 100

 108 27 4 1398/09/26 1398/09/23 مالی بازرسی و نظارت كنترل، 101

 45 14 3 1398/09/11 1398/09/09 مزرعه مدیریت 102

 69 22 3 1398/09/05 1398/09/03 كشاورزی آالت ماشين 103

 60 60 1 1398/08/13 1398/08/13 غيرعامل پدافند 104

 سامانه در دعاوی و شكایات ثبت نحوه و دعاوی انواع با آشنایی 105
 قضائيه قوه ثنای

1398/09/16 1398/09/17 2 34 108 



20 

 کالس خاتمه زمان کالس شروع زمان دوره عنوان ردیف
 مدت

 (روز)

 تعداد

 (نفر)
 روز نفر

 31 31 1 1398/09/24 1398/09/24 فردی بين مهارت و اجتماعی ارتباطات 106

 48 48 1 1398/08/06 1398/08/06 كشاورزی در غيرعامل پدافند 107

 120 60 2 1398/11/20 1398/11/20 مجازی فضای با آشنایی 108

 87 29 3 1398/11/03 1398/11/01 موثر ارتباط های مهارت 109

 15 15 1 1398/10/30 1398/10/30 شویی پول با مبارزه قانون با آشنایی 110

 180 30 6 1398/11/13 1398/11/01 آفات تلفيقی مدیریت برنامه در آنها نقش و جنسی های فرمون 111

 75 23 3 1398/10/26 1398/10/24 موثر ارتباط های مهارت 112

 26 26 1 1398/10/29 1398/10/29 كشاورزی توسعه در مقاومتی اقتصاد وجایگاه نقش 113

 96 24 4 1398/09/20 1398/09/12 آفات تلفيقی مدیریت در آن كاربرد و آگاهی پيش نوین های روش 114

 5100 849 6 1398/11/30 1398/02/01 7 جلد نمونه تفسير 115

 48 16 2 1398/11/16 1398/11/15 كشاورزی استارتاپ توسعه و اندازی راه 116

 64 16 4 1398/11/17 1398/11/17 كشاورزی كارآفرینی كارهای و كسب 117

 27 27 1 1398/11/20 1398/11/20 درمان و پيشگيری قابل زنان های سرطان 118

 23 23 1 1398/07/20 1398/07/20 ای قرقره آبياری 119

 30 30 1 1398/07/17 1398/07/17 آبياری های سيستم های پمپ اندازی راه و نصب انتخاب، 120

 69 22 3 1398/11/23 1398/11/19 شناسی قطعه و اتومبيل عمومی مكانيک 121

 80 20 4 1398/09/26 1398/09/23 مالی و حقوقی قوانين با آشنایی 122

 و رسمی سند فاقد های ساختمان و اراضی ثبتی وضعيت قوانين 123
 كاربری فاقد اراضی واگذاری

1398/06/10 1398/06/12 3 25 75 

 285 56 5 1398/12/14 1398/12/11 عملكرد مدیریت نظام استقرار 124

 زراعت در خاک حاصلخيزی افزایش و كود متعادل و بهينه مصرف 125
 گندم

1398/08/27 1398/08/29 4 40 160 
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تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعیآمار دانش آموزان کاردانش/ فنی و حرفه ای مرکز   

 تحصيل محل (نفر) تعداد جنسيت تحصيل نوع تحصيلي پایه تحصيلي رشته ردیف

 تپه مراوه 10 زن روزانه یازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 1

 تپه مراوه 32 مرد روزانه دهم حبوبات و غالت زراعت 2

 تپه مراوه 22 مرد روزانه یازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 3

 تپه مراوه 19 مرد روزانه دهم دار هسته های ميوه پرورش 4

 تپه مراوه 18 مرد روزانه یازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 5

 تپه مراوه 12 مرد روزانه دوازدهم حبوبات و غالت زراعت 6

 تپه مراوه 12 مرد روزانه دوازدهم حبوبات و غالت زراعت 7

 تپه مراوه 12 مرد روزانه دوازدهم حبوبات و غالت زراعت 8

 كردكوئ 13 زن روزانه دهم زعفران و دارویی گياهان كشت 9

 آزادشهر 10 زن روزانه یازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 10

 كالله 19 مرد روزانه یازدهم تيلر و تراكتور مكانيک 11

 كالله 14 مرد روزانه دهم آبی گرم ماهيان پرورش 12

 كالله 14 مرد روزانه دهم آبی گرم ماهيان پرورش 13

 تركمن 16 مرد روزانه یازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 14

 گرگان 12 زن روزانه دوازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 15

 گرگان 12 زن روزانه دوازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 16

 گرگان 12 زن روزانه دوازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 17

 گرگان 12 زن روزانه دوازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 18

 گرگان 12 زن روزانه دوازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 19

 گرگان 12 زن روزانه دوازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 20

 گرگان 13 زن روزانه دهم زعفران و دارویی گياهان كشت 21

 گرگان 8 زن روزانه دوازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 22

 گرگان 8 زن روزانه دوازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 23

 گرگان 8 زن روزانه دوازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 24

 گرگان 27 مرد روزانه دهم زعفران و دارویی گياهان كشت 25

 گرگان 20 مرد روزانه یازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 26

 گرگان 12 زن روزانه دهم زعفران و دارویی گياهان كشت 27

 گرگان 9 زن روزانه یازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 28

 گرگان 11 زن روزانه دوازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 29

 گرگان 11 زن روزانه دوازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 30

 گرگان 11 زن روزانه دوازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 31

 گاليكش 10 زن روزانه دوازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 32

 گاليكش 10 زن روزانه دوازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 33

 گاليكش 10 زن روزانه دوازدهم زعفران و دارویی گياهان كشت 34

 گاليكش 10 زن روزانه دوازدهم آپارتمانی  گياهان و گل 35

 گاليكش 13 مرد روزانه دوازدهم آپارتمانی  گياهان و گل 36
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1398آموزش های زنان روستائی استان گلستان در سال   

 روز نفر (نفر) تعداد (روز) مدت کالس خاتمه زمان کالس شروع زمان دوره عنوان دوره برگزاری محل ردیف

 176 44 4 1398/2/6 1398/2/2 خرد اعتباری صندوق قال آق 1

 196 49 4 1398/2/12 1398/2/8 داروئی گياهان پرورش قال آق 2

 80 20 4 1398/2/13 1398/2/9 داروئی گياهان پرورش بندرگز 3

 52 13 4 1398/1/28 1398/1/25 بازاریابی و كارآفرینی بندرگز 4

 100 25 4 1398/1/29 1398/1/26 آپارتمانی و زینتی گياهان توليد و پرورش گاليكش 5

 72 18 4 1398/1/31 1398/1/27 خوراكی سبزیجات توليد و پرورش گاليكش 6

 140 35 4 1398/1/24 1398/1/20 خوراكی قارچ توليد و پرورش گاليكش 7

 40 10 4 1398/1/22 1398/1/18 خرد اعتباری صندوق گرگان 8

 84 21 4 1398/2/12 1398/2/8 آپارتمانی و زینتی گياهان توليد و پرورش مينودشت 9

 104 26 4 1398/1/29 1398/1/26 خوراكی سبزیجات توليد و پرورش مينودشت 10

 64 16 4 1398/2/4 1398/2/1 دامی محصوالت فرآوری مينودشت 11

 108 27 4 1398/1/25 1398/1/22 كشاورزی محصوالت فرآوری مينودشت 12

 80 20 4 1398/2/8 1398/2/5 بازاریابی و كارآفرینی مينودشت 13

 96 24 4 1398/1/27 1398/1/24 نوغانداری مينودشت 14

 104 26 4 1398/3/29 1398/3/25 گوسفند پرورش اصول مينودشت 15

 160 40 4 1398/1/24 1398/1/20 نوغانداری مينودشت 16

 80 20 4 1398/3/25 1398/3/21 بومی مرغ پرورش راميان 17

 80 20 4 1398/3/30 1398/3/25 عسل زنبور پرورش راميان 18

 124 31 4 1398/3/25 1398/3/21 كشاورزی محصوالت بندی بسته و بازاریابی راميان 19

 136 34 4 1398/4/3 1398/3/28 كشاورزی محصوالت بندی بسته و بازاریابی راميان 20

 128 32 4 1398/3/23 1398/3/18 خانگی طيور جایگاه بهداشت راميان 21

 80 20 4 1398/2/12 1398/2/7 استاندارد و سالم محصوالت توليد راميان 22

 116 29 4 1398/2/18 1398/2/14 خانگی طيور جایگاه بهداشت راميان 23

 92 23 4 1398/2/15 1398/2/10 نوغانداری راميان 24

 68 17 4 1398/4/7 1398/4/4 خوراكی قارچ مينودشت 25

 84 21 4 1398/4/8 1398/4/5 كشاورزی محصوالت فرآوری مينودشت 26

 108 27 4 1398/4/12 1398/4/9 داروئی گياهان پرورش مينودشت 27

 80 20 4 1398/4/14 1398/4/11 عسل زنبور پرورش مينودشت 28

 81 27 3 1398/4/12 1398/4/9 داروئی گياهان پرورش مينودشت 29

 60 20 3 1398/4/14 1398/4/11 عسل زنبور پرورش مينودشت 30

 63 21 3 1398/4/8 1398/4/5 كشاورزی محصوالت فرآوری مينودشت 31

 54 18 3 13984/15 1398/4/12 خوراكی قارچ پرورش و توليد مينودشت 32

 51 17 3 1398/4/7 1398/4/4 خوراكی قارچ پرورش و توليد مينودشت 33
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 1398طرح ها و پروژه های مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در سال 

ف
دی

ر
 

 وضعیت نوع خاتمه تاریخ شروع تاریخ عنوان کد

 سطح
 مجری نام

 مسئول

 /مجری نام

 همکاران

بخش 

 /ملی تحقیقاتی

 ستانیا

 /خاص

 غیرخاص

 /مستقل

 مشترک

1 24-57-03-015-970137 
 در ذرت جدید های هیبرید مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی واکنش مطالعه

 گلستان استان در ها جویچه یک درمیان ای قطره آبیاری شرایط
 پروژه 1399/02/01 1397/02/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی صابری علیرضا  مستقل خاص استانی

2 0-61-09-086-960660 
 مختلف نواحی در مرتعی های گونه از برخی اکولوژیک نیازهای بررسی

 ایران رویشی
 طرح 1399/07/01 1396/07/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص استانی

 رضا حمید

 اخوان میرداودی

محمدرضا پهلوان 

 راد
 آب و خاک

 طرح 1400/01/01 1397/07/01 کشور مهم مناطق در کلزا ای تغذیه وضعیت شناخت 0-10-10-023-970098 3
 حال در

 اجرا
   خاص ملی

 نورقلی فریدون

 پور
 آب و خاک محمدنژاد  یونس

4 04-16-16-081-980545 
 برگ باریک هرز های علف پراکنش نقشه تهیه و غربالگری آوری، جمع

 گندم مزارع در کش علف به مقاوم
 پروژه 1400/08/01 1398/02/01

 حال در

 اجرا
 زنــد اسکندر   خاص ملی

محمدرضا پهلوان 

 راد
 آب و خاک

 طرح 1400/01/01 1397/07/01 پاییزه کشت برای مناسب جدید هیبریدهای زراعی ارزش تعیین 0-02-02-031-970631 5
 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 حسین مصطفی

 پور

 -پور قلی احمد

 حقیقی  عبدالعزیز

 خیرگو  معصومه -

 باغی و زراعی

6 0-57-15-014-970827 
 هایآزمایش در جو هایژنوتیپ دانه عملکرد و زراعی خصوصیات  بررسی

 دیم گرمسیر المللی بین عملکرد مقایسه و ای مشاهده
 پروژه 1399/03/01 1397/09/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 اله رحمت

 گنبد محمدی
 باغی و زراعی 

7 017-09-09-9353-93001 
 علفزار و استپی نیمه استپی، های اکوسیستم در خاک بذر بانک اکولوژی

 ایران
 پروژه 1399/06/01 1393/07/01

 حال در

 اجرا
 ء حمزه بهنام مشترک غیرخاص ملی

 -اسماعیل مقصودلو

 سید علی حسینی
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

8 0-56-15-026-970935 
 در نان گندم هایژنوتیپ دانه عملکرد پایداری و سازگاری بررسی

 گرمسیری دیم  سراسری یکنواخت هایآزمایش
 پروژه 1401/05/01 1397/09/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 اهلل رحمت

 زاده کریمی
 باغی و زراعی قوجق  حسن

9 0-03-03-293-971358 
 گرم و خشک گرم مناطق در کلزا بهاره های ژنوتیپ سازگاری تعیین

 ایران مرطوب
 پروژه 1400/01/01 1397/07/01

 حال در

 اجرا
 مشترک غیرخاص ملی

 امیری حسن

 اوغان
 باغی و زراعی فرجی  ابوالفضل

10 2-57-33-013-960155 
 اجزای و عملکرد بر کاشت آرایش و تکمیلی آبیاری توأم اثرات بررسی

 گنبد منطقه در سبز نخود عملکرد
 پروژه 1399/02/01 1396/08/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی سیدی فرامرز گلستان استان مستقل غیرخاص استانی

 طرح 1399/11/01 1398/01/01 قند چغندر در روی ساقه به مقاوم منوژرم هیبریدهای ارزیابی و تهیه 0-02-02-001-980022 11
 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 آقائی محسن

 کماکلی زاده
 باغی و زراعی صابری  رضا علی

 پروژه 1400/03/01 1397/03/01 باال ریسک با اراضی در سنگین عناصر به خاک آلودگی وضعیت شناسائی 0-10-10-075-971132 12
 حال در

 اجرا
 گلستان استان مستقل خاص ملی

 پهلوان  محمدرضا

 راد
 آب و خاک
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 وضعیت نوع خاتمه تاریخ شروع تاریخ عنوان کد

 سطح
 مجری نام

 مسئول

 /مجری نام

 همکاران

بخش 

 /ملی تحقیقاتی

 ستانیا

 /خاص

 غیرخاص

 /مستقل

 مشترک

13 0-03-03-297-961488 
 مقایسه یکنواخت هایآزمایش گندم امیدبخش هایالین واکنش تعیین

 سپتوریایی برگیلکه بیماری به نسبت 1396-97 زراعی سال عملکرد
 پروژه 1399/03/01 1396/09/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی دهقان  محمدعلی پرور روح رامین   غیرخاص ملی

14 2-03-03-029-980308 
 از ناشی میریبوته بیماری به سویا امیدبخش هایژنوتیپ واکنش

 ای گلخانه شرایط در ماکروفومینا و فیتوفترا
 پروژه 1399/04/01 1398/01/01

 حال در

 اجرا
  مستقل غیرخاص استانی

 صادقی حمید

 گرمارودی
 باغی و زراعی

15 0-03-03-232-970953 
 گرم اقلیم در المللی بین های خزانه برتر ارقام و الینها انتخاب و ارزیابی

 (Int-N97)شمال مرطوب و
 پروژه 1399/02/01 1397/09/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 منوچهر

 خدارحمی

 - سیدی  فرامرز

 سوقی  اله حبیب
 باغی و زراعی

16 24-57-16-099-970888 

 + %3.4 سیفلوفنامید)WG ®پانچو کشقارچ کارآیی بررسی

بیماری  عامل ، Monilinia laxa کنترل در(%15 تریفلومیزول

 هلو مومیایی

 پروژه 1399/07/01 1397/12/01
 حال در

 اجرا
  مستقل خاص استانی

 ربانی ...ا حجت

 نسب
 گیاهپزشکی

17 24-57-13-007-980150 
 بر جیره لیزین به والین های نسبت و آمینه اسیدهای مختلف سطوح اثر

 آرین سویه گوشتی های جوجه ایمنی سیستم و عملکرد
 پروژه 1399/09/01 1398/03/01

 حال در

 اجرا
  مستقل خاص استانی

 یوسفی کاظم

 کالریکالیی
 دامی علوم

18 0-29-29-023-970535 
 ساحل مناطق منتخب های رودخانه مورفولوژی تغییرات روند بینی پیش

 شمالی
 پروژه 1399/12/01 1397/06/01

 حال در

 اجرا
 حبیبی علیرضا مستقل غیرخاص ملی

  رضا محمد

 پارسامهر

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

19 0-09-09-008-970047 
 و شده مدیریت هایراشستان در روشنه هایمشخصه پایش و بررسی

 جنگلی هایتوده پایداری اعمال راستای در  نشده مدیریت
 پروژه 1402/01/01 1397/01/01

 حال در

 اجرا
 قربانی حسین پرهیزکار پژمان مشترک غیرخاص ملی

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

20 04-16-16-105-970900 
 باکسر تجاری نام با (EC 80%) پروسولفوکارب علفکش کارآیی بررسی

 گندم مزارع در چچم هرز علف بر تاکید با هرز های علف مهار در
 پروژه 1399/02/01 1397/08/01

 حال در

 اجرا
   خاص ملی

 کرمی محمدرضا

 نژاد
 گیاهپزشکی حقیقی  عبدالعزیز

21 0-03-03-210-970886 
 الینهای میان در سنبله فوزاریومی بالیت بیماری به مقاومت شناسایی

 مقاوم الینهای انتخاب منظور به کشور 1397 سال امیدبخش گندم
 پروژه 1399/12/01 1397/09/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی دهقان محمدعلی پور ملیحی علی مستقل غیرخاص ملی

22 0-09-09-95103 
 ایجاد و (گلبی گیاهان) هاخزه و هاگلسنگ شناسایی و آوریجمع

 دوم مرحله-ایران مرکزی هرباریوم در "آنها از گیاهی مجموعه"
 پروژه 1400/01/01 1395/01/01

 حال در

 اجرا
 صفوی سیدرضا   غیرخاص ملی

اسدا...کریمی 

 دوست
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

23 0-10-10-003-970040 
 شرایط در کلزا عملکرد اجزای و عملکرد بر گیاهی رشد محرک مواد اثر

 شور
 پروژه 1400/01/01 1397/01/01

 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 نورقلی فریدون

 پور
 آب و خاک محمدنژاد  یونس

24 04-16-16-069-970574 

 فلودیوکسونیل) FS % 5/3 ال ایکس ماکسیم قارچکش کارایی ارزیابی

 بذر ضدعفونی  بصورت (لیتر در گرم 10 ام-متاالکسیل+لیتر در گرم 25

 ذرت فوزاریومی بیماری  کنترل برای

 پروژه 1399/03/01 1397/03/01
 حال در

 اجرا
 مومنی حسن   خاص ملی

 ربانی اله حجت

 نسب
 گیاهپزشکی

25 
34-64-1357-005-

970180 
 پروژه 1400/01/01 1397/02/01 یزد استان کوهانه تک شتر ژنومی انتخاب

 حال در

 اجرا
 مشترک خاص ملی

 بیطرف مرتضی

 ثانی
 دامی علوم کریم  نوبری

 و مراتع جنگلها، - رضوانی  حسین گلستان استان مستقل غیرخاص ملی حال در پروژه 1400/01/01 1395/01/01 مختلف شرایط در سا،پونه جنس از گونه 12 عملکرد و سازگاری بررسی 01-09-09-9552-95001 26
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 وضعیت نوع خاتمه تاریخ شروع تاریخ عنوان کد

 سطح
 مجری نام

 مسئول

 /مجری نام

 همکاران

بخش 

 /ملی تحقیقاتی

 ستانیا

 /خاص

 غیرخاص

 /مستقل

 مشترک

 آبخیزداری درّی  علی محمد اجرا کشور اقلیمی

27 0-02-02-034-980490 
 در چغندرقند جدید ارقام روی ساقه به مقاومت و زراعی ارزش بررسی

 پاییزه کشت مناطق
 پروژه 1401/03/01 1398/07/01

 حال در

 اجرا
 رجبی اباذر مستقل غیرخاص ملی

 حقیقی  عبدالعزیز

 صابری  رضا علی -
 باغی و زراعی

28 2-57-15-003-980113 
 دیم شرایط در نخود عملکرد بر تکمیلی آبیاری و بوته تراکم تأثیر بررسی

 گلستان استان شرق منطقه
 پروژه 1401/01/01 1398/07/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی برزعلی محمد  مستقل غیرخاص ملی

29 0-16-16-034-980212 
 به پرندگان خسارت کاهش بر هزینه کم فیزیکی روشهای کارایی بررسی

 کلزا
 طرح 1400/05/01 1398/05/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 خالقی ابوالقاسم

 رستمی زاده
 گیاهپزشکی شریفی  محبوبه

30 0-56-15-031-961246 
 در نان گندم هایژنوتیپ دانه عملکرد پایداری و سازگاری بررسی

 گرمسیری دیم شرایط در سراسری یکنواخت هایآزمایش
 پروژه 1400/03/01 1396/09/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 اهلل رحمت

 زاده کریمی
 باغی و زراعی قوجق  حسن

31 0-03-03-043-980354 
 نیمه مرحله در رس متوسط ای دانه ذرت هیبریدهای عملکرد بررسی

 نهائی
 پروژه 1399/08/01 1398/02/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 شیری محمدرضا

 پیرایواتلو

  افشین سید

 مساوات
 باغی و زراعی

32 
03-02-021314-048-

961434 

 وکیفی کمی عملکرد بر پاییزه کشت در رقم و کاشت تاریخ اثرات بررسی

 گلستان و مازندران در ای چغندرعلوفه
 پروژه 1399/12/01 1396/06/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی صابری  رضا علی طالقانی داریوش مستقل غیرخاص ملی

33 0-16-16-096-970853 
 استان کلزای مزارع جالیز گل کنترل بر کشها علف برخی کارایی بررسی

 گلستان
 پروژه 1400/02/01 1397/08/01

 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 نظام نوشین

 آبادی

 یونس  معصومه

 آبادی
 گیاهپزشکی

 پروژه 1399/09/01 1398/03/01 سویا  تفکیک حال در هاینسل در ها الین گزینش و ارزیابی 0-03-03-084-980563 34
 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی هزارجریبی  ابراهیم مسعودی بهرام مستقل غیرخاص ملی

35 2-57-09-95120 
 به ها گروه جست در کردن تنک طریق از ها جست بهینه تعداد بررسی

 (دوم فاز) صنوبر های کلن در تولید میزان افزایش منظور
 پروژه 1400/01/01 1395/01/01

 حال در

 اجرا
 غالمی غالمعلی  مستقل غیرخاص ملی

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

36 0-13-13-033-970532 
 چراکننده های دام معدنی عناصر)زیادی یا )کمبود وضعیت نقشه تهیه

 کشور مختلف اقلیمی های پهنه در
 طرح 1400/07/01 1397/07/01

 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 مصطفی علی

 طهرانی
 دامی علوم کاویان  عبداله

37 24-57-13-021-970330 
 کوتاه های داده از استفاده با شیری گاوهای شیر تولید مدت بلند برآورد

 مصنوعی عصبی شبکه کمک به مدت
 پروژه 1401/01/01 1397/04/01

 حال در

 اجرا
 دامی علوم نوبری کریم  مستقل خاص استانی

 پروژه 1399/08/01 1398/02/01 سویا خالص های الین دانه عملکرد مقدماتی بررسی 0-03-03-083-980562 38
 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی هزارجریبی  ابراهیم مسعودی بهرام مستقل غیرخاص ملی

 پروژه 1400/07/01 1396/01/01 سوم( )فاز ایران معطر گیاهان اسانس متشکله ترکیبات بررسی 0-09-09-061-960357 39
 حال در

 اجرا
 سفیدکن فاطمه مستقل غیرخاص ملی

 -فاطمه فدائی 

 سیدعلی حسینی
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 پروژه 1399/02/01 1397/08/01 باقال تفکیک حال در هایجمعیت در انتخاب و ارزیابی 0-57-03-266-971222 40
 حال در

 اجرا
 شیخ فاطمه مستقل غیرخاص ملی

 -مرتضی  دهقان 

فرهاد  اصغری 
 باغی و زراعی
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 وضعیت نوع خاتمه تاریخ شروع تاریخ عنوان کد

 سطح
 مجری نام

 مسئول

 /مجری نام

 همکاران

بخش 

 /ملی تحقیقاتی

 ستانیا

 /خاص

 غیرخاص

 /مستقل

 مشترک

 شیخی

41 0-09-09-063-960367 
 و ایران شمال هیرکانی جنگلهای موجودی و حجمی رویش پایش

 )ثابت( دائمی هاینمونه قطعه شبکه  از استفاده با ارسباران
 پروژه 1401/07/01 1396/07/01

 حال در

 اجرا
 اخوان رضا   غیرخاص ملی

محمدکریم 

 مقصودلو
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

42 0-03-03-187-970835 
 عملکرد مقایسه و نان گندم تفکیک حال در نسلهای در انتخاب و بررسی

 (SG-N97)شمال مرطوب و گرم اقلیم در الینها مقدماتی
 پروژه 1399/03/01 1397/09/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 منوچهر

 خدارحمی

 - پور قلی  احمد

 سوقی  اله حبیب
 باغی و زراعی

43 24-57-02-017-980088 
 قند چغندر عملکرد بر کاشت آرایش و ای قطره آبیاری آب میزان اثر

 گلستان استان در پاییزه
 پروژه 1401/01/01 1398/07/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی صابری رضا علی  مستقل غیرخاص استانی

44 2-45-16-057-980384 
 انگور داخلی سفیدک آگاهی پیش برای مناسب مدلی تهیه امکان بررسی

 شمالی خراسان استان در  هوایی و آب های داده از استفاده با
 پروژه 1400/01/01 1398/01/01

 حال در

 اجرا
  مستقل غیرخاص ملی

 حمید

 نامورحمزانلوئی
 گیاهپزشکی

45 0-03-03-235-951136 
 های مقاومتژن روی بر Zymoseptoria tritici قارچ پرآزاری بررسی

 تله هایخزانه از استفاده با گندم سپتوریایی برگیلکه بیماری به
 پروژه 1399/03/01 1395/09/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی دهقان  محمدعلی پرور روح رامین   غیرخاص ملی

 پروژه 1401/07/01 1396/07/01 دوم( شمال)فاز جنگلهای در بلندمازو ژنتیکی ساختار و تنوع بررسی 0-60-09-080-960558 46
 حال در

 اجرا
 اسپهبدی کامبیز مشترک غیرخاص ملی

  کریم محمد

 مقصودلو

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 پروژه 1400/01/01 1396/07/01 کشور هیرکانی هایجنگل در saproxylic هایخزه تنوع ارزیابی 0-60-09-116-961036 47
 حال در

 اجرا
 قربانی  حسین زارع حبیب مشترک غیرخاص ملی

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

48 0-10-10-071-970974 
 های پایگاه در خاک شیمیایی و فیزیکی های ویژگی تغییرات بررسی

 خاک کیفیت پایش مطالعاتی
 پروژه 1399/04/01 1397/04/01

 حال در

 اجرا
 سعادت سعید مستقل خاص ملی

محمدحسین  

محمدرضا  -ارزانش

 پهلوان راد
 آب و خاک

49 0-03-03-052-970337 
 سورگوم بخش امید هایالین در عملکرد پایداری و سازگاری ارزیابی

 ای علوفه
 پروژه 1400/01/01 1397/03/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی مختارپور  حسن خزائی عظیم   غیرخاص ملی

50 04-02-02-035-980522 
 جدید های ژنوتیپ روی ساقه به مقاومت و کیفی و کمی صفات مطالعه

 سید الیون شرکت چغندرقند
 پروژه 1400/01/01 1398/07/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی صابری  رضا علی طالقانی داریوش   خاص ملی

51 0-50-33-107-971373 
 متفاوت هوایی و آب شرایط در زیتون خارجی رقم چند صفات ارزیابی

 ایران
 پروژه 1402/01/01 1397/01/01

 حال در

 اجرا
 باغبانی واحد فریدونی  حسین هوشمند داریوش مستقل غیرخاص ملی

52 24-57-13-090-960509 
 شبکه از استفاده با آرین گوشتی مادر مرغ عملکردی صفات بینی پیش

 مصنوعی عصبی
 پروژه 1399/06/01 1396/04/01

 حال در

 اجرا
 دامی علوم نوبری کریم  مستقل خاص استانی

53 0-03-03-061-980466 
 گزینش و ارزیابی و گیری دورگ طریق از سویا در ژنتیکی تنوع گسترش

 1398 سال در تفرق حال در های نسل در
 پروژه 1399/09/01 1398/03/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی هزارجریبی  ابراهیم مسعودی بهرام مستقل غیرخاص ملی
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 وضعیت نوع خاتمه تاریخ شروع تاریخ عنوان کد

 سطح
 مجری نام

 مسئول

 /مجری نام

 همکاران

بخش 

 /ملی تحقیقاتی

 ستانیا

 /خاص

 غیرخاص

 /مستقل

 مشترک

 پروژه 1399/12/01 1398/06/01 کشور آلوده کلزای مزارع در جالیز گل شیمیایی کنترل 04-16-16-073-980484 54
 حال در

 اجرا
   خاص ملی

 نظام نوشین

 آبادی

 یونس  معصومه

 آبادی
 گیاهپزشکی

55 
014-71-14-038-95013-

980598 
 طرح 1400/01/01 1398/07/01 کشور در کلزا مصرفی آب تعیین

 حال در

 اجرا
 معیری منصور مستقل خاص ملی

 -علیرضا کیانی

 عبدالعزیز حقیقی 
 مهندسی و فنی

56 0-46-03-242-971012 
 عملکرد مقایسه یکنواخت آزمایشات گندم هایژنوتیپ مقاومت بررسی

 گندم ایقهوه زنگ بیماری به نسبت (1397-98) امیدبخش
 پروژه 1399/11/01 1397/08/01

 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 سیدطه

 دادرضائی
 باغی و زراعی دهقان  محمدعلی

57 0-15-15-132-961606 
 در Ascochyta blight  زدگی برق بیماری به مقاومت منابع شناسایی

 نخود پیشرفته و المللی بین پالسمهای ژرم
 پروژه 1399/02/01 1396/08/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی خیرگو  معصومه محمودی فرشید مستقل غیرخاص ملی

58 07-03-03-252-961226 
 متنوع های¬ژنوتیپ در کیفیت با روغن منابع شناسایی و ارزیابی احیاء،

 ایران ملی گیاهی ژن بانک کتان
 پروژه 1399/11/01 1396/11/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی مختارپور  حسن قنواتی فرنگیس مشترک غیرخاص ملی

 پروژه 1400/09/01 1398/03/01 نهائی مرحله در شیرین ذرت بخش امید هیبریدهای عملکرد بررسی 0-03-03-039-980350 59
 حال در

 اجرا
 عزیزی فرهاد مستقل غیرخاص ملی

  افشین سید

 مساوات
 باغی و زراعی

60 014-10-10-9452-94007 
 فارس، رضوی، خراسان استانهای در پنبه برای رویشی نیازهای تعیین

 قم و گلستان
 پروژه 1399/06/01 1396/06/01

 حال در

 اجرا
 مشترک خاص ملی

 سیدعلیرضا

 سیدجاللی
 آب و خاک علیرضا  ربیع زاده

61 2-13-13-006-980146 
 های فراسنجه عملکرد، بر دارشده پوشش زیره و سیر اسانس تغذیه اثرات

 گوشتی های جوجه روده شناسی ریخت و خونی
 پروژه 1399/06/01 1398/03/01

 حال در

 اجرا
  مستقل غیرخاص استانی

 -حسینی سیدعبداله

کاظم یوسفی 

 کالریکالئی
 دامی علوم

62 
13-57-1404-032-

98016-980551 

 روش در آب مصرف بر برنج نشایی و کاری خشکه های روش بررسی

 گلستان استان در آبیاری مختلف های
 پروژه 1399/09/01 1398/03/01

 حال در

 اجرا
 کیانی رضا علی مستقل خاص استانی

 - آبیار نورمحمد

 فیض محمدتقی

  محمدرضا -بخش

 راد پهلوان

 مهندسی و فنی

63 01-09-09-9552-96002 
 در سا،پونه جنس از گونه 12 اسانس کیفی و کمی تجزیه و استخراج

 کشور اقلیمی مختلف شرایط
 پروژه 1400/01/01 1396/01/01

 حال در

 اجرا
 درّی  محمدعلی سفیدکن فاطمه   غیرخاص ملی

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

64 0-09-09-030-970346 
 تولید و دارویی گیاهان از برداری¬بهره اکولوژیکی و اقتصادی ارزیابی

 مراتع از چندمنظوره استفاده منظور¬به علوفه
 پروژه 1400/01/01 1397/01/01

 حال در

 اجرا
 پارسایی  اهلل لطف معتمدی جواد مستقل غیرخاص ملی

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

65 0-56-15-113-961522 
 در نخود هایژنوتیپ دانه عملکرد پایداری و سازگاری بررسی

 دیم گرمسیر نیمه مناطق سراسری یکنواخت هایآزمایش
 پروژه 1399/05/01 1396/09/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 اهلل رحمت

 زاده کریمی
 باغی و زراعی برزعلی  محمد

66 
03-04-0414-031-

980581 

 هایروش سفیدکن، نوع اثر از حاصل برنج ارقام کیفی خواص بررسی

 خوزستان و مازندران گلستان، هایاستان در کشت و آبیاری مختلف
 پروژه 1400/10/01 1398/07/01

 حال در

 اجرا
 مشترک خاص ملی

 تجددی کبری

 طلب
 مهندسی و فنی ولی قدس  علیرضا

 باغی و زراعی فرجی  ابوالفضل قلی اله مهرزاد مستقل غیرخاص ملی حال در پروژه 1399/07/01 1398/01/01 بذر مستقیم کشت شرایط با سازگار برنج هایژنوتیپ گزینش و ارزیابی-01-04-04-028-98017 67
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 پور اجرا گلستان و لرستان اصفهان، خوزستان، هایاستان در خشک بستر در 980578

68 
034-10-1051-016-

960456 

 خاکهای هیدرولیکی و فیزیکی هایویژگی ملی اطالعات بانک تشکیل

 کشور
 پروژه 1399/03/01 1396/03/01

 حال در

 اجرا
 دواتگر ناصر مستقل خاص ملی

 پهلوان  محمدرضا

 راد
 آب و خاک

69 0-03-03-051-970336 
  بخش امید هایالین در دانه عملکرد پایداری و  سازگاری ارزیابی

 ای¬دانه سورگوم
 پروژه 1400/02/01 1397/03/01

 حال در

 اجرا
 خزائی عظیم مستقل غیرخاص ملی

 فیض تقی محمد

 بخش
 باغی و زراعی

 پروژه 1402/01/01 1397/01/01 )اول فاز(کشور مختلف مناطق در پکان ارقام سازگاری ارزیابی 0-71-33-039-970344 70
 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 عجم فریدون

 گرد
 باغبانی واحد یان غزائی  مینا

 پروژه 1401/01/01 1396/01/01 ایران هوایی و آب مختلف مناطق مراتع کیفی پایش 0-09-09-147-961736 71
 حال در

 اجرا
 پارسایی  اهلل لطف افتخاری علیرضا مستقل غیرخاص استانی

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

72 0-02-02-033-970860 
 چغندرقند خارجی  ارقام روی ساقه به مقاومت و کیفیت عملکرد، مطالعه

 پاییزه کشت مناطق در
 طرح 1400/03/01 1397/07/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی صابری  رضا علی رجبی اباذر مستقل غیرخاص ملی

73 2-57-14-013-980286 
 ارقام کشی روغن فرایند پساب از فنلی بیو ترکیبات ارزیابی و استخراج

 غشایی فرا روش به گلستان زیتون
 پروژه 1399/10/01 1398/07/01

 حال در

 اجرا
 مهندسی و فنی محمدزاده جالل  مستقل غیرخاص استانی

74 0-16-16-140-961022 
 9HLBSN خزانه به متعلق گندم بخش امید های الین مقاومت بررسی

 مزرعه در بایپوالریس برگی لکه و خرمایی لکه بیماری به  نسبت
 پروژه 1399/03/01 1396/09/01

 حال در

 اجرا
 مومنی حسن   غیرخاص ملی

 ربانی  اله حجت

 نسب
 گیاهپزشکی

75 2-57-09-028-970276 
 خشک نیمه مراتع در ( Piptatherum virescens)برنجی دانه کشت

 کاووس گنبد و تپه مراوه
 پروژه 1399/07/01 1397/01/01

 حال در

 اجرا
 پارسائی ...ا لطف  مستقل خاص استانی

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 پروژه 1397/08/01 1400/02/01 (.Vicia Faba L) باقال هایالین سازگاری بررسی و عملکرد مقایسه 0-57-03-281-971251 76
 حال در

 اجرا
 شیخ فاطمه مستقل غیرخاص ملی

 آقاجانی محمدعلی

 افروزی و... نسب
 باغی و زراعی

77 
124-60-09-070-09553-

960432 
 پروژه 1400/01/01 1396/01/01 منتخب های ژنوتیپ از استفاده با  شیردار بذر باغ تشکیل

 حال در

 اجرا
 خورنکه اله سیف مستقل خاص استانی

  کریم محمد

 مقصودلو

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

78 0-56-15-065-961348 
 های ژنوتیپ دانه عملکرد پایداری و محیط × ژنوتیپ متقابل اثر ارزیابی

 دیم گرمسیر سازگاری های آزمایش در جو
 پروژه 1400/01/01 1396/07/01

 حال در

 اجرا
 واعظی بهروز مستقل غیرخاص ملی

 محمدی الهرحمت

 گنبد
 باغی و زراعی

79 0-16-16-094-970763 
 خزانه به متعلق گندم بخش امید هایالین مقاومت بررسی

20FHBSN مزرعه در سنبله فوزاریومی بیماری به سیمیت 
 پروژه 1399/09/01 1397/09/01

 حال در

 اجرا
 گیاهپزشکی شاملی  سمیرا کاظمی همایون مستقل خاص ملی

80 0-03-03-220-970909 
 عملکرد مقایسه آزمایشات در نان گندمهای کیفی و کمی صفات بررسی

 ( 20ARWYT-N97) شمال مرطوب و گرم اقلیم یکنواخت پیشرفته
 پروژه 1399/02/01 1397/09/01

 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 منوچهر

 خدارحمی

 - سیدی  فرامرز

 سوقی  اله حبیب
 باغی و زراعی

81 0-03-03-295-971361 
 از بهاره کلزای در مطلوب صفات دارای و پرمحصول های الین گزینش

 F3 و F2 های خانوده
 پروژه 1401/01/01 1397/07/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 امیری حسن

 اوغان
 باغی و زراعی زاده پیغام  کمال
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82 
014-14-14-043-95013-

970732 
 پروژه 1399/04/01 1397/07/01 کشور در زمینی سیب مصرفی آب تعیین

 حال در

 اجرا
 مهندسی و فنی کیانی  علیرضا باغانی جواد مشترک خاص ملی

 پروژه 1401/11/01 1396/11/01 زیتون کشت مختلف های تراکم در منتخب های ژنوتیپ ارزیابی 0-33-33-96105 83
 حال در

 اجرا
 باغبانی واحد یان غزائی  مینا زینانلو اصغر علی   غیرخاص ملی

 پروژه 1399/06/01 1396/06/01 گلستان استان در آمارانت جدید ارقام علوفه سیالژ غذایی ارزش تعیین 2-13-13-100-960525 84
 حال در

 اجرا
  مستقل غیرخاص ملی

  -صفائی امیررضا

 -حسن مختارپور

محمدتقی فیض 

 بخش

 باغی و زراعی

 پروژه 1399/11/01 1397/11/01 کشور خیز زیتون مناطق در زیتون پسیل تلفیقی کنترل بررسی 0-47-16-115-971021 85
 حال در

 اجرا
 معروف عارف   غیرخاص ملی

 -حسین فریدونی

 محمدتقی مبشری
 باغبانی واحد

86 0-03-03-190-970844 
 عملکرد مقایسه آزمایشات در نان گندم ارقام و الینها انتخاب و ارزیابی

 ( 20PRWYT-N97) شمال مرطوب و گرم اقلیم مقدماتی
 پروژه 1399/02/01 1397/09/01

 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 منوچهر

 خدارحمی
 باغی و زراعی سوقی اله حبیب

87 2-07-07-010-970359 
 اقتصاد و زراعی صفات بر  کنجد جدید ارقام با پنبه مخلوط  زراعت تاثیر

 کشاورزی
 پروژه 1399/06/01 1397/03/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص استانی

 حمیدرضا

 دنیویان
 باغی و زراعی ابوالفضل فرجی

 پروژه 1400/12/01 1398/06/01 روی ساقه به مقاوم قند چغندر تریپلوئید هیبریدهای زراعی ارزش تعیین 0-02-02-032-980468 88
 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 حسین مصطفی

 پور

 حقیقی  عبدالعزیز

 صابری  رضا علی -
 باغی و زراعی

89 24-57-03-055-970340 
 های تراکم در روباهی دم ارزن ارقام علوفه و دانه عملکرد ظرفیت بررسی

 گنبد منطقه در کاشت مختلف
 پروژه 1399/03/01 1397/03/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی صابری علیرضا  مستقل خاص استانی

90 0-57-30-017-970841 
 آموزش و تحقیقات مراکز پژوهشی هایفعالیت اقتصادی ارزیابی

 دوم مرحله : طبیعی منابع و کشاورزی
 پروژه 1399/03/01 1397/09/01

 حال در

 اجرا
 آبیار نورمحمد مستقل غیرخاص ملی

سید مهدی  

 -حسینی

 محمدحسین رزاقی

 امور دفتر

 اقتصادی

91 3-57-1453-011-970129 
 در آب وری¬بهره باالترین به دستیابی برای گندم آبیاری بهینه برنامه

 آب کمبود شرایط
 پروژه 1399/08/01 1397/08/01

 حال در

 اجرا
 کیانی رضا علی مشترک غیرخاص ملی

 -نورمحمد آبیار 

 رحیم طبرسا
 مهندسی و فنی

92 0-38-09-015-980276 
 پایه بر ایران مرتعی مهم های گونه رویشگاه بر اقلیم تغییر اثرات ارزیابی

 اقلیم بینی پیش مدل
 پروژه 1401/07/01 1398/01/01

 حال در

 اجرا
 خداقلی مرتضی مستقل غیرخاص ملی

 مفیدی  محمد اراز

 خواجه

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

93 2-57-01-005-970218 
 ژنوتیپ کیفی و کمی عملکرد بر کمپوست ورمی مختلف سطوح تاثیر

 گرگان در (Rosa damascen mill ) محمدی گل های
 پروژه 1399/02/01 1397/02/01

 حال در

 اجرا
 رضوانی حسین  مستقل غیرخاص ملی

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری
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94 0-03-03-121-970724 
 در جو امیدبخش های ژنوتیپ عملکرد پایداری و سازگاری بررسی

 گرم منطقه یکنواخت عملکرد مقایسه آزمایش
 پروژه 1400/03/01 1397/09/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی پور قلی  احمد براتی علی   غیرخاص ملی

95 2-57-16-028-980192 

 :Hemiptera)  شکارگر سن غالب گونه کارایی ارزیابی

Anthocoridae) Orius sp. در سویا مکنده مهم آفات کنترل در 

 آزمایشگاه شرایط

 پروژه 1400/08/01 1398/02/01
 حال در

 اجرا
  مستقل غیرخاص استانی

 ثمانه

 -ملکشاهکوئی

 شریفی و..  محبوبه

 گیاهپزشکی

96 
014-14-14-016-95046-

980289 
 طرح 1399/08/01 1398/02/01 کشور در شلیل و هلو مصرفی آب تعیین

 حال در

 اجرا
 مهندسی و فنی علیرضا  کیانی اکبری مهدی مستقل خاص ملی

97 0-09-09-004-980089 
 جنگل برخی در بلوط درختان همراه اکتومیکوریزایی همزیستی پایش

 ایران های
 پروژه 1402/01/01 1398/01/01

 حال در

 اجرا
 مشترک غیرخاص ملی

 معصومه سیده

 زمانی

 ربانی  اله حجت

 نسب
 گیاهپزشکی

98 
014-14-14-011-97043-

980274 
 پروژه 1399/08/01 1398/02/01 کشور در فرنگی گوجه مصرفی آب تعیین

 حال در

 اجرا
 مهندسی و فنی کیانی  علیرضا عباسی فریبرز   خاص ملی

99 0-03-03-198-970869 
 آزمایشهای در نان گندم امیدبخش الینهای پایداری و سازگاری بررسی

 (20ERWYT-N97) کشور مرطوب و گرم اقلیم سراسری یکنواخت
 پروژه 1400/01/01 1397/09/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 منوچهر

 خدارحمی

 - سوقی  اله حبیب

 سیدی  فرامرز
 باغی و زراعی

100 0-16-16-062-970525 

 هایاستان ) کشور شمال کلزای مزارع مانند کک هایسوسک شناسایی

 تنوع بررسی و (اردبیل و گیالن مازندران، گلستان، شمالی، خراسان

 هاآن ایگونه

 پروژه 1400/01/01 1397/07/01
 حال در

 اجرا
 گیاهپزشکی مبشری  محمدتقی سـری سایه   غیرخاص ملی

 پروژه 1399/10/01 1398/02/01 کیفی و کمی صفات نظر از ای علوفه چغندر جدید های هیبرید ارزیابی 0-02-02-026-980244 101
 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 واحدی سعید

 الوانق
 باغی و زراعی صابری  رضا علی

102 0-10-10-072-971038 
 ضریب روش از استفاده با باغی  و زراعی گیاهان آبی نیاز سازی¬بهنگام

 FAO 56 جزئی تک گیاهی
 پروژه 1402/01/01 1397/07/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 نیازعلی

 پاک ابراهیمی
 مهندسی و فنی کیانی  علیرضا

103 0-43-03-142-970754 
 و گرم منطقه در سالهیک شبدرهای ژنتیکی منابع زراعی صفات ارزیابی

 برتر پالسمژرم گزینش منظور به گرم معتدل
 پروژه 1401/01/01 1397/07/01

 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 محمدرضا

 عباسی
 باغی و زراعی مختارپور  حسن

104 0-30-30-009-970404 
 های ظرفیت از اقتصادی هدفمند برداری بهره برنامه تدوین

 تات سازمان تابعه موسسات/مراکز
 پروژه 1399/09/01 1397/06/01

 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 اله صفت

 اندبیلی رحمانی
 آبیار  نورمحمد

 امور دفتر

 اقتصادی

 پروژه 1399/12/01 1397/12/01 گلستان استان در کوشیا علوفه زراعت جایگاه 3-57-0353-034-970260 105
 حال در

 اجرا
 صابری علیرضا مستقل غیرخاص استانی

مدینه  اکاتی 

 سیادتی
 باغی و زراعی

106 0-13-13-116-960665 
 علوفه سورگوم مختلف ارقام سیلویی خصوصیات و غذایی ارزش تعیین

 ای
 پروژه 1399/07/01 1396/07/01

 حال در

 اجرا
 دامی علوم کاویان  عبداله غالمی حسین   غیرخاص ملی

 و مراتع جنگلها، -فراهانی سمیرا  مستقل خاص استانی حال در پروژه 1399/07/01 1396/01/01 شمشاد پرهشب بیولوژیک کنترل عوامل و بیواکولوژی مطالعه-124-09-09-148-96025 107
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 وضعیت نوع خاتمه تاریخ شروع تاریخ عنوان کد

 سطح
 مجری نام

 مسئول

 /مجری نام

 همکاران

بخش 

 /ملی تحقیقاتی

 ستانیا

 /خاص

 غیرخاص

 /مستقل

 مشترک

961739 Cydalima perspectalis (Walker, 1859)) جنگلهای در 

 )ساز جریان پروژه( هیرکانی

 آبخیزداری محمد  االزمنی اجرا

 پروژه 1399/03/01 1396/07/01 پاییزه کشت مناطق در چغندرقند خارجی  ارقام سازگاری بررسی 0-02-02-040-960929 108
 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی صابری  رضا علی رجبی اباذر مستقل غیرخاص ملی

109 0-09-09-024-980519 
 اعمال برای کشور شمال راشستانهای مناسب هایویژگی شناخت

 )توده پویایی مطالعه :دوم فاز( طبیعت به نزدیک جنگلشناسی
 پروژه 1403/07/01 1398/07/01

 حال در

 اجرا
 مشترک غیرخاص ملی

 ثاقب خسرو

 طالبی

  کریم محمد

 مقصودلو

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

110 0-03-03-035-980333 
 دورگ طریق از ژنتیکی تنوع ایجاد و تفکیک حال در های نسل بررسی

 سورگوم در گیری
 پروژه 1399/08/01 1398/02/01

 حال در

 اجرا
 خزائی عظیم مستقل غیرخاص ملی

 فیض  تقی محمد

 بخش
 باغی و زراعی

111 0-03-03-177-970812 
 نسلهای ارزیابی و گیریدورگ هایبلوک در گندم هایالین و ارقام تالقی

