
 

 1399انسانی مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان تا پایان سال آمارنیروي 
 آمار کارکنان مرکز برحسب نوع استخدام و مدرك تحصیلی 

 جنسیت نوع استخدام
 مدرك تحصیلی

 دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم کمتر از دیپلم جمع

 رسمی
 11 3 3 3 2 0 0 زن
 113 20 39 38 7 6 3 دمر

 پیمانی
 20 4 8 7 1 0 0 زن
 31 6 5 12 5 1 2 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 12 11 5 1 2 زن
 167 26 45 53 13 20 10 مرد

 205 33  57 64 18 21 12 جمع کل

  طرحهاي تحقیقاتی) لفا
  آمار طرح هاي مصوب مرکز
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  2  11  4  11  4 2 7 41  طرح یا پروژه ملی (خاص)  1
  3  7  0  13  40  17  6 86  طرح یا پروژه ملی (غیرخاص)  2
  1  1  7  2  0  5  4  20  طرح یا پروژه استانی (خاص)  3
  0  1  0 1  11  0  2 15  طرح یا پروژه استانی (غیرخاص)  4

  6  20  11  27  55  24  19  162 جمع کل
  0  2  0  0  6  0  1  9  ترویجی –پروژه تحقیقی



  مقاالتب)
 1399 عناوین ردیف

 

  ISI 11له مقا  1
 1 درمجالت معتبر) ISIغیر( المللیمقاله بین  2
 53 پژوهشی -مقاله علمی  3
 0 )تحلیلی(مروري  -مقاله علمی  4
 8 ترویجی -مقاله علمی  5
  0 خالصه مقاله درمجالت معتبر 6
  20 هاي علمی معتبرمقاله علمی کامل درهمایش  7
 1 تبرهاي علمی معخالصه مقاله علمی درهمایش 8
  0  نامهمقاله علمی صد درصد مستخرج از رساله/پایان   9

  94  جمع
  فعالیتهاي آموزشی )ج

  1399 آموزشی در مرکز عناوین ردیف
 5 تألیف و ترجمه کتاب 1
 15 دستورالعمل هاي فنینشریات ترویجی یا  2
  3  ...پوستر،چارت،بروشور تدوین  3
  0  طراحی اپلیکیشن  4
  9 واحد)(تدریس دانشگاهی 5
 4 (تعداد)هاي آموزشی و پژوهشی اندازي کارگاهطراحی و راه 6
  50  (ساعت)آموزشی کارگاههاي در تدریس  7
  106  (تعداد)آموزشی کارگاههاي در شرکت  8
  24  (ساعت)آموزشی هاي کالس در تدریس  9
 7 (ساعت)هاي تحقیقاتییا هفته انتقال یافته روزمزرعه 10
 12 ونیادیویی یا تلویزیمصاحبه وبرنامه ر 11
 3 (تعداد)سخنرانی علمی 12
 25 اي دوره کارشناسی ارشد یا دکترانامه هراهنمایی و مشاوره پایان 13
 5 معتبرعضویت درهیات تحریریه مجالت علمی  14
  6  کمیته یا پانل در عضویت 15
  75  فنی هاي کمیته در عضویت 16
  24  فنی جلسات در شرکت 17
  15  اجرایی هاي مسئولیت 18



  
  
  

  
  
  

  
  

  سایر فعالیت ها) د
    

  1399 واحد آموزشی در مرکز آموزش عناوین ردیف
  4295 نفر  آموزش بهره برداران 1
  8774 نفر  آموزش کارکنان 2
  431 نفر  آموزش دانش آموزان کار و دانش 3
  601 نفر  آزمون سنجش مهارت 4

  1398 واحد عناوین ردیف
 2 فقره میشافات و یافته هاي علتعداد اختراعات و اکت 1

 15 رقم معرفی ارقام جدید زراعی و باغی 2

  227800 اصله ..) زیتون،سیب،گالبی،آلو و(شناسه دار نمودن نهال 3
 76 تن  پایه اصالح شده درمرکزتولید بذور  4
  34651/ 91 تن میزان بذر گواهی شده 5



  وزش و کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستانآمار یکساله فعالیتهاي پژوهشی مرکز تحقیقات آم
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1-
ش

ژوه
پ

  

  2  11  4  11  4 2 7 41  طرح یا پروژه ملی (خاص) -1-1
  3  7  0  13  40  17  6 86  طرح یا پروژه ملی (غیرخاص) -1-2
  1  1  7  2  0  5  4  20  طرح یا پروژه استانی (خاص) -1-3
  0  1  0 1  11  0  2 15  طرح یا پروژه استانی (غیرخاص) -1-4
  0  1  0  0  0  0  1  2  تطبیقی (آنفارم) (خاص) –پروژه تحقیقی -1-5
  0  1  0  0  5  0  0  6  تطبیقی (آنفارم) (غیرخاص) –پروژه تحقیقی  -1-6
  0  0  0  0  0  0  0  0  ترویجی (خاص) –پروژه تحقیقی -1-7
  0  0  0  0  1  0  0  1  ترویجی (غیرخاص) –پروژه تحقیقی -1-8
  0  0  0  0  0  0  0  0  (مصوب در شوراي تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي استان)طرح یا پروژه پیشنهادي  -1-9

  1  14  5  2  20  6  7  55   گزارش نهایی پروژه (/طرح) -1-10
  5  6  6  25  35  18  12  107  پروژه (/طرح) ساالنه گزارش -1-11
  3  12  11  13  4  7  11  61  ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبارات پژوهشی -1-12

2-
ات

شار
انت

  

  ISI      11  1  2  3  4  0  1  0مقاله  -2-1
  0  1  0  0  0  0  1  1  ) در مجالت معتبرISIالمللی (غیر مقاله بین -2-2
  0  12  2  5  14  10  10  53  پژوهشی -مقاله علمی -2-3
  0  0  0  0  0  0  0  0    (تحلیلی)مروري  -مقاله علمی -2-4
  0  3  0  1  1  0  3  8  ترویجی -مقاله علمی -2-5
  0  0  0  0  0  0  0  0  خالصه مقاله در مجالت معتبر -2-6
  0  6  0  0  3  10  1  20  هاي علمی معتبرمقاله علمی کامل در همایش -2-7
  0  0  0  1  0  0  0  1  معتبر هاي علمیخالصه مقاله علمی در همایش -2-8
  0  0  0  0  0  0  0  0  نامهمقاله علمی صد درصد مستخرج از رساله/پایان -2-9

  0  0  0  0  0  0  3  3  تالیف یا تصنیف کتاب -2-10
  0  0  0  0  0  0  0  0  چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی تجدید -2-11
  0  1  0  0  0  1  0  2  ترجمه کتاب -2-12
  0  0  0  0  0  0  0  0  ردآوري)تدوین کتاب (به شیوه گ -2-13
  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      تدوین مجموعه مقاالت -2-15
  0  0  0  0  0  0  3  3  نشریات فنی -2-16
  0  2  0  0  0  1  4  7  نشریات ترویجی  -2-17
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  0  0  0  2  0  0  0  2  نگارش دستورالعملهاي علمی فنی-2-18
  0  1  0  1  0  0  1  3  دستورالعملهاي ترویجینگارش -2-19
  0  0  0  0  0  0  0  0  نگارش دستنامه-2-20
  0  3  0  0  0  0  0  3  تدوین پوستر/چارت/لیفت/پمفلت/بروشور/تهیه اسالید و پژن-2-21
  0  0  0  0  0  0  0  0  تهیه متن و کارشناسی فیلم انیمیشن/ترجمه متن فیلم-2-22
  0  0  0  0  0  0  0  0  اپلیکیشن-2-23

3-
ش

موز
آ

  

  0  0  0  2  0  0  7  9  واحد در سال) 6تدریس دانشگاهی (حداکثر  -3-1
  0  2  2  0  0  0  0  4  (تعداد)هاي آموزشی و پژوهشیاندازي کارگاهطراحی و راه -3-2
  0  149  24  208  144  0  120  645  (ساعت)هاي آموزشی و پژوهشیتدریس در کارگاه -3-3
  2  31  2  21  29  18  3  106  (تعداد)و پژوهشی زشیآموهاي شرکت در کارگاه -3-4
  0  108  18  54  72  0  109  361  (ساعت)تدریس در کالس هاي آموزشی/ ترویجی -3-5
  0  8  0  0  38  35  0  81  (ساعت)هاي تحقیقاتیروز مزرعه یا هفته انتقال یافته -3-6
  0  0  0  1  2  4  0  7    مصاحبه رادیویی یا تلویزیونی -3-7
  0  2  0  0  1  0  2  5  ا تلویزیونیادیویی یبرنامه ر -3-8
  0  0  0  1  1  1  0  3  سخنرانی علمی -3-9
  0  0  0  0  0  0  0  0  نامه هاي دوره کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان -4-1
  0  8  1  6  6  1  3  25  اينامه هاي دوره کارشناسی ارشد یا دکتراي حرفهراهنمایی و مشاوره پایان -4-2
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  0  0  0  0  0  0  0  0  نامه هاي دوره دکتراي تخصصیراهنمایی و مشاوره پایان -4-3
  0  0  0  0  1  0  0  1  مدیر مسئولی مجالت علمی معتبر -4-4
  0  1  0  1  0  0  3  5  عضویت در هیات تحریریه مجالت علمی معتبر -4-5
  0  0  0  0  0  0  0  0  هاي علمیدبیري همایش -4-6
  0  0  0  1  0  1  4  6  هاي علمیمی/اجرایی همایشل یا کمیته هاي علعضویت در پان -4-7
  0  17  0  9  10  17  22  75  هاي فنیعضویت در کمیته -4-8
  0  2  7  3  5  2  5  24  شرکت در جلسات فنی -4-9