F1 ، خزر ساحل نژادیبه برنامهویژه (CB.F1-N97) 
 پروژه 1399/02/01 1397/09/01

 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 منوچهر

 خدارحمی
 باغی و زراعی سوقی  اله حبیب

 پروژه 1399/01/01 1396/07/01 کشور مهم مناطق در گندم ای تغذیه وضعیت شناخت 0-10-10-048-961328 112
 حال در

 اجرا
 مشترک خاص ملی

 مهدی محمد

 طهرانی
 آب و خاک یان غزائی  مریم

113 0-03-03-093-960752 
 بانک نان گندم کلکسیون در پودری سفیدک به بالغ گیاه مقاومت ارزیابی

 ایران ملی گیاهی ژن
 پروژه 1400/08/01 1396/08/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی دهقان  علی محمد زهراوی مهدی مستقل غیرخاص ملی

114 0-16-16-047-960175 
 عمده گیاهان با مرتبط راموالریای شبه هایقارچ تاکسونومیکی مطالعه

 کشور شمالی های استان در زراعی
 پروژه 1399/04/01 1396/04/01

 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 بخشی مونس

 کزج

 ربانی  اله حجت

 نسب
 گیاهپزشکی

115 
03-03-0313-043-

960461 

 دو سورگوم امیدبخش های الین کیفی و کمی عملکرد و پایداری ارزیابی

 ای علوفه -ای دانه  منظوره
 پروژه 1399/03/01 1396/03/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی مختارپور  حسن زردی گل فرید مشترک غیرخاص ملی

116 0-56-15-035-970944 

 در نان گندم هایژنوتیپ دانه عملکرد و زراعی خصوصیات بررسی

 دیم شرایط در المللیبین عملکرد مقایسه و ایمشاهده های آزمایش

 گرمسیری

 پروژه 1399/03/01 1397/09/01
 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 اهلل رحمت

 زاده کریمی
 باغی و زراعی قوجق  حسن

117 
12-09-09-118-96046-

961038 

 استان هایراشستان در ساپروکسیلیک دوباالن ای گونه تنوع بررسی

 گلستان
 طرح 1399/07/01 1396/07/01

 حال در

 اجرا
 کازرانی فرزانه مستقل غیرخاص ملی

محمدکریم  

اسدا...   -مقصودلو

 کریمی دوست

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

118 0-56-15-021-970928 
 های ژنوتیپ دانه عملکرد پایداری و محیط × ژنوتیپ متقابل اثر ارزیابی

 دیم گرمسیر مناطق سراسری یکنواخت های آزمایش در جو
 پروژه 1401/01/01 1397/07/01

 حال در

 اجرا
 واعظی بهروز مستقل غیرخاص ملی

 محمدی الهرحمت

 گنبد
 باغی و زراعی

119 04-16-16-052-970387 
 سویا بندی غالف عدم  عارضه بروز در فایتوپالسمایی عوامل نقش مطالعه

 آنها پایداری منابع و
 پروژه 1399/08/01 1397/02/01

 حال در

 اجرا
 مستقل خاص ملی

 غایب مریم

 زمهریر
 گیاهپزشکی شاملی سمیرا

 باغی و زراعی زاده پیغام  کمال امیری حسن   غیرخاص ملی حال در پروژه 1400/01/01 1397/07/01 به بهاره کلزای ایهالین بین گیری دورگ طریق از ژنتیکی تنوع ایجاد 0-03-03-291-971327 120
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 وضعیت نوع خاتمه تاریخ شروع تاریخ عنوان کد

 سطح
 مجری نام

 مسئول

 /مجری نام

 همکاران
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 /ملی تحقیقاتی

 ستانیا

 /خاص
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 /مستقل

 مشترک

 اوغان اجرا زودرس و پرمحصول ارقام تولید منظور

 پروژه 1399/02/01 1396/08/01 پائیزه کشت در سالهیک ایعلوفه هایلگوم کیفی و کمی عملکرد مقایسه 0-03-03-313-961575 121
 حال در

 اجرا
 قطبی ویدا   غیرخاص ملی

 فیض  محمدتقی

 بخش
 باغی و زراعی

 پروژه 1400/01/01 1398/01/01 آجیلی کدو بومی های توده کیفی و کمی ارزیابی 0-57-33-041-980380 122
 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 وکیلی شهربانو

 بسطام

 -فاطمه شیخ

محمد ادیبی 

 مهرابادی
 باغی و زراعی

123 0-09-09-127-961047 
 روان های ماسه و غبار و گرد پدیده بر موثر اقلیمی عوامل پایش

 ایران در (بادی )فرسایش
 پروژه 1400/01/01 1396/01/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص استانی

 محمد

 خسروشاهی

 مفیدی  محمد اراز

 خواجه

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

124 0-09-09-035-951055 
 لیست انتشار و ایران هایاکوسیستم و گیاهان حفاظتی جایگاه تعیین

 ایران گیاهی های گونه قرمز
 طرح 1400/01/01 1395/01/01

 حال در

 اجرا
 فدائی  فاطمه زاد جم زیبا مستقل غیرخاص ملی

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

125 01-04-04-027-98017 
 شرایط در سازگار هایژنوتیپ غربال و زراعیبه هایروش بررسی

 کشور مختلف مناطق برای برنج کاریخشکه
 طرح 1399/05/01 1398/03/01

 حال در

 اجرا
 مشترک غیرخاص ملی

 حسینی مریم

 چالشتری

 -آبادی یونس

 صالحی - شاملی

 - مبشری - فراهی

 بخش فیض

 گیاهپزشکی

126 01-04-04-025-98016 

 و مصرفی آب میزان بر کشت  و آبیاری مختلف روشهای تاثیر بررسی

 و خوزسنان گلستان، استانهای شالیزاری اراضی در آب وری بهره

 مازندران

 طرح 1400/01/01 1398/01/01
 حال در

 اجرا
 مشترک غیرخاص ملی

 رضا محمد

 یزدانی
 مهندسی و فنی کیانی  علیرضا

127 01-10-10-033-96041 
 شرایط در پسته و انار کلزا، گندم، گیاهان بر گیاهی رشد محرک مواد اثر

 شور
 طرح 1400/02/01 1396/07/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 نورقلی فریدون

 پور
 آب و خاک محمدنژاد  یونس

128 014-09-09-092-96025 
 Cydalima)شمشاد پره شب  کنترل روشهای و اکولوژی بیو بررسی

perspectalis (Lep: Crambidae (ساز جریان طرح) 
 طرح 1401/01/01 1396/01/01

 حال در

 اجرا
 مشترک خاص ملی

 محمدابراهیم

 فراشیانی
 االزمنی  محمد

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 طرح 1400/02/01 1396/07/01 کشور در زراعی محصوالت ای تغذیه وضعیت شناخت 01-10-10-047-96056 129
 حال در

 اجرا
 مشترک غیرخاص ملی

 مهدی محمد

 طهرانی

 - یان غزائی  مریم

 محمدنژاد  یونس
 آب و خاک

130 0-46-10-023-980643 
 روش در گیاه نموی یمرحله اساس بر متعادل تغذیه هایروش مقایسه

 برنج عملکرد افزایش بر کاری خشکه
 پروژه 1400/09/01 1398/03/01

 حال در

 اجرا
 مشترک خاص ملی

 علیرضا

 جعفرنژادی

 پهلوان  محمدرضا

 راد
 آب و خاک

131 
13-07-0753-021-

98023-980886 
 پروژه 1399/09/01 1398/03/01 گلستان رقم پنبه نشایی کشت عملکرد اجزای و عملکرد بررسی

 حال در

 اجرا
 مشترک غیرخاص استانی

 سیدجالل

 میرقاسمی

حمیدرضا صادق 

 نژاد
 مهندسی و فنی

132 
01-10-10-059-09452-

961503 

 خراسان فارس، های استان در زعفران برای رویشی نیازهای تعیین

 مرکزی و جنوبی خراسان رضوی،
 پروژه 1399/09/01 1396/07/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 الدینی زین علی

 میمند

 پهلوان  محمدرضا

 راد
 آب و خاک
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133 2-66-33-042-970354 
 کمی صفات بر "روی و آهن" ریزمغذی کاربرد های زمان و روش بررسی

 سیستان منطقه در یاقوتی انگور  میوه کیفی و
 پروژه 1400/04/01 1397/10/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص استانی

 فاضلی منصور

 پور رستم

 پهلوان  محمدرضا

 راد
 آب و خاک

134 0-03-03-127-980665 
  یکنواخت  عملکرد مقایسه آزمایش در جو پیشرفته های الین مطالعه

 گرم منطقه
 پروژه 1400/03/01 1398/09/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی پور قلی  احمد براتی علی   غیرخاص ملی

135 0-03-03-222-980840 
 نسلهای ارزیابی و گیریدورگ هایبلوک در گندم هایالین و ارقام تالقی

F1 ، خزر ساحل نژادیبه برنامهویژه (CB.F1-N98) 
 پروژه 1400/02/01 1398/09/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 منوچهر

 خدارحمی
 باغی و زراعی سوقی  اله حبیب

 پروژه 1401/01/01 1396/01/01 کشوری- روان های ماسه و غبار و گرد منابع پایش و شناسایی 0-09-09-135-961571 136
 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 حمیدرضا

 عباسی

 پهلوان  محمدرضا

 راد
 آب و خاک

137 0-46-03-248-980946 
 و مقدماتی عملکرد مقایسه آزمایشات گندم هایژنوتیپ واکنش ارزیابی

 گندم ایقهوه زنگ بیماری به نسبت 99-1398یکنواخت پیشرفته
 پروژه 1399/11/01 1398/08/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 سیدطه

 دادرضائی
 باغی و زراعی دهقان  محمدعلی

138 0-03-03-109-980628 
 در جو امیدبخش های ژنوتیپ عملکرد پایداری و سازگاری بررسی

 گرم منطقه یکنواخت عملکرد مقایسه آزمایش
 پروژه 1401/03/01 1398/09/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی پور قلی  احمد براتی علی مستقل غیرخاص ملی

139 
013-57-1604-098-

98017-980804 

 استان در  مستقیم کشت سیستم در برنج مهم هایبیماری پایش

 گلستان
 پروژه 1400/09/01 1398/03/01

 حال در

 اجرا
 شاملی سمیرا مشترک خاص ملی

  علی محمد

 نسب آقاجانی

  اله حجت -افروزی

 نسب و... ربانی

 گیاهپزشکی

140 0-43-30-020-980695 
 طی ایران استانهای در زراعی محصوالت سودآوری و نسبی مزیت بررسی

 1398 تا 1395 سالهای
 پروژه 1401/01/01 1398/11/01

 حال در

 اجرا
 زارع شجاعت   غیرخاص ملی

 -آبیار نورمحمد

عطیه  -شیما یازرلو

 صفرنژادو...
 امور دفتر

 اقتصادی

141 0-03-03-252-980959 

 ایستگاهی، عملکرد مقایسه آزمایشات به مربوط گندم الینهای بررسی

 و منتخب ژنوتیپهای شمال، مرطوب و گرم اقلیم پیشرفته و مقدماتی

 حساسیت/مقاومت تعیین منظور به 1398 سال در خارج از دریافتی مواد

 سنبله فوزاریومی بالیت بیماری به نسبت آنها

 پروژه 1399/12/01 1398/09/01
 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی دهقان  محمدعلی پور ملیحی علی مستقل غیرخاص ملی

142 0-03-03-228-980869 
 در زمینی سیب امیدبخش های کلون عملکرد اجزای و عملکرد ارزیابی

 پائیزه کشت مناطق
 پروژه 1400/08/01 1398/08/01

 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 موسی احمد

 پورگرجی

 فیض  محمدتقی

 بخش
 باغی و زراعی

143 04-03-03-232-980881 
 فلوریماند شرکت بهاره نان گندم ارقام از تعدادی در زراعی ارزش تعیین

 شمال مرطوب و گرم اقلیم در فرانسه دپره
 پروژه 1400/03/01 1398/09/01

 حال در

 اجرا
 مستقل خاص ملی

 منوچهر

 خدارحمی

 - سیدی  فرامرز

 سوقی  اله حبیب
 باغی و زراعی

144 0-46-03-198-980793 
 1398 سازگاری آزمایشات در گندم امیدبخش هایالین مقاومت بررسی

 گندم ایقهوه زنگ بیماری به نسبت
 پروژه 1400/11/01 1398/07/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 سیدطه

 دادرضائی
 باغی و زراعی دهقان  محمدعلی
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145 2-57-03-215-980823 
 هایتوده در مطلوب صفات دارای های¬الین و هابوته انتخاب و بررسی

 ایمشاهده آزمایش و جو تفکیک حال در هاینسل و رگ دو
 پروژه 1400/03/01 1398/09/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی پور قلی احمد  مستقل غیرخاص استانی

146 0-43-03-207-980808 

 Blumeria graminis   قارچ بیماریزایی فاکتورهای تغییرات بررسی

 کاشت با کشور مختلف مناطق در جو پودری سفیدک بیماری عامل

 تله های خزانه

 پروژه 1401/12/01 1398/08/01
 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی دهقان  محمدعلی اقنوم رضا مستقل غیرخاص ملی

147 0-03-03-220-980838 
 عملکرد مقایسه آزمایشات در نان گندم ارقام و الینها انتخاب و ارزیابی

 (21PRWYT-N98) شمال مرطوب و گرم اقلیم مقدماتی
 پروژه 1400/02/01 1398/09/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص استانی

 منوچهر

 خدارحمی
 باغی و زراعی کیا باقری  سعید

148 3-57-0353-158-980741 
 در شاهد رقم با نان گندم امیدبخش جدید هایالین عملکرد مقایسه

 گلستان استان زارعین شرایط
 پروژه 1400/03/01 1398/09/01

 حال در

 اجرا
 سیدی فرامرز مشترک غیرخاص استانی

 -حبیب اله  سوقی 

 احمد  قلی پور
 باغی و زراعی

149 
12-04-04-038-98017-

980779 

 تحت (فجر رقم) برنج موفولوژیک و فیزیولوژیک های شاخص بررسی

 گلستان استان در کشت و آبیاری مختلف روشهای
 پروژه 1399/09/01 1398/03/01

 حال در

 اجرا
  مستقل غیرخاص استانی

 امیری بهمن

 -الریجانی

 پهلوان محمدرضا

 راد و...

 مهندسی و فنی

150 0-16-16-103-980829 
 علف از استفاده با (Lolium rigidum) چچم هرز علف کنترل ارزیابی

 (WG 85% ساکورا،) پیروکساسولفون کش
 پروژه 1400/02/01 1398/09/01

 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 مین مهدی

 معینی باشی
 گیاهپزشکی حقیقی  عبدالعزیز

151 0-57-03-187-980772 

 یکنواخت آزمایشات گندم مختلف های ژنوتیپ مقاومت ارزیابی و بررسی

 مرطوب و گرم اقلیم امیدبخش و پیشرفته مقدماتی، عملکرد مقایسه

 .(1398-99)پودری سفیدک بیماری به نسبت شمال

 پروژه 1400/01/01 1398/09/01
 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 محمدعلی

 دهقان
 باغی و زراعی حسین  بهلول

152 0-03-03-250-980955 

 امیدبخش عملکرد مقایسه آزمایشات به مربوط گندم الینهای بررسی

 بالیت بیماری به مقاومت نظر از 1398 سال در غالت تحقیقات بخش

 سنبله فوزاریومی

 پروژه 1400/12/01 1398/09/01
 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی دهقان  محمدعلی پور ملیحی علی مستقل غیرخاص ملی

153 2-66-30-007-970332 
 دشت ابیاری شبکه داری نگه و برداری بهره بهینه الگوی ارائه و بررسی

 سیستان
 پروژه 1399/06/01 1397/02/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص استانی

 محمد محمود

 قاسمی

 پهلوان  محمدرضا

 راد
 آب و خاک

154 0-10-10-018-980539 

 استان مرکزی شهرهای اطراف کشاورزی اراضی کاربری تغییرات پایش

 اطالعات سامانه و دور از سنجش های تکنیک از استفاده با کشور های

 1395 تا 1334 های سال زمانی بازه در جغرافیایی

 پروژه 1400/05/01 1398/01/01
 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 زهرا

 محمداسماعیل

 پهلوان  محمدرضا

 راد
 آب و خاک

155 
014-14-14-044-95046-

980867 
 پروژه 1400/06/01 1398/12/01 کشور در نارنگی و پرتقال مصرفی آب تعیین

 حال در

 اجرا
 مستقل خاص ملی

 محمدمهدی

 مقدم نخجوانی

 -علیرضا  کیانی 

 -رحیم  طبرسا 
 مهندسی و فنی
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 وضعیت نوع خاتمه تاریخ شروع تاریخ عنوان کد

 سطح
 مجری نام

 مسئول

 /مجری نام

 همکاران

بخش 

 /ملی تحقیقاتی

 ستانیا

 /خاص

 غیرخاص

 /مستقل

 مشترک

 یحیی ابومردانی 

 

156 0-03-03-227-980856 
 عملکرد مقایسه آزمایشات در نان گندمهای پایداری و عملکرد ارزیابی

 (21ARWYT-N98) شمال مرطوب و گرم اقلیم سراسری پیشرفته
 پروژه 1400/02/01 1398/09/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 منوچهر

 خدارحمی

 - سیدی  فرامرز

 سوقی  اله حبیب
 باغی و زراعی

157 3-57-0353-161-980744 
 شرایط در تیرگان رقم با نان گندم امیدبخش های الین مقایسه و بررسی

 گلستان استان مرکزی مناطق زارعین
 پروژه 1400/06/01 1398/09/01

 حال در

 اجرا
 سوقی اله حبیب مشترک غیرخاص استانی

 -سعید  باقری کیا 

 علی سهرابی
 باغی و زراعی

158 04-16-16-097-980719 

 و  (OD 3%) مزوسولفورون منظوره دو های کشعلف کارایی ارزیابی

 0.6) سدیم متیل یدوسولفورون + (WG 3%) متیل مزوسولفورون

 گندم مزارع هرز هایعلف کنترل برای (%

 پروژه 1400/02/01 1398/08/01
 حال در

 اجرا
   خاص ملی

 کرمی محمدرضا

 نژاد
 گیاهپزشکی حقیقی  عبدالعزیز

159 
13-07-0753-022-

98023-980887 
 پروژه 1400/01/01 1398/01/01 هیبرید پنبه  رقم سه نشایی کشت بررسی

 حال در

 اجرا
 نوروزیه شهرام مشترک غیرخاص استانی

 -نورمحمد آبیار 

حمیدرضا صادق 

 نژاد
 مهندسی و فنی

160 0-03-03-225-980849 
 آزمایشهای در نان گندم امیدبخش الینهای پایداری و سازگاری بررسی

-21ERWYT) کشور شمال مرطوب و گرم اقلیم سراسری یکنواخت

N98) 

 پروژه 1401/02/01 1398/09/01
 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 منوچهر

 خدارحمی

 - سیدی  فرامرز

 سوقی  اله حبیب
 باغی و زراعی

161 0-03-03-110-980629 
 عملکرد مقایسه آزمایش در جو های ژنوتیپ کمی صفات بررسی

 گرم منطقه مقدماتی یکنواخت
 پروژه 1400/03/01 1398/09/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی پور قلی  احمد براتی علی مستقل غیرخاص ملی

162 0-56-15-023-980862 
 آزمایش در جو هایژنوتیپ زراعی خصوصیات و دانه عملکرد بررسی

 دیم گرمسیر مناطق مشترک مقدماتی عملکرد مقایسه
 پروژه 1400/01/01 1398/07/01

 حال در

 اجرا
 واعظی بهروز مستقل غیرخاص ملی

  اله رحمت

 گنبد محمدی
 باغی و زراعی

163 
034-10-1051-032-

960975 

 نقطه و زراعی ظرفیت حدهای برآورد برای انتقالی تابع بهترین تعیین

 ملی و ایناحیه مقیاس در دائم پژمردگی
 پروژه 1399/11/01 1396/11/01

 حال در

 اجرا
 دواتگر ناصر مشترک خاص ملی

 پهلوان  محمدرضا

 راد
 آب و خاک

164 0-03-03-226-980850 
 عملکرد مقایسه و نان گندم تفکیک حال در نسلهای در انتخاب و بررسی

 (SG-N98)شمال مرطوب و گرم اقلیم در الینها مقدماتی
 پروژه 1400/02/01 1398/09/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 منوچهر

 خدارحمی
 باغی و زراعی سیدی  فرامرز

165 0-10-10-024-980703 

 گلستان، )کشور شمالی استانهای البرز دامنه خاکی کرمهای تنوع

 مدل از استفاده با آنها پراکنشی الگوی بررسی و (گیالن و مازندران

 زیستگاه سازی

 پروژه 1401/07/01 1398/07/01
 حال در

 اجرا
 رجالی فرهاد مستقل غیرخاص ملی

  حسین محمد

 ارزانش
 آب و خاک

 باغی و زراعی فرجی  ابوالفضل مومنی علی   غیرخاص ملی حال در پروژه 1401/01/01 1398/03/01 کشور مختلف استان چند در هوازی برنج های ژنوتیپ وضعیت ارزیابی-01-04-04-037-98017 166
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 وضعیت نوع خاتمه تاریخ شروع تاریخ عنوان کد

 سطح
 مجری نام

 مسئول

 /مجری نام

 همکاران

بخش 

 /ملی تحقیقاتی

 ستانیا

 /خاص

 غیرخاص

 /مستقل

 مشترک

 اجرا 980778

 پروژه 1400/08/01 1398/12/01 کشور پنبه موسسه تحقیقاتی های طرح  اقتصادی اثرات ارزیابی 3-43-3007-031-980873 167
 حال در

 اجرا
 مشترک غیرخاص ملی

 الدین نجم

 منصوریان
 آبیارنورمحمد  

 امور دفتر

 اقتصادی

168 24-57-13-148-961202 
 مرغ الین رشد الگوی و ایمنی های شاخص تولیدی، عملکرد بررسی

 پرورش دوره روزگی 40 تا 1 در آرین
 پروژه 1398/09/01 1396/11/01

 حال در

 اجرا
  مستقل خاص استانی

 یوسفی  کاظم

 کالریکالئی
 دامی علوم

169 0-57-15-018-980857 
 در بهاره نان گندم هایژنوتیپ دانه عملکرد و زراعی خصوصیات بررسی

 گرمسیری دیم شرایط در عملکرد مقایسه مقدماتی آزمایش
 پروژه 1400/01/01 1398/07/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی معصومه  خیرگو قوجق حسن مستقل غیرخاص ملی

170 3-57-0353-179-980764 
 زارعین شرایط در شاهد رقم با جو امیدبخش های¬الین عملکرد مقایسه

 گلستان استان
 پروژه 1400/03/01 1398/09/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی فرامرز  سیدی پور قلی احمد مشترک غیرخاص ملی

 طرح 1399/09/01 1398/01/01 کشور در پنبه نشایی کشت زراعی مدیریت ترین مناسب 01-07-07-019-98023 171
 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی حسن  مختارپور نوروزیه شهرام   غیرخاص ملی

172 014-10-10-9452 
 آبی های دشت در باغی و زراعی محصوالت برای اراضی تناسب تعیین

 کشور
 طرح 1400/05/01 1394/06/01

 حال در

 اجرا
 نویدی میرناصر مستقل خاص ملی

 پهلوان  محمدرضا

 راد
 آب و خاک

 طرح 1401/12/01 1398/12/01 گوشتی مرغ پرورش مزارع در تولید شاخص بهبود 01-13-13-075-98032 173
 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 سیدعبداله

 حسینی

 یوسفی  کاظم

 کالریکالیی
 دامی علوم

174 0-56-15-016-970829 
 در بهاره جو هایژنوتیپ دانه عملکرد و زراعی خصوصیات بررسی

 دیم گرمسیر نیمه و گرمسیر مناطق پیشرفته عملکرد مقایسه آزمایشات
 پروژه 1399/01/01 1397/07/01

 حال در

 اجرا
 واعظی  بهروز مستقل غیرخاص ملی

 محمدی  الهرحمت

 گنبد
 باغی و زراعی

175 2-57-15-122-950911 
 شهری بالنگوی محلی های توده روغن و دانه عملکرد ارزیابی

Lallemantia iberica  گنبد منطقه دیم شرایط و پاییزه کشت در 
 پروژه 1399/01/01 1395/07/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی نعمتی محمد  مستقل غیرخاص استانی

176 0-59-15-020-970927 
 در نان گندم هایژنوتیپ دانه عملکرد و زراعی خصوصیات بررسی

 گرمسیری-دیم شرایط در عملکرد مقایسه پیشرفته آزمایشات
 پروژه 1399/01/01 1397/07/01

 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

  طهماسب

 پور حسین
 باغی و زراعی قوجق  حسن

177 0-56-15-018-950419 
 های ژنوتیپ دانه عملکرد پایداری و محیط × ژنوتیپ متقابل اثر ارزیابی

 دیم گرمسیر مناطق سراسری یکنواخت های آزمایش در بهاره جو
 پروژه 1398/12/01 1395/09/01

 خاتمه

 یافته
 واعظی بهروز مستقل غیرخاص ملی

 محمدی  الهرحمت

 گنبد
 باغی و زراعی

178 0-56-15-013-970826 
 در بهاره جو هایژنوتیپ زراعی خصوصیات و دانه عملکرد بررسی

 دیم گرمسیر مناطق مشترک مقدماتی عملکرد مقایسه آزمایش
 پروژه 1399/01/01 1397/07/01

 حال در

 اجرا
 واعظی بهروز مستقل غیرخاص ملی

 محمدی  الهرحمت

 گنبد
 باغی و زراعی

179 3-57-0353-236-970976 
 در شاهد رقم با نان گندم امیدبخش جدید هایالین عملکرد مقایسه

 گلستان استان زارعین شرایط
 پروژه 1399/03/01 1397/09/01

 حال در

 اجرا
 پور قلی  احمد مشترک غیرخاص استانی

فرامرز  سیدی، 

 حبیب اله  سوقی
 باغی و زراعی

180 0-03-03-202-961122 
 در جو امیدبخش های ژنوتیپ عملکرد پایداری و سازگاری بررسی

 گرم منطقه یکنواخت عملکرد مقایسه آزمایش
 پروژه 1399/02/01 1396/08/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی جعفربای  جبار براتی علی مستقل غیرخاص ملی
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 وضعیت نوع خاتمه تاریخ شروع تاریخ عنوان کد

 سطح
 مجری نام

 مسئول

 /مجری نام

 همکاران

بخش 

 /ملی تحقیقاتی

 ستانیا

 /خاص

 غیرخاص

 /مستقل

 مشترک

181 0-03-03-117-970715 
 عملکرد مقایسه آزمایش در جو های ژنوتیپ کمی صفات بررسی

 گرم منطقه مقدماتی یکنواخت
 پروژه 1399/02/01 1397/08/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی پور قلی  احمد براتی علی مستقل غیرخاص ملی

182 0-09-09-040-970416 
 داده از استفاده با کشور های صنوبرکاری مساحی و پراکنش و بررسی

 (اول از)ف Sentinel2 ماهواره های
 پروژه 1399/01/01 1397/01/01

 حال در

 اجرا
 شاهینی،  غالمرضا میرآخورلو خسرو مستقل غیرخاص ملی

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

183 2-09-09-006-980205 
 های استان در جنگلی غیر اراضی در چوب زراعت مستعد اراضی تعیین

 کشور شمالی
 پروژه 1399/01/01 1398/01/01

 حال در

 اجرا
 احمدلو فاطمه  مستقل غیرخاص استانی

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

184 0-03-03-057-970349 
 حال در هاینسل بررسی و گیری دورگ طریق از ژنتیکی تنوع ایجاد

 سورگوم تفکیک
 پروژه 1398/11/01 1397/03/01

 خاتمه

 یافته
 خزائی عظیم   غیرخاص ملی

 فیض  تقی محمد

 بخش
 باغی و زراعی

 پروژه 1399/07/01 1396/01/01 )اول فاز) کشور مختلف مناطق صنوبرکاریهای وضعیت بررسی 0-09-09-113-961015 185
 حال در

 اجرا
 شاهینی  غالمرضا کالگری محسن مستقل غیرخاص ملی

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

186 3-57-0353-194-970848 
 زارعین درشرایط صحرا رقم با جو بخش امید های الین عملکرد مقایسه

 گلستان استان
 پروژه 1399/03/01 1397/09/01

 حال در

 اجرا
 پور قلی احمد مشترک غیرخاص استانی

فرامرز  سیدی، 

 معصومه  خیرگو
 باغی و زراعی

187 0-57-15-011-970824 
 در بهاره نان گندم هایژنوتیپ دانه عملکرد و زراعی خصوصیات بررسی

 گرمسیری دیم شرایط در عملکرد مقایسه مقدماتی آزمایش
 پروژه 1399/03/01 1397/09/01

 حال در

 اجرا
 قوجق حسن   غیرخاص ملی

معصومه  خیرگو، 

 اسفندیار  قرنجیک
 باغی و زراعی

188 0-57-15-015-970828 
 های ژنوتیپ در برگی های بیماری به ژنتیکی مقاومت منابع شناسایی

 دیم جو پیشرفته
 پروژه 1398/12/01 1397/09/01

 خاتمه

 یافته
 خیرگو معصومه مستقل غیرخاص ملی

حسین  بهلول، 

 شهریار  کیا
 باغی و زراعی

189 0-03-03-162-960969 
 تجارتی ارقام واکنش ارزیابی و کشور در گندم زنگ بیماریهای پایش

 1396-98 های سال طی ها آن به نسبت
 پروژه 1399/01/01 1396/11/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی دهقان  محمدعلی افشاری فرزاد مستقل غیرخاص ملی

190 04-16-16-108-970971 
 های علف کنترل جهت (پیرامین)کلریدازون برند کارآیی میزان بررسی

 چغندرقند در برگ پهن هرز
 پروژه 1399/02/01 1397/08/01

 حال در

 اجرا
 گیاهپزشکی حقیقی  عبدالعزیز نجفی حسین   خاص ملی

191 04-10-10-057-961455 
 پایلوت( کشور سرد و گرم مناطق مزارع از برخی در کلزا تلفیقی تغذیه

 )کلزا تغذیه
 پروژه 1399/01/01 1396/07/0

 حال در

 اجرا
   خاص ملی

 نورقلی فریدون

 پور
 آب و خاک محمدنژاد ارزانش،  

192 0-15-15-086-971173 
 زنگهای به نسبت دیم دوروم و نان گندم ژنوتیپهای مقاومت ارزیابی

 غالت
 پروژه 1399/01/01 1397/07/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی خیرگو  معصومه محمدی ناصر مستقل غیرخاص ملی

193 0-57-03-166-970801 

 مقایسه یکنواخت آزمایشات به مربوط گندم های ژنوتیپ مقاومت ارزیابی

 & PRWYT, ARWYT) بخش امید و پیشرفته مقدماتی، عملکرد

ERWYT) سفیدک بیماری به نسبت شمال مرطوب و گرم اقلیم 

 (1397-98) پودری

 پروژه 1398/11/01 1397/08/01
 خاتمه

 یافته
 مستقل غیرخاص ملی

 محمدعلی

 دهقان
 باغی و زراعی محمود  داوطلب

 باغی و زراعی  سوقی اله حبیب مشترک غیرخاص استانی حال در پروژه 1399/03/01 1397/09/01 شرایط در تیرگان رقم با نان گندم امیدبخش های الین مقایسه و بررسی 3-57-0353-094-970676 194
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 اجرا گلستان استان زارعین

195 0-03-03-093-970675 
 یکنواخت عملکرد مقایسه آزمایش در جو پیشرفته های الین مطالعه

 گرم منطقه
 پروژه 1399/02/01 1397/08/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی پور قلی احمد براتی علی مستقل غیرخاص ملی

196 04-43-16-107-960696 
 دایکمبا+تریاسولفورون علفکش مانده باقی سوزی گیاه اثرات بررسی

 گندم با تناوب در زراعی گیاه چند بر (WG70% لینتور)
 پروژه 1399/01/01 1396/07/01

 حال در

 اجرا
   خاص ملی

 محمدحسن

 هادیزاده
 گیاهپزشکی حقیقی  عبدالعزیز

197 2-57-33-93101 
 و آب شرایط در پکان برتر های ژنوتیپ از تعدادی سازگاری مطالعه

 گلستان استان هوایی
 پروژه 1398/12/01 1393/12/01

 خاتمه

 یافته
 باغبانی واحد یان غزائی مینا  مستقل غیرخاص استانی

198 04-16-16-054-960212 
 هلو شتری لب بیماری توام کنترل در بردوولک کش قارچ کارائی ارزیابی

 هلو درختان روی توت سپردار و
 پروژه 1398/10/01 1396/04/01

 خاتمه

 یافته
 گیاهپزشکی مبشری  محمدتقی حیدری احمد   خاص ملی

199 04-16-16-076-970590 
 %5/12 مراک کوئین)SC50% تاپ بوتیزان کش علف کارایی بررسی

 کلزا مزارع هرز های علف کنترل در (% 5/37 متازاکلر +
 پروژه 1398/11/01 1397/07/01

 خاتمه

 یافته
 مستقل خاص ملی

 مین مهدی

 معینی باشی

 یونس  معصومه

 آبادی
 گیاهپزشکی

200 0-56-15-062-950701 
 در کلزا بهاره ارقام روغن و دانه عملکرد پایداری و سازگاری بررسی

 گرمسیری نیمه مناطق در دیم شرایط
 پروژه 1398/11/01 1395/08/01

 خاتمه

 یافته
 باغی و زراعی نعمتی  محمد نارکی هوشنگ   غیرخاص ملی

201 04-16-16-081-970627 

 در SC % 36 (® پیتون) کلرفناپیر جدید کش¬کنه کارایی بررسی

 در ای لکه دو تارتن کنه کنترل برای رایج کش¬کنه چند با مقایسه

 سویا مزارع

 پروژه 1399/01/01 1397/05/01
 حال در

 اجرا
 گیاهپزشکی مبشری  محمدتقی رضائی مریم   خاص ملی

202 0-56-15-027-950449 
 در نان گندم هایژنوتیپ دانه عملکرد پایداری و سازگاری بررسی

 گرمسیری دیم شرایط در سراسری یکنواخت هایآزمایش
 پروژه 1398/12/01 1395/09/01

 خاتمه

 یافته
 مستقل غیرخاص ملی

 اهلل رحمت

 زاده کریمی
 باغی و زراعی قوجق  حسن

 پروژه 1398/12/01 1395/02/01 پنبه زراعت در DSSATگیاهی مدل ارزیابی 3-07-0751-95103 203
 خاتمه

 یافته
 مشترک غیرخاص استانی

 سهرابی برهان

 آبادی مشک
 باغی و زراعی مختارپور  حسن

204 
034-14-14-083-063-

971092 

 وارداتی و داخلی های درسامانه گندم بذر فرآوری اقتصادی و فنی ارزیابی

 کشور بذر فرآوری بهبود منظور به
 پروژه 1399/01/01 1397/07/01

 حال در

 اجرا
 گازر رضا حمید مشترک خاص ملی

  محمدحسین

 رزاقی
 مهندسی و فنی

205 04-03-03-237-951138 
 الین و ارقام نموی مراحل برای (GDD) رشد روز درجه مقادیر تعیین

 کلزا جدید های
 پروژه 1399/01/01 1395/07/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی فرجی  ابوالفضل جباری حمید   خاص ملی

206 24-13-13-061-971071 

 دستگاه خونی، های فراسنجه بر (Toxeat)توکسیت بایندر توکسین اثر

 تغذیه گوشتی های جوجه در کبد فعالیت با مرتبط ژنهای بیان و گوارش

 آفالتوکسین با شده

 پروژه 1398/12/01 1397/12/01
 خاتمه

 یافته
 مستقل خاص استانی

 سیدعبداله

 حسینی

کاظم  یوسفی 

 کالریکالئی
 دامی علوم

207 0-15-15-143-950933 
 و طوقه ریشه، پوسیدگی با مرتبط فوزاریوم های گونه شناسایی و بررسی

 به نسبت پیشرفته الینهای ارزیابی و کشور دیم مناطق در نخود پژمردگی
 پروژه 1399/01/01 1395/07/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی خیرگو  معصومه محمودی فرشید مستقل غیرخاص ملی
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 /مجری نام

 همکاران

بخش 

 /ملی تحقیقاتی

 ستانیا

 /خاص

 غیرخاص

 /مستقل

 مشترک

 ای گلخانه شرایط در بیماریزا های گونه

208 
014-14-14-008-95046-

970124 
 پروژه 1399/01/01 1397/01/01 کشور در زیتون مصرفی آب تعیین

 حال در

 اجرا
 مهندسی و فنی کیانی  علیرضا عباسی نادر   خاص ملی

209 0-16-16-94176 
 انگل نماتدهای به کشور انار های نهالستان و باغها آلودگی وضعیت

 ریشه گره مولد نماتدهای بر تاکید با گیاهی
 پروژه 1399/01/01 1394/07/01

 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 فرحناز

 افشار جهانشاهی
 گیاهپزشکی زبرجد  عبداله

 پروژه 1399/01/01 1396/07/01 ایران گرم مناطق در کلزا بهاره های الین سازگاری مطالعه 0-03-03-327-961673 210
 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 امیری حسن

 اوغان
 باغی و زراعی فرجی  ابوالفضل

211 0-56-15-132-950921 
 در نخود هایژنوتیپ دانه عملکرد پایداری و سازگاری بررسی

 دیم گرمسیر نیمه مناطق سراسری یکنواخت هایآزمایش
 پروژه 1399/01/01 1395/07/01

 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 اهلل رحمت

 زاده کریمی
 باغی و زراعی برزعلی  محمد

212 0-03-03-235-961193 
 آزمایشهای در نان گندم امیدبخش الینهای پایداری و سازگاری بررسی

 (19ERWYT-N96) کشور مرطوب و گرم اقلیم سراسری یکنواخت
 پروژه 1399/01/01 1396/09/01

 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 منوچهر

 خدارحمی

 سوقی،  اله حبیب

 جعفربای  جبار
 باغی و زراعی

213 0-43-03-162-970797 
 سال امیدبخش و پیشرفته مقدماتی، آزمایشات جو های ژنوتیپ ارزیابی

 پودری سفیدک بیماری به نسبت 1397-98 زراعی
 پروژه 1398/12/01 1397/08/01

 خاتمه

 یافته
 باغی و زراعی دهقان  محمدعلی اقنوم رضا   غیرخاص ملی

214 0-03-03-231-961183 

 به مقاومت نظر از کشور 1396 سال امیدبخش گندم الینهای بررسی

 الینهای انتخاب و شناسایی منظور به سنبله فوزاریومی بالیت بیماری

 بیماری به مقاوم

 پروژه 1398/12/01 1396/09/01
 خاتمه

 یافته
 باغی و زراعی دهقان  محمدعلی پور ملیحی علی   غیرخاص ملی

215 0-03-03-189-970843 

 عملکرد مقایسه آزمایشات به مربوط گندم الینهای واکنش بررسی

 ژنوتیپهای شمال، مرطوب و گرم اقلیم پیشرفته و مقدماتی ایستگاهی،

 بالیت بیماری به نسبت 1397سال در خارج از دریافتی مواد و منتخب

 سنبله فوزاریومی

 پروژه 1398/12/01 1397/09/01
 خاتمه

 یافته
 باغی و زراعی دهقان  محمدعلی پور ملیحی علی   غیرخاص ملی

216 0-03-03-292-971328 
 بهاره های الین و ارقام زراعی خصوصیات و دانه عملکرد مقدماتی بررسی

 مرطوب گرم و خشک گرم های اقلیم در کلزا
 پروژه 1399/01/01 1397/07/01

 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 امیری حسن

 اوغان
 باغی و زراعی باقری  محسن

217 0-43-03-152-950558 

 عامل Blumeria graminis قارچ بیماریزایی فاکتورهای تغییرات بررسی

 های خزانه کاشت با کشور مختلف مناطق در جو پودری سفیدک بیماری

 تله

 پروژه 1398/12/01 1395/08/01
 خاتمه

 یافته
 باغی و زراعی دهقان  علی محمد اقنوم رضا   غیرخاص ملی

218 0-03-03-254-980988 
 گرم اقلیم در المللی بین های خزانه برتر ارقام و الینها انتخاب و ارزیابی

 (Int-N98)شمال مرطوب و
 پروژه 1400/02/01 1398/09/01

 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 منوچهر

 خدارحمی
 باغی و زراعی سوقی  اله حبیب

219 
0134-09-0956-117-

96046-961037 
 پروژه 1399/07/01 1396/07/01 هیرکانی های جنگل در saproxylic های قارچ تنوع ارزیابی ملی پروژه

 خاتمه

 یافته
 مشترک خاص ملی

 عارفی محمدرضا

 پور
 و مراتع جنگلها، محمد  االزمنی

 آبخیزداری
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 پروژه 1398/07/01 1397/01/01 ایران های خاک آلی کربن رقومی نقشه تهیه 0-10-10-079-971258 220
 خاتمه

 یافته
 جمشیدی محمد مستقل غیرخاص ملی

 پهلوان  محمدرضا

 راد
 آب و خاک

221 
014-10-10-070-09452-

970960 
 پروژه 1398/10/01 1397/04/01 کشور آبی اراضی خاک منابع رقومی اطالعاتی هایالیه ایجاد

 خاتمه

 یافته
 جمشیدی محمد مستقل خاص ملی

 پهلوان  محمدرضا

 راد
 آب و خاک

222 0-15-15-039-981000 
 در Ascochyta blight  زدگی برق بیماری به مقاومت منابع شناسایی

 نخود پیشرفته های الین
 پروژه 1401/02/01 1398/08/01

 حال در

 اجرا
 باغی و زراعی خیرگو  معصومه محمودی فرشید   غیرخاص ملی

223 0-15-15-054-981020 
 ایرانی بومی های توده رایج بیماریهای به مقاومت منابع شناسایی

 مزرعه و گلخانه شرایط در (Lallemantia  iberica) شهری بالنگوی
 پروژه 1401/01/01 1398/07/01

 حال در

 اجرا
 مشترک غیرخاص ملی

 حمیدرضا

 بابا پورعلی
 باغی و زراعی خیرگو  معصومه

224 0-15-15-085-971172 
 و سپتوریایی برگیلکه بیماریهای به ژنتیکی مقاومت منابع شناسائی

 دیم دوروم و نان گندم پیشرفته ژنوتیپهای در سنبله فوزاریومی بادزدگی
 پروژه 1399/01/01 1397/07/01

 خاتمه

 یافته
 باغی و زراعی کیا  شهریار محمدی ناصر مشترک غیرخاص ملی

 آبادی علی فائزه   غیرخاص ملی معوقه پروژه 1398/09/01 1395/03/01 گلستان استان در کرکی هایسفیدک سیستماتیک بررسی 0-16-16-008-950057 225
  علی محمد

 آقاجانی
 گیاهپزشکی

226 0-16-16-111-981049 
 سیمیت 10HLBSN خزانه به متعلق گندم  های الین مقاومت بررسی

 مزرعه در بایپوالریس برگی لکه و خرمایی لکه بیماری به نسبت
 پروژه 1400/03/01 1398/09/01

 حال در

 اجرا
 مومنی حسن   غیرخاص ملی

 ربانی  ...ا حجت

 نسب
 گیاهپزشکی

227 04-16-16-082-970638 

 150 پیراکلوستروبین) EC %5/22 پریاکسور قارچکش کارایی بررسی

 بیماری کنترل در (لیتر در گرم 75 فلوکساپیروکساد +لیتر در گرم

 گندم پودری سفیدک

 پروژه 1398/08/01 1397/08/01
 خاتمه

 یافته
 کاظمی همایون   خاص ملی

  علی محمد

 نسب آقاجانی

 افروزی

 گیاهپزشکی

228 04-16-16-110-981006 

 مس کلراید کوپراکسی + مس هیدروکسید هایکشقارچ کارآیی ارزیابی

 WP85% کلراید کوپراکسی و (WG 280®)بدج

 برگ پیچیدگی بیماری عامل.Taphrinadeformans (Berk.) Tulعلیه

 هلو

 پروژه 1400/01/01 1398/08/01
 حال در

 اجرا
   خاص ملی

 خباز حسین

 جلفائی

 ربانی  ...ا حجت

 نسب
 گیاهپزشکی

229 04-16-16-116-981055 
 مخلوط کشت از استفاده با کلزا مزارع در جالیز گل کنترل امکان ارزیابی

 شبدر با کلزا
 پروژه 1400/02/01 1398/07/01

 حال در

 اجرا
   خاص ملی

 مین مهدی

 معینی باشی

 یونس  معصومه

 آبادی
 گیاهپزشکی

230 04-29-29-95114 
 با ایران شمال در خاک بازپخش روی بر کاریجنگل و زداییجنگل اثرات

 ای هسته فناوری از استفاده
 پروژه 1398/11/01 1395/05/01

 خاتمه

 یافته
   خاص ملی

 غریب محمدرضا

 رضا

لطف اهلل  پارسایی، 

 حسین عیسایی
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

231 0-46-03-126-970729 
 و مقدماتی عملکرد مقایسه آزمایشات گندم هایژنوتیپ واکنش ارزیابی

 گندم ایقهوه زنگ بیماری به نسبت (1397-98) یکنواخت پیشرفته
 پروژه 1398/10/01 1397/07/01

 خاتمه

 یافته
 مستقل غیرخاص ملی

 سیدطه

 دادرضائی
 باغی و زراعی دهقان  محمدعلی

232 0-46-03-261-981047 
 عامل ،Puccinia triticinia  قارچ پرآزاری فاکتورهای بررسی :

 تله های¬خزانه کاشت با ایران در گندم ایقهوه زنگ بیماری
 پروژه 1401/01/01 1398/09/01

 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 سیدطه

 دادرضائی
 باغی و زراعی دهقان  محمدعلی
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233 0-46-03-319-961590 
 عملکرد مقایسه یکنواخت آزمایشات گندم هایژنوتیپ مقاومت بررسی

 گندم ایقهوه زنگ بیماری به نسبت (1396-97) امیدبخش
 پروژه 1398/12/01 1396/09/01

 خاتمه

 یافته
 مستقل غیرخاص ملی

 سیدطه

 دادرضائی
 باغی و زراعی دهقان  محمدعلی

234 0-46-03-321-961624 
 زنگ بیماری عامل ،Puccinia triticinia  قارچ پرآزاری بررسی

 تله خزانه کاشت با ایران در گندم ایقهوه
 پروژه 1398/12/01 1396/09/01

 خاتمه

 یافته
 مستقل غیرخاص ملی

 سیدطه

 دادرضائی
 باغی و زراعی دهقان  محمدعلی

235 0-56-15-048-981014 

 در نان گندم هایژنوتیپ دانه عملکرد و زراعی خصوصیات ارزیابی

 دیم شرایط در المللیبین عملکرد مقایسه و ایمشاهده آزمایشات

 گرمسیری

 پروژه 1400/01/01 1398/07/01
 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 اهلل رحمت

 زاده کریمی
 باغی و زراعی قوجق  حسن

236 0-56-15-061-981038 
 در نان گندم هایژنوتیپ دانه عملکرد پایداری و سازگاری ارزیابی

-ERBWYT-S 1398) گرمسیری دیم سراسری یکنواخت هایآزمایش

1402) 

 پروژه 1402/03/01 1398/07/01
 حال در

 اجرا
 مستقل غیرخاص ملی

 اهلل رحمت

 زاده کریمی
 باغی و زراعی قوجق  حسن

 باقری محسن   غیرخاص ملی معوقه پروژه 1398/09/01 1396/03/01 کشور  گرم اقلیم در سویا دیررس جدید های الین سازگاری بررسی 0-57-03-295-961480 237
ابراهیم هزارجریبی، 

 شهریار کیا
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

238 0-59-15-049-981015 
 در نان گندم هایژنوتیپ دانه عملکرد و زراعی خصوصیات بررسی

 گرمسیری دیم شرایط در عملکرد مقایسه پیشرفته آزمایشات
 پروژه 1400/01/01 1398/07/01

 حال در

 اجرا
   غیرخاص ملی

 حسین طهماسب

 پور
 باغی و زراعی قوجق  حسن

239 
124-13-13-091-96013-

960510 

 فن بر مبتنی ایران بز های جمعیت اطالعات مدیریت سامانه سازی پیاده

 وب تحت مکانی اطالعات سیستم آوری
 پروژه 1399/05/01 1396/05/01

 خاتمه

 یافته
  مستقل خاص ملی

 جلوخانی صابر

 -نیارکی

 کریم  نوبری
 دامی علوم

240 
124-13-13-092-96012-

960511 

 بر مبتنی ایران گاو های جمعیت اطالعات مدیریت سامانه سازی پیاده

 وب تحت مکانی اطالعات سیستم آوری فن
 پروژه 1399/05/01 1396/05/01

 خاتمه

 یافته
  مستقل خاص ملی

 جلوخانی صابر

کریم   -نیارکی

 نوبری

 دامی علوم

241 
124-57-03-041-96015-

970310 

 خروس تاج مصرفی آب مقدار و کیفی و کمی عملکرد میزان بررسی

 گلستان استان در ای علوفه
 پروژه 1398/12/01 1397/03/01

 خاتمه

 یافته
  مستقل خاص ملی

 فیض محمدتقی

 بخش
 باغی و زراعی

242 
124-57-03-057-96015-

960507 

 خروس تاج کیفی و کمی عملکرد بر کاشت الگوی اثرات بررسی

 گلستان استان هوایی و آب درشرایط ای¬علوفه
 پروژه 1398/09/01 1396/03/01

 خاتمه

 یافته
  مستقل غیرخاص استانی

 فیض محمدتقی

 بخش
 باغی و زراعی

243 24-57-03-073-960576 
 در سویا غالفبندی در اختالل عارضه و عملکرد بر موثر عوامل تعیین

 گلستان استان
 پروژه 1398/08/01 1396/02/01

 خاتمه

 یافته
 باغی و زراعی فرجی ابوالفضل  مستقل خاص استانی

244 24-57-03-292-961458 

 نان گندم امیدبخش های الین دانه عملکرد بر کاشت تاریخ اثر بررسی

(ERWYT91-8,ERWYT91-9, ERWYT-91-17) در احسان رقم و 

 گلستان استان

 پروژه 1398/09/01 1396/09/01
 خاتمه

 یافته
 باغی و زراعی سوقی اله حبیب  مستقل خاص استانی
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ف
دی

ر
 

 وضعیت نوع خاتمه تاریخ شروع تاریخ عنوان کد

 سطح
 مجری نام

 مسئول

 /مجری نام

 همکاران

بخش 

 /ملی تحقیقاتی

 ستانیا

 /خاص

 غیرخاص

 /مستقل

 مشترک

245 24-66-33-103-961639 
 جمعیت ترین مناسب معرفی و خربزه ای گلخانه کشت امکان بررسی

  سیستان منطقه در ای گلخانه کشت برای کشور بومی
 پروژه 1398/09/01 1396/09/01

 خاتمه

 یافته
  مستقل خاص استانی

 نارویی محمدرضا

  محمدرضا -راد

 راد پهلوان

 آب و خاک

246 3-57-0353-019-960245 
 ×Williams نامحدود رشد زودرس الین عملکرد مقایسه

Hamilton/33گلستان استان زارعین شرایط در ویلیامز رقم با سویا 
 پروژه 1399/04/01 1396/03/01

 خاتمه

 یافته
 باغی و زراعی شهریار کیا فرجی ابوالفضل مشترک غیرخاص استانی

247 3-57-0353-276-971244 
 شاهد رقم با SRL-93-12 بهاره کلزای امیدبخش الین عملکرد مقایسه

 گرگان استان زارعین شرایط در دلگان
 پروژه 1398/10/01 1397/04/01

 خاتمه

 یافته
 زاده پیغام کمال مشترک غیرخاص استانی

محسن  باقری، 

 علیرضا الزمنی
 باغی و زراعی

248 4-57-09-94118 

 Populous) پلت سفید ای گونه درون و  بین های دورگه  تولید

caspica L.) کبوده صنوبر و 154/62 کلن نیگرا صنوبر کلنهای با 

 بالغ جنین ای شیشه درون کشت شیوه از استفاده با  77/45 کلن

 پروژه 1398/07/01 1393/07/01
 خاتمه

 یافته
    خاص استانی

 جعفری علی

 مفیدآبادی

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

249 4-66-10-95112 

 با سیستان دشت اراضی در خاک کالسهای و خصوصیات بندی پهنه

 و یافته تعمیم خطی رگرسیون تصادفی، جنگل های روش از استفاده

 درختی گیری تصمیم

  مستقل خاص استانی معوقه پروژه 1398/12/01 1395/01/01
 پهلوان محمدرضا

 راد
 آب و خاک

250 48581 
طراحی مدل کاربردی توسعه بخش کشاورزی در عرصه آمایش 

 1/1398/ 31 1397/ 3/ 1 سرزمینی
ترویج

 ی

خاتمه 

 یافته
 آبیار نورمحمد مشترک خاص استانی

 پهلوان محمدرضا

 راد

دفتر امور 

 اقتصادی
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 1398مقاالت پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در سال 

 نام مجله زبان نوع عنوان ردیف
نمایه شده 

 در
 نام و نام خانوادگی نگارندگان شماره صفحات جلد فصل سال ضریب تاثیر

بخش 

 تحقیقاتی

1 
 جایگزین عنوان به شیرین سورگوم شربت از استفاده بررسی

 قندی نان و بیسکویت  فرموالسیون در شکر

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 مهندسی تحقیقات

 غذایی صنایع
 202-187 18 پاییز 1398  

 و زنگانه جواد زاده، محمد جالل

 صابری علیرضا
 باغی و زراعی

 سردسیری دیمزارهای در کشت برای جو جدید رقم انصار 2
-علمی

 مروری
 فارسی

 ترویجی و علمی

 گیاهان تحقیقات

 باغی و زراعی

  1398  8(2)  
 بهزاد. نورمند فرید. انصاری یوسف

 خیرگو معصومه. زاده صادق
 باغی و زراعی

3 Lead-induced oxidative stress and role of antioxidant 

defense in wheat (Triticum aestivum L.) 
ISI انگلیسی 

Physiology and 

Molecular Biology 
of Plants 

Springer 1.54 1398  26 793-802 
Saeid Navabpour, Ahad 

Yamchi,  

Saeed Bagherikia & Haniyeh 

Kafi  

 باغی و زراعی

4 
Differential responses of antioxidant system and 
expression profile of some genes of two rice genotypes in 

response to salinity stress 

ISI انگلیسی Biologia Springer 0.73 1398 793-785 75 پاییز 
Parinaz Jalali, Saeid Navabpour, 

Ahad Yamchi, Hassan Soltanloo 

& Saeed Bagherikia  

 باغی و زراعی

5 

 نان گندم جدید ارقام دانه عملکرد بر کاشت تاریخ اثر

(.Triticum aestivum L)  زراعی هایشاخص از استفاده با- 

 گرگان در اقلیمی

-علمی

 پژوهشی
 دارد پذیرش     ISC بذر و نهال زراعی به فارسی

 منوچهر سوقی، اله حبیب

 و کیا باقری سعید خدارحمی،

 نظری مهدی

 باغی و زراعی

6 
 در خشکی تنش شرایط تحت نان گندم هایژنوتیپ ارزیابی

 خشکی هایشاخص از استفاده با ایگیاهچه مرحله

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 محیطی های تنش

 زراعی علوم در
ISC     دارد پذیرش 

رقیه خوجملی،خلیل زینلی نژاد، 

علی اصغر نصراله نژاد قمی، سعید 

 باقری کیا

 باغی و زراعی

7 
 بر واقع ریزماهواره هایآلل ارتباط و هاپلوتایپی تنوع مطالعه

 زراعی صفات برخی با نان گندم 4B کروموزوم

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 اصالح پژوهشنامه

 زراعی گیاهان
ISC     دارد پذیرش 

عادله ابری، خلیل زینلی نژاد، 

 مهران اعلمی و سعید باقری کیا
 باغی و زراعی

8 

 صفات برخی و علوفه عملکرد بر بوته تراکم اثرات بررسی

 و آب شرایط در علوفهای خروس تاج رقم سه مورفولوژیکی

 گرگان هوایی

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 به های پژوهش

 زراعی
ISC  1398 باغی و زراعی شیخ جافر، مختارپور، بخش، فبض 342-328 (1)8 زمستان 

9 
 جهانی گرمایش پتانسیل و خروجی ورودی، انرژی مقایسه

 (گلستان استان) قال آق منطقه در دین جو و گندم مزارع

-علمی

 پژوهشی
 باغی و زراعی شیخ زاده علی بخش فیض 131-120 (2)21 تابستان ISC  1398 ایران انرژی نشریه فارسی

10 
 در ایگلخانه گازهای انتشار و انرژی مصرف کارایی ارزیابی

 ناشکوفا رقم کنجد تولید
 -علمی

 ترویجی
 فارسی

 گیاهان ترویجی مجله

 روغنیدانه 
 33-19 (1)1 بهار 1398  

 و بخش فیض طلب رضوان فرجی

 یاقری
 باغی و زراعی
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 نام مجله زبان نوع عنوان ردیف
نمایه شده 

 در
 نام و نام خانوادگی نگارندگان شماره صفحات جلد فصل سال ضریب تاثیر

بخش 

 تحقیقاتی

11 
 تولید در جهانی گرمایش پتانسیل و انرژی های شاخص ارزیابی

 گلستان استان در زمینی سیب

-علمی

 پژوهشی
 باغی و زراعی طلب رضوان دری، بخش، فیض 68-53  بهار ISC  1398 کشاورزی شناسی بوم فارسی

12 Diallel analysis of some important Morpho-Phenological 

traits in bread Wheat (Triticum aestivum L.) crosses 

-علمی

 پژوهشی
 انگلیسی

Iranian Journal of 

Genetics and Plant 

Breeding 
ISC  1398 54-45 8(1)  بهار 

 
Ensieh Es’haghi Shamsabadi, 

Hossein Sabouri, Habiballah 

Soughi, Seyed Javad Sajadi 

 

 باغی و زراعی

13 
 از استفاده با دوروم گندم های ژنوتیپ پایدارترین شناسایی

 عملکرد پایداری ناپارمتری های آماره

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 فراوری و تولید نشریه

 و زراعی محصوالت

 باغی

 14 اول بهار 1398  

 علی زاده، کریمی اله رحمت

 کمال قوجق، حسن اصغری،

 طهماسب آرمیون، محمد شهبازی،

 سفالیان امید و پور حسین

 باغی و زراعی

14 
 و ارقام در ذغالی پوسیدگی بیماری به مقاومت منابع شناسایی

 گرگان در سویا امیدبخش هایالین

 -علمی

 ترویجی
 فارسی

 گیاهان ترویجی مجله

 روغنی دانه
 باغی و زراعی هزارجریبی ابراهیم و کیا شهریار 43-34 اول بهار 1398  

 جو ای قهوه لکه بیماری به نسبی مقاومت پذیری توارث مطالعه 15
-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 اصالح پژوهشنامه

 زراعی گیاهان
 173-164 31 پاییز 1398  

 سلطانلو، حسن پسرکلو، سکینه

 اصغر علی رمضانپور، ساناز سیده

 کالته مهدی قمی، نژاد نصراله

 شهریارکیا و عربی

 باغی و زراعی

16 

 و کیفیت و عملکرد اجزای بر کشت آلی بسترهای اثر مطالعه

 Satureja ) تابستانه مرزه اکوتیپ چند در اسانس کمیت

hortensis L )  گرگان هوایی و آب شرایط در 

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 فردوسی باغبانی علوم

 مشهد
ISC 80 A 1398 361-349 33 پاییز 

 پور، اردوان اردالن همتی، خدایار

 اکبرپور وحید و غزاییان مینا
 باغی و زراعی

 ای گلخانه محصوالت در هرس 17
-علمی

 مروری
 فارسی

 ترویجی مجله

 ای گلخانه سبزیجات
 باغی و زراعی بسطام وکیلی شهربانو 9 2  1398  

18 
Characterization of Fusarium avenaceum from faba bean 

(Viciafaba) in Iran, genetic diversity, aggressiveness, and 
cultivar evaluation 

ISI انگلیسی Journal of Plant 

Pathology 
   پاییز 1398  

 فاطمه و همتی رقیه افشاری، نغمه

 شیخ
 باغی و زراعی

 گرگان در باقال ارقام عملکرد و نموفنولوژیک بررسی 19
-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 گیاهان تولید نشریه

 (پذیرش نامه) زراعی
 باغی و زراعی جافرنوده صفورا - شیخ فاطمه 57-67 12 زمستان 1398  

 باقال هایژنوتیپ از برخی سیالژ خصوصیات بررسی 20
-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 هایپژوهش مجله

  دامی تولیدات
 30-37 10 زمستان 1398  

 قورچی، تقی سندآبادی، میالد

 قهاری، نرگس شیخ، فاطمه
 باغی و زراعی
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 نام مجله زبان نوع عنوان ردیف
نمایه شده 

 در
 نام و نام خانوادگی نگارندگان شماره صفحات جلد فصل سال ضریب تاثیر

بخش 

 تحقیقاتی

21 Integrating different stability models to investigate ISI انگلیسی Euphytica  1.68 1398 63-215  زمستان 

Behrouz Vaezi . Alireza Pour-

Aboughadareh . Rahmatolah 

Mohammadi .Asghar Mehraban 
. Tahmasb Hossein-Pour . Ehsan 

Koohkan .Soraya Ghasemi . 

Hoda Moradkhani . Kadambot 

H. M. Siddique 

 باغی و زراعی

22 

 برای هاپلوتایپی تنوع و ارتباط تجزیه آللی، تغییرهای

 تحمل با مرتبط هایQTL به پیوسته ریزماهوارهی نشانگرهای

 جو در خشکی به

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 محیطی های تنش

 زراعی علوم در
 54-41 12 بهار 1398  

 - صبوری حسین -رضایی محسن

 رحمتاله - قلیزاده عبدالطیف

 گنبد محمدی

باغی و زراعی  

23 
 آن اقتصادی آثار و تولید رونق در ذرت بهنژادی تحقیقات نقش

 ایران در

-علمی

 ترویجی
 فارسی

 بازتاب فصلنامه

 تات یازمان
 ... و آبیار نورمحمد ، اسدی هرمز 7 , 6  زمستان 1398  

 امور دفتر

 اقتصادی

24 
 های جنگل در نخورده دست برگ پهن های توده ساختار

 (لوه گلستان استان موردی مطالعه) هیرکانی

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 های وفرآورده جنگل

 وکاغذ چوب
 پذیرش دارد     

 کریم محمد-طالبی ثاقب خسرو

 دوست کریمی اسداهلل -مقصودلو

 مراتع جنگلها،

 آبخیزداری و

25 
 دائمی بررسی رقطعات د توده ساختار بررسی اولیه نتایج

 کانی هیر های جنگل در طبیعی راشستانهای

-علمی

 پژوهشی
 دارد پذیرش      ایران صنوبر و جنگل فارسی

 کریم محمد-طالبی ثاقب خسرو

 دوست کریمی اسداهلل -مقصودلو

 مراتع جنگلها،

 آبخیزداری و

26 
Base cation dynamics in rainfall, throughfall, litterflow 

and soil solution under Oriental beech (Fagus orientalis 

Lipsky) trees in Northern Iran 
ISI انگلیسی Annals of Forest 

Science  (Q1) 2.357 1398 1,12 12 زمستان 
Stephan Zimmermann, Maryam 

Moslehi, Hashem Habashi, 
Farhad Khormali, Akram 

Ahmadi, Ivano Brunner 

 مراتع جنگلها،

 آبخیزداری و

27 

 آموزان دانش نگرش ارتقاء و سازیفرهنگ در آموزش تأثیر

 طبیعیمنابع حفظ و اهمیت به نسبت اول متوسطه مقطع

 (آباد خرم شهرستان: موردی مطالعه)

-علمی

 پژوهشی
 انگلیسی

 تکنولوژی و علوم

 زیست محیط
 270-257 21 تابستان 1398  

 محسن کرمی، مهدی شهرام

 اکرم ریمله، آزادی اکرم رجبی،

 احمدی

 مراتع جنگلها،

 آبخیزداری و

28 

 Loranthus grewinkii Boiss) بلبلی چشم انگلی نیمه گیاه تاثیر

& Buhse) بادام درختان برگ بیوشیمیایی ترکیبات برخی بر 

  Amygdalus haussknechtii Bornm زاگرسی

 .(جنوبی زاگرس هایجنگل: موردی )مطالعه

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 هایپژوهش مجله

 گیاهی
 712-724 32 پاییز 1398  

 ابراری کامبیز کرمی، مهدی شهرام

 اکرم و احمدوند حسن واجاری،

 .احمدی

 مراتع جنگلها،

 آبخیزداری و

29 

 آموزش تاثیر بررسی و محیطزیستی آگاهی میزان سنجش

 استان چگنی، شهرستان روستایی مدارس در محیطزیست

 لرستان

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 محیط هایپژوهش

 زیست
 190-179 19 زمستان 1398  

 ضیاءالدین ، مهدیکرمی شهرام

 احمدی اکرم بادهیان،

 مراتع جنگلها،

 آبخیزداری و
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 نام مجله زبان نوع عنوان ردیف
نمایه شده 

 در
 نام و نام خانوادگی نگارندگان شماره صفحات جلد فصل سال ضریب تاثیر

بخش 

 تحقیقاتی

30 

  Zelkova) آزاد جنگلی گونه در باززایی و کالزایی بررسی

carpinifolia)   ای شیشه درون کشت شرایط در 

 

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 پژوهشهای مجله

 زیست مجله) گیاهی

 (ایران شناسی

 27-16 1 بهار 1398  

 ، کاوسی محمدرضا احمدی، اکرم

 صالحی غالمرضا ، سلطانلو حسن

 ستاریان علی و  جوزانی

 مراتع جنگلها،

 آبخیزداری و

31 

 درختان برگ فیتوشیمیایی ترکیبات روی گال تأثیر بررسی

 بلوران منطقه: موردی مطالعه) Quercus persica)ایرانی ) بلوط

 (لرستان استان

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 پژوهشهای مجله

 زیست مجله) گیاهی

 (ایران شناسی

 8-1 31 زمستان 1398  

 احمدی اکرم ، کرمی مهدی شهرام

 زینب و  اصل جعفری فاطمه ،

 بیرانوند بارانی

 مراتع جنگلها،

 آبخیزداری و

32 
 جنگلی درختان طبیعی زادآوری در دار خشکه نقش بررسی

 (نوشهر اللیس، راشستان: موردی مطالعه)

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 تکنولوژی و علوم

 زیست محیط
ISC 0/139 1398 220-209 21 پاییز 

 نیا، اکبری مسلم شعبانی، سعید

 جاللی غالمعلی سید

 مراتع جنگلها،

 آبخیزداری و

33 Spatial prediction of soil disturbance caused by forest 

logging using generalized additive models and GIS 

 %100علمی

 مستخرج

 رساله

 European Journal انگلیسی

of Forest Research ISI 2.354 1398 12--1 138 بهار 
Saeid Shaban, akbar najafi, baris 

majnonian, jalil alavi, ali 

sattarian 

 مراتع جنگلها،

 آبخیزداری و

34 
 رسی پس تیمارهای اثرات ماریتیغال، بذر در کمون نوع تعیین

 مختلف دماهای در اسید جیبرلیک و

-علمی

 پژوهشی
 186-171 12 تابستان ISC  1398 زراعی گیاهان تولید فارسی

 فرشید اول، حافظیان طلوع میترا

 پور، صادقی حمیدرضا فر، قادری

 فدائی، فاطمه سیاهمرگویی، آسیه

 ترابی بنیامین

 مراتع جنگلها،

 آبخیزداری و

35 
Predicting regional spatial distribution of soil texture in 

floodplains using remote sensing data: A case of 
southeastern Iran 

ISI انگلیسی Catena ISI 3.84 1398 149-104 182 تابستان 
Mohammad Shahriaria, 

Masoomeh Delbaria, Peyman 

Afrasiaba,Mohammad Reza 

Pahlavan-Rad 

 آب و خاک

36 
 با  آن بر مؤثر عوامل و خاک آلی¬کربن مکانی توزیع تعیین

 میناب راونگ آبخیز حوضه در تصادفی جنگل مدل از استفاده

-علمی

 پژوهشی
 104-89 42 زمستان ISC  1398 زراعی علوم مجله فارسی

 پیری، حسین ترکمانی، فهیمه

 محمد و راد پهلوان محمدرضا

 نهتانی

 آب و خاک

37 

 در بیومتریک صفات به مربوط های شاخص از استفاده

 بو ترکمن نژاد های نریان و ها مادیان بین تفاوت شناسایی

 مختلف سنین در تروبرد

-علمی

 پژوهشی
 459-451 4 زمستان 1398   دامی تولیدات فارسی

 کر، عبدالحلیم نوبری، کریم

 جلوخانی صابر توغدری، عبدالحکیم

 نیارکی

 دامی علوم

38 
 ترکمن شتر میوستاتین ژن توالی تکاملی و فیلوژنتیکی بررسی

 مختلف های گونه در ژن این عملکرد با مقایسه در

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 علوم های پژوهش

 دامی
 88-69 29 زمستان 1398  

 مرتض بهاری، عباس نوبری، کریم

 کاویان عبداله ثانی، بیطرف
 دامی علوم

 دامی علومیوسفی کالریکالیی  کاویان عبداله, 91-77 7 زمستان 1398   در پژوهش نشریه فارسی-علمی غذایی ارزش و تخمیر خصوصیات شیمیایی، ترکیبات مقایسه 39
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بخش 

 تحقیقاتی

 آزمون روش به شده سیلو ای علوفه سورگوم مختلف ارقام

 گاز تولید

 -نشخوارکنندگان پژوهشی

 علوم دانشگاه

 گرگان کشاورزی

 نوبری کریم کاظم,

40 

 جایگزین عنوان به طیور کشتارگاهی ضایعات پودر ارزیابی

 اجزای و خونی های فراسنجه پروار، عملکرد بر سویا کنجاله

 پرواری های بره در الشه

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 در پژوهش نشریه

 نشخوارکنندگان
 1-18 7 بهار 1398  

 دل، چاشنی... یداا کمالی، رضا

 مهاجر مختا تیموری، اسداله
 دامی علوم

41 
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 

ISI انگلیسی 
Iranian Journal of 

Applied Animal 
Science 

 309-313 9 ژوئن 2019  
Mohammad Hasani, Mansour 

Rezaei, Zarbakht Ansari 

Pirsarae, Kazem Yussefi 

Kelarikolaei 

 دامی علوم

42 
 تنی برون هضم قابلیت و شیمیایی ترکیب عملکرد، بررسی

 گلستان استان در ای علوفه سورگوم رقم 5 سیالژ

-علمی

 پژوهشی
 145-154 32 زمستان 1398   دامی علوم نشریه فارسی

 رضا و یوسفی کاظم کاویان،. عبدا

 کمالی
 دامی علوم

43 
سازی شرایط و ارزیابی خصوصیات کیفی نوشیدنی  بهینه

 آغازگرکفیر از استفاده با سویا –تخمیری شیر بادام 

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 میکروبیولوژی فصلنامه

 غذایی صنایع در کاربردی
 66-54 5 بهار 1398  

فرشته فرهودی، جالل محمد زاده  

 ، الهام اسدپور

 و فنی

 مهندسی

44 
 اسید باکتری قارچی ضد و پروبیوتیکی خصوصیات ارزیابی

 شده تخمیر بلوط آرد از شده جدا غالب الکتیک

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 غذایی صنایع و علوم

 ایران
 دارد پذیرش     1398  

حسین پور عبداهلل، صادقی، جالل 

 محمدزاده

 و فنی

 مهندسی

45 
Techno‑functional properties of the selected antifungal 

predominant LAB isolated from fermented acorn 

(Quercus persica) 
ISI انگلیسی 

Journal of Food 

Measurement and 
Characterization 

 1764-1754 3 زمستان 1398  
Hosein Purabdolah · Alireza 

Sadeghi · Maryam Ebrahimi -
Jalal Mohamadzadeh 

 و فنی

 مهندسی

46 
First report of ‘Candidatus Phytoplasma trifolii’-related 
strain presence in Juniperus procubens witches’ broom in 

Iran 

-علمی

 پژوهشی
 Phytopathogenic انگلیسی

Mollicutes 
 313- 310 (2)9 زمستان 1398  

Maryam Ghayeb Zamharir, 
Mohammad Razavi and Hojat 

Rabbaninasab 

 گیاهپزشکی

47 
Synthesis, crystal structure, insecticidal activities, 
molecular docking and QSAR studies of some new 

hospho guanidines and phospho pyrazines as 

cholinesterase inhibitors 

ISI انگلیسی 
Pesticide 

Biochemistry and 
Physiology 

Elsevier 

Inc. 
 15 157 بهار 1398 3.282

Khodayar Gholivanda, Fahimeh 

Mohammadpanaha, Mahsa 

Pooyana,Ali Asghar Ebrahimi 

Valmoozia, Mahboobeh Sharifib, 

Ahmad Mani-Varnosfaderania,Zahra 

Hosseinia 

 گیاهپزشکی

48 
 به آلودگی یکنواختی و تراکم میانگین تعیین و شناسایی

 گرگان شهرستان در سویا مزارع علفهای هرز

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 گیاهان ترویجی مجله

 روغنی دانه
 12 (1)1 بهار 1398 . .

 یونس آبادی، حسین معصومه

 عبدالطاهرمیرزاعلی عاطفی نژاد،
 گیاهپزشکی

49 
 و ایران شمال سویای مزارع در توتون ای رگه ویروس ردیابی

 مزرعه شرایط در ویروس به سویا ارقام واکنش ارزیابی

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 در زیستی فناوری

 کشاورزی

 علمی

 پژوهشی
 دارد پذیرش   1398 

 ، رو رخشنده فرشاد شاملی، سمیرا

 ساناز سیده صفرنژاد، محمدرضا

 رمضانپور

 گیاهپزشکی
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 نام مجله زبان نوع عنوان ردیف
نمایه شده 

 در
 نام و نام خانوادگی نگارندگان شماره صفحات جلد فصل سال ضریب تاثیر

بخش 

 تحقیقاتی

 گلستان استان در زعفران قارچی بیماری وقوع 50
-علمی

 پژوهشی
 زعفران ترویجی مجله فارسی

 علمی

 ترویجی
 گیاهپزشکی شاملی سمیرا 32-27 2 پاییز 1398 

51 
 استانهای آفتابگردان مزارع در توتون ای رگه ویروس ردیابی

 مازندران و گلستان

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 گیاهان ترویجی مجله

 روغنی دانه

 علمی

 ترویجی
 گیاهپزشکی شاملی سمیرا 62-54 (1(1 بهار 1398 

52 
 سیب وای ویروس بیماری با مرتبط مهم هایشاخص بررسی

 گلستان استان توتون مزارع در (Potato virus Y) زمینی

-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 هایبیماری و آفات

 گیاهی

 علمی

 پژوهشی
 227-240 87 زمستان 1398 

 سعید اباد، نظام شریفی پریسا

 آقاجانی، محمدعلی نژاد، نصراله

 ندیمی احمد و دیزجی اکبر

 گیاهپزشکی

 

 1398در سال  ارائه شده مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی گلستان در همایش های علمی مقاالت

 سال ماه روز شهر کشور نام همایش زبان نوع عنوان ردیف
نام و نام خانوادگی 

 نگارندگان

بخش 

 تحقیقاتی

1 
 کاشت هایتاریخ در تیرگان نان گندم رقم عملکرد ارزیابی

 مختلف

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 علوم ملی کنگره شانزدهمین

 ایران نباتات اصالح و زراعت
 1398 11 5 اهواز ایران

 منوچهر سوقی، اله حبیب

 کیا باقری سعید و خدارحمی
 باغی و زراعی

2 
 در رایج نان گندم تجاری ارقام عملکرد بر خشکی تنش تاثیر

 گلستان استان

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 و زراعت کنگره شانزدهمین

 نباتات اصالح
 1398 11 5 اهواز ایران

 سعید سوقی، اله حبیب

 سهرابی علی و کیا باقری
 باغی و زراعی

3 
 خشکی تنش به بهاره گندم ارقام دانه عملکرد پاسخ بررسی

 انتهایی

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 و زراعت کنگره شانزدهمین

 نباتات اصالح
 1398 11 6 اهواز ایران

 سعید سوقی، اله حبیب

 نظری مهدی و کیا باقری
 باغی و زراعی

4 
 کاشت تاریخهای در تیرگان نان گندم رقم عملکرد ارزیابی

 مختلف

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 و زراعت کنگره شانزدهمین

 نباتات اصالح
 1398 11 7 اهواز ایران

 منوچهر سوقی، اله حبیب

 کیا باقری سعید و خدارحمی
 باغی و زراعی

5 
 و کمی خصوصیات بر رویشی های پایه برخی اثرات ارزیابی

 شلیل هلو میوه کیفی

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 باغبانی علوم کنگره یازدهمین

 ایران
 1398 6 4 ارومیه ایران

 و بوذری ناصر غزاییان، مینا

 زمانی اعظم
 باغی و زراعی

6 
 به گامی ای گلخانه فرنگی گوجه مینوز آفت بیولوژیک کنترل

 کشاورزی پایدار ی توسعه سوی

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 راهارهای همایش سومین

 در پایدار توسعه به دستیابی

 طبیعی منابع و کشاورزی علوم

 باغی و زراعی بسطام وکیلی شهربانو 1398 4 31 تهران ایران
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نام و نام خانوادگی 

 نگارندگان

بخش 

 تحقیقاتی

 ایران

7 
 برای راهکاری شده کنترل محیط به جات صیفی کشت انتقال

 کشاورزی پایدار توسعه به یابیتدس

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 راهارهای همایش سومین

 در پایدار توسعه به دستیابی

 طبیعی منابع و کشاورزی علوم

 ایران

 باغی و زراعی بسطام وکیلی شهربانو 1398 4 31 تهران ایران

 آنها کنترل مدیریت و ای گلخانه بادمجان مهم بیماریهای 8
 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 

 بین ساالنه کنگره چهارمین

 منابع کشاورزی، توسعه المللی

 و زیست محیط طبیعی،

 ایران گردشگری

 باغی و زراعی بسطام وکیلی شهربانو 1398 5 23 تبریز ایران

9 
 و آب شرایط در مختلف ای علوفه لگومهای کمی صفات ارزیابی

 گرگان هوایی

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 مدیریت ملی همایش دومین

 محوریت با طبیعی منابع

 زیست محیط و آب،سیل

 1398 8 23 گنبد ایران
 ویدا -بخش فیض تقی محمد

 شیخ فاطمه - قطبی
 باغی و زراعی

10 
 هرز علف کنترل بر ها کش علف برخی کاربرد اثر مطالعه

 باقال الین چندین

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 علف علوم همایش هشتمین

 -ایران هرز
 1398  5 مشهد ایران

 محمد -قرخلو جاوید

 پوربور حسن سعید -طاهری

 شیخ فاطمه -خلیلی

 باغی و زراعی

 پالونیا کاشت ملزومات 11
 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 و کاشت همایش نخستین

 پالونیا صنعت
 1398 2 4 گرگان ایران

 شاهینی،اکرم غالمرضا

 شعبانی سعید احمدی،

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 Paulownia fortunei  هگون بودن مهاجم ارزیابی 12
 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 و کاشت همایش نخستین

 پالونیا صنعت
 1398 2 4 گرگان ایران

 غالمرضا احمدی، اکرم

 شعبانی شاهینی،سعید

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

13 
 پالونیا توده در سینه برابر قطر طریق از درخت ارتفاع تعیین

 گلستان استان شرق در آلومتریک معادالت وسیله به فورتونی

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 و کاشت همایش نخستین

 پالونیا صنعت
 1398 2 4 گرگان ایران

 احمدی، ،اکرم شعبانی سعید

 شاهینی غالمرضا

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

14 
 پزشکی و سنتی طب در سرخدار مختلف هایبخش کاربرد

 نوین

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 و توسعه المللی بین مایش

 سرخدار از حفاظت
 1398 2 11 گرگان ایران

 احمدی، ،اکرم شعبانی سعید

 شاهینی غالمرضا

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 سرطان درمان در شمال جنگلهای شاهکار سرخدار، 15
 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 راهبردهای المللیبین همایش

 در هایگونه توسعه و حفاظت

 محوریت با خطر معرض

 زوار سپیده 1398 2 11 گرگان ایران
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری
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نام و نام خانوادگی 

 نگارندگان

بخش 

 تحقیقاتی

 .سرخدار

16 

 عنوان به سرخدار در اندوفیت هایقارچ از استفاده بررسی

 در حفاظتی رهیافتی و تاکسول تولید جهت در مناسب منبعی

 سرخدار درختان به آسیب از جلوگیری جهت

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 راهبردهای المللیبین همایش

 در هایگونه توسعه و حفاظت

 محوریت با خطر معرض

 .سرخدار

 1398 2 11 گرگان ایران

 مصلحی، مریم احمدی، اکرم

 غالمرضا شعبانی، سعید

 شاهینی

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

17 
 و سنتی طب در سرخدار درخت مختلف قسمتهای از استفاده

 .مدرن

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 راهبردهای المللیبین همایش

 در هایگونه توسعه و حفاظت

 محوریت با خطر معرض

 .سرخدار

 1398 2 11 گرگان ایران
 احمدی، اکرم شعبانی، سعید

 شاهینی غالمرضا

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

18 
 در پالونیا از استفاده. پالونیا درختان دارویی و سنتی کاربردهای

 آن مزایای و  آگروفارستری

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 و کاشت ملی همایش نخستین

 و هافرصت پالونیا، صنعت

 و کشاورزی علوم دانشگاه. هاچالش

 گرگان طبیعی منابع

 1398 2  گرگان ایران
 رفعتی، مهسا احمدی، اکرم

 مصلحی مریم

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

19 
 از استفاده .Paulownia fortune گونه بودن مهاجم ارزیابی

 آن مزایای و  آگروفارستری در پالونیا

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 و کاشت ملی همایش نخستین

 و هافرصت پالونیا، صنعت

 علوم دانشگاه. هاچالش

 طبیعی منابع و کشاورزی

 گرگان

 1398 2  گرگان ایران
 رفعتی، مهسا احمدی، اکرم

 مصلحی مریم

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 آن مزایای و  آگروفارستری در پالونیا از استفاده . 20
 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 و کاشت ملی همایش نخستین

 و هافرصت پالونیا، صنعت

 علوم دانشگاه. هاچالش

 طبیعی منابع و کشاورزی

 گرگان

 1398 2  گرگان ایران
 رفعتی، مهسا احمدی، اکرم

 مصلحی مریم

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

21 
 پالونیا توده در سینه برابر قطر طریق از درخت ارتفاع تعیین

 گلستان استان شرق در آلومتریک معادالت وسیله به فورتونی

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 و کاشت ملی همایش نخستین

 و فرصتها پالونیا، صنعت

 چالشها

 1398 2 4 گرگان ایران
 احمدی، اکرم شعبانی، سعید

 شاهینی رضامغال

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری
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 سال ماه روز شهر کشور نام همایش زبان نوع عنوان ردیف
نام و نام خانوادگی 

 نگارندگان

بخش 

 تحقیقاتی

22 
 کود تولید و دام تغذیه در پالونیا کاربردی و اقتصادی اهمیت

 سبز

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 و کاشت ملی همایش نخستین

 و فرصتها پالونیا، صنعت

 چالشها

 1398 2 4 گرگان ایران
 ابوالفضل شعبانی، سعید

 جعفری

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 Paulownia fortunei  گونه بودن مهاجم ارزیابی 23
 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 و کاشت ملی همایش نخستین

 و فرصتها پالونیا، صنعت

 چالشها

 1398 2 4 گرگان ایران
 شعبانی، سعید احمدی، اکرم

 شاهینی غالورضا

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 پالونیا کشت ملزومات 24
 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 و کاشت ملی همایش نخستین

 و فرصتها پالونیا، صنعت

 چالشها

 1398 2 4 گرگان ایران
 اکرم شاهینی، غالورضا

 شعبانی سعید احمدی،

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

25 
Development of Yew sites based on ecological 

requirement and environmental conditions in the north of 

Iran 

 در علمی مقاله خالصه

 علمی همایش
 انگلیسی

Conservation and Development 

Strategies for Endangered 

Species with Emphasis on Yew 

(Taxus baccata) 

 saeid shabani 1398 2 11 گرگان ایران
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

26 Application of Different Parts of the Yew Tree in 
Traditional and Modern Medicine 

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 انگلیسی

Conservation and 
Development Strategies for 

Endangered Species with 

Emphasis on Yew (Taxus 
baccata ) 

 1398 2 11 گرگان ایران
saeid shabani, akram 

ahmadi, gholamreza 

shahini 

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

27 Investigating the use of endophytic fungi in the yew as an 

appropriate source for producing taxal and a protective 

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 انگلیسی

Conservation and 

Development Strategies for 

Endangered Species with 
Emphasis on Yew (Taxus 

baccata ) 

 1398 2 11 گرگان ایران
akram ahmadi, saeid 

shabani, gholamreza 
shahini 

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 بندرگز بلبل چشمه شمشاد گاهذخیره فلوریستیک مطالعه 28
 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 راهبردهای المللی بین همایش

 هایگونه یتوسعه و حفاظت

 محوریت با) خطر معرض در

 اردیبهشت 11 ،(سرخدار

 کشاورزی علوم دانشگاه ،1398

 گرگان طبیعی منابع و

 قربانی حسین 1398 2 11 گرگان ایران
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

29 
 با خاک فیزیکوشیمیایی خصوصیات برخی همبستگی بررسی

 خاک نزدیک از سنجش اطالعات

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 خاک علوم کنگره شانزدهمین

 ایران
 1398 7 5 زنجان ایران

 علی دهمرده، علیرضا

 پهلوان محمدرضا شهریاری،

 مریم و شعبانی اسما راد،

 قربانی

 آب و خاک
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 سال ماه روز شهر کشور نام همایش زبان نوع عنوان ردیف
نام و نام خانوادگی 

 نگارندگان

بخش 

 تحقیقاتی

30 
 با خاک خصوصیات برخی با گندم عملکرد رابطه بررسی

 خشک مناطق در مصنوعی عصبی شبکه از استفادده

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 خاک علوم کنگره شانزدهمین

 ایران
 1398 7 5 زنجان ایران

 محمدرضا دهمرده، علیرضا

 شهریاری، علی راد، پهلوان

 قربانی مریم و شعبانی اسما

 آب و خاک

 بلندی و پستی ردیف یک در خاک بافت تغییرات بررسی 31
 در علمی مقاله خالصه

 علمی همایش
 فارسی

 خاک علوم کنگره شانزدهمین

 ایران
 1398 7 5 زنجان ایران

 ، مروج کامران  نیا، فرج اصغر

 و راد پهلوان محمدرضا

 یاراحمدی جمشید

 آب و خاک

32 
 منطقه د خاک مورد در بومی دانش و باورها، ها، االمثل ضرب

 کشور شرق در سیستان

 در علمی مقاله خالصه

 علمی همایش
 فارسی

 خاک علوم کنگره شانزدهمین

 ایران
 1398 7 5 زنجان ایران

 محمدرضا شهریاری، علی

 گر کشته محمد راد، پهلوان

 داد خواجه

 آب و خاک

33 
 اندازه تخمین در نرم محاسبات و رگرسیونی هایروش مقایسه

 خاک نزدیک از سنجش اطالعات از استفاده با خاک ذرات

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 مدیریت ملی همایش دومین

 طبیعی منابع
 1398 8 27 گنبد ایران

فاطمه شهرکی،علی شهریاری، 

پیمان افراسیاب، محمدرضا 

 پهلوان راد، اسما شعبانی
 آب و خاک

34 

 دهی بهره بر تریپل سوپرفسفات و گاوی کود توام کاربرد اثر

 تناوبی کشت سال دو طی خاک فسفر بیالن و زراعی سیستم

 ای علوفه ذرت -گندم

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 خاک علوم کنگره شانزدهمین

 ایران
 آب و خاک سبطی مریم -مشیری فرهاد 1398 6 5 زنجان ایران

35 
 ریخت مختلف صفات بر ترکمن های اسب جنس و سن تاثیر

 شناسی
 فارسی همایش

 صنعت ملی همایش دومین

 اسب
    زنجان ایران

 کر، عبدالحلیم نوبری، کریم

 صابر توغدری، عبدالحکیم

 نیارکی جلوخانی

 دامی علوم

36 
 برنج عملکرد اجزای و عملکرد بر آبیاری نوین های سامانه تاثیر

 نشائی کشت در

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 مدیریت ملی همایش دومین

 طبیعی منابع
 1398 8 23 کاوس گنبد ایران

 مهدی فر، کریمی مریم

 کیانی، علیرضا نیا، ذاکری

 بخش فیض محمدتقی

 مهندسی و فنی

37 
 برداری بهره مدیریت سطح ارتقاء در کشاورزان نقش بررسی

 فشار تحت آبیاری نوین های سامانه

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 و المللی بین کنگره اولین

 و آبیاری ملی کنگره چهارمین

 ایران زهکشی

 1398 8 22 ارومیه ایران
 کیانی، علیرضا شاکر، مجتبی

 رحمتی حسین
 مهندسی و فنی

38 
 در برنج عملکرد و آب وری بهره بر آبیاری نوین های سامانه اثر

 مستقیم کشت

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 مدیریت ملی همایش دومین

 طبیعی منابع
 1398 8 23 کاوس گنبد ایران

 مهدی فر، کریمی مریم

 کیانی، علیرضا نیا، ذاکری

 بخش فیض محمدتقی

 مهندسی و فنی
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 سال ماه روز شهر کشور نام همایش زبان نوع عنوان ردیف
نام و نام خانوادگی 

 نگارندگان

بخش 

 تحقیقاتی

39 
 دوم سن الرو روی گیاهی عصاره چند کشی حشره اثر بررسی

 خوارنارونبرگ سوسک

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 علف علوم همایش هشتمین

 ایران هرز های
 1398 6 7 مشهد ایران

 معصومه شریفی، محبوبه

 محسن سید آبادی، یونس

 حسینی

 گیاهپزشکی

40 

 Chilo برنج خور ساقه کرم جمعیت پایش

suppressalis(Walker)استفاده با گلستان استان برنج مزارع در 

 فرمونی تله از

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 پژوهش ملی کنفرانس هفتمین

 علوم در کاربردی های

 کشاورزی

 1398 10 25 تهران ایران

 محبوبه مبشری، تقی محمد

 قادری، کوروش شریفی،

 خمر اسماعیل
 گیاهپزشکی

41 

 سفید شپشک روی سازگار زیست کش¬حشره کارایی ارزیابی

 :Pseudaulacaspis pentagona Targioni (Hemiptera توت

Diaspididae) هلو درختان روی بر 

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 پژوهش ملی کنفرانس هفتمین

 علوم در کاربردی های

 کشاورزی

 1398 10 25 تهران ایران
 مبوبه جعفری، نصیبه سیده

 مبشری تقی محمد شریفی،
 گیاهپزشکی

42 

 و با) متروزین پی و تنداکسیر پالیزین، های کش حشره تأثیر

 Aphis gossypi  پنبه سبز¬ شته روی (سیترال روغن بدون

 ای گلخانه و آزمایشگاهی شرایط در (بالغ و پوره)

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 توسعه المللی بین کنگره چهارمین

 محیط طبیعی، منابع کشاورزی،

 ایران گردشگری و زیست

 1398 5 23 تبریز ایران
 امیری بهنام مقدم، مهسا

 شریفی محبوبه بشلی،
 گیاهپزشکی

43 
 ملخ گلوکوزیداز بتا و آلفا های آنزیم شیمیایی بیو بررسی

 مراکشی

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 پژوهش ملی کنفرانس هفتمین

 علوم در کاربردی های

 کشاورزی

 گیاهپزشکی شریفی محبوبه رفیعی، بهار 1398 10 25 تهران ایران

44 
 ملخ گاالکتوزیداز بتا و آلفا آنزیم روی مختلف هاییون اثرات

 مراکشی

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 پژوهش ملی کنفرانس هفتمین

 علوم در کاربردی های

 کشاورزی

 گیاهپزشکی شریفی محبوبه رفیعی، بهار 1398 10 25 تهران ایران

45 
 کرم فلوبندیامیدروی و تبوفنوزاید کشحشره کارایی ارزیابی

 Chilo (Lepidoptera: Pyralidae) suppressalis برنج خوارساقه

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 پژوهش ملی کنفرانس هفتمین

 علوم در کاربردی های

 کشاورزی

 1398 10 25 تهران ایران

 محمدتقی شریفی، محبوبه

 قادری، کوروش مبشری،

 زاده مسیح فاطمه

 گیاهپزشکی

46 

 حشره و (تنداکسیر و پالیزین) گیاهی های کش حشره تاثیر

 زنبور روی ( سیترال روغن بدون و با) متروزین پی کش

 و آزمایشگاهی شرایط در Habrobracon hebetor پارازیتویید

 ای گلخانه

 در علمی مقاله خالصه

 علمی همایش
 فارسی

 کنترل ملی همایش نهمین

 منابع و کشاورزی در بیولوژیک

 طبیعی

 1398 4 19 همدان ایران
 امیری بهنام مقدم، مهسا

 شریفی محبوبه بشلی،
 گیاهپزشکی

47 
 زنیجوانه پارامترهای بر زراعی کنجد هیدرومتانولی عصاره اثر

 وحشی خربزه هرزعلف

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 علفهای علوم همایش هشتمین

 ایران هرز
 1398 6 5 مشهد ایران

 راحمی علی ،1*تازیکه نوراهلل

 یونس معصومه ،2کاریزکی
 گیاهپزشکی
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 سال ماه روز شهر کشور نام همایش زبان نوع عنوان ردیف
نام و نام خانوادگی 

 نگارندگان

بخش 

 تحقیقاتی

 پور غالم ابراهیم ،3آبادی

 4بهروج مهدی ،2علمداری

48 
 دوم سن الرو روی گیاهی عصاره چند کشی حشره اثر بررسی

 Xanthogaleruca luteola  خوارنارون¬برگ سوسک

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 علفهای علوم همایش هشتمین

 ایران هرز
 1398 6 5 مشهد ایران

 معصومه ،1*شریفی محبوبه

 محسن سید ،2آبادی¬یونس

 3حسینی

 گیاهپزشکی

49 

 Sesamum  کنجد گیاه آبی عصاره آللوپاتیکی اثرات ررسیب

indicum کلزا زراعی گیاه روی  Brassica napus هرز علف و 

 Sinapis arvensis وحشی خردل

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 علفهای علوم همایش هشتمین

 ایران هرز
 1398 6 5 مشهد ایران

 عبدالطاهر1حسینی نقی سید

 یونس معصومه ،2*میرزاعلی

 3آبادی

 گیاهپزشکی

50 

 و متالین-پندی ایمازاتاپیر، های-کش¬علف تاثیر بررسی

 استان در سویا مزارع هرز¬های¬علف کنترل در فلورفن¬اکسی

 گلستان

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 فارسی

 علفهای علوم همایش هشتمین

 ایران هرز
 1398 6 5 مشهد ایران

 ،1*آبادی یونس معصومه

 ،2سرا اتاق نورعلیزاده مرتضی

 لیال ،3نژاد ساوری علیرضا

 3حبیبیان

 گیاهپزشکی

51 
 خردل حساس و مقاوم های بیوتیپ در نیتروژن محتوای بررسی

 گندم با رقابت در متیل بنورون تری کش علف به وحشی

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 1398 6 5 مشهد ایران هرز های علف علوم همایش فارسی

 رضا حمیر-حقیقی عبدالعزیز

 زند اسکندر-دوست محمد
 گیاهپزشکی

52 

 وحشی خردل هایبیوتیپ در نیتروژن از استفاده کارایی بررسی

(Sinapis arvensis) کشعلف به مقاوم و حساس 

 گندم با رقابت تأثیر تحت متیلبنورونتری

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 1398 6 5 مشهد ایران هرز های علف علوم همایش فارسی

 رضا حمیر-حقیقی عبدالعزیز

 زند اسکندر-دوست محمد
 گیاهپزشکی

53 

 وحشی خردل هایبیوتیپ با گندم رقابت بر نیتروژن تأثیر

(Sinapis arvensis) کشعلف به مقاوم و حساس 

 متیلبنورونتری

 در علمی کامل مقاله

 علمی همایش
 1398 6 5 مشهد ایران هرز های علف علوم همایش فارسی

 رضا حمیر-حقیقی عبدالعزیز

 زند اسکندر-دوست محمد
 گیاهپزشکی

 در علمی کامل مقاله های مهم کلزا در مزارع استان گلستانپایش بیماری 54

 علمی همایش
 فارسی

نخستین کنگره بیماری 

 شناسی گیاهی ایران
 1398 6 9 کرج ایران

محمدعلی آقاجانی، مهسا 

 صناعی، مهدی آقاجانی
 گیاهپزشکی
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 1398تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در سال انتشارات مرکز 

کتابو ترجمه  فیتصن ای فیلأت  

 انتشار سال کتاب ناشر اصلی عنوان انتشار نوع ردیف
 خانوادگی نام و نام

 کتاب مترجمان/مولفان
 کتاب صفحات تعداد

 صفحات شماره

 کتاب های فصل
 تحقیقاتی بخش

 کتاب تصنیف یا تألیف 1
Spatial modeling in Gis and R 
for Earth and Environmental 

Sciences 

Elsevier 1398 Saeid Shabani Chapter 12 277-297 
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 1398 گرگان ریحان پیک نشر گلستان قنات خبرگان تجربه کتاب تصنیف یا تألیف 2
 اهلل لطف-صلبی علی محمد