  0  8  2  5  8  4  2  29  تقدیر و تشویق -4-10
  0  4  0  3  0  5  3  15  هاي اجراییمسئولیت -4-11
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  0  0  0  0  1  1  0  2  اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج -5-1
  0  0  0  0  0  0  0  0  هاي جدید براي ایرانها و میزبانگونهکشف و معرفی -5-2
  0  0  0  0  0  0  0  0  هاي تحقیقاتی)تولید دانش فنی (صنعتی کردن نتایج طرح -5-3
  0  0  0  0  0  0  0  0  ی و فناوري ها یا پروژه هاي پژوهشارزیابی و نظارت طرح -5-4
  0  1  7  12  7  19  15  61  داوري مقاالت-5-5
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  0  4  2  0  5  0  4  15  داوري شناسنامه طرح/پروژه/گزارش نهائی-5-6
  0  2  0  1  1  0  0  4  داوري کتب/دستنامه/دستورالعمل علمی فنی ترویجی/ نشریات فنی ترویجی-5-7
  0  0  0  0  0  0  0  0  ویراستاري مقاالت-5-8
  0  0  0  1  1  1  0  3  هاي پژوهشی و فناوريمشارکت در برپایی نمایشگاه -5-9

  0  0  0  0  0  0  0  0  اندازي آزمایشگاه یا کارگاه و ایستگاه تحقیقاتیطراحی و راه -5-10
  0  0  4  6  0  5  2  17  ي گزارش تحلیلی)بازدیدهاي فنی (با ارایه -5-11
  0  15  12  6  6  7  3  49  ایفاي نقش بعنوان معین-5-12
  0  200  0  572  0  0  0  772  هاي آزمایشگاهی (کارهاي کلینیکی)تست -5-13
  0  0  2  3  0  0  0  5  آزمون ارزیابی کارخانه، آزمایشگاه و .... -5-14
  0  0  0  0  76  0  0  76      ایستگاه هاي مرکز(تن) تولید و تکثیر بذر -5-15
          34652      34652  ثبت و گواهی مرکز(تن) واحد تولید و تکثیر بذر -5-16
  0  0  0  0  0  0  0  0  سازي بذر گواهی شده از رقم اصالح شده جدید  تجاري-5-17
  0  0  0  0  0  0  0  0  (اصله)تولید و تکثیر نهال -5-18
  0  0  0  0  227800  0  0  227800  ، واحد ثبت و گواهی(اصله)نهالنظارت و گواهی  -5-19
  0  0  0  0  0  0  0  0  نقشه هاي فنی تهیه -5-20
  0  0  0  0  0  0  0  0  ثبت کلکسیون -5-21
  0  0  0  0  0  0  0  0  هاي علمی، کاربردي و نوینثبت ایده -5-22
  0  0  0  0  0  0  0  0  افزارهاي تخصصیثبت نرم -5-23

 

  

  

  

  

  

  

  



 1399عملکرد بهره برداران استان گلستان در سال 

 عنوان دوره ردیف
  تعداد 

 شرکت کننده
مدت 
 دوره

نفر / 
 روز

 دوره  برگزاري محل تاریخ شروع پایانیخ تار جنسیت

 طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع  1399/07/15 1399/07/21 آقا 340 10 34 تولید و پرورش گیاهان دارویی 1

 نابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و م 1399/04/15 1399/04/19 مختلط 102 3 34 تولید محصوالت سالم گلخانه اي 2

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/02 1399/06/05 مختلط 50 2 25 آماده سازي بستر و کشت جو 3

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/24 1399/09/03 آقا 300 10 30 پرورش زنبور عسل 4

5 
سیاهدانه، تخم شربتی، ان دارویی بذري: کشت و پرورش گیاه

 کدوتخم کاغذي،رازیانه،زیره سیاه،زیره سبز، گشنیز
 تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز  1399/11/20 1399/11/21 مختلط 44 2 22

 و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي  1399/10/18 1399/10/30 مختلط 310 10 31 پرورش زنبور عسل 6

 منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و  1399/09/25 1399/10/27 مختلط 87 3 29 تولید محصوالت سالم گلخانه اي 7

 بیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع ط 1399/08/10 1399/08/11 مختلط 42 2 21 تربیت آبخیزیار در اجراي پروژه پخش سیالب 8

 کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش  1399/06/10 1399/06/11 مختلط 34 2 17 بهره برداري از محصوالت  فرعی جنگلی 9

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/11/20 1399/11/21 مختلط 57 3 19 پرورش گاوشیري 10

 طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع  1399/07/12 1399/07/14 مختلط 0 3 0 نوین  کاشت گندمر و روش هاي تهیه بستر بذ 11

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/08 1399/07/14 آقا 330 10 33 تولید و پرورش گیاهان دارویی 12

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/17 1399/06/20 مختلط 0 2 0 جوآماده سازي بستر و کشت  13

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/13 1399/08/22 آقا 300 10 30 پرورش زنبور عسل 14

 زش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانقات و آمومرکز تحقی 1399/11/01 1399/11/02 مختلط 90 3 30 پرورش گاوشیري 15

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/09/01 1399/09/11 مختلط 370 10 37 تولید و پرورش گیاهان دارویی 16

 منابع طبیعی گلستان آموزش کشاورزي ومرکز تحقیقات و  1399/07/15 1399/07/16 مختلط 58 2 29 تربیت آبخیزیار در اجراي پروژه پخش سیالب 17

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/21 1399/08/22 مختلط 30 2 15 بهره برداري از محصوالت  فرعی جنگلی 18

 طبیعی گلستان زش کشاورزي و منابعمرکز تحقیقات و آمو 1399/07/15 1399/07/17 مختلط 0 3 0 تهیه بستر بذر و روش هاي نوین  کاشت گندم 19