 علیمحمدی صفیه-پارسایی
132 4 

 و طبیعی منابع

 آبخیزداری

 1398 گرگان ریحان پیک نشر گلستان استان قنات خبرگان کتاب تصنیف یا تألیف 3
 اهلل لطف-صلبی علی محمد

 علیمحمدی صفیه-پارسایی
132 4 

 و طبیعی منابع

 آبخیزداری

 نشریات
 بخش تحقیقاتی (اسامی نگارنده)گان تعداد صفحات ناشر فصل سال انتشار نوع نشریه عنوان ردیف

 زراعی و باغی فاطمه شیخ ، محمد تقی فیض بخش 38 دفتر ترویج زمستان 1398 ترویجی دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت باقال 1

 شاهینیغالمرضا  20 انتشارات سازمان تحقیقات پاییز 1398 ترویجی احداث باغ زیتون با سامانه های کوچک لوزی شکل 2
جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداری

 فنی و مهندسی جالل محمدزاده و جواد زنگانه 17 موسسه فمی و مهندسی تابستان 1398 فنی تولید شربت سورگوم شیرین و کاربردهای آن در فرآورده های آردی 3

 پاییز 1398 ترویجی تعیین آب مورد نیاز چند گیاه دانه روغنی در استان گلستان 4
مجله ترویجی گیاهان دانه 

 روغنی
 فنی و مهندسی علیرضا کیانی 11

 پاییز 1398 ترویجی استفاده از آب های شور برای تولید پایدار گندم 5
نشریه مدیریت آب در 

 کشاورزی
 فنی و مهندسی علیرضا کیانی، نورمحمد آبیار 10

 بهار 1398 ترویجی تحلیلی بر مشکالت و موانع توسعه آبیار تحت فشار 6
نشریه مدیریت آب در 

 کشاورزی
 فنی و مهندسی علیرضا کیانی، مجتبی شاکر 10

 گیاهپزشکی یونس آبادی، کیانی 1 مدیریت ترویج پاییز 1398 اطالعیه ترویجی آشنایی با علف هرز کنجد شیطانی 7

 بهار 1398 فنی نشریه گیاهپزشگی کنجد 8
مرکز تحقیقات و آموزش 

 کشاورزی و منابع طبیعی 
35 

معصومه یونس آبادی، سمیرا شاملی، 

 محبوبه شریفی
 گیاهپزشکی
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 ها دستورالعمل

 
 

 اپلیکیشن

 (اسامی نگارنده)گان تاریخ تائید اثر مرجع تائید کننده آدرس دسترسی عنوان
بخش 

 تحقیقاتی

دفتر شبکه دانش و رسانه های   مزارع کشاورزیبرآورد بهره وری آب در 

 ترویجی
 فنی و مهندسی علیرضا کیانی 15/4/1398

 گیاهپزشکی محمدعلی آقاجانی 10/4/1398 معاون پژوهش و فناوری مرکز https://cafebazaar.ir/app/ir.mygfx.gandom های گندمراهنمای شناسایی و مدیریت بیماری

ای گیاهپزشکی کلزا )راهنمای مزرعهدستنامه 

های ها و علفشناسایی و مدیریت آفات، بیماری

 (هرز کلزا
https://cafebazaar.ir/app/com.sabzbanco.kolza 10/4/1398 معاون پژوهش و فناوری مرکز 

محمدعلی آقاجانی، معصومه یونس آبادی، 

 ثمانه ملک شاهکویی، ناصر باقرانی
 گیاهپزشکی

 

 شماره ثبت نوع دستورالعمل عنوان ردیف
 تاریخ ثبت

 ناشر سال انتشار
تعداد 

 صفحات

اسامی 

 (نگارنده)گان
 بخش تحقیقاتی

 سال ماه روز

1 
دستورالعمل اررزیابی اقتصادی پروژه های 

 پیشنهادی
 دفتر امور اقتصادی نورمحمد آبیار 17       فنی-علمی

2 
گیاه مرتعی پوکسینلیا دیستنس در استان 

 گلستان
 1398 1397 11 10 27 2712717120 12 - - فنی-علمی

موسسه 

تحقیقات 

جنگلها و 

 مراتع کشور

37 

-سید علی حسینی

مفیدی اراز محمد 

 خواجه

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری

 خاک و آب        در حال ثبت فنی-علمی دستورالعمل تغذیه کنجد 3

 خاک و آب        در حال ثبت فنی-علمی دستورالعمل تغذیه برنج 4

 خاک و آب        در حال ثبت فنی-علمی دستورالعمل تغذیه سویا 5

6 
حاصلخیزی خاک و تغذیه دستورالعمل تلفیقی 

 گیاه سویا
 SWRI-1902-1081 26 7 1398 1398 

موسسه 

تحقیقات 

 خاک و آب

40 
نورقلی پور،اسدس 

 رحمانی،ارزانش،...
 خاک و آب
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 1398آموزش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در سال 

یدانشگاه سیتدر  

 تحصیلی مقطع درس نام واحد تعداد نیمسال تحصیلی سال ردیف
 علمی /غیرانتفاعی موسسات /دانشگاه

 کاربردی
 تحقیقاتی بخش

 باغی و زراعی بهاران انتفاعی غیر موسسه ارشد کارشناسی امار 3 اول 1398-1399 1

 آبخیزداری و مراتع جنگلها، کاربردی علمی کارشناسی طبیعی منابع برداری بهره 3 دوم 1397-1398 2

 آبخیزداری و مراتع جنگلها، کاربردی علمی کارشناسی طبیعی منابع از حفاظت 3 دوم 1397-1398 3

 آبخیزداری و مراتع جنگلها، 2 گرگان کاربردی علمی کارشناسی پی و خاک مکانیک 3 دوم 1398-1399 4

 آبخیزداری و مراتع جنگلها، 3 گرگان کاربردی علمی کارشناسی 2 خاک مکانیک 3 دوم 1398-1399 5

 آبخیزداری و مراتع جنگلها، 4 گرگان کاربردی علمی کارشناسی بتن اختالط طرح– آز 1 اول 1398-1399 6

 آبخیزداری و مراتع جنگلها، 5 گرگان کاربردی علمی کاردانی برآورد و متره کاردانی اول 1398-1399 7

 آبخیزداری و مراتع جنگلها، 6 گرگان کاربردی علمی کاردانی کشی نقشه و داری بر نفشه کاردانی اول 1398-1399 8

 آب و خاک اسالمی آزاد ارشد کارشناسی نامه پایان 6 اول 1398-1399 9

 مهندسی و فنی بهاران انتفاعی غیر ارشد کارشناسی غذایی مواد بیوفیزیک خواص 3 اول 1398-1399 10

 3 دوم 1397-1397 11
 میکروبیولوژی در نوین های پیشرفت

 غذایی
 مهندسی و فنی بهاران انتفاعی غیر 

 کارشناسی زراعی گیاهان های بیماری 3 دوم 1397-1398 12
 فرد روحانی شهید کاربردی علمی اموزش مرکز

 کردکوی
 گیاهپزشکی

 گیاهپزشکی بهاران غیرانتفاعی موسسه ارشد کارشناسی حشرات مرفولوژی 2 دوم 1397-1398 13

 گیاهپزشکی بهاران غیرانتفاعی موسسه ارشد کارشناسی حشرات فیزیولوژی 3 دوم 1397-1398 14
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 تحصیلی مقطع درس نام واحد تعداد نیمسال تحصیلی سال ردیف
 علمی /غیرانتفاعی موسسات /دانشگاه

 کاربردی
 تحقیقاتی بخش

 گیاهپزشکی بهاران غیرانتفاعی موسسه کارشناسی شناسی سم 1.5 دوم 1397-1398 15

 گیاهپزشکی بهاران غیرانتفاعی موسسه ارشد کارشناسی تکمیلی شناسی سم 3 اول 1398-1399 16

 گیاهپزشکی بهاران غیرانتفاعی موسسه ارشد کارشناسی گلخانه آفات مدیریت 1.5 اول 1398-1399 17

 گیاهپزشکی بهاران غیرانتفاعی موسسه کارشناسی باغی و زراعی گیاهان مهم آفات 3 اول 1398-1399 18

 2 دوم 1397-1398 19
 بیماریهای و آفات بیولوژیک کنترل

 مرتع و جنگل
 کارشناسی

 حاجی شهید کاربردی علمی اموزش مرکز

 گرگان کریمی
 گیاهپزشکی

 3 دوم 1397-1398 20
 آفات تلفیقی مدیریت در آگاهی پیش

 بیماری و
 کارشناسی

 فرد روحانی شهید کاربردی علمی اموزش مرکز

 کردکوی
 گیاهپزشکی

 کارشناسی شناسی سم 3 دوم 1397-1398 21
 فرد روحانی شهید کاربردی علمی اموزش مرکز

 کردکوی
 گیاهپزشکی

 کارشناسی گیاهی بیماریزای عوامل 2 دوم 1397-1398 22
 فرد روحانی شهید کاربردی علمی اموزش مرکز

 کردکوی
 گیاهپزشکی

 کارشناسی میوه درختان های بیماری 3 دوم 1397-1398 23
 فرد روحانی شهید کاربردی علمی اموزش مرکز

 کردکوی
 گیاهپزشکی

 کارشناسی زراعی گیاهان های بیماری 3 دوم 1397-1398 24
 فرد روحانی شهید کاربردی علمی اموزش مرکز

 کردکوی
 گیاهپزشکی
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 آموزشی و پژوهشی یکارگاهها یاندازراه و یطراح

 عنوان ردیف
 تاریخ

 تحقیقاتی بخش مشارکت درصد برگزاری محل (ساعت)مدت
 سال ماه روز

 باغی و زراعی 100 گرگان محله عراقی ایستگاه 6 1398 2 2 باقال برداشت و داشت کاشت آموزشی کارگاه 1

 آبخیزداری و مراتع جنگلها، 50 کرد برگزار آموزش واحد همکاری با فنی خدمات 10 1398 11 8 -سوخت بهینه مصرف مدیریت 2

3 
 زراعت در خاک حاصلخیزی افزایش و کود بهینه مصرف

 گندم
 آب و خاک 100 کریمی شهید آموزش مرکز 18 1398 8 27

 آب و خاک 100 کریمی شهید آموزش مرکز 36 1398 8 12 غذایی عناصر کمبود عالیم و گیاهی تغذیه اصول 4

 آب و خاک 100 رشت – برنج تحقیقات موسسه 4 1398 8 14 برنج زراعت نوین مباحث 5

 آب و خاک  دهستانها کشاورزی جهاد مراکز. گنبد 88 1398 6 25 کارشناسان برای آموزشی کارگاه 6

 آب و خاک  .گنبد 36 1398  1 منطقه غالب محصوالت تغذیه 7

 دامی علوم 100 کاووس گنبد کشاورزی تحقیقات ایستگاه 12 1398   سنجی علم 8

 های آموزشی و پژوهشیتدریس در کارگاه

 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع برگزاری محل (ساعت) مدت سال ماه روز عنوان ردیف

 باغی و زراعی گلستان گیاهی تولیدات بهبود معاون آزادشهر گلچشمه شرکت 6 1398 7 3  1

 باغی و زراعی گرگان کشاورزی  جهاد مدیریت گرگان تپه خرگوش 6 1398 9 2 جدید ای علوفه محصوالت معرفی و تدریس 2

 باغی و زراعی ترویج مدیر گنبد 6 1398 1 19 گندم های بیماری مدیریت 3

 باغی و زراعی ترویج مدیر گنبد 6 1398 2 25 پنبه داشت 4

5 
 با آموزش در آماری های داده تحلیل

 SPSS افزار نرم از استفاده
1 8 1398 18 

 آموزش و تحقیقات مرکز

 طبیعی منابع و کشاورزی

 گلستان

 باغی و زراعی آموزش مرکز

 باغی و زراعی استان ترویج مدیریت آموزش مرکز 6 1398 7 17 برنج کاری خشکه 6

 باغی و زراعی استان ترویج مدیریت روستایی تعاون سازمان 6 1398 11 28 ای غلوفه سورگوم برداشت و داشت کاشت 7
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 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع برگزاری محل (ساعت) مدت سال ماه روز عنوان ردیف

 6 1398 8 21 گندم جدید های الین و ارقام معرفی 8
 کشاورزی جهاد مدیریت

 بندرگز
 باغی و زراعی استان ترویج مدیریت

9 
 آبی نان گندم ارقام ویژگی و مشخصات

 گلستان استان در شده معرفی
27 8 1398 6 

 کشاورزی جهاد مدیریت

 کردگوی
 باغی و زراعی استان ترویج مدیریت

 6 1398 6 2 تیرگان و کالته گندم جدید ارقام معرفی 10
 کشاورزی جهاد مدیریت

 گمیشان
 باغی و زراعی استان ترویج مدیریت

 6 1398 9 12 گندم جدید ارقام با آشنایی 11
 کشاورزی جهاد مدیریت

 مینودشت
 باغی و زراعی مینودشت کشاورزی جهاد مدیر

 18 1398 8 18 مزرعه مدیریت حضوری آموزشی دوره 12

 آموزش و تحقیقات مرکز

 طبیعی منابع و کشاورزی

 گلستان استان

 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز ریاست

 گلستان استان طبیعی منابع
 باغی و زراعی

13 
 و گندم های بیماری آموزشی کارگاه

 آنها مدیریت
 باغی و زراعی استان زراعت مدیریت استان تعاون جهاد شرکت 6 1398 11 18

 باغی و زراعی ترویج مدیریت -کشاورزی جهاد سازمان گنبد تحقیقات ایستگاه 8 1398 12 4 گندم فنولوژی مراحل 14

 باغی و زراعی ترویج مدیریت -کشاورزی جهاد سازمان گنبد تحقیقات ایستگاه 6 1398 2 9 گندم آبی زراعت 15

 36 1398 9 23 جات صیفی و سبزیجات بذر تولید 16
 کشاورزی تحقیقات مرکز

 گرگان
 باغی و زراعی گرگان کشاورزی تحقیقات مرکز

 باغی و زراعی تحقیقات مرکز اموزش مرکز 24 1398 11 1 زیتون هرس 17

 باغی و زراعی کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت تعاون اداره سالن -گرگان 6 1398 10 17 گندم بیماریهای با مبارزه 18

 گلستان آموزش کز مر گلستان آموزش کز مر 36 1398 2 23 خاک و آب 19
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 گلستان آموزش کز مر گلستان آموزش کز مر 24 1398 2 23 آبیاری جدید باروشهای آشنایی 20
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 گلستان آموزش کز مر گلستان آموزش کز مر 18 1398 2 23 آبی نیاز 21
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

22 
 چالشها،) گلستان استان جنگلهای بر نگاهی

 پیشنهادی اصول و راهکارها
1 5 1398 2 

 کشاورزی تحقیقات مرکز

 استان طبیعی ومنابع

 گلستان

 گلستان تحقیقات مرکز پژوهشی معاونت
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری
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 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع برگزاری محل (ساعت) مدت سال ماه روز عنوان ردیف

 آب و خاک ایران خاک علوم انجمن زنجان دانشگاه 8 1398 6  خاک رقومی برداری نقشه 23

 آب و خاک استان کشاورزی جهاد سازمان بندرترکمن 8 1398 8  پائیزی محصوالت تغذیه 24

 آب و خاک استان کشاورزی جهاد سازمان بندرترکمن 8 1398 11  تنش شرایط در کلزا و گندم تغذیه 25

 8 1398 12 4 (گندم)گیاهی تغذیه 26
-آباد آق خدمات مرکز

 کشاورزان مزارع
 آب و خاک استان کشاورزی جهاد سازمان تروج مدیریت

27 
 حاصلخیزی افزایش و کود بهینه مصرف

 گندم زراعت در خاک
27 8 1398 18 

 شهید آموزش مرکز

 کریمی
 آب و خاک کشاورزی تحقیقات مرکز

28 
 عناصر کمبود عالیم و گیاهی تغذیه اصول

 غذایی
12 8 1398 36 

 شهید آموزش مرکز

 کریمی
 آب و خاک کشاورزی تحقیقات مرکز

 4 1398 8 14 برنج زراعت نوین مباحث 29
 - برنج تحقیقات موسسه

 رشت
 آب و خاک برنج موسسه

 3 1398 11 20 (کلزا گندم،)گیاهی تغذیه 30
-رامیان خدمات مرکز

 کشاورزان مزارع
 آب و خاک کشاورزی تحقیقات مرکز

 88 1398 6 25 کارشناسان برای آموزشی کارگاه 31
 جهاد مراکز. گنبد

 دهستانها کشاورزی
 آب و خاک استان ترویج

 آب و خاک استان ترویج .گنبد 36 1398 3 1 منطقه غالب محصوالت تغذیه 32

 آب و خاک استان ترویج گنبد 56 1398   معین کارشناس عنوان حضوربه 33

 آب و خاک استان ترویج گرگان 8  6 10 برنج کاری خشکه 34

 آب و خاک استان ترویج گرگان 8 1398 6 13 برنج کاری خشکه 35

 آب و خاک استان ترویج گنبد 6 1398 2 14 غالت تغذیه 36

 آب و خاک استان ترویج گالیکش 8 1398 10  گندم تغیه 37

38 
 در مصنوعی عصبی شبکه مدلسازی کاربرد

 دامی علوم
12  1398 12 

 شهید آموزش مرکز

 کریمی

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی
 دامی علوم

 12 1398   سنجی علم 39
 تحقیقات ایستگاه

 گنبد کشاورزی

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی
 دامی علوم

40 
 مورد آالت ماشین و تأسیسات آموزش دوره

 دامپروری در نیاز
  1398 16 

 مرکز آموزش معاونت

 تحقیقات
 دامی علوم تحقیقات مرکز آموزش معونت

 دامی علوم کشاورزی ترزیج هماهنگی مدیر سبزه محمد  8 1397 6 3 دام گرمایی استرس مدیریت 41
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42 
 اعضای سازی توانمند و افزایی دانش کارگاه

 علمی هیئت
  1397 16  

 آموزش تحقبقات مرکز رئیس فرجی ابوافضل

 رئیس یزدی مهرداد-طبیعی منابع

 و گلستان استان المللی بین نمایشگاههای

 کارگاه همایش دبیر

 دامی علوم

  8 1397 2 24 مزرعه ملی روز مراسم در شرکت 43

 تحقیقات موسسه رئیس خانیان سعیداسماعیل

 ترویج معاون خاوازی کاظم– کشور دامی علوم

 کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات سازمان

 دامی علوم

 مهندسی و فنی ترویج هماهنگی مدیریت گالیکش شهرستان 8 1398 10 24 سمپاشها کالیبراسیون 44

45 
 در آبیاری آب کیفیت استانداردهای

 (1)کشاورزی
 5 1398  

 کشاورزی، آموزش مرکز

 گرگان
 مهندسی و فنی کشاورزی تحقیقات مرکز

46 
 در آبیاری آب کیفیت استانداردهای

 (2)کشاورزی
 7 1398  

 کشاورزی، آموزش مرکز

 گرگان
 مهندسی و فنی کشاورزی تحقیقات مرکز

47 
 بر تاکید با گیاهی های بیماری مدیرت

 سالم محصول
5 10 1398 8 

 کشاورزی جهاد سازمان

 شمالی خراسان
 گیاهپزشکی مهندسی نظام سازمان رییس

 8 1398 5 20 کشاورزی محصوالت کیفیت کنترل مدیران 48
 کشاورزی تحقیقات مرکز

 گلستان
 گیاهپزشکی مرکز آموزشی معاون

 8 1398 8 6 کشاورزی محصوالت کیفیت کنترل مدیران 49
 کشاورزی تحقیقات مرکز

 گلستان
 گیاهپزشکی مرکز آموزشی معاون

50 
 راستای در گندم هرز علفهای با مبارزه

 ترویج نوین نظام طرح ابالغیه
 گیاهپزشکی کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت گرگان 6 1398 10 17

 گیاهپزشکی سازمان ترویج معاونت شهر ازاد 18 1397 11 27 برنج کاری خشکه آموزشی کارگاه 51

52 
 زنده خسارتزای عوامل مدیریت و پایش

 (ایالم) گندم مزارع
10 10 1397 16 

 کشاورزی جهاد سازمان

 ایالم
 گیاهپزشکی گندم طرح مجری و وزیر مشاور

53 
 زنده خسارتزای عوامل مدیریت و پایش

 (دزفول) گندم مزارع
11 10 1397 16 

 کشاورزی تحقیقات مرکز

 خوزستان
 گیاهپزشکی گندم طرح مجری و وزیر مشاور

54 
 کنترل برای قارچکشها سمپاشی تقویم

 (گرگان) کلزا و گندم بیماریهای
22 12 1397 8 

 کشاورزی جهاد سازمان

 گلستان
 گیاهپزشکی گلستان استان ط م ک آ و ت مرکز رییس

 گیاهپزشکی گلستان استان ط م ک آ و ت مرکز رییس کشاورزی جهاد سازمان 8 1397 12 23 کنترل برای قارچکشها سمپاشی تقویم 55
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 گلستان (گنبد) کلزا و گندم بیماریهای

56 
 زنده خسارتزای عوامل مدیریت و پایش

 (زنجان) گندم مزارع
27 1 1398 16 

 کشاورزی جهاد سازمان

 زنجان
 گیاهپزشکی گندم طرح مجری و وزیر مشاور

57 

 کنترل طرح ایمزرعه آموزشی کارگاه

 همکاری با گندم بیماریهای شیمیایی

 آباد علی در بایر شرکت

28 1 1398 8 
 کشاورزی جهاد سازمان

 گلستان
 گیاهپزشکی گلستان استان ط م ک آ و ت مرکز رییس

58 
 سیب بادزدگی بیماری مدیریت و شناسایی

 (گرگان سرخنکالته) زمینی
5 2 1398 8 

 کشاورزی جهاد سازمان

 گلستان
 گیاهپزشکی گلستان استان ط م ک آ و ت مرکز رییس

59 

 بیماریهای مدیریت ایمزرعه آموزشی کارگاه

 منطقه کشاورزان و کارشناسان برای گندم

 کالله شیخ تپه قره

9 2 1398 8 
 کشاورزی جهاد سازمان

 گلستان
 گیاهپزشکی گلستان استان ط م ک آ و ت مرکز رییس

60 
 سیب بادزدگی بیماری مدیریت و شناسایی

 (گرگان آباد قرن) زمینی
11 2 1398 8 

 کشاورزی جهاد سازمان

 گلستان
 گیاهپزشکی گلستان استان ط م ک آ و ت مرکز رییس

 

 های آموزشی و پژوهشیشرکت در کارگاه

 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع برگزاری محل ساعت مدت سال ماه روز عنوان ردیف

 باغی و زراعی تحقیقات مرکز کریمی حاجی شهید آموزش مرکز 18 1398 9 3 شکایات ثبت نحوه و دعاوی انواع با آشنایی 1

 باغی و زراعی تحقیقات مرکز کریمی حاجی شهید آموزش مرکز 8 1398 7 8 فناوری گذاری ارزش 2

 باغی و زراعی گلستان کشاورزی تحقیقات مرکز رئیس گرگان ایستگاه 6 1398 8 21 کلزا مهم آفات 3

 باغی و زراعی گلستان کشاورزی تحقیقات مرکز رئیس گرگان ایستگاه 24 1398 8 11 جدید ای علوفه گیاهان معرفی 4

 باغی و زراعی همدان کشاورزی تحقیقات مرکز رئیس همدان کشاورزی تحقیقات مرکز 12 1398 6 25 دیم  محصوالت تحقیقاتی های یافته آخرین با آشنایی 5

6 
 خروس تاج ای، علوفه خردل)جدید ای علوفه گیاهان معرفی

 (... و ماشک ، ای علوفه
14 8 1398 24 

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

7 
 و اسالمی شناسی معرفت)  4 اسالمی معارف با آشنایی

 ( علم فلسفه
17 10 1398 16 

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

 6 1398 11 19 خانواده و نماز 8
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی
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 36 1398 11 30 7 جلد نمونه تفسیر 9
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

 8 1398 11 6 وب تحت اداری اتوماسیون 10
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

 18 1398 9 5 کشاورزی آالت ماشین 11
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

 باغی و زراعی آموزش و تحقیقات مرکز آموزش مرکز 24 1398 8 11 جدید ای علوفه گیاهان معرفی 12

 باغی و زراعی کارکنان آموزش دفتر همدان تحقیقات مرکز 12 1398 6 6 دیم محصوالت تحقیقاتی یافته آخرین با آشنایی 13

 باغی و زراعی کارکنان آموزش دفتر گلستان تحقیقات مرکز 12 1398 7 2 سنجی علم 14

 باغی و زراعی کارکنان آموزش دفتر گلستان تحقیقات مرکز 18 1398 9 9 مزرعه مدیریت 15

16 
 های طرح در گذاری سرمایه اقتصادی ارزیابی اصول

 کشاورزی
 باغی و زراعی کارکنان آموزش دفتر گلستان تحقیقات مرکز 24 1398 9 17

 باغی و زراعی کارکنان آموزش دفتر گلستان تحقیقات مرکز 6 1398 9 23 شهروندی حقوق 17

18 
 در دعاوی و شکایات ثبت نحوه و دعاوی انواع با آشنایی

 قضایه قوه ثنای سامانه
 باغی و زراعی کارکنان آموزش دفتر گلستان تحقیقات مرکز 16 1398 9 16

 باغی و زراعی کارکنان آموزش دفتر گلستان تحقیقات مرکز 36 1398 2 1 7 جلد نمونه تفسیر 19

20 
 های پمپ اندازی راه و نصب انتخاب، حضوری آموزشی دوره

 آبیاری هایسیستم
17 7 1398 6 

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز ریاست

 گلستان استان طبیعی
 باغی و زراعی

 18 1398 8 18 مزرعه مدیریت حضوری آموزشی دوره 21
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز ریاست

 گلستان استان طبیعی
 باغی و زراعی

 6 1398 9 23 شهروندی حقوق آموزشی دوره 22
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز ریاست

 گلستان استان طبیعی
 باغی و زراعی

 24 1398 9 26 مالی و حقوقی قوانین با آشنایی آموزشی دوره 23
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز ریاست

 گلستان استان طبیعی
 باغی و زراعی

 24 1398 11 13 ها پروژه و طرحها اقتصادی ارزیابی 24
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز ریاست

 گلستان استان طبیعی
 باغی و زراعی

 12 1398 7 2 سنجی علم آموزشی دوره 25
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز ریاست

 گلستان استان طبیعی
 باغی و زراعی
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 6 1398 7 20 ایقرقره آبیاری حضوری آموزشی دوره 26
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز ریاست

 گلستان استان طبیعی
 باغی و زراعی

 36 1398 2 1 7 جلد نمونه تفسیر حضوری آموزشی دوره 27
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز ریاست

 گلستان استان طبیعی
 باغی و زراعی

 8 1398 2 8 فناوری ارزشگذاری حضوری آموزشی دوره 28
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی
 باغی و زراعی کشاورزی ترویج و آموزش موسسه

29 
 ثبت نحوه و دعاوی انواع با آشنایی حضوری آموزشی دوره

 قضاییه قوه ثنای سامانه در دعاوی و شکایات
21 7 1398 16 

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی
 باغی و زراعی کشاورزی ترویج و آموزش موسسه

 10 1398 11 7 سوخت مصرف سازی بهینه حضوری آموزشی دوره 30
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی
 باغی و زراعی کشاورزی ترویج و آموزش موسسه

 8 1398 11 6 وب تحت اداری اتوماسیون 31
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

 16 1398 10 10 4 اسالمی معرف با آشنایی 32
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

 56 1398 8 26 االنتصاب جدید علمی هیات اعضای توانمندسازی 33
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

 18 1398 8 3 کشاورزی آالت ماشین 34
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

 6 1398 8 21 کلزا مهم آفات 35
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

 24 1398 8 11 جدید ای علوفه گیاهان معرفی 36
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

 36 1398 2 21 رمضان مبارک ماه ویژه کریم قران موضوعی تفسیر 37
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

 گنبد کشاورزی تحقیقات ایستگاه 18 1398 9 11 حضوری آموزش دوره - مزرعه مدیریت 38
 استان طبیعی منابع و کشاورزی مرکزتحقیقات

 گلستان
 باغی و زراعی

 گنبد کشاورزی تحقیقات ایستگاه 12 1398 11 27 سنجی علم 39
 استان طبیعی منابع و کشاورزی مرکزتحقیقات

 گلستان
 باغی و زراعی
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 گنبد کشاورزی تحقیقات ایستگاه 6 1398 12 4 آبیاری های سیستم های پمپ اندازی راه و نصب 40
 استان طبیعی منابع و کشاورزی مرکزتحقیقات

 گلستان
 باغی و زراعی

 گنبد کشاورزی تحقیقات ایستگاه 24 1398 7 8 انار هرز های علف و ها بیماری آفات، تلفیقی مدیریت 41
 استان طبیعی منابع و کشاورزی مرکزتحقیقات

 گلستان
 باغی و زراعی

42 
 های طرح در گذاری سرمایه اقتصادی ارزیابی اصول

 کشاورزی
 گنبد کشاورزی تحقیقات ایستگاه 24 1398 11 27

 استان طبیعی منابع و کشاورزی مرکزتحقیقات

 گلستان
 باغی و زراعی

 گنبد کشاورزی تحقیقات ایستگاه 16 1398 5 2 اداری نظام شهروندیدر حقوق 43
 استان طبیعی منابع و کشاورزی مرکزتحقیقات

 گلستان
 باغی و زراعی

 گنبد کشاورزی تحقیقات ایستگاه 6 1398 11 10 شهروندی حقوق منشور 44
 استان طبیعی منابع و کشاورزی مرکزتحقیقات

 گلستان
 باغی و زراعی

 گنبد کشاورزی تحقیقات ایستگاه 24 1398 11 27 مالی و حقوقی قوانین با آشنایی 45
 استان طبیعی منابع و کشاورزی مرکزتحقیقات

 گلستان
 باغی و زراعی

 گنبد کشاورزی تحقیقات ایستگاه 8 1398 5 19 (جو و گندم)بذر گواهی و تولید اصول 46
 استان طبیعی منابع و کشاورزی مرکزتحقیقات

 گلستان
 باغی و زراعی

 گنبد کشاورزی تحقیقات ایستگاه 24 1398 12 4 ها پروژه و ها طرح اقتصادی ارزیابی 47
 استان طبیعی منابع و کشاورزی مرکزتحقیقات

 گلستان
 باغی و زراعی

 گنبد کشاورزی تحقیقات ایستگاه 18 1398 9 12 کشاورزی آالت ماشین 48
 استان طبیعی منابع و کشاورزی مرکزتحقیقات

 گلستان
 باغی و زراعی

 باغی زراعی گلستان تحقیقات مرکز گلستان تحقیقات مرکز 18 1398 11 19 آزمایشگاهی تجهیزات کالیبراسیون 49

 باغی زراعی گلستان تحقیقات مرکز محله عراقی ایستگاه 24 1398 12 26 نشایی کشت 50

 باغی زراعی گلستان تحقیقات مرکز محله عراقی ایستگاه 18 1398 9 11 مزرعه مدیریت 51

 باغی زراعی گلستان تحقیقات مرکز گلستان تحقیقات مرکز 8 1398 7 8 فناوری گذاری ارزش 52

 باغی زراعی گلستان تحقیقات مرکز گلستان تحقیقات مرکز 6 1398 12 4 فردی بین مهارت و اجتماعی ارتباطات 53

 باغی زراعی گلستان تحقیقات مرکز گلستان تحقیقات مرکز 32 1398 12 21 عملکرد مدیریت نظام استقرار 54

 باغی زراعی گلستان تحقیقات مرکز گلستان تحقیقات مرکز 10 1398 11 21 سوخت مصرف سازی بهینه 55

 باغی زراعی گلستان تحقیقات مرکز گلستان تحقیقات مرکز 6 1398 11 26 کلزا آفات 56

 باغی زراعی گلستان تحقیقات مرکز گلستان تحقیقات مرکز 6 1398 11 27 درمان و پیشگیری قابل زنان های سرطان 57

 باغی زراعی گلستان تحقیقات مرکز گلستان تحقیقات مرکز 16 1398 10 30 شکایات ثبت نحوه و دعاوی ثبت با آشنایی 58
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 32 1398 12 11 عملکرد مدیریت نظام استقرار 59
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

 36 1398 2 1 7 جلد نمونه تفسیر 60
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

 6 1398 11 20 درمان و پیشگیری قابل زنان های سرطان 61
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

 6 1398 11 19 خانواده و نماز 62
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

63 
 و اسالمی شناسی معرفت)  4 اسالمی معارف با آشنایی

 ( علم فلسفه
10 10 1398 16 

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

 6 1398 9 24 فردی بین مهارت و اجتماعی ارتباطات 64
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

 12 1398 9 17 ای گلخانه فرنگی وگوجه خیار بیماریهای آفات مدیریت 65
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

 6 1398 8 21 (بذرخوار سنک بر تاکید با) کلزا مهم آفات 66
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

67 
 در دعاوی و شکایات ثبت نحوه و دعاوی انواع با آشنایی

 قضائیه قوه ثنای سامانه
21 7 1398 16 

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 باغی و زراعی

 56 1398 8 26 االنتصاب جدید علمی هیئت اعضای توانمندسازی 68
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 دزفول آباد صفی طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 دزفول آباد صفی
 باغی و زراعی

 باغی زراعی گلستان کشاورزی تحقیقات مرکز گرگان تحقیقات ایستگاه 24 1398 10 11 نشایی کشت 69

 باغی زراعی نهال گواهی و ثبت موسسه نهال گواهی و ثبت موسسه 18 1398 2 30 استاندارد نهال تولید نهال تولید فنی الزامات با اشنایی 70

 باغی زراعی گلستان کشاورزی تحقیقات مرکز گرگان تحقیقات ایستگاه 18 1398 12 12 کشاورزی االت ماشین 71

 باغی و زراعی مرکز رئیس آموزش مرکز 16 1398 10 10 اسالمی معارف با آشنایی 72

 باغی و زراعی گلستان کشاورزی تحقیقات مرکز رئیس گنبد کشاورزی تحقیقات ایستگاه 24 1398 11 13 ها پروژه و طرحها اقتصادی ارزیابی 73

 باغی و زراعی همدان کشاورزی تحقیقات مرکز رئیس همدان 12 1398 10 8 دیم محصوالت تحقیقاتی های یافته آخرین با آشنایی 74

 باغی و زراعی  آموزش مرکز 8 1398 6 6 قراردادها تنظیم 75
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 مرکز رئیس کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز گرگان 18 1398 8 7 فناوری ارزشگذاری حضوری اموزشی دوره 76
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 مرکز رئیس کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز گرگان 18 1398 10 16 سیالب کنترل های روش حضوری آموزشی دوره 77
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 مرکز رییس آموزش مجتمع 6 1398 9 24 فردی بین مهارت و اجتماعی ارتباطات 78
 و جنگلها،مراتع

 آبخیزداری

 پنبه سازمان رییس پنبه سازمان 12 1398 10 3 سایبری امنیت 79
 و جنگلها،مراتع

 آبخیزداری

 مرکز رییس آموزش مجتمع 6 1398 4 15 کار محیط در روانی بهداشت 80
 و جنگلها،مراتع

 آبخیزداری

 مرکز رییس آموزش مجتمع 36 1398 2 1 7 جلد نمونه تفسیر 81
 و جنگلها،مراتع

 آبخیزداری

 مرکز رییس آموزش مجتمع 16 1398 9 16 سنا ثبت سامانه 82
 و جنگلها،مراتع

 آبخیزداری

 2 1398 9 13 استان در دار اولویت گیاهان کشت و یابی مکان 83
 طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان
 طبیعی منابع دانشگاه کارآفرینی مرکز مدیر

 و جنگلها،مراتع

 آبخیزداری

 مرکز رییس آموزش مجتمع 6 1398 11 20 درمان و پیشگیری زنان،قابل های سرطان 84
 و جنگلها،مراتع

 آبخیزداری

 مرکز رییس آموزش مجتمع 18 1398 2 9 1آزمایشگاهی تجهیزات کالیبراسیون 85
 و جنگلها،مراتع

 آبخیزداری

 مرکز رییس آموزش مجتمع 24 1398 10 2 دارویی گیاهان دیم و کشت 86
 و جنگلها،مراتع

 آبخیزداری

 مرکز رییس آموزش مجتمع 12 1398 1 23 عمومی روابط در مداری مشتری و پاسخگویی 87
 و جنگلها،مراتع

 آبخیزداری

88 
 خروس ای،تاج علوفه خردل)جدید ای علوفه گیاهان معرفی

 ...و ای،ماشک علوفه
 مرکز رییس آموزش مجتمع 24 1398 8 11

 و جنگلها،مراتع

 آبخیزداری

 گلستان مرکز ریاست آموزش مرکز 8 1398 2 8 آوری فن ارزشگذاری آموزشی دوره 89
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری
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 اداری نوسازی و انسانی منابع دفتر کل مدیر آموزش مرکز 8 1398 5 6 تهران سازی توانمند دوره 90
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 4 1398 9 25 بازار تا ایده آموزشی کارگاه 91
 طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان
 گلستان آوری فن و علم پارک رئیس

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 گلستان مرکز ریاست آموزش مرکز 8 1398 9 24 پژوهی آینده آموزشی دوره 92
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 گلستان مرکز ریاست آموزش مرکز 24 1398 11 13 ها پروژه و طرحها اقتصادی ارزیابی 93
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 گلستان مرکز ریاست آموزش مرکز 8 1398 11 6 وب تحت اداری اتوماسیون 94
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 گلستان مرکز ریاست حضوری غیر 8 1398 9 24 پژوهی آینده 95
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

96 
 های طرح در گذاری سرمایه اقتصادی ارزیابی اصول

 کشاورزی
 گلستان مرکز ریاست آموزش مرکز 24 1398 9 17

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 گلستان مرکز ریاست آموزش مرکز 18 1398 9 9 مزرعه مدیریت 97
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 گلستان مرکز ریاست آموزش مرکز 6 1398 7 17 آبیاری های سیستم های پمپ اندازی راه و نصب ، انتخاب 98
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 گلستان مرکز ریاست حضوری غیر 12 1398 7 2 سنجی علم 99
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 مرکز رئیس گلستان مرکز آموزش مرکز 10 1398 11 7 سوخت مصرف سازی بهینه 100
 و طبیعی منابع

 آبخیزداری

101 
 در دعاوی و شکایات ثبت نحوه و دعاوی انواع با آشنایی

 قضائیه قوه ثنای سامانه
 مرکز رئیس گلستان مرکز آموزش مرکز 16 1398 9 16

 و طبیعی منابع

 آبخیزداری

 مرکز رئیس گلستان مرکز آموزش مرکز 36 1398 2 21 رمضان مبارک ماه ویژه کریم قرآن موضوعی تفسیر 102
 و طبیعی منابع

 آبخیزداری

103 
 مدرن و سنتی روشهای" عنوان با  آموزشی دوره در شرکت

 "کشاورزی تحقیقات از ترویجی محتوای ارائه و تهیه
   8 

 طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز

 گرگان
 گلستان آموزش مرکز

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری
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104 
 جمع روشهای " عنوان با مجازی آموزشی کارگاه در شرکت

 "طبیعی منابع گیاهان بذر آوری
 گلستان آموزش مرکز مجازی دوره 8 1398  

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 گلستان آموزش مرکز پنبه مرکز 8 1398   فناوری ارزشگذاری 105
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 دانشگاه دانشگاه 8 1398 9 25 بازار تا ایده از کارگاه 106
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 پژوهشی معاون گرگان کشاورزی علوم دانشگاه 8 1398 3 26 98 سیل های یافته درس 107
 و طبیعی منابع

 آبخیزداری

108 
 و دارویی گیاهان از برداری بهره اکولوژیکی اقتصادی ارزیابی

 مراتع از منظوره چند استفاده منظور به علوفه تولید
15 2 1398 4 

 راتع وم جنگلها تحقیقات موسسه

 موسسه پژوهشی کشورمعاونت
 پژوهشی معاون

 و طبیعی منابع

 آبخیزداری

109 
 ایران مرتعی مهم های گونه رویشگاه بر اقلیم اثرات ارزیابی

 اقلیم بینی پیش مدل پایه بر
14 2 1398 4 

 راتع وم جنگلها تحقیقات موسسه

 موسسه پژوهشی کشورمعاونت
 پژوهشی معاون

 و طبیعی منابع

 آبخیزداری

 4 1398 2 14 ایران هوایی و آب محتلف مناطق در مراتع کیفی پایش 110
 راتع وم جنگلها تحقیقات موسسه

 موسسه پژوهشی کشورمعاونت
 پژوهشی معاون

 و طبیعی منابع

 آبخیزداری

111 
 نواحی در مرتعی های گونه از برخی اکولوژیکی نیاز بررسی

 ایران رویشی مختلف
14 2 1398 2 

 راتع وم جنگلها تحقیقات موسسه

 موسسه پژوهشی کشورمعاونت
 پژوهشی معاون

 و طبیعی منابع

 آبخیزداری

112 
 مرتعی مهم های گونه رویشگاه بر اقلیم تغییر اثرات ارزیابی

 اقلیم بینی پیش مدل پایه بر ایران
 مراتع و جنگلها تحقیقات موسسه پژوهشی معاون کشور مراتع و جنگلها تحقیقات موسسه 3 1398 2 14

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 مراتع و جنگلها تحقیقات موسسه پژوهشی معاون کشور مراتع و جنگلها تحقیقات موسسه 3 1398 2 14 ایران هوایی و آب مختلف مناطق در مراتع کیفی پایش 113
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

114 
 نواحی در مرتعی های گونه از برخی اکولوژیک نیاز بررسی

 ایران رویشی مختلف
 مراتع و جنگلها تحقیقات موسسه پژوهشی معاون کشور مراتع و جنگلها تحقیقات موسسه 3 1398 2 14

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 مرکز رئیس 5 جرجان 18 1398 11 19 شناسی قطعه و اتومبیل عمومی مکانیک 115
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 مرکز رئیس 5 جرجان 16 1398 9 16 شکایات ثبت نحوه و دعاوی انواع با آشنایی 116
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 مرکز رئیس 5 جرجان 18 1398 9 3 کشاورزی آالت ماشین 117
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری
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 کشور پنبه تحقیقات موسسه رئیس پنبه سازمان 12 1398 10 3 سایبری امنیت 118
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 آموزش مجتمع 6 1398 4 15 کار محیط در روانی بهداشت 119
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 کشور طبیعی

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 آموزش مجتمع 6 1398 11 20 درمان و پیشگیری زنان،قابل های سرطان 120
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 کشور طبیعی

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 استان آوری فن و علو پارک رئیس گلستان دانشگاه رشد سالن 6 1398 9 25 بازار تا ایده از 121
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 آموزش مجتمع 10 1398 11 7 سوخت مصرف سازی بهینه 122
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 کشور طبیعی

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 34 1398 2 2 مالی و حقوقی قوانین با آشنایی  آموزشی دوره 123
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 گلستان طبیعی
 آب و خاک

124 
 در خاک حاصلخیزی افزایش و کود متعادل و بهینه مصرف

 گندم زراعت
27 8 1398 24 

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 گلستان طبیعی
 آب و خاک

 36 1398 2 21 کریم قرآن موضوعی تفسیر 125
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 گلستان طبیعی
 آب و خاک

 آب و خاک تحقیقات مرکز آموزش مرکز 12 1398 9 17 فرنگی گوجه و خیار های بیماری و آفات مدیریت 126

 آب و خاک تحقیقات مرکز مجازی 32 1398 12 11 عملکرد مدیرت نظام استقرار 127

 آب و خاک تحقیقات مرکز محله عراقی ایستگاه 18 1398 8 18 مزرعه مدیریت 128

 آب و خاک تحقیقات مرکز محله عراقی ایستگاه 24 1398 8 11 جدید ای علوفه گیاهان معرفی 129

 آب و خاک تحقیقات مرکز تحقیقات مرکز 8 1398 10 2 سایبری پدافند 130

 آب و خاک تحقیقات مرکز پنبه تحقیقات موسسه 8 1398 2 8 فناوری ارزشگذاری 131

 آب و خاک تحقیقات مرکز آموزش مرکز 6 1398 4 15 کار محیط روانی بهداشت 132

 آب و خاک تحقیقات مرکز آموزش مرکز 6 1398 9 24 فردی بین مهارت و اجتماعی ارتباطات 133

 گنبد 36 1398   7 جلد نمونه تفسیر 134
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان طبیعی
 آب و خاک

 آب و خاک منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس مجازی 6 1398   خانواده و نماز 135
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 گلستان استان طبیعی

  24 1398   ها پروژه و طرحها اقتصادی ارزیابی 136
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان طبیعی
 آب و خاک

 مجازی 24 1398   مالی و حقوقی قوانین با آشنایی 137
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان طبیعی
 آب و خاک

 مجازی 8 1398   پژوهی آینده 138
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان طبیعی
 آب و خاک

 مجازی 18 1398   گندم تولید برای نیتروژنی کودهای مصرف راهنمای 139
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان طبیعی
 آب و خاک

 مجازی 6 1398   شهروندی حقوق 140
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان طبیعی
 آب و خاک

141 
 های طرح در گذاری سرمایه اقتصادی ارزیابی اصول

 کشاورزی
 گنبد 24 1398  

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان طبیعی
 آب و خاک

 گنبد 18 1398   مزرعه مدیریت 142
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان طبیعی
 آب و خاک

 مجازی 12 1398   سنجی علم 143
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان طبیعی
 آب و خاک

 گنبد 12 1398   اداری اتوماسیون آموزش 144
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان طبیعی
 آب و خاک

 6 1398 11 19 مدیران و نماز 145
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 آب و خاک

 6 1398 11 19 خانواده و نماز 146
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 آب و خاک

 24 1398 9 23 شغلی و آموزشی راهنمایی و مشاوره 147
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 مازندران طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 مازندران
 آب و خاک

148 
 و اسالمی شناسی معرفت)  4 اسالمی معارف با آشنایی

 (علم فلسفه
17 10 1398 16 

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 مازندران طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 مازندران
 آب و خاک

 آب و خاک طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز 36 1398 3 15 (نمونه تفسیر 6 جلد) کریم قرآن تفسیر 149



73 

 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع برگزاری محل ساعت مدت سال ماه روز عنوان ردیف

 مازندران مازندران طبیعی

 56 1398 8 26 االنتصاب جدید علمی هیئت اعضای توانمندسازی 150
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 دزفول آباد صفی طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 دزفول آباد صفی
 آب و خاک

 18 1398 7 16 کشاورزی آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد 151
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 مازندران طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 مازندران
 آب و خاک

152 
 در خاک حاصلخیزی افزایش و کود متعادل و بهینه مصرف

 گندم زراعت
27 8 1398 24 

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش مرکز

 گلستان

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان طبیعی
 آب و خاک

153 
 در خاک حاصلخیزی افزایش و کود متعادل و بهینه مصرف

 گندم زراعت
27 8 1398 24 

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش مرکز

 گلستان

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان طبیعی
 آب و خاک

 6 1398 4 15 کار محیط در روانی بهداشت 154
 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش مرکز

 گلستان

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان طبیعی
 آب و خاک

 12 1398 9 17 ای گلخانه فرنگی گوجه و خیار بیماریهای آفات مدیریت 155
 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش مرکز

 گلستان

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان طبیعی
 آب و خاک

 18 1398 10 14 سیالب کنترل روشهای با آشنایی 156
 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش مرکز

 گلستان

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان طبیعی
 آب و خاک

 18 1398 8 18 مزرعه مدیریت 157
 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش مرکز

 گلستان

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان طبیعی
 آب و خاک

158 
 خروس تاج ای، علوفه خردل)جدید ای علوفه گیاهان معرفی

 (... و ماشک ، ای علوفه
11 8 1398 6 

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش مرکز

 گلستان

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان طبیعی
 آب و خاک

 6 1398 9 10 کشاورزی آالت ماشین 159
 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش مرکز

 گلستان

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان طبیعی
 آب و خاک

 آب و خاک آموزش گرگان 6 1398 5 13 ای قرقره آبیاری 160

161 
 های طرح در گذاری سرمایه اقتصادی ارزیابی اصول

 کشاورزی
 آب و خاک آموزش گنبد 24 1398 9 17

 آب و خاک آموزش گنبد 24 1398 11 13 ها پروژه و طرحها اقتصادی ارزیابی 162

 آب و خاک آموزش گنبد 24 1398 9 29 مالی و حقوقی قوانین با آشنایی 163

 آب و خاک آموزش گنبد 6 1398 9 23 شهروندی حقوق 164

 آب و خاک آموزش گنبد 18 1398   در دعاوی و شکایات ثبت نحوه و دعاوی انواع با آشنایی 165
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 قضائیه قوه ثنای سامانه