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/03 1399/08/05 مختلط 0 3 0 آماده سازي، تهیه بستر و کاشت کلزا 20

 طبیعی گلستان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع 1399/06/15 1399/06/17 مختلط 230 10 23 کشت و پرورش قارچ خوراکی 21

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/10/01 1399/10/02 مختلط 90 3 30 زاي کلزامدیریت تلفیقی کنترل عوامل خسارت 22

 یعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طب 1399/06/04 1399/06/06 مختلط 0 3 0 آماده سازي، تهیه بستر و کاشت کلزا 23

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/04/01 1399/04/07 آقا 160 10 16 پرورش زنبور عسل 24

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/05/25 1399/05/28 مختلط 0 2 0 آماده سازي بستر و کشت جو 25

 تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز  1399/08/12 1399/08/16 آقا 220 10 22 یکشت و پرورش قارچ خوراک 26

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/10 1399/06/11 مختلط 24 2 12 آماده سازي بستر و کشت جو 27

 تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز  1399/10/03 1399/10/04 مختلط 42 3 14 زاي کلزامدیریت تلفیقی کنترل عوامل خسارت 28



 عنوان دوره ردیف
  تعداد 

 شرکت کننده
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 دوره

نفر / 
 روز

 دوره  برگزاري محل تاریخ شروع پایانیخ تار جنسیت

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/10/24 1399/10/25 مختلط 33 3 11 زاي گندمشناسایی و کنترل عوامل خسارت 29

30 
شرایط  مدیریت علفهاي هرز و سایر عوامل خسارتزاي گندم در

 خاکورزي متداولکشاورزي حفاظتی و 
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/14 1399/08/15 مختلط 0 2 0

 گلستان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی 1399/07/07 1399/07/08 مختلط 0 2 0 هاي کشت گندم آبی بدون شخماصول کشاورزي حفاظتی  و روش 31

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/14 1399/07/16 مختلط 54 3 18 بستر بذر و روش هاي نوین  کاشت گندمتهیه  32

 ی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیع 1399/10/22 1399/10/23 مختلط 90 3 30 زاي گندمشناسایی و کنترل عوامل خسارت 33

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/05 1399/07/06 مختلط 0 2 0 هاي کشت گندم آبی بدون شخماصول کشاورزي حفاظتی  و روش 34

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/07 1399/07/16 آقا 210 10 21 پرورش مرغ بومی 35

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/12/16 1399/12/18 مختلط 38 2 19 بازآموزي صالحیت فنی مدیران کنترل کیفیت محصوالت کشاورزي 36

 ابع طبیعی گلستاننممرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و  1399/07/12 1399/07/14 مختلط 48 3 16 تهیه بستر بذر و روش هاي نوین  کاشت گندم 37

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/01 1399/07/07 آقا 330 10 33 تولید و پرورش گیاهان دارویی 38

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/05 1399/06/10 مختلط 0 2 0 آماده سازي بستر و کشت جو 39

40 
برداشت گیاهان دارویی بذري: سیاهدانه، تخم شربتی،  یاتعمل

 کدوتخم کاغذي،رازیانه،زیره سیاه،زیره سبز، گشنیز
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/11/14 1399/11/15 مختلط 58 2 29

 ي و منابع طبیعی گلستانموزش کشاورزتحقیقات و آمرکز  1399/11/25 1399/11/27 آقا 96 3 32 پرواربندي گوسفند 41

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/17 1399/06/19 مختلط 30 2 15 آشنایی با انواع سامانه هاي آبیاري و مزایاي آنها 42

 ي و منابع طبیعی گلستانتحقیقات و آموزش کشاورزمرکز  1399/11/07 1399/11/08 مختلط 84 3 28 پرواربندي گوسفند 43

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/05/19 1399/05/27 مختلط 380 10 38 پرورش زنبور عسل 44

 گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی  1399/04/15 1399/04/19 مختلط 54 3 18 پرورش زنبور عسل 45

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/12 1399/06/16 مختلط 0 2 0 و کشت جو آماده سازي بستر 46

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/12 1399/07/14 مختلط 46 2 23 روش هاي حفاظت خاك در فرسایش آبی 47

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/19 1399/08/22 مختلط 33 3 11 زنبور عسلپرورش  48

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/10/13 1399/10/23 مختلط 260 10 26 پرورش زنبور عسل 49

 بیعی گلستانش کشاورزي و منابع طمرکز تحقیقات و آموز 1399/11/05 1399/10/06 مختلط 20 2 10 طرح مرتعداري چندمنظوره 50

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/28 1399/08/29 مختلط 28 2 14 طرح مرتعداري چندمنظوره 51

 تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز  1399/03/26 1399/03/27 مختلط 50 2 25 اطفاي حریق در مراتع 52

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/22 1399/06/23 مختلط 34 2 17 بهره برداري از محصوالت  فرعی جنگلی 53

 تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز  1399/06/01 1399/06/03 مختلط 0 3 0 آماده سازي، تهیه بستر و کاشت کلزا 54

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/04/29 1399/05/04 آقا 160 10 16 گیاهان داروییپرورش  تولید و 55

 کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش  1399/06/01 1399/06/04 مختلط 0 2 0 آماده سازي بستر و کشت جو 56

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/19 1399/07/22 مختلط 60 3 20 پرواربندي گوسفند 57
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 گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی  1399/06/20 1399/06/29 آقا 300 10 30 تولید سبزي و صیفی در گلخانه 58

59 
دانش بومی و روشهاي سنتی مشارکت در حفظ و احیاي منابع 

 طبیعی
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/12/03 1399/12/04 مختلط 40 2 20

60 
دانش بومی و روشهاي سنتی مشارکت در حفظ و احیاي منابع 

 طبیعی
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/10/23 1399/10/24 مختلط 40 2 20

61 
شربتی، یی بذري: سیاهدانه، تخم کشت و پرورش گیاهان دارو

 کدوتخم کاغذي،رازیانه،زیره سیاه،زیره سبز، گشنیز
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/10/24 1399/10/25 مختلط 38 2 19

 گلستان کشاورزي و منابع طبیعیمرکز تحقیقات و آموزش  1399/08/06 1399/08/08 مختلط 0 3 0 آماده سازي، تهیه بستر و کاشت کلزا 62

63 
راه هاي پیشگیري و کنترل بیماري هاي مشترك انسان و 

 کنگو، شاربن، مشمشه -دام(بروسلوز، سل، هاري، تب کریمه
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/21 1399/08/22 مختلط 60 2 30

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/09/08 1399/09/10 آقا 72 3 24 پرواربندي گوسفند 64

 آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و  1399/08/24 1399/08/25 مختلط 60 2 30 آبیاري و تغذیه کلزا 65

 و منابع طبیعی گلستان آموزش کشاورزي مرکز تحقیقات و 1399/06/04 1399/06/05 مختلط 0 2 0 آماده سازي بستر و کشت جو 66

 گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی  1399/11/05 1399/11/14 آقا 320 10 32 پرورش زنبور عسل 67

 تانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلس 1399/06/10 1399/06/19 آقا 300 10 30 تولید سبزي و صیفی در گلخانه 68

69 
دانش بومی و روشهاي سنتی مشارکت در حفظ و احیاي منابع 

 طبیعی
 کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش  1399/12/05 1399/12/06 مختلط 34 2 17

70 
دانش بومی و روشهاي سنتی مشارکت در حفظ و احیاي منابع 

 طبیعی
 و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان حقیقاتمرکز ت 1399/11/05 1399/11/06 مختلط 42 2 21

 تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز  1399/08/07 1399/08/08 مختلط 36 2 18 پرورش قارچ خوراکی دکمه اي 71

 عی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبی 1399/04/22 1399/04/28 آقا 180 10 18 پرورش زنبور عسل 72

 منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و  1399/05/29 1399/06/01 مختلط 58 2 29 آماده سازي بستر و کشت جو 73

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/19 1399/08/21 آقا 78 3 26 تولید محصوالت سالم گلخانه اي 74

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/04 1399/06/05 مختلط 60 2 30 ت جوبستر و کش آماده سازي 75

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/20 1399/08/21 مختلط 52 2 26 آبیاري و تغذیه کلزا 76

77 
ندم در شرایط مدیریت علفهاي هرز و سایر عوامل خسارتزاي گ

 اولکشاورزي حفاظتی و خاکورزي متد
 کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش  1399/08/10 1399/08/11 مختلط 0 2 0

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/11/01 1399/11/10 آقا 290 10 29 کشت و پرورش قارچ خوراکی 78

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/09/01 1399/09/03 مختلط 99 3 33 ور عسلپرورش زنب 79

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/09/15 1399/09/24 مختلط 180 10 18 پرورش زنبور عسل 80

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/11/05 1399/10/06 مختلط 14 2 7 طرح مرتعداري چندمنظوره 81

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/23 1399/06/24 مختلط 22 2 11 طرح مرتعداري چندمنظوره 82

 زي و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاور 1399/04/01 1399/04/02 مختلط 48 2 24 اطفاي حریق در مراتع 83
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 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/05/05 1399/05/11 آقا 160 10 16 تولید و پرورش گیاهان دارویی 84

85 
مدیریت علفهاي هرز و سایر عوامل خسارتزاي گندم در شرایط 

 کشاورزي حفاظتی و خاکورزي متداول
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/10/13 1399/10/14 مختلط 60 2 30

86 
گیاهی گندم شامل بذر مال کردن، آزمون خاك و تغذیه قبل تغذیه 

 از کاشت، کودپاشی سرك و محلول پاشی
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/14 1399/07/15 مختلط 0 2 0

 کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش  1399/08/26 1399/08/27 مختلط 0 2 0 غذیه کلزاآبیاري و ت 87

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/18 1399/07/27 آقا 260 10 26 پرورش مرغ بومی 88

89 
 مدیریت علفهاي هرز و سایر عوامل خسارتزاي گندم در شرایط

 کشاورزي حفاظتی و خاکورزي متداول
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/07 1399/08/08 مختلط 0 2 0

 لستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گ 1399/12/02 1399/12/04 مختلط 50 2 25 بازآموزي صالحیت فنی مدیران کنترل کیفیت محصوالت کشاورزي 90

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/01 1399/07/03 مختلط 66 3 22 تهیه بستر بذر و روش هاي نوین  کاشت گندم 91

92 
مدیریت علفهاي هرز و سایر عوامل خسارتزاي گندم در شرایط 

 کشاورزي حفاظتی و خاکورزي متداول
 گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی  1399/10/10 1399/10/11 مختلط 48 2 24

93 
تغذیه گیاهی گندم شامل بذر مال کردن، آزمون خاك و تغذیه قبل 

 از کاشت، کودپاشی سرك و محلول پاشی
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/09/25 1399/09/26 مختلط 22 2 11

94 
ل کردن، آزمون خاك و تغذیه قبل دم شامل بذر ماتغذیه گیاهی گن

 کاشت، کودپاشی سرك و محلول پاشیاز 
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/12 1399/07/13 مختلط 0 2 0

 طبیعی گلستان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع 1399/08/24 1399/08/25 مختلط 0 2 0 آبیاري و تغذیه کلزا 95

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/01 1399/06/03 مختلط 15 3 5 کاشت کلزاآماده سازي، تهیه بستر و  96

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/10 1399/08/15 مختلط 69 3 23 تولید محصوالت سالم گلخانه اي 97

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/12 1399/06/16 مختلط 0 2 0 آماده سازي بستر و کشت جو 98

99 
کشت و پرورش گیاهان دارویی گلدار( چاي ترش، گاوزبان، ختمی، 

 اکیناسه)
 یعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طب 1399/07/05 1399/07/10 آقا 42 2 21

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/11/18 1399/11/19 مختلط 60 2 30 مرزيمدیریت آبهاي  100

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/11/20 1399/11/21 مختلط 62 2 31 مدیریت آبهاي مرزي 101

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/04 1399/08/07 مختلط 84 3 28 ي نوین  کاشت گندمتهیه بستر بذر و روش ها 102

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/15 1399/07/24 آقا 230 10 23 پرورش زنبور عسل 103

 تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز  1399/03/24 1399/03/25 مختلط 50 2 25 اطفاي حریق در مراتع 104

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/12 1399/07/14 مختلط 0 3 0 تهیه بستر بذر و روش هاي نوین  کاشت گندم 105

 کشاورزي و منابع طبیعی گلستانیقات و آموزش تحق مرکز 1399/04/01 1399/04/07 آقا 180 10 18 پرورش زنبور عسل 106

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/03 1399/07/04 آقا 340 10 34 تولید و پرورش گیاهان دارویی 107

 کشاورزي و منابع طبیعی گلستانموزش مرکز تحقیقات و آ 1399/07/01 1399/07/02 مختلط 78 3 26 آماده سازي، تهیه بستر و کاشت کلزا 108

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/10 1399/08/11 مختلط 48 2 24 هاي کشت گندم آبی بدون شخماصول کشاورزي حفاظتی  و روش 109
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نفر / 
 روز

 دوره  برگزاري محل تاریخ شروع پایانیخ تار جنسیت

110 
دانش بومی و روشهاي سنتی مشارکت در حفظ و احیاي منابع 

 طبیعی
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/12/09 1399/12/10 مختلط 30 2 15

111 
دانش بومی و روشهاي سنتی مشارکت در حفظ و احیاي منابع 

 طبیعی
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/11/13 1399/11/14 مختلط 30 2 15

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/11/04 1399/11/05 مختلط 7 1 7 مرتع )مدیریت چرا ( تعادل دام و  112

113 
عملیات برداشت گیاهان دارویی بذري: سیاهدانه، تخم شربتی، 

 کدوتخم کاغذي،رازیانه،زیره سیاه،زیره سبز، گشنیز
 ی گلستانو منابع طبیع آموزش کشاورزيمرکز تحقیقات و  1399/11/20 1399/11/21 مختلط 50 2 25

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/15 1399/06/16 مختلط 26 2 13 بهره برداري از محصوالت  فرعی جنگلی 114

 ع طبیعی گلستانآموزش کشاورزي و منابمرکز تحقیقات و  1399/06/15 1399/06/17 مختلط 0 3 0 آماده سازي، تهیه بستر و کاشت کلزا 115

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/04/15 1399/04/21 آقا 160 10 16 پرورش زنبور عسل 116

 طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع  1399/05/19 1399/05/25 آقا 180 10 18 تولید و پرورش گیاهان دارویی 117

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/20 1399/08/25 آقا 250 10 25 دارویی ورش گیاهانتولید و پر 118

119 
راه هاي پیشگیري و کنترل بیماري هاي ویروسی مهم( تب 

 برفکی،لمپی اسکین و طاعون نشخوارکنندگان کوچک)
 طبیعی گلستان زش کشاورزي و منابعمرکز تحقیقات و آمو 1399/08/24 1399/08/26 آقا 30 3 10

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/09/29 1399/09/30 مختلط 81 3 27 زاي کلزامدیریت تلفیقی کنترل عوامل خسارت 120

121 
سیاهدانه، تخم شربتی، کشت و پرورش گیاهان دارویی بذري: 