 آب و خاک آموزش گنبد 12 1398 7 2 سنجی علم 166

 آب و خاک آموزش گنبد 18 1398  9 مزرعه مدیریت 167

 آب و خاک آموزش گنبد 36    قرآن 168

 کریمی شهید آموزش مرکز 12 1398 4 1 دام نویسی جیره و تغذیه 169
 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 دامی علوم

 کریمی شهید آموزش مرکز 12 1398 5 1 دام شناسی حرکت 170
 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 دامی علوم

 دامی علوم گلستان استان کشاورزی تحقیقات مرکز گلستان کشاورزی تحقیقات آموزش مرکز 18 1398 6 6 شیری گاوهای جیره در علوفه مصرف 171

 مهندسی و فنی مرکز رئیس گرگان 8 1398 2 8 فناوری گذاری ارزش 172

 مهندسی و فنی مرکز رئیس گرگان R 29 2 1398 36 آماری افزار نرم با آشنایی 173

174 
 و ارشد مروجان پژوهشگر جایگاه تبیین آموزشی دوره

 معین محققان
 مهندسی و فنی مرکز رئیس گرگان  1398  

 مهندسی و فنی کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آموزش مرکز 8 1398 5 19 کشاورزای محصوالت کیفیت کنترل مدیران 175

176 
 بین و ای منطقه ملی، استانداردهای تدوین اصول با آشنایی

 ای کارخانه المللی
 مهندسی و فنی کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آموزش مرکز 13 1398 11 15

 مهندسی و فنی کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آموزش مرکز 17 1398 9 3  کشاورزی آالت ماشین 177

 مهندسی و فنی طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آموزش مرکز 8 1398 2 8 فناوری ارزشگذاری 178

 کشاورزی آموزش مرکز 24 1398 2 2 حقوقی قوانین با آشنایی حضوری آموزشی دوره 179
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 گلستان طبیعی
 گیاهپزشکی

 کشاورزی آموزش مرکز 8 1398 2 8 فناوری ارزشگذاری حضوری آموزشی دوره 180
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 گلستان طبیعی
 گیاهپزشکی

181 
 معین محققان و ارشد مروجان جایگاه تبیین حضوری دوره

 ترویج نظام در
 گیاهپزشکی تحقیقات مرکز رییس کردکوی 8 1397 2 29

 گیاهپزشکی اموزش عقیدتی رییس گنبد 36 1398 10 20 6 جلد نمونه تفسیر 182

  16 1397 9 20 بنیان دانش های شرکت مقررات و قوانین با آشنایی 183
 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 گیاهپزشکی
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 گیاهپزشکی گلستان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز  24 1397 9 20 (ای چندرسانه) سازمانی رهبری 184

185 
 زیستی تهدیدات مدیریت در عامل غیر پدافند اصول کاربرد

 کشاورزی بخش در
 گیاهپزشکی گلستان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز  16 1397 9 20

 گیاهپزشکی گلستان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز  6 1397 12 13 بحرانی شرایط در سازمانها رهبری 186

 گیاهپزشکی گلستان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز  8 1398 2 8 فناوری ارزشگذاری 187

188 
 و ترویجی ، آموزشی تورهای ریزی برنامه روند با آشنایی

 برداران بهره ویژه پژوهشی
 گیاهپزشکی خمینی امام عالی آموزش مرکز  8 1398 2 10

 گیاهپزشکی گلستان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز  8 1398 6 24 انسانی منابع توسعه در آموزش نقش 189

 گیاهپزشکی گلستان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز  8 1398 7 10 قراردادها تنظیم 190

 

 تدریس در کالس های آموزشی/ ترویجی

 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع برگزاری محل (ساعت) مدت سال ماه روز عنوان ردیف

 باغی و زراعی گلستان کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس گرگان کریمی حاج شهید آموزش واحد 18 1398 10 1 سورگوم ارقام معرفی و زراعی به با آشنایی 1

2 t_test 14 10 1398 18 باغی و زراعی گلستان کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس گرگان کریمی حاج شهید آموزش واحد 

 باغی و زراعی گلستان کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس گرگان کریمی حاج شهید آموزش واحد 18 1398 9 9 مزرعه مدیریت 3

 باغی و زراعی گلستان کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس گرگان کریمی حاج شهید آموزش واحد 36 1398 10 30 پاییزه محصوالت کشت 4

 باغی و زراعی گرگان کشاورزی تحقیقات کز مر آموزشی معاون گنبد ایستگاه 6 1398 11 26 پاییزه محصوالت های بیماری مدیریت 5

 باغی و زراعی کشاورزی ترویج هماهنگی مدیر گرگان کشاورزی تحقیقات ایستگاه 2 1398 6 14 غالت مزرعه روز 6

 باغی و زراعی آموزش و تحقیقات مرکز گرگان کشاورزی تحقیقات ایستگاه 8 1398 9 11 جدید ای علوفه گیاهان معرفی 7

 باغی و زراعی آموزش و تحقیقات مرکز آموزش مرکز 8 1398 8 11 کشاورزی محصوالت کیفیت کنترل مدیران 8

 باغی و زراعی تحقیقات مرکز آموزش معاون گنبد کشاورزی جهاد مدیریت 36 1398 11 1 غالب محصوالت زراعت 9

 باغی و زراعی ترویج مدیریت -کشاورزی جهاد سازمان گنبد تحقیقات ایستگاه 6 1398 4 19 جوآبی مزرعه روز در تدریس 10

 باغی زراعی گلستان کشاورزی تحقیقات مرکز گلستان کشاورزی اموزش مرکز 9 1398 9 5 کشاورزی محصوالت کیفی کنترل مدیریت 11

12 
 و کشاورزی تجارت, و تعرفه عمومی ویژگیهای (گات)

 الملل بین تجارت
28 7 1398 36 

 آموزش و تحقیقات مرکز آموزش معاونت

 گلستان طبیعی منابع و کشاورزی

 طبیعی منابع و کشاورزی اموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 اقتصادی امور دفتر

 اقتصادی امور دفتر گلستان کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس گرگان کریمی حاج شهید آموزش واحد 4 1398 7 16 پیشرو های فرصت و ها چالش بررسی غذایی صنایع 13
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14 
 صنایع از افزوده ارزش بازیافت ، ثروت به ضایعات تبدیل

 کشاورزی فرآوری
 اقتصادی امور دفتر گلستان کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس گرگان کریمی حاج شهید آموزش واحد 6 1398 7 14

 آب و خاک گلستان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز کریمی حاجی شهید آموزش مرکز 8 1398 5 19 کشاورزی محصوالت کیفیت کنترل 15

 آب و خاک کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آموزشی معاونت گلستان استان کشاورزی آموزش مرکز 24 1398 9 15 استان کشاورزی جهاد پهنه کارشناسان برای مهارتی دوره 16

 آب و خاک کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آموزشی معاونت گلستان استان کشاورزی آموزش مرکز 36 1398 9 5 (پتاسیم و فسفر نیتروژن،)اولیه غذایی عناصر 17

18 
 کیفیت کنترل مدیریت تخصصی و فنی آموزشی دوره

 کارشناسان برای سالم محصول کشاورزی محصوالت
 آب و خاک کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آموزشی معاونت گلستان استان کشاورزی آموزش مرکز 12 1398 7 9

 آب و خاک تحقیقات مرکز کریمی شهید کشاورزی آموزش مرکز 36 1398 8 12 غذایی عناصر کمبود عالیم و گیاهی تغذیه اصول 19

20 
 کشاورزی پهنه کارشناسان برای مهارتی آموزشی کالس

 کشاورزی جهاد سازمان
1 10 1398 24 

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 آموزش مرکز -گلستان استان طبیعی

 کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آموزشی معاون

 گلستان طبیعی منابع و
 آب و خاک

21 
 و ماکرو عناصر)استان زراعی محصوالت گیاهی تغذیه دوره

 (میکرو
7 9 1398 18 

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 آموزش مرکز -گلستان استان طبیعی

 کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آموزشی معاون

 گلستان طبیعی منابع و
 آب و خاک

22 
 کیفیت کنترل مدیریت تخصصی و فنی آموزشی دوره

 کارشناسان برای سالم محصول کشاورزی محصوالت
 7 1398 12 

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 آموزش مرکز -گلستان استان طبیعی

 کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آموزشی معاون

 گلستان طبیعی منابع و
 آب و خاک

23 
 توصیه جهت کار کلزا کشاورزان مخصوص آموزشی کالس

 ای تغذیه های
 آب و خاک کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت آباد علی کشاورزی جهاد 4 1398 7 

 آب و خاک کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت دهستانها کشاورزی جهاد مراکز. گنبد 88 1398   کارشناسان برای تدریس 24

 دامی علوم گلستان استان کشاورزی تحقیقات مرکز گلستان استان کشاورزی تحقیقات مرکز 24 1398 9 4 طیور تغذیه 25

 آموزش مرکز 8 1398 5 14 1کشاورزی محصوالت کیفیت کنترل مدیران 26
 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 استان
 مهندسی و فنی

 آموزش مرکز 8 1398 9 9 2کشاورزی محصوالت کیفیت کنترل مدیران 27
 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 استان
 مهندسی و فنی

 گیاهپزشکی تحقیقات مرکز آموزشی معاون محله عراقی تحقیقاتی ایستگاه 6 1398 8 21 (بذرخوار سنک بر تاکید با) کلزا مهم آفات 28

29 
 نظام طرح ابالغیه راستای در گندم هرز علفهای با مبارزه

 ترویج نوین
 گیاهپزشکی کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت گرگان 6 1398 10 17

 گرگان کشاورزی تحقیقات ایستگاه 6 1398 5  سویا بیماریهای 30
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان طبیعی
 گیاهپزشکی

 گیاهپزشکی کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت کردکوی کشاورزی جهاد مدیریت 6 1398 4  تابستانه محصوالت بیماریهای 31
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 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع برگزاری محل (ساعت) مدت سال ماه روز عنوان ردیف

 12 1397 10 16 (2 سطح) پاورپوینت 32
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 گیاهپزشکی

 36 1397 11 1 کشاورزی در آماری هایطرح کاربرد 33
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان
 گیاهپزشکی

 

های تحقیقاتیهفته انتقال یافتهروز مزرعه یا   

 برگزاری محل عنوان ردیف
 مدت

 (ساعت)

 تاریخ
 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع

 سال ماه روز

 1398 3 20 8 گرگان محله عراقی کشاورزی تحقیقات ایستگاه ای علوفه چغندر ذرت مزرعه روز در تدریس 1
 استان کشاورزی جهاد سازمان ترویج مدیریت

 گلستان
 باغی و زراعی

 1398 5 2 8 گرگان محله عراقی کشاورزی تحقیقات ایستگاه علوفهای سورگوم مزرعه روز در تدریس 2
 استان کشاورزی جهاد سازمان ترویج مدیریت

 گلستان
 باغی و زراعی

 باغی و زراعی ترویج 1398 3 20 8 کردکوی آموزش مرکز ای علوفه چغندر مزرعه روز 3

 باغی و زراعی ترویج 1398 5 2 8 گرگان محله عراقی ایستگاه ای علوفه سورگوم مزرعه روز 4

 باغی و زراعی استان ترویج مدیریت 1398 5 25 6 محله عراقی ایستگاه برنج کاری خشکه مزرعه روز 5

 باغی و زراعی استان ترویج مدیریت 1398 6 5 6 محله عراقی ایستگاه ای علوفه سورگوم مزرعه روز 6

 باغی و زراعی استان ترویج مدیریت 1398 2 14 6 محله عراقی ایستگاه گندم مزرعه روز 7

 باغی و زراعی کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت 1398 2 14 6 گنبد ایستگاه دیم گندم مزرعه روز 8

 1398 2 14 6 گنبد کشاورزی تحقیقات ایستگاه دیم و آبی غالت مزرعه روز 9
 جهاد سازمان کشاورزی ترویج هماهنگی مدیر

 گلستان استان کشاورزی
 باغی و زراعی

 باغی و زراعی کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت 1398 7 6 8 محله عراقی کشاورزی تحقیقات ایستگاه کنجد و سویا مزرعه روز در تدریس 10

 کنجد و سویا مزرعه روز 11
 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان
 باغی و زراعی کشاورزی ترویج مدیریت 1398 7 6 8

 باغی و زراعی ترویج مدیریت -کشاورزی جهاد سازمان 1398 4 19 6 گنبد تحقیقات ایستگاه جوآبی مزرعه روز در تدریس 12

 باغی و زراعی گلستان کشاورزی جهاد سازمان ترویج 1398 2 14 6 گنبدکاووس کشاورزی تحقیقات ایستگاه غالت مزرعه روز 13

 باغی و زراعی  1398 7 6 8 گرگان محله عراقی کشاورزی تحقیقات ایستگاه کنجد و سویا مزرعه روز 14

 باغی و زراعی  1388 5 2 8 گرگان محله عراقی کشاورزی تحقیقات ایستگاه ای علوفه سورگوم مزرعه روز 15
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 مدت برگزاری محل عنوان ردیف

 (ساعت)

 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع تاریخ

 باغی و زراعی  1388 3 20 8 گرگان محله عراقی کشاورزی تحقیقات استگاه ای علوفه چغندر مزرعه روز 16

 باغی و زراعی مرکز رئیس 1398 11 9 18 5 جرجان مزرعه مدیریت 17

 آب و خاک استان ترویج مدیرریت 1398 5 6 8 محله عراقی تحقیقات ایستگاه برنج کاری خشکه مزرعه روز 18

 آب و خاک استان ترویج مدیرریت 1398 6 10 8 محله عراقی تحقیقات ایستگاه برنج کاری خشکه مزرعه روز 19

 آب و خاک استان ترویج مدیرریت 1398 6 13 8 محله عراقی تحقیقات ایستگاه برنج کاری خشکه مزرعه روز 20

 آب و خاک استان کشاورزی جهاد سازمان 1398 2 11 6 محله عراقی ایستگاه باقال مزرعه روز 21

 آب و خاک استان کشاورزی جهاد سازمان 1398 2 14 6 محله عراقی ایستگاه گندم مزرعه روز 22

 آب و خاک استان کشاورزی جهاد سازمان 1398 2 11 6 محله عراقی ایستگاه کلزا مزرعه روز 23

 1397 2 24 8  مزرعه ملی روز مراسم در شرکت 24

 تحقیقات موسسه رئیس خانیان سعیداسماعیل

 ترویج معاون خاوازی کاظم– کشور دامی علوم

 کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات سازمان

 دامی علوم

 مهندسی و فنی کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت 1398 2 10 8 محله عراقی تحقیقات ایستگاه کلزا مزرعه روز 25

 مهندسی و فنی استان کشاورزی جهاد سازمان 1398 6 10 8  برنج کاری خشکه مزرعه روز در تدریس 26

 مهندسی و فنی استان کشاورزی جهاد سازمان 1398 5 6 8  برنج کاری خشکه مزرعه روز در تدریس 27

 مهندسی و فنی استان کشاورزی جهاد سازمان 1398 6 13 8  برنج کاری خشکه مزرعه روز در تدریس 28

 گیاهپزشکی استان ترویج هماهنگی مدیر 1398 6 13 8 گلستان کشاورزی تحقیقات مرکز برنج کاری خشکه ملی مزرعه روز 29

 گیاهپزشکی کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت 1398 2 10 6 محله عراقی تحقیقاتی ایستگاه کلزا مزرعه روز 30

 گیاهپزشکی کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت 1398 6 13 8 محله عراقی تحقیقاتی ایستگاه برنج کاری خشکه ملی روز 31

 گیاهپزشکی کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت 1398 6 10 8 محله عراقی تحقیقاتی ایستگاه برنج کاری خشکه مزرعه روز 32

 گیاهپزشکی کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت 1398 7 6 8 محله عراقی تحقیقاتی ایستگاه سویا مزرعه روز 33

 گیاهپزشکی کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت 1398 7 6 8 محله عراقی تحقیقاتی ایستگاه کنجد مزرعه روز 34

 گیاهپزشکی کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت 1398 5 6 8 محله عراقی ایستگاه برنج کاری خشکه مزرعه روز 35

 گیاهپزشکی کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت 1398 6 10 8 محله عراقی ایستگاه برنج کاری خشکه مزرعه روز 36

 گیاهپزشکی کشاورزی ترویج هماهنگی مدیریت 1398 6 13 8 محله عراقی ایستگاه برنج کاری خشکه مزرعه روز 37

 گیاهپزشکی استان ترویج هماهنگی مدیر 1398 6 13 8 گلستان کشاورزی تحقیقات مرکز برنج کاری خشکه ملی مزرعه روز 38

 گیاهپزشکی استان ترویج هماهنگی مدیر 1398 2  2 گلستان کشاورزی تحقیقات مرکز غالت مزرعه روز 39
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 مدت برگزاری محل عنوان ردیف

 (ساعت)

 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع تاریخ

 گیاهپزشکی استان ترویج هماهنگی مدیر 1398 5  8 گلستان کشاورزی تحقیقات مرکز سویا مزرعه روز 40

 1398 7 23 8 رامسر ای مدیترانه میوه مگس کنترل جهت باغ عمومی بهداشت 41
 و گرمسیری نیمه های میوه پژوهشکده رییس

 مرکبات

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 

برنامه رادیویی یا تلویزیونیمصاحبه یا   

 انجام محل نوع عنوان ردیف
 تاریخ

 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع
 سال ماه روز

 باغی و زراعی گلستان مرکزتحقیقات پژوهشی معاون 1398 8 20 گنبد تحقیقات ایستگاه تلویزیونی ترکمنی -گلستان شبکه با تلوزیونی مصاحبه 1

 باغی و زراعی گلستان مرکزتحقیقات پژوهشی معاون 1398 9 3 گنبد تحقیقات ایستگاه رادیویی ایرنا باخبرگزاری مطبوعاتی مصاحبه 2

 باغی و زراعی گرگان کشاورزی تحقیقات مرکز پژوهشی معاونت 1398 5 28 گرگان کشاورزی تحقیقات مرکز تلویزیونی (کشاورزی بخش در فرصتها و چالشها) پالس توان 3

 باغی و زراعی مرکز عمومی روابط و بخش محترم ریاست 1398 2 8 گرگان کشاورزی تحقیقات ایستگاه تلویزیونی علمی مجله تلویزیونی برنامه 4

 باغی و زراعی مرکز پژوهشی معاونت 1398 2 14 گنبدکاووس کشاورزی تحقیقات ایستگاه تلویزیونی استانی شبکه ای رسانه تور برگزاری 5

 باغی و زراعی مرکز پژوهشی معاونت 1398 8 24 گنبدکاووس کشاورزی تحقیقات ایستگاه تلویزیونی جو جدید ارقام کشت یابی مکان 6

 پژوهشی معاونت 1398 5 25 آموزش تحقیقات مرکز تلویزیونی پالس توان تلویزیونی برنامه در شرکت 7
 و جنگلها،مراتع

 آبخیزداری

8 

 پالس توان تلویزیونی تخصصی برنامه در شرکت

 بخش در فرصتها و چالشها موضوع با گلستان شبکه

 جوانان دیدگاه از طبیعی منابع و کشاورزی

 ها یافته انتفال و آوری فن پژوهش، معاون 1398 5 28 گلستان مرکز تلویزیونی
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

9 

 از طبیعی ومنابع کشاورزی در ها فرصت و چالشها

 شبکه پالس توان تخصصی برنامه -جوانان دیدگاه

 گلستان

 گلستان مرکز پژوهشی معاونت 1398 5 28 گلستان تحقیقات مرکز تلویزیونی
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 دامی علوم استان کشاورزی جهاد سازمان 1398 8 9 گنبد طاهری آقای کشی جوجه  سیما 1 شبکه تولید قهرمانان برنامه 10

 دامی علوم عمومی روابط اداره رئیس رستمانی حیدرعلی 1397 6 6  تلویزیونی حفاظتی کشاورزی دستاوردهای تلویزیونی برنامه 11
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 انجام محل نوع عنوان ردیف
 تاریخ

 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع
 سال ماه روز

 1398 5   تلویزیونی کشاورزی در آب 12
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 طبیعی
 مهندسی و فنی

 1398 8   تلویزیونی آب وری بهره اپلیکیشن 13
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 طبیعی
 مهندسی و فنی

 گیاهپزشکی استان ترویج هماهنگی مدیر 1398 8 8 گلستان استان تلویزیونی تولید قهرمانان 14

 تلویزیونی پالس توان  برنامه 15
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 طبیعی
 گیاهپزشکی ها یافته انتقال و فناوری پژوهش، معاون تایید 1398 5 28

 گیاهپزشکی مرکز فناوری و پژوهش معاون 1398 1 21 گلستان استان تلویزیونی هاقارچکش با گندم مزارع سمپاشی 16

 گیاهپزشکی مرکز فناوری و پژوهش معاون 1398 7 2 گلستان استان تلویزیونی کشاورزی هایاپلیکیشن 17

 گیاهپزشکی مرکز فناوری و پژوهش معاون 1397 11 8 گلستان استان تلویزیونی کلزا هایبیماری مدیریت و شناسایی 18

 گیاهپزشکی مرکز فناوری و پژوهش معاون 1397 12 23 گلستان استان تلویزیونی گندم هایبیماری مدیریت و شناسایی 19

 گیاهپزشکی مرکز فناوری و پژوهش معاون 1398 1 28 گلستان استان تلویزیونی زمینی سیب بادزدگی بیماری مدیریت و شناسایی 20

 

 سخنرانی علمی

 سطح برگزاری محل عنوان ردیف
 تاریخ

 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع
 سال ماه روز

1 
 چالشها، بررسی موجود، وضعیت بر مروری) گلستان استان باغبانی سیمای

 (راهکارها و مسائل

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی
 1398 5 1 مرکز

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی
 باغی و زراعی

 1398 11  ملی کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده تراریخته زمینی سیب فنی دانش اقتصادی آثار ارزیابی 2
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان طبیعی
 اقتصادی امور دفتر

3 
 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مراکز پژوهشی های فعالیت ارزیابی

 طبیعی
 اقتصادی امور دفتر اقتصادی امور دفتر 1398 2 20 ملی اقتصادی امور دفتر

 و مراتع و جنگلها پژوهشی معاونت 1398 5 25 مرکز تحقیقات مرکز (راهکارها-چالشها)استان دارویی گیاهان 4
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 سطح برگزاری محل عنوان ردیف
 تاریخ

 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع
 سال ماه روز

 آبخیزداری

 آبخیزداری و مراتع جنگلها، مرکز 1398 10 25 استانی گرگان خورشید خانه گرگان شهر در سیل آوری تاب 5

 پیشنهادی اصول و راهکارها چالشها،) گلستان استان جنگلهای بر نگاهی 6
 استان طبیعی ومنابع کشاورزی تحقیقات مرکز

 گلستان
 آبخیزداری و مراتع جنگلها، گلستان مرکز پژوهشی معاونت 1398 5 1 

 آب و خاک استان کشاورزی جهاد سازمان ترویج 1398 10 17 استانی روستایی تعاون اداره گندم تغذیه 7

8 
 محیط و کشاورزی بر اقلیم تغییر اثر عنوان تحت سخنرانی ارائه

 (پژوهش هفته)زیست
 آب و خاک ها یافته انتقال و فناوری پژوهشی، معاون 1398 9 26 استانی گرگان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه

 دامی علوم گلستان استان کشاورزی تحقیقات مرکز 1398 4   گلستان استان کشاورزی تحقیقات مرکز کشور و گلستان استان طیور صنعت روی پیش های چالش و تاریخچه 9

10 
 به آفات مقاومت رویکرد با گلستان استان زراعی  مهم محصوالت آفات

 ها کش آفت
 گیاهپزشکی مرکز ریاست 1398 4 25 مرکز ارشاد جعفر دکتر سالن

11 
 در زمینی سیب بادزدگی بیماری آگاهیپیش مدل اعتبارسنجی و توسعه

 گرگان منطقه
 گیاهپزشکی کشور گیاهپزشکی تحقیقات موسسه رییس 1398 4 18  کشور گیاهپزشکی تحقیقات موسسه

 

 ییاجرا و یپژوهش تیمسئول

 

تخصصی نامه های دوره دکترایپایانراهنمایی و مشاوره  اینامه های دوره کارشناسی ارشد یا دکترای حرفهراهنمایی و مشاوره پایان  

 تحصیلی مقطع عنوان ردیف
 تعداد

 واحد
 دانشجو نام دفاع تاریخ

 محل دانشگاه

 تحصیل
 سمت

 نام و نام

 استاد خانوادگی

 راهنما

 اساتید خانوادگی نام و نام

 ترتیب به مشاور
 تحقیقاتی بخش امتیاز

1 
 با گندم ایقهوه زنگ بیماری به مقاومت هایژن ارتباط تجزیه

 تصادفی مولکولی نشانگرهای از استفاده
 باغی و زراعی  خیرگو مهندس-صبوری دکتر طلیعی دکتر مشاور گنبد دانشگاه نعیمی بهزاد  6 ارشد کارشناسی

2 

 از تعدادی در ژنتیکی تنوع مولکولی و مورفولوژیکی بررسی

 شوری و خشکی هایتنش به واکنش برای نان گندم هایژنوتیپ

 ایگیاهچه مرحله در

 جوجملی رقیه 98/10/29 6 ارشد کارشناسی
 کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان طبیعی منابع و
 مشاور

 زینلی خلیل دکتر

 نژاد

 و قمی نژاد نصراله اصغر علی

 کیا باقری سعید
 باغی و زراعی 
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 تحصیلی مقطع عنوان ردیف
 تعداد

 واحد
 دانشجو نام دفاع تاریخ

 محل دانشگاه

 تحصیل
 سمت

 نام و نام

 استاد خانوادگی

 راهنما

 اساتید خانوادگی نام و نام

 ترتیب به مشاور
 تحقیقاتی بخش امتیاز

3 

 ،(PR10) ریبونوکلئاز های ژن بیان الگوی تغییرات مطالعه

 به پاسخ در پراکسیداز گلوتاتیون و  (PR7)پروتئاز سیستئین

 در Zymoseptoria tritici عامل با گندم سپتوریوز بیماری

 .(Triticum aestivum) نان گندم

 خالقی مصطفی 98.11.5 6 ارشد کارشناسی
 کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان طبیعی منابع و
 مشاور

 حسن دکتر

 سلطانلو

 رمضانپور، ساناز سیده دکتر

 مهندس و کیا شهریار دکتر

 حسینی سادات سحر

 باغی و زراعی 

4 
 قابوس گندم عملکرد بر نیتروژن مقادیرکود و بذر میزان مطالعه

 دیم شرایط در
 بیابانی عباس مشاور گنبدکاووس سارلی حمید 1399 18 دکتری

 اله رحمت -صبوری حسین

 قلی عبداللطیف -محمدی

 زاده

 باغی و زراعی 

5 
 مراحل در آهن و روی پاشی محلول توسط گندم سازی غنی

 رشدی مختلف
 بیابانی عباس مشاور گنبدکاووس ابراهیمی زهرا 1400 18 دکتری

 حسین -محمدی اله رحمت

 راحمی علی -صبوری

 کاریزکی

 باغی و زراعی 

  24 دکتری ریسکی شرایط در ایرات در پنبه تحقیقات اقتصادی اثرات ارزیابی 6
 الدین نجم

 منصوریان
 محمدی حمید مشاور زابل دانشگاه

 محمود-ضیایی سامان

 آبیار نورمحمد-احمدپور
  

7 
 و کشت مختلف های شیوه تحت برنج تولید اقتصادی بررسی

 آبیاری مختلف های سیستم
  24 دکتری

 طیبه سیده

 حسینی

 کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان طبیعی منابع و
  مشاور

 نورمحمد - کیانی علیرضا

 آبیار
  

8 

 عوامل و Loranthus sp انگلی نیمه گیاه هایمیزبان شناسایی

 تاثیر و هامیزبان ابتالی نسبت بررسی و گیاه این پراکنش در موثر

 مطالعه) میانی زاگرس هایجنگل در خود هایمیزبان بر گیاه این

 .(آباد خرم شهرستان شوراب حوزه نصب دره: موردی

  احمدی اکرم ابراری دکتر مشاور لرستان دانشگاه کرمی مهدی شهرام 1398 6 دکتری
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

9 
 گونه دو زنی جوانه و کمون رفع بر مختلف تیمارهای اثرات

 ایرانی زیره و ماریتیغال
 1398/11/14 6 ارشد کارشناسی

 طلوع میترا

 اول حافظیان

 کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان طبیعی منابع و
 مشاور

 و فر قادری فرشید

 صادقی حمیدرضا

 پور

 فاطمه سیاهمرگویی، آسیه

 ترابی بنیامین فدائی،
 

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

10 
 زیر و سطحی خاک بافت ای منطقه توزیع الگوی بینی پیش

 سیستان دشت در سطحی
 مشاور زابل دانشگاه شهریاری محمد 98 شهریور 18 دکتری

 معصومه دکتر

 دلبری

 و افراسیاب پیمان دکتر

 راد پهلوان محمدرضا
 آب و خاک 

11 
 خاک حاصلخیزی خصوصیات برخی و گندم عملکرد سازی مدل

 دگیری یا ی ها ماشین از استفاده با
 مشاور زابل دانشگاه دهمرده علیرضا 98 شهریور 6 ارشد کارشناسی

 شهریاری دکترعلی

 دکترمحمدرضا و

 راد پهلوان

   بامری ابولفضل مهندس
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 تحصیلی مقطع عنوان ردیف
 تعداد

 واحد
 دانشجو نام دفاع تاریخ

 محل دانشگاه

 تحصیل
 سمت

 نام و نام

 استاد خانوادگی

 راهنما

 اساتید خانوادگی نام و نام

 ترتیب به مشاور
 تحقیقاتی بخش امتیاز

12 

 عملکرد، بر جیره در شده تقطیر گندم پسماند از استفاده تاثیر

 در خونی هایفراسنجه برخی و مغذی مواد هضم قابلیت

 پرواری هایبره

 نیکپور سمیه 97 6 ارشد کارشناسی
 کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان طبیعی منابع و
 مشاور

 تربتی نورمحمد

 نزاد

 مختار توغدری، عبدالحکیم

 کمالی رضا مهاجر،
 دامی علوم 

13 

 شکمبه های فراسنجه عملکرد بر نخود دانه مختلف سطوح اثرات

 جیره در شکمبه میکروبی جمعیت و آنزیمی فعالیت خونی و ای

 رومانف آمیخته و داالق پرواری های بره

 جمشیدی آمنه 98 6 دکتری
 کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان طبیعی منابع و
 قورچی تقی مشاور

 عبدالحکیم مهاجر، مختار

 توغدری
 دامی علوم 

14 
 آنزیمی هیدرولیز از حاصل پپتیدهای ضدمیکروبی فعالیت ارزیابی

 کاراس ماهی پروتئین
 مهندسی و فنی  امیری ، عاشوری محمدزاده جالل راهنما بهاران انتفاعی غیر عباسی الهه 99 فروردین 6 

15 
 روش دو در برنج ارقام غذایی ارزش و پخت کیفیت یمقایسه

 غرقابی و کاری خشکه
 مهندسی و فنی عالی احسانی محمدزاده جالل راهنما ساعی انتفاعی غیر غالمی ترکمان امید 98 اسفند 6 

16 
 و بلوط ترش خمیر الکتیکی جدایه عملکردی خصوصیات ارزیابی

 حجیم نان شده کنترل تخمیر در آن از استفاده
 مهندسی و فنی عالی محمدزاده ابراهیمی، صادقی علیرضا مشاور گرگان طبیعی منابع عبداهلل پور حسین 98 شهریور 6 

17 
 روش دو در برنج ارقام غذایی ارزش و پخت کیفیت یمقایسه

 غرقابی و کاری خشکه
 غالمی ترکمان امید 98 6 ارشد کارشناسی

 انتفاعی غیر دانشگاه

 ساعی
  احسانی جالل محمدزاده جالل راهنما

 مهندسی و فنی

 کشاورزی

 عبداهلل پور حسین 98 6 ارشد کارشناسی بلوط ترش خمیر الکتیکی جدایه عملکردی خصوصیات ارزیایبی 18
 طبیعی منابع دانشگاه

 گرگان
  محمدزاده جالل صادقی علیرضا مشاور

 مهندسی و فنی

 کشاورزی

 سامقانی قاسم  6 ارشد کارشناسی ورزی خاک بدون کارنده در ها کش تاثیرکلش مقایسه و بررسی 19
 کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان طبیعی منابع و
 مشاور

 هاشم محمد دکتر

 رحمتی
 مهندسی و فنی عالی نژاد صادق حمیدرضا

20 

 ای قطره روش) نوین آبیاری روشهای از استفاده سنجی امکان

 روش با آن عملکرد مقایسه و برنج کشت در (بارانی و نواری

 (مستقیم) بذری کشت و نشاء مرسوم کشت حالت دو در غرقابی

 فرد کریمی مریم 1398/6/27  ارشد کارشناسی
 کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان طبیعی منابع و
 مهندسی و فنی  بخش فیض محمدتقی کیانی علیرضا راهنما

21 
 مصرف وری بهره بر ها چکان قطره قرارگیری محل تاثیر بررسی

 هلو درختان
 جنتی مجتبی 1398/11/7  ارشد کارشناسی

 کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان طبیعی منابع و
 حسام موسی مشاور

 علیرضا هزارجریبی، ابوطالب

 کیانی
 مهندسی و فنی 

22 
 روی ایمونیت و فیت پروکلیم های کش حشره سمیت بررسی

 آزمایشگاهی شرایط در .Apis mellifera Lاروپائی زنبورعسل
 نژاد صالحی علی 1398/7/10 6 ارشد کارشناسی

 عالی آموزش موسسه

 غیرانتفاعی -دولتی غیر

 بهاران

 راهنما
-شریفی محبوبه

 قاسمی وحید
 قدمیاری محمد

 بسیار

 خوب
 گیاهپزشکی
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 تحصیلی مقطع عنوان ردیف
 تعداد

 واحد
 دانشجو نام دفاع تاریخ

 محل دانشگاه

 تحصیل
 سمت

 نام و نام

 استاد خانوادگی

 راهنما

 اساتید خانوادگی نام و نام

 ترتیب به مشاور
 تحقیقاتی بخش امتیاز

23 

 و با) متروزین پی و تنداکسیر پالیزین، های کش حشره تأثیر

 و Aphis gossypii  پنبه سبز شته روی (سیترال روغن بدون

 Habrobracon hebetor پارازیتوئید زنبور

 گیاهپزشکی عالی شریفی محبوبه بشلی امیری بهنام مشاور مازندران دانشگاه مقدم مهسا 1398/6/27 1 ارشد کارشناسی

24 
 هرز علفهای کنترل در جدید کش علف چند آیی کار بررسی

 گلستان استان در کلزا مزارع برگ باریک
 مشاور گرگان آزاد دانشگاه شفائی شعبان 98.6.25 6 ارشد کارشناسی

 عبدالطاهر دکتر

 میرزاعلی
 گیاهپزشکی . آبادی یونس معصومه

25 

  کنجد گیاه خشک پودر و آبی عصاره آللوپاتیکی اثرات بررسی

Sesamum indicumکلزا زراعی گیاه روی  Brassica 

napusوحشی خردل هرز علف و Sinapis arvensis 

 مشاور گرگان آزاد دانشگاه حسینی نقی سید 98.6.27 6 ارشد کارشناسی
 عبدالطاهر دکتر

 میرزاعلی
 گیاهپزشکی . آبادی یونس معصومه

26 
 در برنج و سویا مخلوط کشت شرایط در هرز های عف مدیریت

 حفاظتی کشاورزی
 17/6/98 6 ارشد کارشناسی

 محمد مشهد

 گرگان ازاد محمدی
 مشاور 

 میرزا عبدالطاهر

 علی
 گیاهپزشکی عالی حقیقی عبدالعزیز

27 
 پوسیدگی بیماری اپیدمیولوژیکی هایجنبه روی تحقیق

 مازندران استان در کلزا ساقه اسکلروتینیایی
 1397/11/17 24 دکتری

 پورمهدی رضا

 علمدارلو
 زابل دانشگاه

 استاد

 راهنما

 ساالری، محمد

 آقاجانی محمدعلی
 گیاهپزشکی  صباغ سیدکاظم که،پنجه ناصر

28 
 زمینیسیب وای ویروس بیماری اپیدمی هایجنبه برخی بررسی

 گلستان استان توتون مزارع در
 1398/06/27 24 دکتری

 نظام شریفی پریسا

 آباد

 کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان طبیعی منابع و

 استاد

 مشاور
 نژاد نصراله سعید

 اکبر آقاجانی، محمدعلی

 ندیمی احمد دیزجی،
 گیاهپزشکی 

 

 عضویت در هیات تحریریه مجالت علمی معتبر

 درجه مجله نام و نام خانوادگی سردبیر مجله نام و نام خانوادگی مدیر مسئول مجله صاحب امتیاز عنوان مجله ردیف

 های روغنیگیاهان  دانه  1
 منابع طبیعی استان کشاورزی و آموزش تحقیقات، مرکز

 گلستان
 ترویجی-علمی علی رضا کیانی ابوالفضل فرجی

2 
کمیته انتشارات مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج 

 کشاورزی

 استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش تحقیقات، مرکز

 گلستان

مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

 گلستان
 ترویجی-علمی معصومه یونس آبادی
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 های علمیعضویت در پانل یا کمیته های علمی/اجرایی همایش

 محل برگزاری عنوان همایش ردیف
 تاریخ برگزاری

 بخش تحقیقاتی نقش سطح
 سال ماه روز

 زراعی و باغی پانلعضو  ملی 1398 11 29 جهاد کشاورزی همدان کاری باغاتجلسه هم اندیشی سرشاخه 1

 زراعی و باغی عضو پانل استانی 1398 8 10 مرکز تحقیقات هفته پژوهش 2

 استانی 1398 9 10 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روز جهانی خاک 3
 -عضو کمیته علمی

 اجرایی
 خاک و آب

 خاک و آب عضو پانل استانی 1398 9 26 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان هفته پژوهش 4

 خاک و آب عضو پانل استانی 1398 9 26 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان هفته پژوهش 5

6 
شرکت در میز گرد علمی چالش های گیاهپزشکی در 

 استان در هفته پژوهش
 گیاهپزشکی عضو پانل استانی 1398 9 26 دانشکده تولیدات گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

 های فنیعضویت در کمیته

 ابالغ شماره محل عنوان ردیف
 ابالغ تاریخ

 سطح
( ساعت) مدت

 درجلسات شرکت
 تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع

 سال ماه روز

1 
 سازمان فنی هایکمیته و ستاد جلسات

 گلستان استان کشاورزی جهاد

 کشاورزی جهاد سازمان

 گلستان استان
 110 استانی 1394 11 15 161337/1

 فناوری و پژوهش معاون و باغی و زراعی تحقیقات بخش رئیس

 گلستان استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز
 باغی و زراعی

2 
 تحقیقات بخش فنی کمیته جلسات

 مرکز باغی و زراعی

 آموزش و تحقیقات مرکز

 طبیعی منابع و کشاورزی

 گلستان استان

 100 استانی 1397 4 3 2542/97
 فناوری و پژوهش معاون و باغی و زراعی تحقیقات بخش رئیس

 گلستان استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز
 باغی و زراعی

3 
 خدمات مرکز جلسات در شرکت

 معین محقق عنوان به فجر کشاورزی

 کشاورزی خدمات مرکز

 فجر
 باغی و زراعی گلستان کشاورزی جهاد سازمان رئیس 72 استانی 1398 4 4 76021

4 
 و زراعی تحقیقات بخش فنی کمیته

 مرکز باغی

 آموزش و تحقیقات مرکز

 طبیعی منابع و کشاورزی
 باغی و زراعی باغی و زراعی بخش 90 بخش 1397 4 2 97/2500
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 ابالغ شماره محل عنوان ردیف
 ابالغ تاریخ

 سطح
( ساعت) مدت

 درجلسات شرکت
 تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع

 سال ماه روز

 گلستان استان

5 
 و زراعی تحقیقات بخش فنی کمیته

 مرکز باغی

 آموزش و تحقیقات مرکز

 طبیعی منابع و کشاورزی

 گلستان استان

 باغی و زراعی باغی و زراعی بخش 90 بخش 1397 4 2 97/2500

 باغی و زراعی بخش فنی کمیته عضو 6
 مرکز باغی و زراعی بخش

 گلستان تحقیقات
 100 بخش 1397 7 22 6324/97

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز بخش رئیس

 گلستان استان
 باغی و زراعی

7 
 استان کشاورزی هواشناسی کمیته

 گلستان

 هواشناسی کمیته

 گلستان استان کشاورزی
 باغی و زراعی گلستان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز 100 استانی 1396 9 19 7399/283/1

 باغی و زراعی استان گیاهی تولیدات معاونت 150 استانی 1396 12 16 207569/2 باغبانی مدیریت استان نهال کمیته 8

 باغی و زراعی مرکز رئیس 150 استانی 1397 7 21 97/6309 باغبانی مدیریت باغبانی فنی کمیته 9

 باغبانی کمیته 10
 کشاورزی تحقیقات مرکز

 گرگان

4580/283/1

1 
 باغی و زراعی پژوهشی معاونت 50 مرکز 1398 6 4

 باغی و زراعی کشاورزی تحقیقات مرکز 32 مرکز 1397 3 4 97/2545 بخش فنی کمیته بخش فنی کمیته 11

 باغی و زراعی کشاورزی تحقیقات مرکز 12 استانی 1397 12 27 215785/6 پایش  کمیته پایش  کمیته 12

 باغی و زراعی کشاورزی تحقیقات مرکز 32 استانی 1396 12 16 207526/10 نهال فنی  کمتیه نهال فنی  کمتیه 13

 بخش ریاست 100 بخش     آبخیزداری و مراتع جنگلها، بخش فنی کمینه جاسات در شرکت 14
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

15 
 کارگروه فنی کمینه جاسات در شرکت

 الرشد سریع درختان
 بخش ریاست 20 بخش     آبخیزداری و مراتع جنگلها،

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 بخش مسئول 40  1398 7 3 98/5479 گلستان بخش فنی کمیته عضو 16
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

17 
 تحقیقات بخش فنی کمیته عضو و دبیر

 آبخیزداری و طبیعی منابع

 و طبیعی منابع بخش

 آبخیزداری
 بخش ریاست 20 بخش 1398 6 31 5390/98

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 آموزشی کمیته در عضویت 18
 و طبیعی منابع بخش

 آبخیزداری
 پژوهشی معاونت 20 بخش 1398 7 28 6288/98

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 و طبیعی منابع تحقیقات مرکز رئیس 120 مرکز 1397 7 6546/283/128 آموزش و تحقیقات مرکز ارزشیابی کمیته دبیر 19



87 

 ابالغ شماره محل عنوان ردیف
 ابالغ تاریخ

 سطح
( ساعت) مدت

 درجلسات شرکت
 تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع

 سال ماه روز

 طبیعی منابع و کشاورزی

 گلستان استان

 آبخیزداری 1

 بخش فنی کمیته دبیر 20
 منابع تحقیقات بخش

 آبخیزداری و طبیعی
 مرکز پژوهشی معاون 50 بخش 1397 12 1 97/10192

 و طبیعی منابع

 آبخیزداری

 فنی کمیته عضو 21
 و جنگلها تحقیقات بخش

 آبخیزداری و مراتع
 بخش رئیس 16 بخش 1398 6 26 98/5218

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 معین محقق 22
 طبیعی منابع کل اداره

 گلستان استان
 گلستان کشاورزی جهاد سازمان رئیس 30 استانی 1397 5 8 76021

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

23 
 مسئول و مدیریت توسعه کارگروه

 سبز مدیریت
 مرکز رئیس 60 مرکز 1397 12 19 97/10889 مرکز

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

24 
 و مراتع ، جنگلها بخش فنی کمیته عضو

 آبخیزداری

 و مراتع ، جنگلها بخش

 آبخیزداری
 بخش رئیس 30 بخش 1398 1 20 

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 پشتیبانی و ریزی برنامه معاون 30 مرکز 1397 12 14 97/10707 مرکز مسکن کمیته عضو 25
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 معین محقق 26
 و مراتع ، جنگلها بخش

 آبخیزداری
 ترویج اداره 10 استانی 1397 5 8 78021

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

27 
 تحقیقات بخش فنی کمیته عضو

 آبخیزداری و مراتع جنگلها،

 جنگلها، تحقیقات بخش

 آبخیزداری و مراتع
 بخش رئیس 12 بخش 1398 6 26 98/5207

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

28 
 و خاک بخش فنی و علمی کمبته عضو

 آب
 آب و خاک        آب و خاک بخش

 آب و خاک        مرکز ژوهشی معاونت دفتر مرکز پژوهشی شورای عضو 29

         باغبانی مدیریت مرکز باغبانی کمبته عضو 30

         استان کود کمیته دبیر استان کود کمیته دبیر 31

 استان خاک و آب کمیته در عضویت 32
 و آب کمیته در عضویت

 استان خاک
        

33 
 محصوالت آگاهی پیش و پایش

 کشاورزی
 آب و خاک استان کشاورزی جهاد سازمان 100 استانی 1395 5 31 1/75340 کشاورزی جهاد سازمان
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 ابالغ شماره محل عنوان ردیف
 ابالغ تاریخ

 سطح
( ساعت) مدت

 درجلسات شرکت
 تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع

 سال ماه روز

 آب و خاک استان کشاورزی جهاد سازمان 30 استانی 1398 9 9 1/46483 کشاورزی جهاد سازمان گندم الگویی های سایت فنی کمیته 34

 آب و خاک استان کشاورزی جهاد سازمان 20 استانی 1398 4 13 1/19954 کشاورزی جهاد سازمان سویا تحقیقاتی های یافته انتقال 35

 آب و خاک بخش فنی کمیته 36

 آموزش و تحقیقات مرکز

 طبیعی منابع و کشاورزی

 خاک بخش-گلستان استان

 آب و

 آب و خاک  30 بخش 1398 1 1 

 آب و خاک بخش فنی کمیته 37

 آموزش و تحقیقات مرکز

 طبیعی منابع و کشاورزی

 خاک بخش-گلستان استان

 آب و

 آب و خاک  30 بخش 1398 1 1 

 آب و خاک بخش فنی کمیته 38

 آموزش و تحقیقات مرکز

 طبیعی منابع و کشاورزی

 خاک بخش-گلستان استان

 آب و

 آب و خاک  30 بخش 1398 1 1 

39 

 وری بهره افزایش پروژه در همکار محقق

 در بنیان گندم زراعی های نظام و گندم

 (سیمیت)ایران

 آموزش و تحقیقات مرکز

 طبیعی منابع و کشاورزی

 گلستان استان

9154/283/1

1 
 آب و خاک  30 مرکز 1398 8 27

 آموزشی کمیته رابط 40

 آموزش و تحقیقات مرکز

 طبیعی منابع و کشاورزی

 گلستان استان

99/298/283/

3 
 آب و خاک  24 مرکز 1398 6 1

 بخش فنی کمیته 41
 مرکز -گلستان استان

 تحقیقات

8825/283/1

1 
 دامی علوم حقیقات تتحقیقات مرکز 35  1398 10 24

 تحقیقات شورای ذیل های کارگروه 42
 مرکز -گلستان استان

 تحقیقات
 دامی علوم حقیقات تتحقیقات مرکز 25  1398 4 5 30912/5

 جهاد سازمان فنی های کمیته و ستاد 43
 مرکز -گلستان استان

 تحقیقات

8825/283/1

1 
 دامی علوم حقیقات تتحقیقات مرکز 25  1398 5 4

 دامی علوم حقیقات تتحقیقات مرکز 40  1398 7 8 161337 مرکز -گلستان استان طیور و دام تغذیه تخصصی کمیته 44
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 ابالغ شماره محل عنوان ردیف
 ابالغ تاریخ

 سطح
( ساعت) مدت

 درجلسات شرکت
 تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع

 سال ماه روز

 تحقیقات گلستان استان کشاورزی جهاد سازمان

45 
 گیاهی و دامی تولیدات هماهنگی کمیته

 استان

 مرکز -گلستان استان

 تحقیقات

8825/283/1

1 
 دامی علوم حقیقات تتحقیقات مرکز 25  1398 1 28

 ترویج نوین نظام طرح در فعالیت 46
 مرکز -گلستان استان

 تحقیقات
 دامی علوم حقیقات تتحقیقات مرکز 72  1398 7 21 76021

         آموزش و تحقیقات مرکز خاک و آب کارگروه دبیر 47

 آموزش و تحقیقات مرکز مدیریت توسعه کارگروه 48
8540/283/1

1 
 مهندسی و فنی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس 50 مرکز 1398 10 15

 مهندسی و فنی کشاورزی جهاد سازمان 50 استانی 1397 8 28 1/46909 کشاورزی جهاد سازمان سیمیت ایران کمیته 49

 مهندسی و فنی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس 10 مرکز 1397 7 21 97/6313 باغبانی مدیریت باغبانی کمیته 50

51 

 وری بهره افزایش پروژه در همکار محقق

 در بنیان گندم زراعی های نظام و گندم

 ایران

 گرگان
9154/283/1

1 
 مهندسی و فنی گلستان کشاورزی جهاد سازمان 10 استانی 1398 11 14

52 
 تولیدی الگویی سایت فنی کمیته عضو

 استان گندم ترویجی
 مهندسی و فنی گلستان کشاورزی جهاد سازمان 5 استانی 1398 9 9 1/46483 گرگان

53 
 ارزشیابی و نظارت کمیته در عضویت

 مرکز

 آموزش و تحقیقات مرکز

 کشاورزی

6541/283/1

1 
 مهندسی و فنی تحقیقات مرکز رئیس 100 مرکز 1397 7 28

 مهندسی و فنی تحقیقات مرکز رئیس 50 مرکز 1397 7 15 97/6103 باغبانی مدیریت مرکز باغبانی کمیته رئیس 54

55 
 سازگاری سازمانی کارگروه در عضویت

 آبی کم اب
 استان جهاد سازمان

97/49002/7

30 
 مهندسی و فنی جهاد سلزمان رئیس  ملی 1398 6 13

56 
 الگویی سایت فنی کمیته در عضویت

 استان گندم ترویجی تولیدی
 مهندسی و فنی جهاد سلزمان رئیس  استانی 1398 9 9 1/46483 استان جهاد سازمان

57 
 جهت ریزی برنامه کمیته در عضویت

 پژوهشی تورهای برگزاری

 و کشاورزی علوم دانشگاه

 طبیعی منابع
 مهندسی و فنی طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه  استانی 1398 7 10 112/پ ه/1

 مرکز خبره کارشناسان گروه دبیر 58
 آموزش و تحقیقات مرکز

 کشاورزی

1204/283/1

1 
 مهندسی و فنی تحقیقات مرکز رئیس 60 مرکز 1398 2 22
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 ابالغ شماره محل عنوان ردیف
 ابالغ تاریخ

 سطح
( ساعت) مدت

 درجلسات شرکت
 تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع

 سال ماه روز

 برتر فناوران انتخاب کارگروه در عضویت 59
 و کشاورزی علوم دانشگاه

 طبیعی منابع
 مهندسی و فنی طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه 30 استانی 1398 9 9 پ ه/1/111

60 

 و آب کارگروه در ارشد مروج پژوهشگر

 -آب تخصصی حوزه -آبیاری های سامانه

 شوری

 های سامانه و آب کارگروه

 تخصصی حوزه -آبیاری

 شوری -آب

 مهندسی و فنی کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان  ملی 1398 9 24 108723/200

 گیاهپزشکی مرکز رییس  مرکز 1397 2 18 1205/97 مرکز مدیران امور کارگروه مرکز مدیران امور کارگروه 61

62 
 هیات غیر اعضای عملکرد ارزیابی کمیته

 مرکز علمی

 عملکرد ارزیابی کمیته

 علمی هیات غیر اعضای

 مرکز

 گیاهپزشکی مرکز رییس  مرکز 1396 10 3 7748/96

63 

 ترویجی الگویی سایت فنی کمیته

-98 زراعی سال در استان گندم تولیدی

97 

 الگویی سایت فنی کمیته

 گندم تولیدی ترویجی

-98 زراعی سال در استان

97 

 گیاهپزشکی سازمان رییس  استانی 1397 8 26 11/146731

64 
 ترویج و آموزش تحقیقات، شورای

 استان کشاورزی

 و آموزش تحقیقات، شورای

 استان کشاورزی ترویج
 گیاهپزشکی مرکز رییس  استانی -   -

65 
 محصوالت آگاهی پیش و پایش کمیته

 استان باغی و زراعی

 آگاهی پیش و پایش کمیته

 باغی و زراعی محصوالت

 استان

 گیاهپزشکی سازمان گیاهی تولیدات بهبود معاون  استانی 1396 12 27 1/215785

66 
 بنیاد اعضای آموزش پروژه کارگروه

 گلستان کاران گندم توانمندسازی

 آموزش پروژه کارگروه

 توانمندسازی بنیاد اعضای

 گلستان کاران گندم

 گیاهپزشکی مرکز رییس  استانی 1397 3 9 1756/97

67 
 آموزش ویژه طرح استانی کارگروه عضو

 عشایر

 ویژه طرح استانی کارگروه

 عشایر آموزش
 گیاهپزشکی مرکز رییس  استانی 1397 3 9 1759/95
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 شرکت در جلسات فنی

 ابالغ شماره محل عنوان ردیف
 ابالغ تاریخ

 سطح
( ساعت) مدت

 درجلسات شرکت
 تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع

 سال ماه روز

 گلستان استان تحقیقات شورای ذیل کارگروه 1

 و کشاورزی آموزش و تجقیقات مرکز

 سازمان و گلستان استان طبیعی منابع

 گلستان استان کشاورزی جهاد

 130 استانی 1388 9 20 س -3/36055

 باغی و زراعی تحقیقات بخش رئیس

 مرکز فناوری و پژوهش معاون و

 و کشاورزی آموزش و تحقیقات

 گلستان استان طبیعی منابع

 باغی و زراعی

2 

 هایآزمایشگاه ساماندهی عضوکارگروه

 کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان

 سال دو مدت به

 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان

 سراسر تحقیقاتی موسسات و کشاورزی

 کشور

 70 ملی 1397 12 27 222/65946

 سازمان پژوهشی امور دفتر

 ترویج و آموزش تحقیقات،

 کشاورزی

 باغی و زراعی

 1398 سال در پژوهش هفته ستاد عضو 3

 و کشاورزی آموزش و تجقیقات مرکز

 سازمان و گلستان استان طبیعی منابع

 گلستان استان کشاورزی جهاد

 100 استانی 1398 8 26 11/283/7064

 مرکز فناوری و پژوهش معاون

 و کشاورزی آموزش و تحقیقات

 گلستان استان طبیعی منابع

 باغی و زراعی

 باغی و زراعی هواشناسی اداره رئیس 10 استانی 1398 5 1 78-99/24 هواشناسی اداره هواشناسی جلسات در شرکت 4

 باغی و زراعی استان گیاهی تولیدات معاونت 24 استانی Jan-76 1 2 1399 استان گیاهی تولیدات معاونت بذر کمیته 5

 باغی و زراعی استان هواشناسی مدیر 14 استانی 1398 1 31 78-99/24 کاووس گنبد هواشناسی اداره هواشناسی کمیته 6

 بخش فنی کمیته جلسات 7
 تحقیقات مرکز باغی و زراعی بخش

 گلستان
 100 بخش 1398 11 5 1/11/283/9522

 مرکز فناوری و پژوهش معاونت

 و کشاورزی آموزش و تحقیقات

 گلستان استان طبیعی منابع

 باغی و زراعی

8 
 تخصصی های دیسکاشن جلسات در شرکت

 کشاورزی هواشناسی
 باغی و زراعی استان هواشناسی کل مدیر 4 استانی 1398 1 31 88-94/24 گنبد هواشناسی ایستگاه

9 
 کشت موضوع با استان باغبانی فنی کمیته

 گردو
 باغی زراعی استان گیاهی تولیدات معاونت 4 استانی 96 12 16 207569/2 استان گیاهی تولید معاونت

 باغی زراعی استان گیاهی تولیدات معاونت 8 استانی 96 12 16 207569/2 آباد علی جهاد مدیریت  10

11 

 مگس با آشنایی روزه یک همایش در شرکت

 مبارزه و کنترل راههای و زیتون مگس و میوه

 آن با

 باغی زراعی گلستان تحقیقات مرکز 8 استانی 1397 7 21 97/6309 کشور پنبه تحقیقات موسسه

 باغی زراعی های میوه دفتر جهاد وزارت 72 ملی 1398 11 29 97/6309 همدان کشاورزی جهاد مرکز باغات کاریسرشاخه اندیشی هم جلسه 12
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 ابالغ شماره محل عنوان ردیف
 ابالغ تاریخ

 سطح
( ساعت) مدت

 درجلسات شرکت
 تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع

 سال ماه روز

 سردسیری

13 
 پژوهشکده تحقیقاتی ریزی برنامه گردهمایی

 سردسیری و معتدله های میوه
 باغی زراعی کشور باغبانی تحقیقات موسسه 48 ملی 1398 11 1 97/6309 کشور باغبانی تحقیقات موسسه

 باغی و زراعی تحقیقات مرکز 32 استانی 1396 12 16 20756.1 جهادکشاورزی سازمان نهال فنی کمیته 14

 باغی و زراعی تحقیقات مرکز 16 استانی 1396 8 27 84784.13 جهادکشاورزی سازمان باغبانی فنی کمیته 15

 باغی و زراعی تحقیقات مرکز 32 بخش 1397 4 2 97.2545 تحقیقات مرکز بخش فنی کمیته 16

 ساعت 24 استانی 1399 2 1  گلستان جهادکشاورزی سازمان گلستان استان بذر تکثیر و تولید جلسه 17
 سازمان گیاهی تولیدات رئیس

 گلستان استان جهادکشاورزی
 باغی و زراعی

 باغی و زراعی گلستان استان هواشناسی رئیس 4 استانی 1398 1 31 78-99/24 گنبد سینوپتیک هواشناسی ایستگاه هواشناسی دیسکاشن جلسات 18

 24 استانی 1398 4 4 184/2/33 گلیداغ - سوزش -پالیزان تپه مراوه کارشناسان جلسات در شرکت 19
 کشاورزی ترویج مدیرهماهنگی

 گلستان استان
 باغی و زراعی

20 
 کشت توسعه کارگروه جلسات در شرکت

 نشایی
 باغی و زراعی هشی.پژو امور دفتر کل مدیر 100  1388 4   وزارتخانه

21 
 توسعه برنامه تدوین و تهیه استانی کارگروه

 استان دامپروری صنعت پایدار
 اقتصادی امور دفتر گلستان کشاورزی جهاد سازمان 24 استانی 1397 10 15 900/97/6630 گلستان کشاورزی جهاد سازمان

22 
 قارچ تولید تخصصی کارگروه جلسه در شرکت

 آبخیزداری و طبیعی منابع ترافل
 گلستان مرکز ساعت 2 استانی 1396 11 16 11/282/9828 طبیعی منابع کل اداره

 و مراتع جگلها

 آبخیزداری

23 
 زراعت اندیشی هم جلسه و نشست برگزاری

 پالونیا چوب
  8 استانی     کال شصت جنگل جلسات سالن

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

24 

 تجربیات و ها روش معرفی میزگرد دومین

 سوزنی های جنگل توسعه و مدیریت در موفق

 کاشت دست برگ

  8 ملی     طبیعی منابع حفاظت یگان
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

   مرکز     ریاست اتاق مرکز محترم ریاست با تحقیقات بخش جلسه 25
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

  8 استانی 1398 2 2  طبیعی منابع حفاظت یگان کشور شمال های جنگل پایدار مدیریت 26
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری
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 ابالغ شماره محل عنوان ردیف
 ابالغ تاریخ

 سطح
( ساعت) مدت

 درجلسات شرکت
 تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع

 سال ماه روز

  8 استانی 1398 2 3  طبیعی منابع حفاظت یگان کشور شمال های جنگل پایدار مدیریت 27
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

  4 استانی 1398 5 7  مراتع و جنگلها تحقیقات موسسه پورهاشمی دکتر بخش محترم ریاست با جلسه 28
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

  3 مرکز 1398 5 16  مرکز همایش سالم ها سخنرانی مجموعه در شرکت 29
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

  3 مرکز 1398 5 28  مرکز همایش سالم ها سخنرانی مجموعه در شرکت 30
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

31 
 کل اداره آبخیزداری بخش معاونت با جاسه

 طبیعی منابع
  1 استانی 1398 8 20  طبیعی منابع کل اداره

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

32 

 تحقیقات موسسه علمی هیات اعضا با جاسه

 منابع کل اداره معاونین و مراتع و جنگلها

 استان طبیعی

  3 استانی 1398 9 4  طبیعی منابع کل اداره
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

33 
 تحقیقات موسسه علمی هیات اعضا با جاسه

 مراتع و جنگلها
  1 بخش 1398 9 3  آبخیزداری و مراتع جنگلها، بخش

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

  1 بخش 1398 11 27  طبیعی منابع کل اداره طبیعی منابع کل اداره کارشناسان با جاسه 34
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

  2 استانی 1398 9 6  هواشناسی اداره هواشناسی اداره با با جلسه 35
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

  2 استانی 1398 10 18  هواشناسی اداره هواشناسی اداره با با جلسه 36
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

  8 ملی 1398 5 6  تهران - تات سازمان توانمندسازی دوره 37
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

  4 مرکز 1398 8 29  ریاست اتاق مرکز محترم ریاست با معین محققان جلسه 38
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری
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 ابالغ شماره محل عنوان ردیف
 ابالغ تاریخ

 سطح
( ساعت) مدت

 درجلسات شرکت
 تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع

 سال ماه روز

39 
 ریاست با مرکز علمی هیات اعضا جلسه

 98 سیالب بر تاکید با مرکز محترم
  4 مرکز 1398 1 31  ریاست اتاق

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

40 
 قارچ تولید تخصصی کارگروه جلسه در شرکت

 آبخیزداری و طبیعی منابع ترافل
 گلستان مرکز 2 ملی 1397 11 16 11/282/9828 طبیعی منابع کل اداره

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 گلستان مرکز 4 استانی 1397 10 30 25512/97 کالته شصت آموزشی جنگل پالونیا اندیشی هم و نشست جلسه در شرکت 41
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 گلستان مرکز 2 استانی 1398 1 31 4600/1 مرکز سیل خصوص در هایی چالش 42
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 گلستان مرکز 2 استانی 1398 5 5 3461/98 مرکز فناوری انتقال جلسه 43
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

44 

 و قال آق محورهای اتوبانها اطراف درختکاری

 ومنابع کشاورزی علوم دانشگاه -گمیشان

 (اول جلسه) گرگان طبیعی

 طبیعی ومنابع کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان
 گلستان مرکز 2 استانی 1398 6 6 22911/32/98

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

45 

 و قال آق محورهای اتوبانها اطراف درختکاری

 ومنابع کشاورزی علوم دانشگاه -گمیشان

 (دوم جلسه) گرگان طبیعی

 طبیعی ومنابع کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان
 گلستان مرکز 2 استانی 1398 6 13 22911/32/98

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 بخش فنی کمیته 46
 و مراتع ها، جنگل تحقیقات بخش

 آبخیزداری
 بخش رئیس 12 بخش 1398 6 26 98/5207

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 گیاهشناسی واحد پیگیری مسئول 47
 و مراتع ها، جنگل تحقیقات بخش

 آبخیزداری
 بخش رئیس 10 بخش 1398 6 26 98/5191

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 گیاهی ژن بانک و هرباریوم مئول 48
 و مراتع ها، جنگل تحقیقات بخش

 آبخیزداری
 بخش رئیس 12 بخش 1398 6 25 98/5161

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 مرکز پژوهشی شورای جلسات در شرکت 49
 طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز

 گلستان
 آب و خاک مرکز پژوهشی معاون 50 مرکز 1398   

50 
 و خاک بخش فنی کمیته جلسات در شرکت

 آب
 آب و خاک مرکز پژوهشی معاون 50 بخش 1398    آب و خاک تحقیقات بخش
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 ابالغ شماره محل عنوان ردیف
 ابالغ تاریخ

 سطح
( ساعت) مدت

 درجلسات شرکت
 تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع

 سال ماه روز

 استان تحقیقات شورای جلسات در شرکت 51
 طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز

 گلستان
 آب و خاک مرکز ریاست 10 استانی 1398   

 آب و خاک آب و خاک تحقیقات موسسه 8 ملی 1398    آب و خاک تحقیقات موسسه کودی مواد کنترل جلسات در شرکت 52

53 
 خاک و آب های کمیته جلسات در شرکت

 استان

 مرکز و استان خاک و آب مدیریت

 کشاورزی تحقیقات
 آب و خاک مرکز پژوهشی معاون 20 استانی 1398   

 خاک جهانی روز جلسات در شرکت 54
 آب مدیریت و گیاهی تولید بهبود معاونت

 خاک و
 آب و خاک گلستان خاک علوم انجمن رئیس 24 استانی 1398   

 آب و خاک استان کشاورزی جهاد سازمان 100 استانی 1398 5 31 1/75340 کشاورزی جهاد سازمان کشاورزی محصوالت آگاهی پیش و پایش 55

 آب و خاک استان کشاورزی جهاد سازمان 30 استانی 1398 9 9 1/46483 کشاورزی جهاد سازمان گندم الگویی های سایت فنی کمیته 56

 آب و خاک استان کشاورزی جهاد سازمان 20 استانی 1398 4 13 1/19954 کشاورزی جهاد سازمان سویا تحقیقاتی های یافته انتقال 57

 بخش فنی کمیته 58
 طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز

 گلستان
 آب و خاک تحقیقات مرکز 50 مرکز    

 آب و خاک  24 مرکز     آب و خاک  تحقیقات بخش آب و خاک بخش فنی جلسات 59

 کنجد فنی جلسات 60
 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی منابع
 آب و خاک  24 مرکز 1398 1 1 

 برنج کاری خشکه فنی جلسات 61
 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی منابع
 آب و خاک  12 مرکز    

 آب و خاک  2      کشاورزی جهاد سازمان ناشکوفا کنجد خصوص در فنی جلسف 62

 کنجد فنی جلسات 63
 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی منابع
 آب و خاک  24 مرکز 1398 1 1 

 برنج کاری خشکه فنی جلسات 64
 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی منابع
 آب و خاک  12 مرکز    

65 

 فنی جلسات در شرکت بخش رئیس عنوان به

 شورای و مرکز پژوهشی شورای و بخش

 گلستان استان تحقیقات

 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی منابع
 مهندسی و فنی مرکز رئیس 20  1398   

 مهندسی و فنی سازمان رئیس 10      و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز غذا امنیت و زیست محیط جلسات در شرکت 66
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 ابالغ شماره محل عنوان ردیف
 ابالغ تاریخ

 سطح
( ساعت) مدت

 درجلسات شرکت
 تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع

 سال ماه روز

 گلستان استان طبیعی منابع

 مرکز پژوهشی جلسات در شرکت 67
 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی منابع
 مهندسی و فنی پژوهشی معاون 20     

 بخش فنی کمیته جلسات در شرکت 68
 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی منابع
 مهندسی و فنی بخش رئیس 5     

 مرکز اقتصادی امور جلسات در شرکت 69
 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی منابع
 مهندسی و فنی مرکز رئیس 10     

 خاک و آب کارگروه جلسات ر د شرکت 70
 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی منابع
 مهندسی و فنی پژوهشی معاون      

 کنجد فنی جلسات 71
 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی منابع
 مهندسی و فنی کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز 4 مرکز 1398 6 3 98/4490

 کنجد فنی جلسات 72
 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی منابع
 مهندسی و فنی کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز 4 مرکز 1398 5 1 33968

73 
 ، جلسات ها، شورا ، ها کمیته در شرکت

 ها کارگروه
 ساعت 560 استانی 1398 1 1 9985/283/1 گرگان

 و تحقیقات مرکز پژوهشی معاون

 کشاورزی آموزش
 گیاهپزشکی

 

 

 

 تقدیر و تشویق

 سطح کننده اعطا مقام عنوان ردیف
 تاریخ

 تحقیقاتی بخش
 سال ماه روز

1 

 و جاری هایبرنامه اجرای و پیگیری در فعال حضور و جنابعالی ارزشمند هایتالش پاس به تقدیر

 مرکز شریف همکاران هایتوانمندی و دستاوردها شایسته ارایه و باغی و زراعی تحقیقات بخش پژوهشی

 1398 سال در

 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز فناوری و پژوهش معاون

 گلستان استان طبیعی منابع
 باغی و زراعی 1398 11 12 استانی

 باغی و زراعی 1398 12 4 استانی و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز فناوری و پژوهش معاون شریف همکاران هایتوانمندی و دستاوردها شایسته ارایه و جنابعالی ارزشمند هایتالش پاس به تقدیر 2
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 سطح کننده اعطا مقام عنوان ردیف
 تاریخ

 تحقیقاتی بخش
 سال ماه روز

 گلستان استان طبیعی منابع استانی برتر غرفه عنوان کسب افتخار و استان 1398  سال پژوهش هفته نمایشگاه در مرکز

3 
 تندرستی، آرزوی و 1398 سال در  محترم همکاران و حضرتعالی همراهی و همدلیتالش بخاطر قدردانی

 روزافزون شادکامی و بهروزی

 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 گلستان استان
 باغی و زراعی 1398 12 26 استانی

 باغی و زراعی 1398 3 13  دیم کشاورزی تحقیقات  موسسه رئیس آرتان جو معرفی 4

 باغی و زراعی 1398 11 16  دیم کشاورزی تحقیقات  موسسه رئیس فراز جو معرفی 5

 باغی و زراعی 1398 3 11  دیم کشاورزی تحقیقات  موسسه رئیس قافالن جو معرفی 6

 باغی و زراعی 1398 3 27  دیم کشاورزی تحقیقات  موسسه رئیس کمال گندم معرفی 7

 باغی و زراعی 1398 3 12  دیم کشاورزی تحقیقات  موسسه رئیس واران گندم معرفی 8

 باغی و زراعی 1398 3 27  دیم کشاورزی تحقیقات  موسسه رئیس شاالن گندم معرفی 9

 باغی و زراعی 1398 3 27  دیم کشاورزی تحقیقات  موسسه رئیس رحمت گندم معرفی 10

 باغی و زراعی 1398 11 12  گلستان کشاورزی تحقیقات مرکز رئیس تقدیر لوح 11

 باغی و زراعی 1398 4 19  گلستان کشاورزی تحقیقات مرکز رئیس تقدیر لوح 12

 باغی و زراعی 1398 4 23  بذر و نهال اصالح تحقیقات موسسه رئیس ستاره گندم معرفی 13

 باغی و زراعی 1398 9 20 استانی گلستان استاندار تقدیرنامه 14

 باغی و زراعی 1398 11 6 ملی کشاورزی جهاد وزیر تقدیرنامه 15

 باغی و زراعی 1398 12 20 استانی استان کشاورزی جهاد سازمان رئیس تقدیرنامه 16

 باغی و زراعی 1398 11 12 مرکز مرکز ریئس استان برتر پژوهشگر 17

 باغی و زراعی 1398 12 20 استانی سازمان ریئس 98 سال در جو و گندم بذر تدارک و تکثیر 18

 باغی و زراعی 1398 11 12 مرکز مرکز ریئس پژوهشی و جاری های برنامه در فعال حضور 19
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 سطح کننده اعطا مقام عنوان ردیف
 تاریخ

 تحقیقاتی بخش
 سال ماه روز

20 
 توصیه و رسانی اطالع راستای در جنابعالی واالی همت و صمیمانه های همکاری و ها تالش از قدردانی

 کشاورزی هواشناسی با ارتباط در کشاورزی فنی های
 باغی و زراعی 1398 12 12 استانی گلستان استان هواشناسی کل مدیر

21 
 های توصیه و جوی شرایط آگاهی پیش زمینه در جنابعالی ارزنده های تالش و زحمات از تشکر و تقدیر

 موقع به رسانی اطالع و کشاورزی فنی
 باغی و زراعی 1398 12 12 استانی گلستان استان کشاورزی جهاد سازمان رئیس

 باغی و زراعی 1398 11 12 مرکز گلستان استان طبیعی منابع و کشاورزی مرکزتحقیقات ریاست نامه تقدیر 22

 باغی و زراعی 1397 12 5 مرکز گلستان استان طبیعی منابع و کشاورزی مرکزتحقیقات ریاست نامه تقدیر 23

 باغی و زراعی 1398 11 12 مرکز مرکز رئیس 98 برتر پژوهشگر 24

 باغی و زراعی 1398 10 30 ملی معتدله پژوهشکده رئیس پژوهشکده طرحهای در همکاری 25

 باغی و زراعی 1398 12 26 مرکز مرکز رئیس مرکز آزمایشگاههای مسولیت 26

 1398 12 11 ملی گواهی و ثبت موسسه معاون نهال کیفی و کمی ارتقای بابت  تقدیر 27
 بذر گواهی و ثبت واحد

 نهال و

 1398 12 25 استانی جهادکشاورزی سازمان بهبود معاون شده گواهی نهال تولید 28
 بذر گواهی و ثبت واحد

 نهال و

 باغی و زراعی 1398 12 26 مرکز مرکز رئیس ورسن پایگاه مسول های فعالیت 29

 باغی و زراعی 1398 6 25 ملی کشور کشاورزی ترویج و ،آموزش تحقیقات سازمان ریاست کشور دیم کشاورزی موسسه اهداف تحقق در همکاری 30

 باغی و زراعی 1398 11 16 ملی کشور کشاورزی  ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان ریاست فراز دیم جو رقم معرفی 31

 باغی و زراعی 1398 11 12 استانی گلستان کشاورزی تحقیقات مرکز رئیس مرکز پژوهشی های برنامه تحقق در تالش و فعال حضور 32

 باغی و زراعی 1398 12 20 استانی استان کشاورزی جهاد سازمان رئیس 98 جو و گندم بذور شایسته تدارک و تکثیر 33

 1398 7 7 استانی مزکز رییس عمرانی های پروژه اجرای 34
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 1398 12 5 مرکز گلستان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز رییس کارکنان خدمت ضمن آموزش امور در تقدیر 35
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری
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 سطح کننده اعطا مقام عنوان ردیف
 تاریخ

 تحقیقاتی بخش
 سال ماه روز

 1398 7 15 مرکز مرکز رئیس تقدیر لوح 36
 و طبیعی منابع

 آبخیزداری

 1398 12 26 مرکز مرکز رئیس تقدیر لوح 37
 و طبیعی منابع

 آبخیزداری

 1398 7 15 مرکز مرکز رئیس پایگاه در وفعالیت پایگاه شورای عضو 38
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 1398 8 26 مرکز مرکز رئیس پشتیبانی درامور موثر فعالیت و تحقیقاتی هایپروه اجرای روند در همکاری 39
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 1398 12 26 مرکز مرکز رئیس مرکز فعالیتهای در همدلی و تالش 40
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 آب و خاک 1398 12 24 مرکز گلستان کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس تقدیرنامه 41

 آب و خاک 1398 12 26 مرکز مرکز رئیس تقدیر لوح 42

 آب و خاک 1398 12 5 مرکز گلستان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس تحقیقات مرکز کارکنان خدمت ضمن آموزش 43

 آب و خاک 1398 11 12 ملی گلستان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس 1398 سال در مرکز برگزیده پژوهشگر 44

 آب و خاک 1398 11 12 ملی گلستان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس 1398 سال در مرکز برگزیده پژوهشگر 45

 دامی علوم     کشاورزی جهاد وزیر حجتی محمود کشاورزی بخش ارتقای و اعتال 46

 دامی علوم     پور رجب جواد کشاورزی اراضی احیا و توسعه تکمیل 47

48 
 روستای شالیزاری اراضی تجهیز و تسطیح طرح و بندان آب پروژهای و مقاومتی اقتصاد اهداف پیشبرد

 گرگان محمدآباد

 بندان آب امناء هیات ، محمدآباد روستای اسالمی شورای

 محمدآباد روستای
 دامی علوم    

 دامی علوم     خانیان اسماعیل سعید تحقیقات مرکز دامی علوم تحقیقات 49

 دامی علوم     سفلی قزل محمدتقی تولید اقتصاد کارایی و تولید راندمان و وری بهره افزایش 50

 دامی علوم     سهرابی اله سیف فرهنگ ترویج و احیا 51

 دامی علوم     پیگیر مرغ گوشت تولید یکپارچه زنجیره مدیر اردالن افشین سیل از دیده اسیب مرغداری های واحد پاکسازی 52
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 سطح کننده اعطا مقام عنوان ردیف
 تاریخ

 تحقیقاتی بخش
 سال ماه روز

 گلستان استان مردم به رسانی خدمت جهت در ارزنده های وتالش خدمات از تقدیر 53

 شورای در گلستان استان مردم نماینده ئی.مال آقا حمیدرضا

 شورای رئیسه هیات عضو سخنگو کشور های استان عالی

 گرگان شهر اسالمی

 دامی علوم    

 دامی علوم     کشاورزی جهاد وزارت در فقیه ولی نماینده سیدرضاتقوی ع الزوارالحسین خادم 54

55 
 در مستمر تولیدوحضور  رونق و مقاومتی اقتصاد های برنامه اجرای تولید کارو در کشوری دوم رتبه کسب

 تولید موانع رفع و تسهیل کارگروه جلسات

 و تسهیل کارگروه رئیس و استاندارگلستان هاشمی مناف سید

 تولید موانع رفع
 دامی علوم    

 دامی علوم     استاندارگلستان هاشمی مناف سید کار و کسب رونق در اقتصادی حوزه مشکالت حل 56

 دامی علوم     آبیاری نوین های سامانه طرح مجری و وزیر مشاور زارع عباس آبیاری نوین های سامانه طرح توسعه 57

 فناوری توسعه جهت در پارک عالیه اهداف پیشبرد 58
 رئیس و فناوری و علمی شورای رئیس حسام موسی دکتر

 گلستان استان فناوری و علم پارک
 دامی علوم    

 97 سال در اقتصادی امور هماهنگی گروه کار اهداف پیشبرد 59
 توسعه و اقتصادی امور هماهنگی معاونت سرپرست حمیدی محمد

 منابع
 دامی علوم    

 دامی علوم     گلستان استان پرورش و آموزش کل مدیر راد گوهری احسان کاردانش و ای حرفه و فنی هنرستانهای مدیران روزه یک همایش برگزاری و اجرا مقدمات تمهید 60

 ناجا از اعزامی بازرسین به مطلوب دهی خدمات 61
 اکبر علی ستاد دوم سرتیپ گلستان استان انتظامی فرماندهی

 جاویدان
 دامی علوم    

 دامی علوم     گلستان استان المللی بین نمایشگاه شرکت  عامل مدیر یزدی مهرداد کشاورزی ماشینهای تخصصی نمایشگاه چهاردهمین برگزاری در مشارکت 62

63 
 نمایشگاه دومین و کشاورزی های بذر،کود،سم،نهاده تخصصی نمایشگاه پنجمین برگزاری در مشارکت

 وابسته صنایع و ها باغبانی،ماشین ،ادوات گلخانه
 دامی علوم     گلستان استان المللی بین نمایشگاه شرکت  عامل مدیر یزدی مهرداد

 نماز نورانی فرهنگ توسعه و ترویج در برتر دستگاه عنوان به انتخاب 64
 و امنیتی سیاسی معاونت سرپرست چراغعلی عبدالرضا

 گلستان استانداری اجتماعی
 دامی علوم    

 دامی علوم     کشور اراضی امور سازمان رئیس اورنگی علیرضا کشاورزی اراضی از حفاظت 65

 استان فناوری و پژوهش ،هفته استانی ستاد سیاستگذاری شورای از حمایت 66
 استانی ستاد رئیس جانشین و دانشگاه رئیس نژاد نجفی علی

 گلستان استان فناوری و پژوهش هفته
 دامی علوم    

 دامی علوم     قال آق و گرگان مردم نماینده جریبی هزار نبی مردم به پاسخگویی و رجوع ارباب صادقانه،تکریم خدمت 67
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 سطح کننده اعطا مقام عنوان ردیف
 تاریخ

 تحقیقاتی بخش
 سال ماه روز

 دامی علوم     استاندار هاشمی مناف سید مردم به پاسخگویی و رجوع ارباب صادقانه،تکریم خدمت 68

 مهندسی و فنی 1398 6 24 استانی موسسه محترم ریاست موسسه اهداف پیشبرد 69

 مهندسی و فنی 1398 12 5 مرکز مرکز محترم ریاست خدمت ضمن آموزش 70

 گیاهپزشکی 1398 4 19 مرکز کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس نامه تقدیر 71

 تحقیقاتی های طرح اجرای در شایسته همکاری 72
 طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 گلستان استان
 گیاهپزشکی 1398   

 

های اجراییمسئولیت  

 ابالغ  شماره عنوان سطح ردیف
 فعالیت پایان تاریخ فعالیت شروع تاریخ ابالغ تاریخ

 تحقیقاتی بخش کننده ابالغ مرجع
 سال ماه روز سال ماه روز سال ماه روز

 ایستگاه 1
 آق شوری کشاورزی تحقیقات ایستگاه رئیس

 قال
11/283/9022 22 10 1397 14 8 1397 22 10 1399 

 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 گلستان استان طبیعی منابع
 باغی و زراعی

 ایستگاه 2
 وری بهره افزایش پروژه در همکار محقق

 ایران در بنیان گندم زراعی های نظام و گندم
 باغی و زراعی گلستان کشاورزی تحقیقات مرکز رئیس    1398 11 14 1398 11 14 9154/283/11

 باغی و زراعی مرکز رییس    1396 7 5 1396 7 5  گرگان کشاورزی تحقیقات ایستگاه رییس ایستگاه 3

 باغی زراعی مرکز پژوهشی معاونت 1400 8 1 1398 8 1 1398 8 1 6305/283/11/2 آزمایشگاهها مسوول گروه 4

 باغی زراعی مرکز رئیس 1398 1 1 1397 1 1 1397 1 1 97/8696 ترویجی مجله داخلی مدیر گروه 5

 باغی زراعی مرکز رئیس 1400 2 1 1398 2 1 1398 2 24 1265/283/11 اموربانوان مشاور گروه 6

 باغی و زراعی تحقیقات مرکز 1399 1 1 1397 1  1397 5 3 3686/283/11 باغبانی تحقیقات پایگاه مسئول گروه 7

 گروه 8
 کرند جهادکشاورزی مرکز معین محقق

 گنبد شهرستان
 باغی و زراعی گلستان جهادکشاورزی سازمان ریاست 1402 5 8 1397 5 8 1397 5 8 76021

 باغی و زراعی گلستان کشاورزی تحقیقات مرکز 1399 9 14 1398 9 14 1398 9 12 98/7500 دیم جو بذر اولیه هایهسته تولید مسئول ایستگاه 9

 و مراتع جنگلها، بخش رییس 1399 6 26 1398 6 26 1398 6 26 98/5206 بخش فنی کمیته عضو بخش 10
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 ابالغ  شماره عنوان سطح ردیف
 فعالیت پایان تاریخ فعالیت شروع تاریخ ابالغ تاریخ

 تحقیقاتی بخش کننده ابالغ مرجع
 سال ماه روز سال ماه روز سال ماه روز

 آبخیزداری

 بخش رییس    1398 7 7 1398 7 6 98/5543 دارویی گیاهان واحد پیگیری مسئول بخش 11
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 آموزش تحقیقات مرکز مرکز رییس    1398 7 16 1398 7 15 9778/283/11 نماز یاوران کمیته عضو مرکز رئیس 12

 آموزش تحقیقات مرکز مرکز رییس       1398 8 14 6722/283/11 حجاب و عفاف یاوران گروه عضو مرکز رئیس 13

 مرکز ریاست 1400 4 4 1398 4 4 1398 4 4 11/283/2470 (بافت کشت) عمومی آزمایشگاه مسئول بخش 14
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 98 3 16 1397 12 1 1397 12 1 97/10191 تحقیقات بخش رئیس جانشین بخش 15
 و طبیعی منابع تحقیقات بخش رئیس

 آبخیزداری

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

    1398 6 10 1398 3 17 4794/283/11 تحقیقات بخش رئیس بخش 16
 کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 گلستان استان

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 پشتیبانی و ریزی برنامه معاون    1396 10 4 1396 12 21 10695/283/1/2 پشتیبانی و فنی خدمات اداره رئیس گروه 17
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 بخش رئیس       1398 6 25 98/5191 گیاهی ژن بانک و هرباریوم مسئول بخش 18
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 بخش رئیس       1398 6 26 98/5191 گیاهشناسی واحد پیگیری مسئول بخش 19
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

    1397 8 14 1397 8 14 7057/283/11 آب و خاک تحقیقات بخش سرپرست بخش 20
 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 گلستان طبیعی منابع
 آب و خاک

       1398 12 4 9435/283/11 آب و خاک تحقیقات بخش رئیس  21
 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 گلستان طبیعی منابع
 آب و خاک

 آب و خاک استان گیاهی تولیدات بهبود معاونت       1398 7 18 1/38374 استان کودی مواد نظارت کمیته دبیر  22

 آب و خاک مرکز رئیس 1400 10 2 1397 8 1 1398 10 2 8021/283/11 ارزشیابی و نظارت مسئول گروه 23

 آب و خاک مرکز رئیس 1400 10 15 1397 8 1 1398 10 15 8540/283/11 مدیریت توسعه کارگروه دبیر گروه 24

25  
 استان کشاورزی جهاد سازمان ریاست

 گلستان
 دامی علوم        1392 9 11 25030/20



103 

 ابالغ  شماره عنوان سطح ردیف
 فعالیت پایان تاریخ فعالیت شروع تاریخ ابالغ تاریخ

 تحقیقاتی بخش کننده ابالغ مرجع
 سال ماه روز سال ماه روز سال ماه روز

 دامی علوم        1392 9 11 25030/20 تحقیقات شورای رئیس  26

 دامی علوم        1398 1 24 9399 فناوری و علم پارک عضو  27

28  
 استان افرینان کار کانون امنا هیات عضو

 گلستان
 دامی علوم        1397 11 10 43523

 دامی علوم        1398 1 21 8641 فناوری و علم پارک شورای عضو  29

30  
 اجرایی های بسته تهیه منتخب کمیته عضو

 کشاورزی بخش در استان گذاری سرمایه
 دامی علوم        1397 5 20 18367/11/97

31  
 هفته استانی ستاد سیاستگذاری شورای عضو

 فناوری و پژوهش
 دامی علوم        1397 9 10 1/پ ه/103

 انتظامی و بدوی هیات کمیته عضو  32
/س/22/2528/97

 ن
 دامی علوم        1397 9 19

33  
 حوزه جامع مدیریت اجرایی کارگروه عضو

 استان آبخیز
 دامی علوم        1397 8 27 31745/3/97

 مهندسی و فنی مرکز رئیس    1398 8 10     (ابقائ)  مهندسی و فنی بخش رئیس  34

 گیاهپزشکی مرکز رییس    1398 4 12 1398 4 12 11/283/2687 رشد مرکز رییس مرکز معاون 35

 گیاهپزشکی کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز رئیس    1396 12 2 1396 12 2 9985/283/1 گیاهپزشکی تحقیقات بخش رئیس بخش 36

 گیاهپزشکی مرکز رییس    1396 7 30 1397 7 30 6635/283/11 گنبد کشاورزی تحقیقات ایستگاه رییس ایستگاه 37

 گیاهپزشکی مرکز رییس    1398 3 12 1398 3 12 11/283/1806 مرکز آموزشی معاون مرکز معاون 38
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 های دانش محورفعالیت

 اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج

 محل ثبت عنوان ردیف
 تاریخ ثبت

 بخش تحقیقاتی مرجع تأییدکننده اسامی مجریان موسسه یا محل ثبت
 سال ماه روز

 1398 4 18 ایران معرفی رقم جدید باقال مهتا 1
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال 

 و بذر
 زراعی و باغی گواهی بذر و نهالموسسه ثبت و  فاطمه شیخ

 1398 7 24 ایران معرفی جو رقم فراز 2
کشاورزان جوکار اقلیم گرمسیر و نیمه 

 گرمسیر کشور

 -بهروز واعظی -رحمت اله محمدی

 اصغر مهربان و...

معاون وزیر و ریاست سازمان تحقیقات، اموزش و ترویج 

 کشاورزی کشور
 زراعی و باغی

 

های جدید برای ایرانها و میزبانگونهکشف و معرفی   

 محل ثبت عنوان ردیف
 تاریخ ثبت

 بخش تحقیقاتی مرجع تأییدکننده اسامی مجریان موسسه یا محل ثبت
 سال ماه روز

 1398 4 30 ایران معرفی رقم ارزن مرواریدی مهران 1
موسسه ثبت و گواهی 

 بذر و نهال

آذری، احمد قاسمی، علی طباطبایی، خلیل رضا عطایی، اردالن مهرانی، علی 

چابک، بهنام زند، علیرضا صابری، خالد میری، صمد مبصر، وحید رهجو، محمد 

رزمی، اسدا...نخعی، غالمرضا آذرسا، علیرضا سرگزی، حمیدرضا فنایی، علی 

 شهرکی و نصرا... مشهدی

 زراعی و باغی سازمان تات

 1398 12 28 ایران معرفی رقم جو قافالن 2
سازمان تحقیقات 

 کشاورزی
 بهروز واعظی و ... -حسن قوجق 

موسسه تحقیقات 

 کشاورزی دیم کشور
 زراعی و باغی

3 

سویه باکتری منسوب  24واگذاری 

به آزوسپیریلوم به بانک 

میکروارگانیسم های خاکزی موسسه 

 تحقیقات خاک و آب 

موسسه 

تحقیقات خاک 

 و آب 

26 8 1398 
موسسه تحقیقات خاک 

 و آب 
 محمد حسین ارزانش 

بخش تحقیقت 

 بیولوژی خاک 
 خاک و آب
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 داوری مقاالت

 تأییدیه شماره کننده تائید سمت و نام مقاله عنوان ردیف
 تأییدیه  تاریخ

 بررسی نتیجه مقاالت تعداد
 داوری انجام تاریخ

 تحقیقاتی بخش
 سال ماه روز سال ماه روز

 باغی و زراعی 1398 2 20 شد پذیرفته 1 1398 3 26 215-ر-د مجله دبیر سر-کیانی علیرضا  1

 باغی و زراعی 1398 2 10 شد پذیرفته 1 1398 3 26 215-ر-د مجله دبیر سر-کیانی علیرضا آفتابگردان مزارع در توتون ای رگه ویروس ردیابی 2

3  
 شانزدهمین علمی دبیر-امیدی منصور

 نباتات اصالح و زراعت کنگره
 باغی و زراعی 1398 10 14 پذیرش  1398 12 12 

 شوری تنش شرایط در لوبیا فتوسنتزی پارامترهای بر مالتونین اثر 4
 شانزدهمین علمی دبیر-امیدی منصور

 نباتات اصالح و زراعت کنگره
 باغی و زراعی 1398 10 14 پذیرش  1398 12 12 

5 
 اتیلن¬پلی و کلراید سدیم با شده ایجاد اسمزی تنش اثر مقایسه

 لوبیا زنی¬جوانه های¬پارامتر بر گالیکول

 شانزدهمین علمی دبیر-امیدی منصور

 نباتات اصالح و زراعت کنگره
 باغی و زراعی 1398 10 15 پذیرش  1398 12 12 

6 
 جو رقم دوFunneliformis mosseae  ریشه قارچ همزیستی اثر

 شوری تنش شرایط در شاخساره و ریشه خصوصیات برخی بر

 شانزدهمین علمی دبیر-امیدی منصور

 نباتات اصالح و زراعت کنگره
 باغی و زراعی 1398 10 15 پذیرش  1398 12 12 

7 
 آهن بایومتالیک عناصر کاربرد با نخود صددانه وزن و عملکرد تغییرات

 دیم شرایط در و روی و

 شانزدهمین علمی دبیر-امیدی منصور

 نباتات اصالح و زراعت کنگره
 باغی و زراعی 1398 10 16 پذیرش  1398 12 12 

 دیم شرایط در نخود درگیاه عناصرمیکرو بر سدیم نیتروپروساید اثر 8
 شانزدهمین علمی دبیر-امیدی منصور

 نباتات اصالح و زراعت کنگره
 باغی و زراعی 1398 10 16 پذیرش  1398 12 12 

9 
 بومی بابونه دارویی گیاه اسانس و عملکرد بر خشکی تنش تاثیر

 منطقه در موجود ارقام سایر برابر در رامهرمز

 شانزدهمین علمی دبیر-امیدی منصور

 نباتات اصالح و زراعت کنگره
 باغی و زراعی 1398 10 17 پذیرش  1398 12 12 

10 
 موتانت هایژنوتیپ هایپروتئین و هاکربوهیدرات تغییرات بررسی

 شور آب با آبیاری تحت پنبه

 شانزدهمین علمی دبیر-امیدی منصور

 نباتات اصالح و زراعت کنگره
 باغی و زراعی 1398 10 17 پذیرش  1398 12 12 

11 
 برگ نسبی رطوبت و کلروفیل میزان رشدی، صفات ارزیابی

 آبیکم تنش تحت ذرت هیبرید هایگیاهچه

 شانزدهمین علمی دبیر-امیدی منصور

 نباتات اصالح و زراعت کنگره
 باغی و زراعی 1398 10 18 پذیرش  1398 12 12 

12 
 ذرت هیبریدهای عملکرد بر نیتروژن کود سطوح و آبیاری کم بررسی

(Zea mays L) کرمانشاه معتدل اقلیم در 

 شانزدهمین علمی دبیر-امیدی منصور

 نباتات اصالح و زراعت کنگره
 باغی و زراعی 1398 10 18 رد  1398 12 12 

13 
 و AP2-Domain ،HD-ZIP ،WRKY رونویسی عوامل بیان مطالعه

MYB خشکی تنش تحت روغنی آفتابگردان در 

 هایتنش مجله سردبیر-کافی محمد

 زراعی علوم در محیطی
 باغی و زراعی 1398 12 12 پذیرش  1399 1 19 
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14 
 کلزای بخش امید الین زراعی خصوصیات برخی و عملکرد بررسی

 مغان منطقه زارعین شرایط در دلگان شاهد رقم با SRL-93-12 بهاره

 دانه گیاهان مجله سردبیر-کیانی علیرضا

 روغنی
- 25 10 1398 1 

 پذیرش عدم

 مقاله
 باغی و زراعی 1398 10 25

-IJOP-1910 گرگان تحقیقات مرکز پژوهشی معونت سویا گیریدورگ در کارآمد روشی: کردن سترون بدون افشانیگرده 15

1039 
 باغی و زراعی 1398 9 11 پإیرش قابل 1 1398 9 11

 باغی و زراعی 1398 11 25 مقاله پذیرش 1 1398 11 21 1008-2002 زنجان تحقیقات مرکز زیتون در گلدهی بیولوژی و مورفولوژی 16

17 
 مزارع در جو هایژنوتیپ فیزیولوژیکی و زراعی ویژگیهای ارزیابی

 زارعین

 دیم زراعت نشریه سردبیر -علیزاده خشنود

 ایران
IDAJ-1909-272 28 6 1398 1 باغی و زراعی 1398 6 26 مقاله رد 

 مشهد شرایط در کاشت تاریخ به دیم گندم ارقام واکنش ارزیابی 18
 دیم زراعت نشریه سردبیر -علیزاده خشنود

 ایران
IDAJ-1912-

279(R1 ) 
 باغی و زراعی 1398 9 8 مقاله رد 2 1398 9 11

19 
 استانهای در پنبه تولید بر انرژی قیمت شوکهای نامتقارن آثار بررسی

 منتخب
 1398   تایید 1 1398    لیفی گیاهان و پنبه تحقیقات موسسه

 امور دفتر

 اقتصادی

20 
 کار پنبه کشاورزان بین در آبی مجوزهای مبادله سیاست مقایسه

 آباد قاسم روستای
 1398   تایید  1398    لیفی گیاهان و پنبه تحقیقات موسسه

 امور دفتر

 اقتصادی

21 
Determination of model maps for the potential distribution of 

Anatolian black pine (Pinus nigra Arnold.) in natural forest areas 

in the Black Sea region 

Editor-in-ChiefDergi Park     1 
 با پذیرش

 اصالحات
   

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 ایران شمال راش  های جنگل در کربن ذخایر برآورد بر درآمدی 22
 منصور – زیست محیط و انسان فصلنامه