 ه سبز، گشنیزکدوتخم کاغذي،رازیانه،زیره سیاه،زیر
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/09/22 1399/09/24 مختلط 60 2 30

 منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و  1399/11/21 1399/11/22 مختلط 52 2 26 طرح مرتعداري چندمنظوره 122

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/13 1399/07/14 مختلط 56 2 28 بتربیت آبخیزیار در اجراي پروژه پخش سیال 123

 کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش  1399/08/06 1399/08/07 مختلط 14 2 7 تربیت آبخیزیار در اجراي پروژه پخش سیالب 124

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/05 1399/07/07 مختلط 0 3 0 ت گندمتهیه بستر بذر و روش هاي نوین  کاش 125

 آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و  1399/07/19 1399/07/21 مختلط 0 3 0 تهیه بستر بذر و روش هاي نوین  کاشت گندم 126

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/05 1399/07/07 مختلط 0 2 0 آماده سازي بستر و کشت جو 127

 گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی  1399/04/15 1399/04/21 آقا 170 10 17 پرورش زنبور عسل 128

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/04/15 1399/04/17 مختلط 68 2 34 پایه ها و ارقام مقاوم به سرمازدگی در باغات میوه 129

130 
راه هاي پیشگیري و کنترل بیماري هاي مشترك انسان و 

 کنگو، شاربن، مشمشه -دام(بروسلوز، سل، هاري، تب کریمه
 نمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستا 1399/05/30 1399/05/31 مختلط 0 2 0

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/02 1399/06/03 مختلط 48 2 24 آماده سازي بستر و کشت جو 131

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/04 1399/06/06 مختلط 66 3 22 آماده سازي، تهیه بستر و کاشت کلزا 132

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/05/29 1399/06/01 مختلط 0 2 0 و کشت جوزي بستر آماده سا 133

134 
مدیریت علفهاي هرز و سایر عوامل خسارتزاي گندم در شرایط 

 کشاورزي حفاظتی و خاکورزي متداول
 منابع طبیعی گلستان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و 1399/08/05 1399/08/06 مختلط 0 2 0

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/12/09 1399/12/11 آقا 57 3 19 پرورش زنبور عسل 135
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 دوره  برگزاري محل تاریخ شروع پایانیخ تار جنسیت

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/03 1399/08/11 آقا 300 10 30 پرورش زنبور عسل 136

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/22 1399/06/25 مختلط 30 2 15 مدیریت آبهاي مرزي 137

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/09/11 1399/09/20 مختلط 290 10 29 تولید سبزي و صیفی در گلخانه 138

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/03/24 1399/03/25 مختلط 54 2 27 اطفاي حریق در مراتع 139

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/15 1399/07/17 مختلط 0 3 0 تهیه بستر بذر و روش هاي نوین  کاشت گندم 140

141 
مدیریت داشت ( آبیاري، تغذیه، علف هاي هرز، آفات و بیماري ها ) 

 در مزارع جو
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/09/12 1399/09/13 مختلط 90 3 30

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/19 1399/07/20 مختلط 90 3 30 نوین  کاشت گندمتهیه بستر بذر و روش هاي  142

143 
ك و تغذیه قبل بذر مال کردن، آزمون خاتغذیه گیاهی گندم شامل 

 از کاشت، کودپاشی سرك و محلول پاشی
 آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و  1399/09/22 1399/09/23 مختلط 60 2 30

144 
شناسایی انواع بذرکارهاي کشت مستقیم، نحوه بکارگیري و 

 کالیبراسیون آنها
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/22 1399/07/23 مختلط 0 2 0

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/14 1399/08/15 مختلط 0 3 0 آماده سازي، تهیه بستر و کاشت کلزا 145

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/22 1399/07/24 مختلط 51 3 17 تهیه بستر بذر و روش هاي نوین  کاشت گندم 146

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/22 1399/07/24 مختلط 66 2 33 آماده سازي بستر و کشت جو 147

 عی گلستانکشاورزي و منابع طبی مرکز تحقیقات و آموزش 1399/06/05 1399/06/11 مختلط 0 2 0 آماده سازي بستر و کشت جو 148

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/28 1399/07/30 مختلط 78 3 26 تهیه بستر بذر و روش هاي نوین  کاشت گندم 149

 طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع  1399/07/23 1399/07/26 مختلط 66 3 22 پرواربندي گوسفند 150

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/30 1399/07/07 آقا 300 10 30 تولید سبزي و صیفی در گلخانه 151

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/11/15 1399/11/16 آقا 46 2 23 تولید و پرورش گل هاي آپارتمانی 152

 تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز  1399/10/01 1399/10/11 مختلط 290 10 29 پرورش مرغ بومی 153

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/10/20 1399/10/21 مختلط 72 3 24 زاي گندمشناسایی و کنترل عوامل خسارت 154

155 
رز، آفات و بیماري ها ) ي، تغذیه، علف هاي همدیریت داشت ( آبیار

 در مزارع جو
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/09/03 1399/09/04 مختلط 0 3 0

 بیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع ط 1399/08/07 1399/08/08 مختلط 0 3 0 زاي کلزامدیریت تلفیقی کنترل عوامل خسارت 156