 الدین غیاث

 ه ن -157-98

 ش
6 6 1398 1 

 از بعد پذیرش

 اصالحات انجام
6 6 1398 

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

23 Occurrence and characterization of a phytoplasma associated 

with Pinus brutia witches’ broom disease in Isfahan, Iran Editor FS-2019-111 25 6 1398 1 
Accept with 

minor 

correction 

25 6 1398 
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

24 
 Expression pattern analysis of" عنوان با TGGE مجله در  مقاله  داوری

key genes related to anther development in a mutant of male-

sterile Betula platyphylla Suk" 

 مجله سردبیر
Tree Genetics & Genomes 

 
    1 Accept    

 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

 گیاهی پژوهشهای مجله فرعی ساقه پرآوری طریق از (Stevia rebaudiana) استویا ریزازدیادی 25

2019-12-09 
PLANT-1905-

2615 

 
 

21 9 1398 1 minor 
correction 

21 9 1398 
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداری

26 Geochemical characteristics and the provenance of aeolian 

material in the Hexi Corridor Desert, China 
 آب و خاک 1398 11 11 تایید 1     کاتنا مجله
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27 
 استان قروه،: موردی مطالعه) خاک کیفیت شاخص رقومی بردارینقشه

 (کردستان
 آب و خاک 1398 3 14 کلی بازنگی 2     پایدار تولید و خاک میریت مجله

28 

: موردی مطالعه) خاک موروثی اطالعاتی منابع بازسازی و احیا

 و اصفهان هایاستان از هاییبخش خاک تفصیلینیمه مطالعات

 (بختیاری و چهارمحال

 آب و خاک 1398 3 14 جزئی بازنگری 1     پایدار تولید و خاک میریت مجله

29 
 از استفاده با خاک آلی کربن رقومی نقشه مکانی سازی ریزمقیاس

 دیزور الگوریتم
 آب و خاک 1398 8 3 جزئی بازنگری 1     پایدار تولید و خاک میریت مجله

30 
 از استفاده با سطحی خاک هایویژگی از برخی مکانی بینیپیش

 ماشین یادگیری و یابیدرون هایمدل
 آب و خاک 1398 10 26 کلی بازنگی 1     پایدار تولید و خاک میریت مجله

31 
 پوشش های شاخص ارتباط ارزیابی جهت دور از سنجش کاربرد

 هاخاکدانه قطر وزنی میانگین و اراضی کاربری با گیاهی
 آب و خاک 1398 5 25 جزئی بازنگری 1     خاک و آب حفاظت های پژوهش مجله

32 
 خاک زودیافت هایویژگی و هاخاکدانه پایداری بین رابطه سازیکمی

 ژنتیک الگوریتم و مصنوعی عصبی هایشبکه از استفاده با
 آب و خاک 1398 9 8 پذیرش قابل غیر 1     خاک و آب حفاظت های پژوهش مجله

33 
 کاپا های شاخص بجای کمّی و مکانی توافق عدم و توافق جایگزینی

 دقت ارزیابی برای
 آب و خاک 1398 12 13 پذیرش قابل غیر 1     خاک و آب حفاظت های پژوهش مجله

34 
 آفتابگردان اولیه رشد و زنی جوانه خصوصیات بر پتاسیم نیترات اثرات

 خشکی و شوری هایتنش تحت
 1 1398 12 28 219-ر-د سردبیر -کیانی علیرضا

 بازنگری به نیاز

 کلی
 آب و خاک 1398 3 

35 
 فسفر جذب قابلیت بر تیوباسیلوس تلقیح مایه و گوگرد تاثیر بررسی

 کلزا گیاه در
 1 1398 12 28 219-ر-د سردبیر -کیانی علیرضا

 پس چاپ امکان

 اصالحات انجام از
 آب و خاک 1398 11 

 مقاالت داوری گواهی 36
 ترویجی مجله سردبیر کیانی علیرضا دکتر

 روغنی دانه گیاهان
 آب و خاک 1398   گردید تایید 5 1398 1 5 ر -د-224

37 
 فسفر جذب قابلیت بر تیوباسیلوس تلقیح مایه و گوگرد تاثیر بررسی

 کلزا گیاه در

 ترویجی مجله سردبیر کیانی علیرضا دکتر

 روغنی دانه گیاهان
 آب و خاک 1398   گردید تایید 1    

38 
 برخی بررسی و بیان تلخ گیاه رایزوسفر ناحیه هایباکتری جداسازی

 آنها در گیاه رشد محرک هایویژگی از
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39 
 مزارع از شدهجداسازی سیانوباکترهای فسفات کنندگیحل کارایی

 شالیزاری
 آب و خاک 1398   گردید تایید 1 1398 2 11  رحمانی اسدی هادی

            برنج عملکرد و فسفر جذب بر آن تأثیر و 40

 مقاالت داوری گواهی 41
 ترویجی مجله سردبیر کیانی علیرضا دکتر

 روغنی دانه گیاهان
 آب و خاک    گردید تایید 4 1398 1 1 د -ر-220

 دامی علوم 1398   متفاوت 16     سازندگی و پژوهش -دامی علوم مجله مقاله مورد 16 42

 دامی علوم 1398    10     دامی علوم نشریه  43

44 
 مواد با ارتباط در کشور پژوهشی معتبر های نشریه از مقاله 5 داوری

 غذایی
 مهندسی و فنی          

 مهندسی و فنی     5 1398 12 28 223 سردبیر روغنی دانه گیاهان مجله مقاله پنج 45

 مهندسی و فنی 1398 10 23 کلی بازنگری 1 1398 10 23  روغنی دانه گیاهان نشریه سردبیر کلزا کاشت بذرکاربرای دونوع کلزا عملکرد ای مزرعه ارزیابی و مقایسه 46

 گیاهپزشکی     3     مجله داخلی مدیر تبریزی لیال گیاهپزشکی دانش مجله مقاالت 47

48 Streblote solitaria (Lepidoptera: Lasiocampidae) Damage on 

Avicennia marina Trees in Mangroves of Southern Iran 
Touhidur Rahman, Ph.D. Receiving 

Editor Crop Protection 
 گیاهپزشکی 1399 1 17 پذیرش قابل 1 1398 11 21 

 گیاهپزشکی 1398 5 1 تایید و رد 12 1398 5 1 . همایش دبیرخانه ایران هرز علفهای علوم همایش هشتمین برای مقاله 12 داوری 49

50 
 Response of Weed parameters, phenology and) مقاله داوری

growth attributes of Maize to Plant Density and Weeding 

Frequency at Assosa District, Benishangul Gumuz Regional 

State, Ethiopia ) 

 گیاهپزشکی 1397 12 7 تایید 1 1397 12 7 . مجله دبیر سر

51 
 بر هرز های¬علف تداخل دوره و بوته تراکم رقم، تاثیر)مقاله داوری

 Gossypium hirsutum.) پنبه کیفی و مورفوفیزیولوژیکی صفات
 گیاهپزشکی 1398   تایید 1 1398   . کشور پنبه موسسه
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L)) 

-IJOP-1905 مجله داخلی مدیر کیانی دکتر روغنی دانه گیاهان دانش مجله مقاالت 52

1033 
 گیاهپزشکی 1398 3 8 کلی بازنگری 1 1398 3 8

-IJOP-1905 مجله داخلی مدیر کیانی دکتر روغنی دانه گیاهان دانش مجله مقاالت 53
1033 

 گیاهپزشکی 1398 5 4 کلی بازنگری 1 1398 5 4

-IJOP-1905 مجله داخلی مدیر کیانی دکتر روغنی دانه گیاهان دانش مجله مقاالت 54

1033 
 گیاهپزشکی 1398 5 22 جزیی بازنگری 1 1398 5 22

 گیاهپزشکی      1398 5 6  معتبر پژوهشی-علمی مقاله .... گیاهی بیمارگر هایقارچ زودهنگام »ردیابی مقاله داوری 55

 

 داوری شناسنامه طرح/پروژه و گزارشات نهائی

 تأییدیه شماره کننده تائید سمت و نام عنوان ردیف
 تعداد تأییدیه  تاریخ

 گزارش/شناسنامه

 داوری انجام تاریخ
 تحقیقاتی بخش

 سال ماه روز سال ماه روز

1 
 تحقیقاتی هایپروژه و نهائی گزارش داوری

 گلستان استان تحقیقات مرکز

 فناوری و پژوهش معاون و باغی و زراعی تحقیقات بخش رئیس

 گلستان استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز
 باغی و زراعی 1398 11 1 7 1399 2 9 481/283

 باغی و زراعی 1398 12 27 7 1398 3 23 555/283/1 فناوری و پژوهش معاون کیانی علیرضا پروژه طرح شناسنامه داوری 2

 1399 2 1 29813095  پروژه شناسنامه فقره پنج داوری 3
 شناسنامه فقره پنج

 پروژه
 باغی و زراعی 1398 5 2

 1398 12 11 29824697  نهایی گزارش فقره دوازده داوری 4
 گزارش فقره دوازده

 نهایی
 باغی و زراعی 1398 8 10

5 
 آبهای منابع از استفاده پایدار مدیریت

 شور خاکهای و نامتعارف
 باغی زراعی 1398 10 28 1 1398 10 28  باغبانی و زراعت تخصصی کارگروه
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 تعداد تأییدیه  تاریخ

 گزارش/شناسنامه

 داوری انجام تاریخ
 تحقیقاتی بخش

 سال ماه روز سال ماه روز

6 
 ایدلمه فلفل خالص های الین تولید

 ایگلخانه
 باغی و زراعی 1398 8 15 1     صیفی و سبزی کارگروه دبیرخانه

7 

 زنجیره جامع ساختار تدوین و بررسی

 بر تاکید با کشاورزی محصوالت ارزش

 ایران در آن پایداری الزامات و صادرات

 اقتصادی امور دفتر 1398   1 1398    

8 

 تفصیلی مطالعات نهایی گزارش داوری

 در اراضی تناسب و خاکشناسی دقیق

 برنج پژوهشی ایستگاه

 آب و خاک 1398 9  1 1398 11 6 5606/284 برنج  موسسه پژوهشی معاون

9 
 گوگردی کود مصرف تاثیر چگونگی بررسی

 خاک میکروبی جمعیت زیستی تنوع بر
 آب و خاک 1398 5 2      موسسه آب و خاک تحقیقات بخش رییس - رجالی فرهاد

10 
 ارسالی غذایی صنایع های پروپوزال4 داوری

 کشاورزی مهندسی و فنی موسسه از
 مهندسی و فنی 1398   4     سمپات سامانه

11 
 موسسه از پروژه شناسنامه تطبیق و داوری

 مهندسی و  فنی
 مهندسی و فنی    9     مهندسی و فنی تحقیقات مدسسه

12 

 های شیوه و کشت مختلف های روش اثر

 آب وری بهره و عملکرد بر آبیاری مختلف

 مازندران استان در برنج آبیاری

 مهندسی و فنی 1398    1399 3 13 249/778 کشاورزی مهندسی و فنی تحقیقات موسسه رئیس -عباسی فریبرز

13 

 و شوری به متحمل برنج های الین واکنش

 در نیشکر زهاب با آبیاری به محلی ارقام

 کاری خشکه روش

 مهندسی و فنی 1398    1399 3 13 249/778 کشاورزی مهندسی و فنی تحقیقات موسسه رئیس -عباسی فریبرز

14 

 الین و محلی ارقام کیفی و کمی ارزیابی

 شرایط در شوری به متحمل برنج های

 آب زه و کارون آب از استفاده با آبیاری

 خوزستان جنوب در نیشکر کشت

 مهندسی و فنی 1398    1399 3 13 249/778 کشاورزی مهندسی و فنی تحقیقات موسسه رئیس -عباسی فریبرز

15 
 از ارجاعی نهایی گزارش فقره 2 داوری

 فنی -علمی کمیته
 گیاهپزشکی     1397 10 2  پژوهشی هایپروپوزال
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فنی/ترویجی، نشریات فنی/ترویجی-داوری کتب، دستنامه، دستورالعمل علمی  

 شماره تأییدیه نوع دانشگاه/انتشاراتنام  نام و سمت تائید کننده عنوان ردیف
 تاریخ انجام داوری تاریخ  تأییدیه

 بخش تحقیقاتی
 سال ماه روز سال ماه روز

 زراعی باغی 1398 6 24 1398 6 24  1810-1135 علمی   دبیر علمی موسسه تحقیقات باغبانی میوه کاری در مناطق معتدله 1

 فنی و مهندسی  1398                موسسه فنی و مهندسی  سازمان تحقیقات کشاورزیجشنواره ایده های برتر  2

 راهنمای کاشت، داشت و برداشت کینوا در شرایط شور 3
رئیس مرکز ملی تحقیقات  -فرهاد دهقانی

 شوری
 فنی و مهندسی 1398             علمی مرکز ملی تحقیقات شوری

4 
مدیریت علفهای هرز در کشت پایان نامه )بررسی 

 مخلوط سویا و برنج در شرایط خاک ورزی حفاظتی
 گیاهپزشکی 1398           . علمی    

 

های پژوهشی و فناوریمشارکت در برپایی نمایشگاه  

 محل برگزاری عنوان ردیف
درصد  تاریخ برگزاری

 مشارکت
 بخش تحقیقاتی مرجع تأییدکننده

 سال ماه روز

 زراعی و باغی مرکز تحقیقات 20 1398 9 10 پردیس منابع طبیعی مشارکت در نمایشگاه هفته پژوهش 1

 20 1398 10 8 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نمایشگاه هفته پژوهش  2
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

 منابع طبیعی گلستان
 زراعی و باغی

 زراعی و باغی مرکز تحقیقات  20 1398 9 18 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان فناوریدستاوردهای پژوهشی و  3

4 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار استان 

 گلستان
 زراعی و باغی معاون پژوهش و فنآوری مرکز 15 1398 11 30 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

 زراعی و باغی معاون پژوهش و فناوری مرکز  20 1398 11 30 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نمایشگاه پژوهشمشارکت در برپایی  5

 زراعی و باغی معاونت پژوهش و فناوری مرکز 20 1398 8 8 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مشارکت در برپایی نمایشگاه پژوهشی 6

 زراعی باغی معاونت پژوهشی 100 1398 9 30 دانشگاه گلستان برپایی نمایشگاه هفته پژوهشمشارکت در  7

8 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار استان 

 گلستان
 زراعی و باغی معاونت پژوهش و فناوری ساعت10 1398 9 20 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

 70 1398 9 17 دانشگاه منابع طبیعی گرگان پژوهشری نمایشگاه هفته ابرگز 9
معاون پژوهش فن آوری و انتقال 

 یافته ها

جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداری
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 محل برگزاری عنوان ردیف
درصد  تاریخ برگزاری

 مشارکت
 بخش تحقیقاتی مرجع تأییدکننده

 سال ماه روز

 70 1398 9 24 دانشگاه منابع طبیعی گرگان ری نمایشگاه هفته پژوهشابرگز 10
معاون پژوهش فن آوری و انتقال 

 یافته ها

جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداری

 50 1398 9 19 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش  11
معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات 

 گلستان

جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداری

 10 1398 9 19 دانشگاه گلستان  نمایشگاه پژوهش، فناوری و کارآفرینی هفته پژوهش  12
انتقال یافته معاون پژوهش، فناوری و 

 ها
 گیاهپزشکی

 ساعت 25 1398 9   دانشگاه منابع طبیعی گلستان برپایی نمابشگاه هفته پژوهش 13
معاون پژوهشی مرکز تحقیقیات 

 وآموزش کشاورزی
 گیاهپزشکی

 

ی گزارش تحلیلی(بازدیدهای فنی )با ارایه  

 محل بازدید هماهنگ کننده بازدید عنوان ردیف
 تاریخ

 بخش تحقیقاتی تأییدکنندهمرجع  سطح
 سال ماه روز

1 
گندم  ( P.V.Sبازدیدازسایت الگویی انتخاب مشارکتی) 

 دهستان فجر
 بخش 1398 1 25 دهستان فجر مدیریت جهاد گنبد

معاون پژوهشی مرکزتحقیقات 

 گلستان
 زراعی و باغی

2 
گندم  ( P.V.Sبازدیدازسایت الگویی انتخاب مشارکتی) 

 دهستان کنگور
 بخش 1398 2 2 دهستان کنگور مدیریت جهاد کالله

معاون پژوهشی مرکزتحقیقات 

 گلستان
 زراعی و باغی

 زراعی باغی تحقیقات گلستانمرکز  استان 1398 5 15 دلند مدیریت جهاد رامیان بازدید محقق معین از باغ گالبی در منطقه دلند 3

4 
بازدید  پیرامون ارزیابی گونه های مناسب برای کشت تا      

 متر 700ارتفاع 
 زراعی باغی معاونت تولیدات گیاهی استان 1398 8 1 علی آباد مدیریت باغبانی

 زراعی باغی معاونت تولیدات گیاهی استان 1398 1 27 سطح استان مدیریت باغبانی بازدید باغات  سیل زده در سطح استان  5

 خانم مهندس دماوندی بازدید مزارع کدوآجیلی 6
مزارع کدوآجیلی 

 آزادشهر
 زراعی و باغی بخش سبزی صیفی سازمان استان 1398 5  

 خانم مهندس دماوندی بازدید مزارع کدوآجیلی 7
مزارع کدوآجیلی 

 کالله و گالیکش
 زراعی و باغی سازمانبخش سبزی صیفی  استان 1398 5  
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 محل بازدید هماهنگ کننده بازدید عنوان ردیف
 تاریخ

 بخش تحقیقاتی تأییدکنندهمرجع  سطح
 سال ماه روز

 (خودمخانم دکتر وکیلی) 28بازدید مزرعه کشت نشایی پیاز 8
مزرعه آقای اکبرزاده امام 

 28آباد و مرزنکالته
 زراعی و باغی ریاست بخش زراعی باغی استان 1398 3  

 خانم دکتر وکیلی)خودم( (بهمن یک روز در هفته 6بازدید گلخانه )از تاریخ  9
فرنگی گلخانه گوجه 

 سرخنکالته
 زراعی و باغی ریاست بخش زراعی باغی استان 1398 12  

 زراعی و باغی مرکز تحقیقات استان 1398 10 2 باغات زیتون علی اباد مدیریت باغبانی بازدید از باغات زیتون 10

 زراعی و باغی تحقیقاتمرکز  مرکز 1398 12 1 نهالستان های استان واحد ثبت بازدید از نهالستانها 11

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری بازدید از زراعت پالونیا در شرق استان گلستان 12
مینودشت، مراوه تپه، 

 گالیکش، آزادشهر
 جنگلها، مراتع و آبخیزداری ریاست بخش استان 1398    

 دوره توانمند سازی 13
معاون پژوهش فن آوری و انتقال 

 یافته ها

گیاهشناسی باغ 

 نوشهر
 جنگلها، مراتع و آبخیزداری معاون پژوهش فن آوری و انتقال یافته ها مرکز 1398 7 28

14 
 دوره توانمند سازی

معاون پژوهش فن آوری و انتقال 

 یافته ها

ایستگاه تحقیقات 

 نور -جنگل چمستان 
 مراتع و آبخیزداریجنگلها،  معاون پژوهش فن آوری و انتقال یافته ها مرکز 1398 10 1

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری ریاست بخش بخش 1398 9 27 گلیداغ ریاست بخش طرح جنگلداری و جنگلکاری حوزه گلیداغ 15

 خاک و آب ریاست مرکز استان 1398 8   زیارت معاون پژوهشی مرکز بازدید تعیین کاربری اراضی 16

 خاک و آب ریاست مرکز استان 1398 6   مرزن کالته پژوهشی مرکزمعاون  بازدید تعیین کاربری اراضی 17

 خاک و آب ریاست مرکز استان 1398 12   بندرگز معاون پژوهشی مرکز بازدید تعیین کاربری اراضی 18

 خاک و آب تحقیقات و سازمان جهاد کشاورزیمرکز  استان 1398 1   بندرگز و کردکوی سازمان جهاد کشاورزی بازدید از باغات خسارت دیده از سیل 19

 خاک و آب مرکز تحقیقات و سازمان جهاد کشاورزی استان 1398 9   گز شرقی سازمان جهاد کشاورزی بازدید از کارخانه تولید کود 20

 خاک و آب حمایتیمرکز تحقیقات و شرکت خدمات  استان 1398 10     قرق شرکت خدمات حمایتی بازدید از مزارع گندم 21

 خاک و آب مرکز تحقیقات مرکز 1398 9   نوده مرکز تحقیقات  بازدید از مزرعه کنجد ناشکوفا 22
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 محل بازدید هماهنگ کننده بازدید عنوان ردیف
 تاریخ

 بخش تحقیقاتی تأییدکنندهمرجع  سطح
 سال ماه روز

 خاک و آب مرکز تحقیقات مرکز 1398 6   ایستگاه عراقی محله مرکز تحقیقات  بازدید از خشکه کاری برنج 23

 خاک و آب مرکز تحقیقات    1398       شرکت خدمات حمایتی  بازدید از مزارع قرق 24

 خاک و آب     1398       مدیریت حفظ نباتات  بازدید از لمسک  25

 خاک و آب     1398     ایستگاه تحقیقات گنبد  دکتر کیانی  بازدید از مزرعه تحقیقاتی گنبد  26

 علوم دامی جهاد کشاورزی گلستانسازمان    1398     گمیشان   محقق معین 27

بازدید از آلودگی و خسارت باغ های میوه به مگس میوه  28

 مدیترانه ایی
 محقق معین حوزه رامیان

باغ میوه اطراف 

 شهرستان رامیان 
 گیاهپزشکی ریئس بخش  استان 1398 8 18

 گیاهپزشکی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی استان 1398     در سطح استان رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی بازدید مزارع و باغات 29

 

عنوان محقق معینه ایفای نقش ب  

 

 بخش تحقیقاتی تعداد بازدید سال مرجع تائید کننده نام مرکز خدمات جهاد کشاورزی نام مدیریت جهاد کشاورزی در استان عنوان ردیف

1 
راستای اجرای طرح تدریس برای بهره برداران و مروجین مسئول پهنه در 

 نظام نوین ترویج کشاورزی و استقرار شبکه مدیریت دانش
 مرکز خدمات جهاد کشاورزی قلعه قافه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مینودشت

مدیریت ترویج سازمان جهاد 

 کشاورزی استان گلستان
 زراعی و باغی 6 1398

 زراعی و باغی 11 1398 ترویج خرمارود مدیریت آزادشهر محقق معین 2

 زراعی و باغی 15 1398 مدیر ترویج مرکز خدمات فجر مدیریت جهاد کشاورزی گنبد محقق معین 3

 زراعی و باغی 3 1398 مدیریت نرویج حومه بندر ترکمن محقق معین 4

 زراعی و باغی 12 1398 مدیریت نرویج حومه گمیشان محقق معین 5

 زراعی و باغی 4 1398 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی گلی داغ -سوزش -پالیزان  مراوه تپه محقق معین 6

 زراعی و باغی  1398  سلطانعلی مدیریت جهاد کشاورزی گنبد محقق معین مرکز جهاد کشاورزی سلطانعلی 7

 باغیزراعی و  15 1398  مراکز جهاد کشاورزی حومه گرگان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرگان محقق معین 8
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 بخش تحقیقاتی تعداد بازدید سال مرجع تائید کننده نام مرکز خدمات جهاد کشاورزی نام مدیریت جهاد کشاورزی در استان عنوان ردیف

 زراعی و باغی 6 1398 مدیریت ترویج کشاورزی مرز تمران کنگو مدیریت جهاد کشاورزی گلستان محقق معین مرکز جهاد کشاورزی 9

 زراعی باغی 5 1398 مدیریت هماهنگی ترویج استان حوزه شهرستان رامیان محقق معین 10

 زراعی و باغی 3 1398 مدیریت ترویج انزان و نوکنده بندرگز محقق معین 11

 زراعی و باغی 4 1398 مدیریت ترویج انزان بندرگز محقق معین 12

 زراعی و باغی 6 1398 ریاست سازمان جهادکشاورزی گلستان کرند گنبدکاووس -استان گلستان کارشناس معین 13

 زراعی و باغی 12 1398 کشاورزی استانمدیریت ترویج  گرگان بوی آق قال بازدید از عرصه و برگزاری کارگاههای آموزشی 14

 5 1398 کشاورزی دسازمان جها اداره کل ابخیزداری استان گلستان محقق معین 15
جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداری

 11 1398 رییس جهاد کشاورزی استان گمیشان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرگان محقق معین 16
جنگلها مراتع و 

 آبخیزداری

 اداره کل منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی گلستان محقق معین 17
بخش تحقیقات منابع طبیعی  

 و آبخیزداری
1398 3 

جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداری

رئیس جهاد کشاورزی استان   اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان محقق معین 18

 گلستان
1398 4 

جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداری

 خاک و آب 6 1398 مدیریت ترویج خرمارود، نگین شهر و فارسیان آزادشهر محقق معین 19

 خاک و آب 7 1398 سازمان جهاد کشاورزی استان جعفربای گلستان -بندرترکمن  (ساعت 48فعالیت به عنوان محقق معین ) 20

 خاک و آب 12 1398 کشاورزیمدیریت هماهنگی ترویج  پالیزان -شلمی -گلیداغ مراوه تپه محقق معین 21

 خاک و آب 2 1398 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی نیلکوه گالیگش محقق معین 22

 خاک و آب 8 1398 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی قره کیله گمیشان محقق معین 23

 خاک و آب 12 1398 کشاورزیمدیریت هماهنگی ترویج  مزرعه کنول -فاضل آباد -زرین گل علی آباد محقق معین 24

 علوم دامی 21 1398 مرکز تحقیقات آق قال و حومه شهرستان آق قال محقق معین 25

 علوم دامی 15 1398 سازمان جهاد کشاورزی استان  شهرستان گمیشان محقق معین 26

 فنی و مهندسی 3 1398 مرکز ینقاق گالیکش محقق معین 27

 فنی و مهندسی 5 1398 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی رامیان-فندرسک-دلند رامیان ترویج کشاورزیاجرای طرح نظام نوین  28

 گیاهپزشکی 5 1398 مدیر هماهنگی ترویج جعفربای بندر ترکمن محقق معین 29

 گیاهپزشکی 15 1398 کشاورزیمدیریت هماهنگی ترویج  مرکز خدمات آزادشهر و حومه خدمات جهاد کشاورزی آزاد شهر محقق معین 30
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 بخش تحقیقاتی تعداد بازدید سال مرجع تائید کننده نام مرکز خدمات جهاد کشاورزی نام مدیریت جهاد کشاورزی در استان عنوان ردیف

 گیاهپزشکی 8 1398 مدیریت ترویج جلین و حومه گرگان ساعت ارائه مطلب به عنوان محقق معین64 31

 گیاهپزشکی 5 1398 مدیر هماهنگی ترویج باغلی مرامه گنبد کاووس محقق معین 32

 گیاهپزشکی 4 1398 مدیر هماهنگی ترویج مدیریت کردکوی -گرگان  محقق معین 33

 گیاهپزشکی 3 1398 مدیر هماهنگی ترویج نوکنده بندر گز محقق معین 34

 

های آزمایشگاهی )کارهای کلینیکی(تست  

 محل انجام تست تعداد نمونه عنوان تست آزمایشگاهی ردیف
 تاریخ

 بخش تحقیقاتی مرجع تأیید کننده
 سال ماه روز

 خاک و آب مسئول آزمایشگاه خاکشناسی مرکز 1398 10 1 آزمایشگاه خاکشناسی مرکز  32 تست خاک 1

 گیاهپزشکی رئیس بخش 1398 2 8 مزرعه گندم واقع در شصت کال 250 آزمایش سم ماترین روی سوسک لما گندم  2

 گیاهپزشکی رئیس بخش 1398 4 24 آزمایشگاه حشره شناسی 200 آزمایش گوگرد مایع روی سوسک برگ خوار نارون  3

 گیاهپزشکی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی 1398     آزمایشگاه بخش گیاهپزشکی 200 شناسایی عوامل بیماریزای گیاهی 4

 

 تولید و تکثیر بذر

 شرح ردیف
تولید  میزان

 (کیلوگرم)

 زیر سطح

 (هکتار)کشت
 انجام محل

 تاریخ
 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع

 سال ماه روز

1 
 مرکز نهال و بذر مختلف طبقات تولید در فعال مشارکت

 گلستان استان تحقیقات
1000 0.2 

 کشاورزی تحقیقات ایستگاه

 گرگان محله عراقی
16 12 1398 

 فناوری و پژوهش معاون و باغی و زراعی تحقیقات بخش رئیس

 گلستان استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز
 باغی و زراعی

 باغی و زراعی تحقیقات مرکز 1398 3 23 ایستگاه  80 بذر مختلف طبقات تولید 2

 باغی و زراعی باغی و زراعی بخش 1398 4 16 محله عراقی ایستگاه 6 25000 دوم و اول پرورش آبی گندم بذر تولید 3

 باغی و زراعی باغی و زراعی بخش 1398 6 4 محله عراقی ایستگاه 3 10000 باقال 2 و 1 پرورش بذر تولید 4

 باغی و زراعی باغی و زراعی بخش 1398 6 5 محله عراقی ایستگاه 2 4000 سویا 2 و 1 پرورش بذر تولید 5

 باغی و زراعی بخش ریئس 1398 6 30 گنبد ایستگاه 4 21000 سوم و دوم -اول پرورشی طبقات در گندم بذر تکثیر و تولید 6

 باغی و زراعی مرکز باغی و زراعی بخش رییس 1398 4 1 گنبد ایستگاه 8000 2.1 ( WB90-14 و صحرا،اکسین)ودو یک پرورش آبی جو بذور وتکثیر تولید 7
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 شرح ردیف
تولید  میزان

 (کیلوگرم)

 زیر سطح

 (هکتار)کشت
 انجام محل

 تاریخ
 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع

 سال ماه روز

 8 تن14 باقال بذری طبقات تولید 8
 کشاورزی تحقیقات ایستگاه

 گرگان
 باغی و زراعی گلستان کشاورزی تحقیقات مرکز محترم ریاست 1398 3 8

 4 8000 کیلوگرم 8000دی جو ارقام 2 و1پرورش سطوح بذر تولید 9
 کشاورزی تحقیقات ایستگاه

 گنبدکاووس
 باغی و زراعی باغی زراعی بخش ریاست 1398 3 15

 هکتار930 1869885 فرآیند زیست شرکت 10
 بذر تولید پیمانکاران اراضی

 شرکت
 باغی و زراعی  1388 6 1

 

 

 تجاری سازی بذر گواهی شده از رقم اصالح شده جدید

 طبقه بذری عنوان ردیف
میزان تولید 

 ()کیلوگرم
 محل ثبت 

 تاریخ ثبت
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 1398برخی از رویدادهای شاخص سال مروری بر 

 
 آموزش و تحقیقات مرکز رییس از استان فناوری و پژوهش هفته نمایشگاه دبیر و ستاد رئیس جانشین تقدیر

 نمایشگاه برتر غرفه عنوان به گلستان

 
 

پژوهش وفناوری استان، با توجه به این مهم که این مرکزحائزعنوان غرفه برتر شد از دکتر ابوالفضل فرجی رییس در آیین پایانی هفته 

 .مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با اهدای لوح یادبود تقدیر شد

در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آذر ماه  20تا  17از  1398در این نمایشگاه که به مناسبت هفته پژوهش سال 

غرفه شرکت داشته و در این قالب به ارایه پروژه ها،  50دستگاه تولیدی، اجرایی، علمی، آموزشی و پژوهشی استان در قالب  70برگزار شد 

منابع طبیعی نیز با ارایه بخشی از  دستاورد ها و فناوری های علمی و پژوهشی خود پرداختند. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و

دستاوردهای پژوهشی و آموزشی خود در این نمایشگاه حضور فعال داشت و مورد اقبال و استقبال گروه های مختلف بازدید کننده شامل 

قرار گرفت. در  پژوهشگران، دانشجویان، دانش آموزان، اساتید، مدیران دستگاه های علمی، آموزشی و اجرایی و گروه های مختلف مردم

همین راستا با توجه به کیفیت و نوع حضور و بر اساس ارزیابی داوران نمایشگاه، این مرکز همانند بسیاری از سال های پیشین، موفق به 

شگاه کسب عنوان برتر و برگزیده نمایشگاه شد و لوح یادبود تقدیر آن نیز در آیین پایانی هفته پژوهش استان گلستان که در تاالر نمای

 .برگزار گردید به این مرکز هدیه شد

 :در بخشی از متن این لوح آمده است

خداوند متعال راشاکریم که  ریاست محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان جناب آقای ابولفضل فرجی

گاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری وفن بازار، بخشی ازتکالیف به ما توفیق عطا فرمود تا درحرکتی منسجم، درقالب برپا یی.بیستمین نمایش

حسب اعال م کمییته علمی ستاد نمایشگاه  .خودرا درجهت رشد وتوسعه علم ودانش وتحقق منویات مقام معظم رهبری به انجام برسانیم

ین موفقیت، خواهشمند است مراتب ،غرفه مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی حائزعنوان غرفه برتر شده است. ضمن عرض تبریک ا

 .تشکر و قدردانی اینجانب را به کلیه دست اندر کاران عزیزابالغ فرمایید. توفیقات روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستاریم
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 گردهمایی در گلستان آموزش و تحقیقات مرکز همکاران حضور

 کشاورزی ترویج نوین نظام ارشد مروجان پژوهشگر
 

 

 
اختتامیه گردهمایی پژوهشگر مروجان ارشد نظام نوین ترویج کشاورزی با حضور دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان 

نفر از پژوهشگر مروجان  100تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر مویدی معاون سازمان تات و رئیس موسسه آموزش و ترویج و 

آذر سال جاری در سالن فجر برگزار شد و دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش و فناوری و دکتر حسن  25نظام نوین ترویج دوشنبه ارشد 

مروجان ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان  -مختارپور رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی پژوهشگر

 .اشتندنیز در این آیین حضور فعال د
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 برگزیده و برتر پژوهشگر بخش فیض تقی محمد دکتر از تجلیل

 مدیران از گروهی خاوازی، دکتر و کشاورز مهندس حضور با ملی

 کشور محققان و ارشد
 

 

 
هیات علمی در مراسم هفته پژوهش و فناوری وزارت جهاد کشاورزی ضمن معرفی پژوهشگران برتر، از دکتر محمد تقی فیض بخش عضو 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان توسط مهندس عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تقدیر 

 .شد

مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و تقدیر از برگزیدگان علمی و اثرگذار بخش کشاورزی با حضور مهندس عباس کشاورز 

ورزی، دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مهندس طهماسبی سرپرست وزارت جهاد کشا

معاون وزیر در امور باغبانی، دکتر خون میرزایی معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران، دکتر درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات و 

س شورای اسالمی، روسای موسسات و مراکز تحقیقاتی، پیشکسوتان و محققان دکتر زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجل

بخش کشاورزی برگزار شد. در این مراسم از دکتر محمد تقی فیض بخش پژوهشگر برگزیده این مرکز با اهدای لوح تقدیر به عنوان 

 .قدردانی شد 1398پژوهشگربرتر ملی سال 
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 آموزش و تحقیقات مرکز در فرهنگی شورای جلسه برگزاری

 به تحقیقات سازمان در فقیه والیت نماینده حضور با گلستان

 ۱۳۹۸ فجر مبارک دهه بزرگداشت مناسبت
 

 

 
جلسه شورای فرهنگی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با  1398در راستای بزرگداشت دهه مبارک فجر 

بهمن  19نماینده محترم والیت فقیه در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ  حضور حجت االسالم حسین سعیدیان

 .در دفتر ریاست مرکز برگزار شد 1398
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 در آموزش و تحقیقات مرکز توسط برتر عنوان کسب افتخار

 گلستان استان برتر های عمومی روابط جشنواره
 

 
کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در سومین جشنواره روابط عمومی های برتر استان، موفق به کسب عنوان برتر مرکز تحقیقات و آموزش 

در آیین اختتامیه سومین جشنواره روابط عمومی های برتر استان گلستان که با حضور استاندار، مدیران دستگاه  .در بخش انتشارات شد

در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد بر  1398بهمن  2الن رسانه ای استان چهارشنبه های اجرایی, مدیران روابط عمومی ها و فعا

اساس نظرات هیات داوران نتایج ارزیابی حاصل شد و برگزیدگان جوایز خود را از دکتر حق شناس استاندار و مهندس عبدالرضا چراغعلی 

دس محمد حسن پناه مسول روابط عمومی به اتفاق مهندس غالمحسن معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار دریافت کردند و مهن

 دنددریافت نمومقصودلو لوح تقدیر را 
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 گلستان کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز پژوهشی قرارداد عقد

 شیمی بهبان شرکت با
 

 
ارتباط پویای تحقیقات و صنعت و به منظور توسعه اقتصاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای 

 .دانش محور و رشد و توانمندسازی شرکت های حاضر در استان، اقدام به انعقاد قرارداد پژوهشی با شرکت دارویی بهبان شیمی نمود

تخصصی با حضور دکتر فرجی رئیس،  در فرآیند عقد قرارداد پژوهشی و ادامه سلسله نشست پژوهشگران این مرکز با صنایع مرتبط، جلسه

در  1398دی  28دکتر کیانی معاون پژوهش و فناوری، مهندس کاظمی کارشناس حقوقی مرکز و نماینده شرکت بهبان شیمی در تاریخ 

د فقره طرح پژوهشی خاص در قالب قرارداد پژوهشی با شرکت بهبان شیمی، ضمن بررسی رون 6دفتر ریاست مرکز برگزار شد و تعداد 

شرکت دارویی بهبان شیمی یکی از معتبرترین و بزرگ ترین کارخانجات تولید مواد  .دقیق تعهدات و تعامالت دوسویه، به امضا رسید

 در منطقه خاورمیانه پایه ریزی کرد.  1381ضدعفونی کننده و آنتی سپتیک، پاک کننده های اختصاصی را در سال 
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 با گرگان بازرگانی اتاق رییسه هیات کاری نشست دومین برگزاری

 گلستان آموزش و تحقیقات مرکز مدیران
 

 
مهندس علی محمد چوپانی رییس اتاق و مهندس سعید رستمی دبیر کمیسون کشاورزی اتاق بازرگانی استان گلستان در دومین نشست 

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در کاری با دکتر ابوالفضل فرجی رییس، معاونان و روسای بخش های مرکز 

 .حضور یافتند1398دی ماه  2تاریخ 

تولید خوراک دام با استفاده -3، تولید پروتئین ایزوله سویا-2، گزارش آب مصرفی در خشکه کاری برنج-1 :این برنامه که با دستور کار

 امه همکاری فیمابین اتاق گرگان و این مرکز برگزار شد مباحث مربوط به چارچوب تفاهم نو ازدستاوردهای جدید
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 و باقال جدید رقم ،کانوال پروتئینی ایزوله دستاورد از رونمایی

 آموزش و تحقیقات مرکز پژوهشگران دام خوراک کنسانتره ارقام

 و فناوری پژوهش، دستاوردهای نمایشگاه بیستمین در گلستان

 استان بازارفن
 

 
بازار استان گلستان از دستاورد ایزوله پروتئینی کانوالی دکترعلیرضا قدس ولی در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن

دسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور استاندار پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهن

 .گلستان رونمایی شد

 

بازار استان گلستان، از آخرین فناوری و دستاوردهای ارزشمند پژوهشگران و در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن

در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و با حضور دکتر هادی  98آذر ماه  17مراسم مخترعان استان رونمایی شد. این 

حق شناس استاندار و معاونان استاندار گلستان، دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز، دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش و فناوری 

های اجرایی، دانشگاهی و مراکز و موسسات تحقیقاتی استانی و اصحاب رسانه پژوهشگران، اساتید، کارشناسان، مدیران و مسوالن دستگاه 

 .برگزار شد

 

روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم به ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همکاری 

 .های ایشان بهره مند باشد
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 روز در گلستان آموزش و تحقیقات مرکز خاک خادمان از تقدیر

 خاک جهانی
 

 

 
در روز جهانی خاک از همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان که در سالیان گذشته در زمینه خاک 

 .فعال بوده و اکنون به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند قدردانی شد

 

امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمدرضا پهلوان راد رییس به گزارش روابط عمومی و 

های خاک از بخش تحقیقات خاک و آب مرکز در این خصوص گفت: در این مراسم به پاس زحمات چندین ساله در زمینه پژوهش

اسالمی و مهندس فریبا یغمائی با حضور مهندس حق شناس  دکترمحمد اسماعیل اسدی، مهندس عبدالعلی شهرام، مهندس کمال

استاندار استان گلستان، دکتر نجفی نژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دکتر مهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی 

فلو رئیس اداره کل منابع طبیعی اسنان، دکتر فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس قزل س

 .استان، پروفسور مرموت استاد دانشگاه کانادا و دکتر خرمالی رئیس انجمن خاک استان تقدیر شد
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 همکاران ها، جنگل تحقیقات موسسه کارشناسان مشترک جلسه

 با گلستان آموزش و تحقیقات مرکز ها جنگل تحقیقات بخش

 استان یطبیع منابع کل اداره کارشناسان
 

 

 
جلسه مشترک کارشناسان گروه ارزشیابی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، همکاران بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

 .گلستان برگزار شد

نفر  2نفر ) 4مهندس مهندس لطف اله پارسایی رییس بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت: در این برنامه 

از کارشناسان جنگل، یک نفر از گروه زراعت چوب و درختان سریع الرشد و یک نفر از گروه مرتع( از کارشناسان گروه ارزشیابی به همراه 

اسان بخش، در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان حضور یافتند و با معاون فنی و آبخیزداری و کارشناسان چند نفر از کارشن

واحدهای مختلف در مورد مسائل متنوع حوزه فعالیت منابع طبیعی، از جمله ارتباط بیشتر واحدهای تحقیقات و اجرا، کشت درختان 

فنی و بی رویه قارچ ترافل، عواقب و گسترش بدون مطالعه درخت پالونیا، طرح های  سریع الرشد، مشکالت مربوط به برداشت غیر

 .جنگلداری و بحث های حفاظتی آن، بحث و تبادل نظر شد
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 به گلستان آموزش و تحقیقات مرکز رییس از خاوازی دکتر تقدیر

 تحقیقات سازمان های برترین عنوان
 

 

 
پژوهشکده ها، پژوهشگاه، موسسه های تحقیقاتی، مراکز ملی و استانی زیرمجموعه های تحقیقاتی سازمان روزه رئیسان  3در گردهمایی 

مهر سال جاری برگزار شد از دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و  24تا  22تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی که در تاریخ 

ن برترین های سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با اهدای لوح یادبود آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به عنوا

 .تقدیر شد
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 های شرکت نمایندگان و آموزش و تحقیقات مرکز همکاران حضور

 مجمع در گلستان طبیعی منابع و کشاورزی رشد مرکز بنیان دانش

 ایران و قراقستان تجاری
ایران به همت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان و با حضور و فعاالن اقتصادی، اعضای اتاق مجمع تجاری قراقستان و 

بازرگانی استان گلستان، همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیران و نمایندگان شرکت های دانش 

در محل هتل  1398آبان  21مدیران شرکت ها، واحدها و هسته های فناور استان بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و 

 .بین المللی آذین گرگان برگزار شد

اصغات اورازبای در مجمع تجاری قراقستان و ایران در زمینه همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری اظهار کرد: ایران را نزدیک ترین و 

 .قزاقستان می دانیم و تالش می کنیم ارتباط نزدیک تری داشته باشیممطمئن ترین طرف تجاری با 

وی با اشاره به اینکه حمایت می کنیم روابط خارج از تشریفات، کاری و با فایده با استان گلستان داشته باشیم و زمینه مساعدتری برای 

سالی که مستقل شده ایم  28وبی قرار دارد و در طول توسعه تجارت فراهم کنیم، افزود: به طور کلی قزاقستان در وضعیت اقتصادی خ

 .هرگز مسئله مرزی، سیاسی و یا حقوقی با ایران نداشته ایم

سفیر قزاقستان در ایران با تاکید بر اینکه حمایت و تالش می کنیم روابط تجاری مفیدتر و موثرتری با تجار ایرانی و به ویژه گلستانی 

 آن کنیم می تالش که دارد وجود … و ویزا صدور اوکتائو، –تی در خصوص برقرای خطوط پروازی گرگان داشته باشیم، ادامه داد: مشکال

 .کنیم حل

وی با بیان اینکه قزاقستان با همه دنیا روابط خوبی دارد، اضافه کرد: بیشترین حجم تعهد تجاری و اقتصادی قزاقستان با آمریکاست و 

 .ذب کردیم و ما نمی توانیم به این شریک تجاری به راحتی بگوییم برو کنارمیلیارد دالر از آمریکا سرمایه ج 300

اورازبای تصریح کرد: مشکالت ما با ایران سیاسی نیست و بیشتر فنی است و تشویق های کیژه برای توسعه مبادالت تجاری و بازرگانی در 

 .شود حل …نظر گرفته ایم و امیدواریم مشکالت ویزا و پرواز و 

درصد سرمایه گذاری خارجی آسیای میانه را قزاقستان کسب کرده است، خاطرنشان کرد: قزاقستان برای  70اشاره به اینکه بیش از وی با 

منطقه ویژه صنعتی را با مالیات صفر درصد ایجاد کرده است و امیدواریم تجار و  22منطقه اقتصادی و  12توسعه تجارت خارجی 

 یت به وجود آمده بهره ببرند.مهربازرگانان گلستانی از این ظرف
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 و تحقیقات مرکز ترویجی و آموزشی پژوهشی، مهم پروژه ۲ افتتاح

 گلستان آموزش
 

 
پروژه ارزشمند پژوهشی، آموزشی و ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  2همزمان با فرا رسیدن هفته ی پدافند غیر عامل، آیین 

 .در ایستگاه تحقیقاتی چالکی افتتاح شد 1398آبان ماه  14گلستان در روز و منابع طبیعی استان 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با حضور اعضای 

کارشناسان خانواده جهاد کشاورزی استان، همکاران موسسه شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان، گروهی از مدیران و 

تحقیقات علوم دامی کشور، شرکت تعاونی دامپروری بندرگز، دکتر ابوالفضل فرجی رییس، معاونان و گروهی از همکاران بخش های 

قیقاتی چالکی انجام شد ابتدا مختلف تحقیقاتی مرکز در محل ساختمان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان مستقر در ایستگاه تح

دکتر فرجی ضمن سالم و خدا قوت و خوش آمد به حاضران، در خصوص روند انجام برنامه ها و طرح ها و پروژه های این مرکز و نحوه 

ح می باشد نحوه پروژه ای که در آستانه افتتا 2انتشار و ترویج دستاوردها توضیحات جامعی را برای حاضران بیان کرد و در ادامه با تشریح 

 دستیابی به توفیقات مجموعه و حرکت در مسیر پدافند غیر عامل را ارائه نمود.

پروژه ارزشمند: سایت تولید کنسانتره  2در بخش دوم برنامه با حضور مدعوان و پژوهشگران و اعضای شرکت های تعاونی تولید دامپروری، 

 و اصالح نژاد دام سبک این مرکز افتتاح و به بهره برداری رسمی رسید. پژوهشی، آموزشی و ترویجی دام و طیور و سایت پرورش
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 روغنی” دانه ”گیاهان ترویجی مجله شماره نخستین انتشار افتخار

 گلستان آموزش و تحقیقات مرکز توسط
 

 
عنوان ”گیاهان دانه روغنی” منتشر و نخستین شماره مجله ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با 

 .قابل دسترسی می باشد jop.areeo.ac.ir برداری عالقمندان در آدرس اینترنتی مجلهبا افتخار و احترام برای بهره

 :مهندس مینا غزاییان مدیر داخلی این مجله در گفتگوی با روابط عمومی مرکز بیان کرد 

 

ای از فرهیختگان دانشگاهی، رت الکترونیکی چاپ خواهد شد. اعضای هیات تحریریه مجموعهاین نشریه به صورت دو فصلنامه و به صو

در این راستا و با توجه به رسالت  .باشندمحققان و کارشناسان برجسته ملی و کشاورزان شایسته و پیشرو در زمینه دانه های روغنی می

شود مقاالت فارسی ارایه و ترویج دانش و دستاوردهای این حوزه، از اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان توانمند درخواست می

 هایتنش لوژی،فیزیو بیوتکنولوژی، گیاهان، اصالح و ژنتیک: شامل مجله پوشش تحت موضوعات در ترویجی –خود را با رویکرد علمی 

 را روغنی گیاهان برداشت از پس روند با مرتبط موضوعات و اقتصاد مکانیزاسیون، تغذیه، آبیاری، گیاهپزشکی، زراعی،به اکولوژی، محیطی،

 .ج و انتشار به دفتر مجله ارسال فرماینددر جهت
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 های برترین عنوان به گلستان آموزش و تحقیقات مرکز از تقدیر

 تحقیقات سازمان های زیرمجموعه رئیسان گردهمایی در سازمان
 

 

روزه رئیسان پژوهشکده ها، پژوهشگاه، موسسه های تحقیقاتی، مراکز ملی و استانی زیرمجموعه های تحقیقاتی سازمان  3گردهمایی 

سازمان، دکتر رسول زارع قائم مقام سازمان، دکتر تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با حضور دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس 

کامبیز بازرگان معاون پژوهش و فناوری، دکتر محمودی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر مویدی معاون سازمان و رئیس موسسه 

راکزملی و استانی سازمان آموزش و ترویج کشاورزی مدیران کل دفاتر ستادی ، رئیسان پژوهشکده ها، پژوهشگاه، موسسه ها تحقیقاتی، م

مهر سال جاری در سالن همایش های موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر برگزار  24تا  22تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی 

شد و از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به عنوان برترین های سازمان تحقیقات آموزش و ترویج 

 .رزی با اهدای لوح یادبود تقدیر شدکشاو

 

روزه در ضمن 3به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این گردهمایی 

حصای شاخص های ارائه گزارش عملکرد زیر مجموعه های تحقیقاتی سازمان، دکتر آقایی مدیر کل دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان با ا

 ارزیابی و توزیع فرم های مربوطه توسط این دفتر، نتایج ارزیابی انجام شده از گزارش عملکرد مراکز و موسسه های تحقیقاتی را از دیدگاه

که رئیسان مراکز و موسسه های حاضر در این گردهمایی اعالم داشت. وی هم چنین در سخنانی با اشاره به نتایج جشنواره شهید رجایی 

مربوط به گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی است از جهش رو به رشد سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در شاخص های 

 .اختصاصی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری سایر مراکز و موسسه ها در سال جاری بتوان به جایگاه بهتری دست یافت

دومین روز این گردهمایی در نوبت صبح به گزارش عملکرد رئیسان مراکز تحقیقاتی استان های بر اساس این گزارش بخش نخست از 

تهران ، گلستان، جنوب کرمان ، مازندران، سمنان، قم، شاهرود،کردستان، زنجان اختصاص یافت. بخش دوم از نوبت صبح با گزارش 

اهپزشکی کشور، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، عملکرد رئیسان موسسه های تحقیقاتی خاک و آب، موسسه تحقیقات گی

دقیقه ای به ارائه  10پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، دنبال شد و هر یک از رئیسان موسسه های تحقیقاتی مورد اشاره در فرصتی 

 .گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال جاری پرداختند

 

ت عصر با ارائه گزارش عملکرد رئیسان مراکز تحقیقاتی استان های خراسان شمالی، دومین روز این گردهمایی در بخش نخست از نوب

خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان ، سیستان، بلوچستان، یزد، مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( پیگیری شد. بخش پایانی از نوبت 

سسه های تحقیقاتی علوم شیالتی کشور، تاسماهیان دریای عصر با ارائه گزارش عملکرد نیم ساله نخست سال جاری توسط رئیسان مو

 خزر، علوم دامی کشور، واکسن و سرم سازی رازی، مرکز ملی تحقیقات ابریشم ادامه یافت

. 

سومین روز در نوبت صبح از این گردهمایی با سخنرانی رئیسان مراکز تحقیقاتی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیالن، کردستان، 

 .، اردبیل در بخش ارائه گزارش عملکرد به کار خود پایان دادقزوین

 

در آیین پایانی این گردهمایی با حضور دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان، قائم مقام و معاونان سازمان با معرفی برترین های این 

 .طبیعی گلستان، با اهدای لوح یادبود تقدیر شدگردهمایی از دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
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 پژوهشی دستاوردهای و ها طرح گنجینه از دانشیان دکتر بازدید

 گرگان محله عراقی تحقیقات ایستگاه
 

 

 
ممیزه و هیأت امنای در راستای برنامه توسعه دانه های روغنی در استان گلستان، دکتر جهانفر دانشیان رئیس اداره دبیرخانه های هیأت 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رئیس کارگروه های اقلیمی توسعه کشت دانه های روغنی به همراه مهندس امامی، رئیس 

گروه سویا و سایر دانه های روغنی، از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

بازدید به  1398مهر  22های تحقیقاتی سویا در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله )گرگان( در تاریخ استان گلستان بویژه از پروژه و طرح

 .عمل آوردند

در این برنامه که با همراهی دکتر مختارپور، دکتر فیض بخش، دکتر پیغام زاده، و دکتر سمانه ملک شاهکوهی انجام شد از مزارع سایت 

لگویی سویا که با هدف انتقال دستاوردهای پژوهشی طرح مدیریت اختالل در غالف بندی سویا در سطح یکصد هکتار از مزارع کشاورزان ا

در دو سایت گرگان و علی آباد با همت دکتر ملک شاهکوئی محقق بخش گیاهپزشکی و بخش دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی 

شایان ذکر است در ادامه از طرح  .بازدید نموده و نتایج مطلوب حاصل از اجرای طرح ها را مشاهده نمودنداستان به اجرا در آمده است 

 .های تحقیقاتی سویا در ایستگاه گرگان نیز بازدید بعمل آمد
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 گنجینه از استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان رئیس بازدید

 گلستان آموزش و تحقیقات مرکز پژوهشی دستاوردهای
 

 
دکتر محمد ولی روزبهان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به اتفاق هیات همراه از مزارع تحقیقاتی و گنجینه 

 15دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله )گرگان( 

 .بازدید به عمل آوردند1398مهر 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با همراهی دکتر 

 و انتقالابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری 

یافته، دکتر فیض بخش رییس و پژوهشگران ایستگاه برگزار شد ابتدا دکتر فرجی در سخنانی ضمن خوش آمد، خالصه ای از معرفی 

عملکرد، ظرفیت ها، توانمندی ها و دستاوردهای ارزشمند همکاران در این ایستگاه را ارایه نمود و توضیحات کاملی از برنامه های 

بذر در ایستگاه را بیان نمود و در ادامه از تاسیسات، امکانات، طرح ها و برنامه ها و پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا،  تحقیقاتی و تولید

بویژه طرح کشت برنج به صورت خشکه کاری و کنجد ناشکوفا بازدید بعمل آوردند و مسایل مختلف این طرح ها از سوی دکتر فرجی و 

 .یابی قرار گرفتدکتر کیانی مورد اشاره و ارز
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 پزشکی، گیاه سرآمد استاد ارشاد، جعفر پروفسور نکوداشت آیین

 شد برگزار
 

 

 
با معرفی و پیشنهاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و به همت بنیاد نخبگان استان گلستان و با 

همکاری مراکز دانشگاهی و دستگاه های اجرایی استان، مراسم نکوداشت پروفسور جعفر ارشاد، استاد سرآمد گیاه پزشکی، روز سه شنبه 

 .دش، در محل تاالر شهید مطهری دانشگاه گلستان برگزار 15-13ساعت  مهرماه سال جاری رأس 16
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 در برنج کاری خشکه مزرعه روز رویداد دومین برگزاری

 گرگان محله عراقی کشاورزی تحقیقات ایستگاه در سالجاری
 

 

 
 محله عراقی کشاورزی تحقیقات ایستگاه در( برداشت مرحله) – کاری خشکه –دومین برنامه روز مزرعه کاشت برنج به روش مستقیم 

به گزارش  .برگزار شد 1398شهریور ماه  10 یکشنبه گلستان استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز به وابسته گرگان

 ساله هر مزرعه روز ترویجی –روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، برنامه آموزشی 

 محصوالت با رابطه در تحقیقات بخش دستاوردهای آخرین با پیشرو کشاورزان و مروجان کارشناسان، آشنائی و ارتقا آموزش، منظور به

در این برنامه نیز تعدادی از کارشناسان و کشاورزان و مروجان استان گلستان از طرح های در دست  .شود می برگزار اورزیکش مختلف

اجرا و دستاوردهای ویژه ارقام این محصول در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان بازدید و از نزدیک از طرح ها، مزارع و 

ن آزمایشات برنج به روش مستقیم )خشکه کاری( و ایده های نو و آشنائی با مسائل و مشکالت این حوزه، با محققابرنامه های کاشت 

 .تبادل نظر کردند مربوطه
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 مرکز ها جنگل تحقیقات بخش پژوهشگران اندیشی هم جلسه

 و مدیریت سازمان بودجه مسئول با گلستان آموزش و تحقیقات

 استان ریزی برنامه
 

 
جلسه هم اندیشی پژوهشگران بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با 

 .مهندس چکا مسئول بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در دفتر ریاست بخش برگزار شد

جنگل ها و مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت: در این برنامه که با حضور دکتر مهندس لطف اله پارسایی رییس بخش تحقیقات 

کیانی محترم پژوهشی مرکز، مهندس لوالیی مشاور رئیس مرکز و گروهی از همکاران بخش برگزار شد ابتدا رییس بخش ضمن خوش آمد 

عالیت همکاران در طی سال های اخیر ارایه نمودند که به حاضران در جلسه و تشکر ویژه از مهندس چکا، توضیحاتی در مورد حوزه ف

های تحقیقاتی چاپ و نشر و در خدمت بهره برداران اعم از واحدهای اجرایی، دانشجویان و حاصل آن در قالب کتاب، مقاالت و کتابچه

عی و چالش های پیش رو، دیگر اقشار عالقمند به طبیعت قرار گرفته است. ایشان ضمن تشریح وضعیت جاری در حوزه منابع طبی

تواند در آینده، تهدیدات جدی که برخی از این تدات مانند سیالب، خشکسالی، زمین لغزش، و همچنین کاهش توان مشکالتی که می

رییس بخش در ادامه به بیان فعالیت همکاران در زمینه های مختلف وظایف  .تولیدی مراتع برای استان ایجاد نماید را یادآور شدند

زمانی و در راستای حل مشکل واحد اجرا اشاره نموده و خواستار حمایت سازمانهای باال دستی مدیریتی استان از طرح های منابع سا

 .طبیعی بویژه زراعت چوب و گیاهان دارویی شدند

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 آموزش و تحقیقات مرکز پژوهشگر باقالی جدید رقم از رونمایی

 گلستان
 

 
جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی از رقم دستاورد جدید باقالی دکتر فاطمه شیخ پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش در چهارمین 

 .کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی رونمایی شد

 

کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس محمود حجتی وزیر به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش 

جهادکشاورزی در افتتاحیه چهارمین جشنواره معرفی ارقام گیاهی در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ضمن تشکر از تالش 

از سوی موسسه های تحقیقاتی محققان معرفی کننده ارقام جدید بیان داشت: در سال های قبل به طور متوسط هفت رقم جدید گیاهی 

 .رقم جدید تولید شده که رکورد محسوب می شود 51بخش کشاورزی معرفی می شد، اما امسال 

 

چهارمین جشنواره ارقام گیاهی با حضور مهندس حجتی وزیر جهادکشاورزی، دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش 

ن وزیر دربرنامه ریزی و امور اقتصادی، مهندس طهماسبی معاون وزیر در امور باغبانی، دکتر زارع و ترویج کشاورزی، دکتر بخشنده معاو

مرداد سال جاری در سالن فجر برگزار  15استاندار گیالن ، محققان معرفی کننده ارقام جدید گیاهی، کشاورزان و کارشناسان، سه شنبه 

 .شد

ی بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز و محقق کشوری باقال و محقق مسول معرفی در این نشست از دکتر فاطمه شیخ عضو هیات علم

 .رقم جدید باقال “مهتا” با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد

 

روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم به ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همکاری 

 .شان بهره مند باشدهای ای
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 از کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان مقام قائم بازدید

 )خشکه مستقیم روش به برنج آزمایشات کاشت های برنامه روند

 گرگان محله عراقی کشاورزی تحقیقات ایستگاه در کاری(
 

 
طرح ها، مزارع و برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش دکتر رسول زارع قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از 

مستقیم )خشکه کاری( در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

 .بازدید نمود 1398مرداد ماه 16استان گلستان در روز 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این برنامه که با همراهی دکتر کیانی معاون  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل

پژوهشی، دکتر آقاجانی معاون آموزشی، دکتر فیض بخش رییس ایستگاه، دکتر یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی و گروهی 

روند خشکه کاری برنج در سال پیش که به طور مشترک بین از محققان حاضر انجام شد دکتر کیانی معاون پژوهشی مرکز در خصوص 

 مرکز تحقیقات و سازمان جهاد کشاورزی بصورت مقدماتی و محدود مورد بررسی قرار گرفته بود توضیحات جامعی را ارایه نمود 
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 از کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان مقام قائم بازدید

 آموزش و تحقیقات مرکز یترویج و آموزشی پژوهشی، پایلوت

 گلستان
 

 

 
دکتر رسول زارع قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پایلوت پژوهشی، آموزشی و ترویجی کارگاه تولید خوراک دام 

 .ی بازدید نمودنددر ایستگاه تحقیقاتی چالک 1398مرداد ماه  16مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان روز 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با همراهی دکتر 

زراعی و کیانی معاون پژوهشی، دکتر آقاجانی معاون آموزشی، دکتر قدس ولی معاون پشتیبانی و دکتر مختارپور رییس بخش تحقیقات 

باغی انجام شد دکتر زارع ضمن بازدید از روند برنامه و ساخت پایلوت کارکاه، در بیان دیدگاه در خصوص این پروژه، سرعت پیشرفت کار و 

آغاز و آمادگی بهره برداری را مناسب دانستند و اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح که شامل چندین پروژه است گامی موثر در ارائه 

نمونه های خوراک دام با حداقل منابع وارداتی و ترویج استفاده از منابع داخلی بدون خلل در بازدهی تولید باشد و همچنین بعنوان 

 .ایستگاه الگو در کشور در تولید نمونه های کنسانتره و خوراک بلوک آماده معرفی شود
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 مراوه تحقیقاتی ایستگاه در depressum Lycium گونه معرفی

 گلستان آموزش و تحقیقات مرکز تپه
 

 
در ایستگاه تحقیقاتی مراوه تپه توسط پژوهشگران بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری  Lycium depressum معرفی گونه

 .مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد
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 تحقیقات ایستگاه در ای علوفه سورگوم مزرعه روز برگزاری

 گرگان محله عراقی کشاورزی
 

 

 
روز مزرعه سورگوم علوفه ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 .برگزار شد 1398مرداد ماه  2طبیعی استان گلستان چهارشنبه 

کارشناسان، مروجان و کشاورزان پیشرو با آخرین  آشنائی و ارتقا آموزش، منظور به ساله هر مزرعه روز ترویجی –برنامه آموزشی 

در این برنامه نیز تعدادی از کارشناسان و کشاورزان  .دستاوردهای بخش تحقیقات در رابطه با محصوالت مختلف کشاورزی برگزار می شود

ان از طرح های در دست اجرا و دستاوردهای جدید و ارقام این محصول در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله و مروجان استان گلست

 .گرگان بازدید و از نزدیک از طرح ها و ایده های نو و آشنائی با مسائل و مشکالت این حوزه، با محققان مربوطه بحث و تبادل نظر کردند

ابستانه با نیاز آبی کم است که تولید علوفه باالیی دارد. در استان گلستان نیز توسعه کشت آن یکی از سورگوم علوفه ای یکی از گیاهان ت

برنامه های راهبردی تولید علوفه می باشد که مورد توجه سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان قرار گرفته است در همین راستا جهت 

با کاشت ، داشت و برداشت آن ، روز مزرعه سورگوم علوفه های برگزار گردید که مورد آشنایی کارشناسان ، بهره برداران و کشاورزان 

 .استقبال قرار گرفت
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 پژوهشگر همت به شیرین سورگوم شربت تولید فنی نشریه چاپ

 گلستان آموزش و تحقیقات مرکز مهندسی و فنی تحقیقات بخش
 

 
های آردی نوشته دکتر جالل محمدزاده عضو هیات علمی و نشریه فنی تحت عنوان تولید شربت سورگوم شیرین و کاربرد آن در فرآورده 

رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و مهندس جواد زنگانه 

 .صفحه به چاپ رسید 17وم پزشکی گلستان در عضو هیات علمی دانشگاه عل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشریه مخاطبان با سورگوم 

 .آشنا می شوندشیرین، روش تهیه شربت سورگوم شیرین و کاربردهای آن در مواد غذایی به خصوص محصوالت آردی شیرین 

تواند جایگزین مناسبی برای شکر به خصوص در محصوالت شیرین آردی  کننده طبیعی مغذی میشربت سورگوم به عنوان یک شیرین

باشد. بر خالف شکر که یک ماده صد درصد کالری زا و عاری از مواد مغذی است، شیرین کننده طبیعی شربت سورگوم دارای ترکیبات 

است. این فرآورده، طعم مالسی مالیمی دارد و در حالت عادی  B های گروهی آمینه ضروری، مواد معدنی و ویتامین مغذی شامل اسیدها

زند و در بسیاری از صنایع که از قند مایع و یا شربت استفاده می کنند کاربرد دارد. این شیرین کننده به صورت مایع است و شکرک نمی

 تواند به صورت شربت در کمپوتانواع کیک و کلوچه، بیسکویت و نان قندی به کار رود عالوه بر این می قابلیت آن را دارد که در تولید 

کار رود. در ضمن متن کامل سازی، داروسازی و در صنایع تخمیری به عنوان منبع کربنی خصوصاً در تولید الکل نیز به  سازی، نوشابه

 .نشریه در سایت قسمت دستورالعمل های فنی قرار داده شده است
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 پژوهشی، پایلوت از کشور دامی علوم موسسه ریاست بازدید

 گلستان زشآمو و تحقیقات مرکز ترویجی و آموزشی
 

 
دکتر سعید اسماعیل خانیان رییس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از پایلوت پژوهشی، آموزشی و ترویجی کارگاه تولید خوراک دام 

 .مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ایستگاه تحقیقاتی چالکی بازدید نمودند

 

امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این که با حضور مسئول بخش به گزارش روابط عمومی و 

تغذیه دام موسسه تحقیقات علوم دامی، دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان، دکتر رضا کمالی رییس بخش تحقیقات 

بازدید از روند تعمیر و ساخت پایلوت کارکاه، در بیان دیدگاه در خصوص این  علوم دامی و گروهی از پژوهشگران بخش انجام شد ضمن

پروژه، سرعت پیشرفت کار را مناسب دانستند و اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح که شامل چندین پروژه است گامی موثر در ارائه 

ابع داخلی بدون خلل در بازدهی تولید باشد و همچنین بعنوان نمونه های خوراک دام با حداقل منابع وارداتی و ترویج استفاده از من

 .ایستگاه الگو در کشور در تولید نمونه های کنسانتره و خوراک بلوک آماده معرفی شود

 شایان ذکر است ایشان در ادامه از ایستگاه پرورش گوسفند و بز شیرنگ نیز بازدید نمودند و مقرر شدبا توجه به پتانسیل موجود پروژه

 .سنتز نژاد جدید در دستور کار قرارگرفته و اجرا شود
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 مرکز و گرگان زیتون خزر شرکت جانبه دو نامه تفاهم عقد

 گلستان کشاورزی آموزش و تحقیقات
 

 

 
استان و ارتباط به منظور توسعه زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه پژوهشی و فناورانه و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در 

با بخش صنعت این تفاهم نامه بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و شرکت خزر زیتون گرگان در تیر ماه 

 .منعقد گردید 1398

 

رسمی تفاهم نامه بین به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مراسم انعقاد 

دو مجموعه، در محل دفتر کارخانه خزر زیتون گرگان با حضور دکتر جالل محمدزاده مجری طرح و رئیس بخش تحقیقات فنی و 

مهندسی کشاورزی در راستای اجرای طرح تحقیقاتی )استخراج و ارزیابی ترکیبات بیو فنلی از پساب فرایند روغن کشی ارقام زیتون به 

 .( انجام شدروش غشایی

 

در این آیین تفاهم نامه فوق از سوی آقای داریوش صفری مدیر عامل محترم شرکت خزر زیتون گرگان و آقای دکتر ابوالفضل فرجی به 

 .امضا رسید و مبادله شد
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 پژوهشی معاون حضور با آب موضوع با تلویزیونی برنامه ساخت

 گلستان آموزش و تحقیقات مرکز
 

 

 
یافته و استاد پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  حضور و همت دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقالبا 

 .مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان برنامه تلویزیونی با موضوع بهره وری آب در کشاورزی تهیه شد

 

لل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر کیانی در تهیه و ضبط یک به گزارش روابط عمومی و امور بین الم

برنامه تلویزیونی سراسری با موضوع بهره وری آب در کشاورزی شرکت نمود و در خصوص مسائل مختلف این حوزه از جمله میزان آب 

ر بخش کشاورزی، راههای ارتقای بهره وری آب، بهره گیری از آب موجود، میزان تبخیر، روش های نادرست آبیاری، راندمان مصرف آب د

ب روش مناس الگوی و اصالح خصوص در و نمود مطلب ارایه …های نامتعارف، بروندادهای پژوهشی و دستاوردهای ارزشمند این حوزه و 

 .های مصرف نیز پیشنهادات جامعی را تقدیم بینندگان کرد
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 مهندسی و فنی تحقیقات بخش المللی بین پژوهشگر بازدید

 برنج تحقیقات مرکز از گلستان آموزش و تحقیقات مرکز کشاورزی

 تایلند
 

 
دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر برجسته و بین المللی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش 

 .بازدید کرد 98خرداد  14تحقیقات برنج در کشور تایلند در تاریخ سه شنبه کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از مرکز 

، بنا به دعوت رییس مرکز تحقیقات برنج استان آیوتایا واقع در هفتاد کیلومتری شمال بانکوک در کشور تایلند دکتر اسدی پژوهشگر بین 

زدید هشت ساعته در جریان فعالیت های پژوهشی انجام شده و در المللی و مجرب این مرکز از مرکز فوق بازدید به عمل آورد و در طی با

 .دست انجام محققین این مرکز در زمینه برنج قرار گرفت

 

گانه تحقیقات برنج در کشور تایلند بوده که تحت نظارت وزارت کشاورزی و تعاونی دولت تایلند فعالیت میکند  28این مرکز یکی از مراکز 

هکتار بوده که در زمینه تولید بذر برنج ارایه بذور گواهی شده،  60آن می گذرد. مساحت اراضی ایستگاه  سال از تاسیس 100و حدود 

 .رشد ارقام برنج در اراضی با سطوح ایستابی باال و کشت مستقیم برنج و آبیاری تناوبی برنج فعالیت میکند

دو مسئله  Alternate wetting and drying (AWD) او آبیاری تناوبی ی Direct seeding rice (DSR) کشت مستقیم برنج یا

ای هستند که در این مرکز تحقیقاتی بسیار مورد توجه است و با توجه به مزایای متعددی که دارند سعی در ترویج آنها بین کشاورزان 

 .منطقه می باشد
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 تحقیقات ایستگاه از کشور دیم تحقیقات موسسه رئیس بازدید

 گنبدکاووس کشاورزی
 

 
دکتر صابر گلکاری رئیس موسسه تحقیقات دیم کشور به اتفاق دکتر خشنود علیزاده معاون پژوهش و فناوری و دکتر مظفر روستایی 

رئیس بخش غالت، از پروژه ها، آزمایشات، ارقام و الین های گندم و جو کاشته شده در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته 

 .مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودندبه 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر عبدالعزیز حقیقی رییس 

ا همراهی دکتر کیانی معاون پژوهشی، دکتر مختارپور ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در این برنامه که ب

رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی و گروهی از پژوهشگران ایستگاه انجام شد پس از معرفی کلی برنامه ها، مزارع، آزمایشات و طرح های 

م رضایت از وضعیت موجود مزارع، از موجود ایستگاه گنبد، جهت بررسی ارقام و الین های گندم و جو از مزارع بازدید کرده و با اعال

 .زحمات محققان و کارشناسان مربوطه بویژه همکارانی که در روند ارقام جدید دیم نقش فعال داشته، قدردانی نمودند
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 گلستان آموزش و تحقیقات مرکز پژوهشگر کتاب از رونمایی
 

 
دکتر معصومه یونس آبادی رییس و عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه ، که 21از کتاب ارزشمند فناوری های نوین پنبه در قرن 

پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان عضو گروه نویسندگان آن در همکاری با موسسه تحقیقات پنبه 

 .کشور می باشد با حضور مدیران و کارشناسان این موسسه رونمایی شد

 
عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، پنبه به عنوان محصول استراتژیک بسیار راهبردی در به گزارش روابط 

سراسر دنیا مطرح می باشد، که همواره یکی از راه های پی بردن به پیشرفت های کشاورزی دنیا و رتبه بندی های رشد کشور ها در 

 .عرصه کشاورزی از این محصول یاد می شود

 

نظر به اهمیت محصول پنبه، موسسه تحقیقات پنبه کشور در سال های اخیر سعی نموده که با استفاده از مدیریت صحیح منابع و استفاده 

از روش های نوین در جهت تعقیب قطب های اصلی تولید پنبه دنیا و رسیدن به مرزهای جدید دانش، اقدامات مهمی را را در این راستا 

و به منظور ارتقای آگاهی علمی و فنی و تکنولوژی در بخش تحقیقاتی و بخش تولید کنندگان، جلد اول کتاب فناوری  انجام داده است

 .، به همت گروهی از اعضای هیات علمی موسسه ترجمه شده است21های نوین پنبه در قرن 

 

طالب مهم مرتبط به مدیریت تلفیقی در زراعت، ، به م20-21این کتاب ضمن بررسی گیاه پنبه از خاستگاه تا اصالح آن در طی قرن 

 .کنترل عوامل محدود کننده تولید نظیر آب و بیماری پرداخته است
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 با گلستان آموزش و تحقیقات مرکز رییس اندیشی هم نشست

 نهال و بذر گواهی و ثبت تحقیقات مؤسسه رئیس
 

 

 
کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در یک نشست صمیمی با دکتر دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش 

محمدحسین عصاره، رئیس مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال حضور یافته و در خصوص برنامه های همکاری این دو مجموعه 

 .بحث و گفتگو شد

 

منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که در دفتر ریاست  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و

موسسه در کرج و با حضور ریاست موسسه و معاونان و مدیران ایشان برگزار شد ضمن خوش آمد دکتر عصاره و استقبال از این نشت، 

امه با توجه به سیاست های بررسی طرح و برنامه های مشترک بین دو مجموعه و دستاوردهای ارزشمند این حوزه انجام شد و در اد

سازمان تحقیقات، در خصوص نحوه گسترش همکاری و ارتقای برنامه ها و عملکرد دو مجموعه تبادل نظر و برنامه های جدید در حوزه 

 .وظیفه مندی، جهت اجرا برنامه ریزی شد
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 و تحقیقات مرکز در زیستی تنوع جهانی روز همایش برگزاری

 تات سازمان پژوهشی معاون حضور با گلستان آموزش
 

 

آیین استانی همایش روز جهانی تنوع زیستی با حضورمعاون پژوهشی سازمان تات، معاون استانداری گلستان، رییس سازمان 

موسسه جهادکشاورزی استان، رییس، معاونان و اعضای هیات علمی این مرکز، اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور و 

تحقیقات ذخایر آبزیان، مدیران و معاونان سازمان جهادکشاورزی، مدیران و کارشناسان گروهی دیگر از دستگاه های استان در محل سالن 

 .برگزار شد1398دکتر ارشاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان چهارشنبه اول خرداد 

 

بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این آیین که با شعار روز جهانی تنوع زیستی  به گزارش روابط عمومی و امور

تحت عنوان “تنوع زیستی ؛ غذای ما، سالمتی ما” برگزار شد در ابتدا دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز ضمن خیر مقدم  2019سال 

گونه آن اندمیک  105گونه محصوالت زراعی، باغی و منابع طبیعی داریم که  1700گویی به تنوع زیستی استان اشاره و افزود در گلستان 

و خاص استان گلستان می باشد که الزم است در حفظ و نگهداری آن کوشا باشیم. وی با توجه به اهمیت موضوع راه اندازی دبیرخانه 

 .تنوع زیستی استان در این مرکز را خواستار گردید

زارع معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ضمن تبریک این روز به فعالیت ها و درادامه دکتر رسول 

اقدامات انجام شده در سطح ملی اشاره نمود. دکتر زارع افزود در سال های گذشته مسئولیت تنوع زیستی در حوزه کاری وزارت امور 

ای جدید این موضوع مهم به عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و خارجه کشور بوده است که با توجه به برنامه ه

ترویج کشاورزی واگذار گردید. که در همین راستا مرکز ملی حفظ ذخایر ژنتیکی ایجاد و فعالیت خود را آغاز نموده است. وی احداث 

 .استان را مفید دانستند مدرسه طبیعت جهت آشنایی کودکان و نوجوانان با مباحث زیست محیطی در

در ادامه دکتر محمد حمیدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گلستان ضمن تقدیر و تشکر از برگزاری این 

تان همایش، گلستان را یکی از متنوع ترین استان های دارای تنوع زیستی و تولید محصوالت غذایی اعالم نمود. وی به افزایش جمعیت اس

و منابع محدود اشاره و افزود بایستی با مدیریت صحیح و استفاده از علم و دانش برای تامین امنیت غذایی در تمامی حوزه ها تالش 

 .نمائیم

در انتها دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان شناسایی، حفظ و بقای توان ژنتیکی استان را از مهمترین وظایف 

د کشاورزی و مرکز تحقیقات دانستد. دکتر مهاجر در ادامه به استفاده بهینه از این ذخایر ژنتیکی در جهت درآمدزایی و مجموعه جها

کمک به تولید اشاره و افزود بایستی از این ذخایر مهم در جهت افزایش تولید و درآمد بهره برداران استفاده نمائیم. وی در خاتمه بر 

یت های انجام شده در خصوص نگهداری و تکثیر نژادهای)اسب ترکمن، شتر، زنبور عسل، پیله کرم ابریشم، گاو وضعیت نژادهای دام و فعال

 .و مرغ محلی( توضیحاتی را ارایه نمودند
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 پخش ملی شرکت همکاری جانبه دو نامه تفاهم عقد آیین برگزاری

 آموزش و تحقیقات مرکز و گلستان منطقه نفتی های فراورده

 گلستان
 

 

 
آیین عقد تفاهم نامه دو جانبه همکاری های علمی، مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی بین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 

 .برگزار شد 1398اردیبهشت  15گلستان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان یکشنبه 
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 از کشاورزی مهندسی و فنی تحقیقات موسسه مدیران بازدید

 کشاورزی تحقیقات ایستگاه در سیمیت ایران گندم تحقیقاتی پلتفرم

 گنبدکاووس
 

 
دکتر نادر عباسی معاون پژوهش و فناوری، دکتر مهدی اکبری و مهندس فامیل مومن روسای بخش های تحقیقاتی آبیاری تحت فشار و 

ت فنی و مهندسی کشاورزی از پلتفرم تحقیقاتی گندم ایران سیمیت در ایستگاه تحقیقات کشاورزی صنایع غذایی موسسه تحقیقا

بازدید  1398ماه گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان روز دوشنبه نهم اردیبهشت

 .نمودند

 

قیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این برنامه که با حضور به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تح

یافته و دکتر جالل محمدزاده رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، دکتر  دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال

ریاست ایستگاه و مهندس سیدی به عنوان مجری پالت فرم این مرکز محمد حسین رزاقی به عنوان محقق معین به اتفاق دکتر حقیقی 

سیمیت( را -در گنبد انجام شد دکتر رزاقی گزارشی از روند اجرای پروژه بهبود عملکرد و بهره وری نظام های گندم بنیان در ایران )ایران

عات تحقیقاتی که در این پالتفرم بررسی خواهد شد را ارائه نمودند. در ادامه مهندس سیدی روند اجرای پروژه در این ایستگاه و موضو

 .برای گروه بیان کردند
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 کشاورزی مهندسی و فنی تحقیقات موسسه مدیران صمیمی نشست

 و تحقیقات مرکز مهندسی و فنی تحقیقات بخش همکاران با

 گلستان آموزش

 
دکتر رضا فامیل مومن روسای بخش های تحقیقاتی آبیاری تحت فشار و دکتر نادر عباسی معاون پژوهش و فناوری، دکتر مهدی اکبری و 

صنایع غذایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در یک نشست صمیمی با رییس و اعضای هیات علمی و پژوهشگران بخش 

ماه  دوشنبه نهم اردیبهشتتحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان روز 

 .حضور یافتند 1398

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این برنامه که با حضور 

همکاران بخش تحقیقات فنی و مهندسی یافته، دکتر جالل محمدزاده رییس و  دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال

کشاورزی این مرکز برگزار شد در ابتدا دکتر محمدزاده رییس بخش ضمن خوش آمد به ایشان، از پیگیری برنامه های بخش و حضور 

و محقق مدیران موسسه در مرکز تقدیر و تشکر نموده و با اشاره به روند رو به رشد بخش و افتخارات کسب شده از جمله عنوان بخش 

 .برتر موسسه در سال های گذشته، گزارشی از فعالیت ها، طرح ها و پروژه های پژوهشی محققان بخش ارائه داد

در ادامه اعضای هیات علمی و پژوهشگران بخش شامل دکتر علیرضا کیانی، مهندس حمیدرضا صادق نژاد و دکتر محمد حسین رزاقی به 

 .همچنین روند افتخارات بخش علیرغم تنگناهای موجود در بخش پرداختندارایه نقطه نظرات و دیدگاه های فنی و 
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 های شرکت نمایندگان و آموزش و تحقیقات مرکز همکاران حضور

 نشست در گلستان طبیعی منابع و کشاورزی رشد مرکز بنیان دانش

 گلستان استان مختلف های حوزه فعاالن با قزاقستان کشور سفیر
 

 
کشور قزاقستان با فعاالن حوزه های مختلف استان گلستانبه همت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان، با حضور نشست سفیر 

عالقمندان و فعاالن این حوزه، اعضای اتاق بازرگانی استان گلستان، همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و 

های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیران شرکت ها، واحدها و هسته های مدیران و نمایندگان شرکت 

 .فناور استان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی گلستان برگزار شد
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 مرکز باغی و زراعی تحقیقات بخش رییس و مرکز رییس حضور

 حمایتی بسته تدوین گردهمایی در گلستان آموزش و تحقیقات

 رونق و توسعه در کشاوررزی ترویج و آموزش تحقیقات سازمان

 روغنی های دانه تولید
 

 

 
دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز و دکتر حسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 بسته تدوین گردهمایی در معتدل، و سرد اقلیم کارگروه رئیس و مرطوب و گرم اقلیم کارگروه رئیس طبیعی استان گلستان به عنوان

اردیبهشت جاری در سالن  3 شنبه سه که روغنی های دانه تولید رونق و توسعه در کشاوررزی ترویج و آموزش تحقیقات سازمان حمایتی

 .یافتند حضور شد برگزار اندیشه
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 بازنشستگان از تجلیل و شعبانیه اعیاد بزرگداشت آیین برگزاری

 دکتر حضور با گلستان آموزش و تحقیقات مرکز ۹۷ سال فرهیخته

 بصام
 

 
در محل نمازخانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  97آیین تجلیل از سرمایه های انسانی و پیشکسوتان و بازنشستگان فرهیخته سال 

 .برگزار شد1398اردیبهشت  2شنبه منابع طبیعی استان گلستان دو 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این آیین که همچون سنوات گذشته در ماه 

وسسه مبارک شعبان و همزمان با اعیاد شعبانیه با حضور دکتر سیدجالل الدین بصام رئیس مرکز کارآفرینی و توسعه کسب و کار م

آموزش و ترویج کشاورزی کشور و هیات همراه ایشان، دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز و معاونان و همکاران بخش ها و ایستگاه های و 

به افتخار بازنشستگی نایل شده اند تقدیر به عمل  97نفر از همکاران بزرگوار که در سال  17واحدهای تحقیقاتی و آموزشی برگزار شد از 

 .آمد
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 برنامه و گلستان آموزش و تحقیقات مرکز از بصام دکتر بازدید

 عمرانی و کارآفرینی های
 

 
دکتر سیدجالل الدین بصام رئیس مرکز کارآفرینی و توسعه کسب و کار موسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور از برنامه های کارآفرینی 

 .منابع طبیعی استان گلستان بازدید به عمل آوردو عمرانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

 

به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با حضور دکتر 

یشان، دکتر ابوافضل فرجی بصام رئیس مرکز کارآفرینی و توسعه کسب و کار موسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور و هیات همراه ا

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر آقاجانی معاون آموزش این مرکز و گروهی از همکاران برگزار شد 

ا دکتر فرجی ضمن خوش آمد، خالصه ای از معرفی عملکرد، ظرفیت ها، توانمندی ها و دستاوردهای ارزشمند همکاران در این حوزه ر

 .ارایه نمود و در ادامه از بخشی طرح ها و برنامه ها و پروژه های کارآفرینی و پژوهشی و عمرانی در حال اجرا بازدید بعمل آوردند
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 ایستگاه در زراعی گیاهان سمپاشی در پهباد کارآیی بررسی

 گرگان محله عراقی کشاورزی تحقیقات
 

 

 
استفاده از پهباد )پرنده( در سمپاشی گیاهان زراعی، این پرنده در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله به منظور بررسی کارآیی 

 .گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان مورد ارزیابی قرار گرفت

گرگان( در این خصوص گفت: در این برنامه به منظور دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله )

بررسی کارآیی استفاده از پهباد )پرنده( در سمپاشی گیاهان زراعی و کنترل آفات، بیماریها و علف های هرز از شرکت سیرنگ )نمایندگی 

ته و داری قابلیت های فراوانی از جمله پهبادهای کشاورزی( دعوت بعمل آمد. این پرنده توانایی انجام سمپاشی در مزارع کشاورزی را داش

امکان اتصال به ماهواره های مربوطه را داشته و اتوماتیک است. حجم مخزن این بهپاد پانزده لیتر میباشد و این مقدار برای سمپاشی یک 

پرنده در ایستگاه تحقیقات  هکتار کافی است. عرض کار این پرنده چهار متر است و روزانه قادر به سمپاشی پنجاه هکتار می باشد. این

کشاورزی گرگان )عراقی محله( جهت استفاده از قارچکش رکس دو )برعلیه فوزاریوم خوشه گندم( مورد ارزیابی قرار گرفت. مشاهدات 

 .مزرعه ای نشان دهنده کارآیی باالی این پرنده در توزیع یکنواخت و پاشش مناسب قارچکش بود
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 جلسه در استان ریزی برنامه و ریتمدی سازمان معاون حضور

 گلستان آموزش و تحقیقات مرکز مدیریت توسعه کارگروه
 

 
اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت در محور تحقیقات با حضور مهندس فرهمند پور معاون توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 .تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شدگلستان و سایر اعضا، در دفتر معاونت پژوهشی مرکز 

در ابتدای این جلسه دکتر کیانی معان پژوهش و فناوری مرکز ضمن خیر مقدم گویی به مهمانان، هدف از تشکیل این جلسه را تبادل نظر 

تحقیقاتی اعالم نمود. دکترکیانی مهمترین برنامه مرکز در خصوص روند درخواست، بررسی، تصویب، نحوه اجرا و گزارش نهایی طرح های 

 .را اجرای طرح های پژوهشی مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان )طرح خاص( اعالم نمود

 

وی در ادامه افزود نتایج طرح های تحقیقاتی در قالب نظام نوین ترویج به بهره برداران بخش کشاورزی انتقال داده می شود و اثر بخشی 

 .گیردنها نیز توسط محققان مروج مورد ارزیابی قرار میآ

 

در ادامه مهندس فرهمند پور معاون توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به ثبت دقیق اطالعات و شاخص های مورد نظر 

 .در سامانه ارزیابی دستگاه اشار نمود

 

الش یک ساله شما توسط سامانه انعکاس داده می شود که بایستی در مدت مهندس فرهمندپور خاطر نشان ساخت تمامی عملکرد و ت

زمان تعیین شده اطالعات مرکز با مستندات مربوطه در سامانه بارگزاری گردد و به هیچ عنوان این موضوع قابل بازگشت و تمدید نمی 

 .باشد

 .در گزارش گیری و جمع آوری اطالعات تاکید نمودوی در پایان به برگزاری بیشتر جلسات کمیته توسعه مدیریت در جهت تسریع 
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 و تحقیقات مرکز رییس توسط استان سیل تحلیلی گزارش ارایه

 تحقیقات سازمان تحقیقات شورای جلسه در گلستان آموزش

 کشاورزی ترویج و آموزش
 

 

 
گلستان در جلسه شورای تحقیقات سازمان دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 

تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی که با حضور دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، 

امه ریزی و امور دکتر غالمحسین طهماسبی قائم مقام سازمان، دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری، دکتر کامبیز بازرگان معاون برن

اقتصادی، دکتر محمودی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر علی اکبر مویدی معاون ترویج و آموزش و رئیسان موسسه های تحقیقاتی 

فروردین سال جاری در سالن اندیشه برگزار شد حضور یافت و گزارش تحلیلی سیل استان و خسارات های وارده را تقدیم  25یکشنبه 

 . عضای شورا نمودرئیس و ا
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 مدیران حضور با گلستان استان سیل تحلیل جلسه برگزاری

 کشور آبخیزداری و خاک حفاظت پژوهشکده
 

 
جلسه بررسی و تحلیل مباحث مرتبط با سیل و حوزه های آبخیز استان گلستان با حضور مدیران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان، اساتید دانشگاه علوم کشاورزی، رئیس مرکز، معاون پژوهشی و همکاران بخش کشور، مدیران اداره کل 

 .برگزار شد 98فروردین  21تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان چهارشنبه 
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 گردهمایی در گلستان آموزش و تحقیقات مرکز رییس حضور

 “رونق موضوع با کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات سازمان

 ”روغنی های دانه کشت توسعه و تولید
 

 

 
دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در گردهمایی سازمان تحقیقات آموزش و 

 19کشاورزی که با موضوع “رونق تولید و توسعه کشت دانه های روغنی” و با حضور مهندس حجتی وزیر جهادکشاورزی دوشنبه ترویج 

 .فروردین در سالن توسعه وزارت جهادکشاورزی برگزار شد حضور یافت

تحقیقات آموزش و ترویج  به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گردهمایی سازمان

کشاورزی و رونق تولید کشت دانه های روغنی با حضور مهندس حجتی وزیر جهادکشاورزی، دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس 

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مهندس کشاورز معاون وزیر در امور زراعت، دکتر بخشنده معاون وزیر در امور اقتصادی، 

س مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی، رئیسان سازمان جهاد کشاورزی استان های منتخب، جمعی از رئیسان موسسه مهند

 .های تحقیقاتی مادری، محققان معین و مروجان ارشد برگزار شد
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 آبخیز های حوزه و سیل با مرتبط مباحث بررسی جلسه برگزاری

 سازمان پژوهشی معاون زارع دکتر حضور با گلستان استان

 تحقیقات
 

 
جلسه بررسی مباحث مرتبط با سیل و حوزه های آبخیز استان گلستان با حضور دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری سازمان، رئیس، 

تحقیقات و آموزش کشاورزی و ها، مراتع و آبخیزداری مرکز معاون پژوهشی و دکتر حسینی رئیس و همکاران بخش تحقیقات جنگل

 .برگزار شد 98فروردین  10منابع طبیعی گلستان شنبه 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در ابتدای این جلسه رئیس بخش 

و مهندس پارسامهر گزارشی از مطالعات انجام شده در حوزه ها، مراتع و آبخیزداری و کارشناسان بخش دکتر پارسایی تحقیقات جنگل

آبخیزداری، مسیرهای حرکت سیالب های استان، رودها، تاالب ها، سطح رودها در مسیر حرکت تا دریا وسدهای استان همراه با اطالعات 

 .دست را از سوی بخش بیان نمودندکامل آن را ارائه نمودند و در ادامه پیشنهادهای بخش را برای پیشگیری از خساراتی از این 

در ادامه دکتر زارع ضمن تاکید بر بررسی و ارزیابی پیشنهادهای فوق در سطوح مختلف بخش، مرکز و پژوهشکدده آبخیزداری، بیان کرد 

عنوان  برای پیگیری اجرای بسته های پیشنهادی مناسب گلستان برای مهار سیالب در باال دست و کاهش خسارات در پایین دست به

 .سوپر وایزر علمی، اقدام و پیگیری الزم انجام شود
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 بررسی خصوص در گلستان مرکز پژوهشی شورای جلسه برگزاری

 زارع دکتر  حضور با سیالب کنترل با مرتبط پژوهشی مباحث

 تحقیقات سازمان پژوهشی معاون
 

 

کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با حضور دکتر رسول زارع معاون مرکز تحقیقات و آموزش  1398نخستین جلسه شورای پژوهشی سال 

 .محترم پژوهش و فناوری سازمان، رئیس، معاون پژوهشی و روسای بخش های تحقیقاتی مرکز گلستان برگزار گردید

ین جلسه دکتر حسینی به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در ابتدای ا

ها، مراتع و آبخیزداری و کارشناسان بخش گزارشی از مطالعات انجام شده در حوزه آبخیزداری ارائه نمودند. رئیس بخش تحقیقات جنگل

 5اشاره و خاطر نشان ساخت در گلستان ساالنه به طور متوسط  80و  81در ادامه مهندس پارسامهر به سابقه سیل در استان در سالهای 

هزار هکتار برآورد نمود. وی میزان بارندگی اخیر استان را حدود  650سیالب اتفاق می افتد وی وسعت مناطق سیل خیز استان را حدود 

 و  درصد بارش سالیانه استان است که این میزان باعث سیل اخیر در شهرستانهای گنبد ، آق قال 60میلیمتر اعالم کرد که حدود  315

 .ستا گردیده گمیشان

در ادامه دکتر فرجی رئیس مرکز ضمن خیر مقدم گویی به دکتر زراع معاون پژوهش و فناوری سازمان ومدیران و روسای بخش های 

مرکز در خصوص اهمیت اجرای طرح های آبخیزداری مواردی را مطرح نمودند. دکتر فرجی تغییر کاربری اراضی شیبدار، ساخت سازه 

 به ادامه  در وی. شود بیشتری توجه ها نکته این به بایستی که دانستند موثر  هاسیالب کنترل در  ی راهای بتنی و ایجاد بندهای خاک

 استان در سیل سابقه به توجه با ساخت نشان خاطر و اشاره محققان توسط سطحی هایآب مهار خصوص در تحقیقاتی های طرح اجرای

های گلستان طرح جامعی با همکاری دستگاههای مربوطه)سازمان جهاد، اداره کل منابع طبیعی،  سیالب کنترل جهت در بایستی

 .استانداری و آب منطقه ای( تهیه نمائیم

در ادامه دکتر زارع معاون محترم پژوهش و فناوری سازمان ضمن تبریک سال جدید از وقوع سیل در استان و بی خانمان شدن بسیاری  

ظهار تاسف نمودند. دکتر زراع از مطالعات و تالش های محققان بخش منابع طبیعی و ابخیزداری در خصوص اجرای از هموطنان عزیز ا

طرح های آبخیزداری قدردانی نمود. وی در ادامه مهمترین وظیفه محققین را ارائه تحقیقات و نتایج کاربردی به مدیران و کارشناسان 

 .ار مدیران تصمیم گیر قرار گیرددانستند که بایستی این اطالعات در اختی

معاون پژوهشی سازمان آغاز این بارش ها را نوید ترسالی برای کشور و استان دانست که این موضوع از اهمیت باالیی برخوردار می باشد و 

یم. ایشان همچنین لزوم شاید در تابستان امسال دوباره شاهد بارندگی با این حجم در استان باشیم و باید به این نکته توجه داشته باش

بازنگری جهت احیای بخش آبخیزداری گلستان را خواستار گردیدند. وی در خاتمه برگزاری جلسه مشترک مرکز گلستان با موسسه 

 استان در سیالب مهار جامع طرح اجرای در تسریع و همانگی جهت آبخیزداری و خاک حفاظت پژوهشکده و  تحقیقات جنگلها و مراتع

 .خواستار گردید را گلستان
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 عضو عنوان به گلستان آموزش و تحقیقات مرکز پژوهشگر انتخاب

 حفاظتی کشاورزی المللی بین کنگره هشتمین فنی و علمی کمیته

 سوئیس کشور در
 

 
عنوان عضو کمیته دکتر محمد اسماعیل اسدی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به 

 .علمی و فنی هشتمین کنگره بین المللی کشاورزی حفاظتی در کشور سوئیس منصوب شد

 

به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، هشتمین کنگره بین 

ماه ژوئن تا دوم جوالی سال  29سازمان کشاورزی حفاظتی آفریقا قرار است در  المللی کشاورزی حفاظتی که توسط اتحادیه اروپا و فائو و

در کشور سوئیس بر گرار گردد و دکتر محمد اسماعیل اسدی عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی این مرکز به لحاظ  2020

 .ین المللی منصوب شدندفعالیت های علمی و اثرگذار به عنوان عضو کمیته علمی و فنی این رویداد مهم ب

 

   