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/07 1399/07/08 مختلط 0 3 0 زاي گندمشناسایی و کنترل عوامل خسارت 157

 بیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع ط 1399/06/24 1399/06/25 مختلط 0 3 0 زاي کلزامدیریت تلفیقی کنترل عوامل خسارت 158

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/01 1399/06/10 آقا 340 10 34 تولید و پرورش گیاهان دارویی 159

 و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي  1399/12/11 1399/12/13 مختلط 38 2 19 بازآموزي صالحیت فنی مدیران کنترل کیفیت محصوالت کشاورزي 160

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/08 1399/07/10 مختلط 48 3 16 نوین  کاشت گندمتهیه بستر بذر و روش هاي  161

 بع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منا 1399/08/02 1399/08/07 مختلط 60 3 20 تولید محصوالت سالم گلخانه اي 162

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/08 1399/06/11 مختلط 60 2 30 آماده سازي بستر و کشت جو 163
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 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/09/04 1399/09/13 آقا 140 10 14 پرورش زنبور عسل 164

165 
کشت مستقیم، نحوه بکارگیري و ع بذرکارهاي شناسایی انوا

 کالیبراسیون آنها
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/21 1399/07/22 مختلط 0 2 0

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/12/02 1399/12/04 آقا 60 3 20 پرورش زنبور عسل 166

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/23 1399/07/28 آقا 340 10 34 ورش گیاهان داروییو پر تولید 167

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/05 1399/07/10 آقا 66 3 22 پرواربندي گوسفند 168

 آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و  1399/07/21 1399/08/01 آقا 300 10 30 پرورش زنبور عسل 169

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/11/01 1399/11/09 مختلط 250 10 25 کشت و پرورش قارچ خوراکی 170

171 
دانش بومی و روشهاي سنتی مشارکت در حفظ و احیاي منابع 

 طبیعی
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/12/05 1399/12/06 لطمخت 16 2 8

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/20 1399/08/21 مختلط 50 2 25 طرح مرتعداري چندمنظوره 172

 آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانو  حقیقاتمرکز ت 1399/04/14 1399/04/15 مختلط 48 2 24 اطفاي حریق در مراتع 173

174 
مدیریت داشت ( آبیاري، تغذیه، علف هاي هرز، آفات و بیماري ها ) 

 در مزارع جو
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/09/10 1399/09/11 مختلط 75 3 25

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/15 1399/07/16 مختلط 72 3 24 تهیه بستر بذر و روش هاي نوین  کاشت گندم 175

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/10 1399/07/20 مختلط 170 10 17 پرورش مرغ بومی 176

 ت و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانیقاتحقمرکز  1399/11/04 1399/11/05 مختلط 99 3 33 پرورش زنبور عسل 177

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/22 1399/07/23 مختلط 50 2 25 آماده سازي بستر و کشت جو 178

 طبیعی گلستانو منابع کشاورزي مرکز تحقیقات و آموزش  1399/07/16 1399/07/20 آقا 140 10 14 تولید سبزي و صیفی در گلخانه 179

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/03 1399/08/07 آقا 66 3 22 پرواربندي گوسفند 180

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/04/18 1399/04/19 مختلط 52 2 26 اطفاي حریق در مراتع 181

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/05 1399/07/07 مختلط 0 3 0 ین  کاشت گندمو روش هاي نو تهیه بستر بذر 182

 گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی  1399/06/23 1399/06/24 آقا 0 3 0 سازي مصرف انرژي در واحدهاي مرغداريبهینه 183

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/02 1399/07/03 آقا 350 10 35 قارچ خوراکیکشت و پرورش  184

185 
راه هاي پیشگیري و کنترل بیماري هاي مشترك انسان و 

 کنگو، شاربن، مشمشه -دام(بروسلوز، سل، هاري، تب کریمه
 طبیعی گلستان زش کشاورزي و منابعمرکز تحقیقات و آمو 1399/06/01 1399/06/02 آقا 62 2 31

186 
مدیریت داشت ( آبیاري، تغذیه، علف هاي هرز، آفات و بیماري ها ) 

 در مزارع جو
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/09/15 1399/09/16 مختلط 39 3 13

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/04 1399/06/05 مختلط 0 2 0 بستر و کشت جوآماده سازي  187

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/15 1399/06/16 مختلط 0 3 0 آماده سازي، تهیه بستر و کاشت کلزا 188

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/02 1399/07/03 مختلط 0 3 0 نوین  کاشت گندمتهیه بستر بذر و روش هاي  189



 عنوان دوره ردیف
  تعداد 

 شرکت کننده
مدت 
 دوره

نفر / 
 روز

 دوره  برگزاري محل تاریخ شروع پایانیخ تار جنسیت

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/10/23 1399/10/24 آقا 40 2 20 سیستم آبیاري تیپ 190

191 
آفات و بیماري ها ) مدیریت داشت ( آبیاري، تغذیه، علف هاي هرز، 

 در مزارع جو
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/10/01 1399/10/02 مختلط 0 3 0

192 
تغذیه گیاهی گندم شامل بذر مال کردن، آزمون خاك و تغذیه قبل 

 از کاشت، کودپاشی سرك و محلول پاشی
 تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز  1399/07/14 1399/07/15 مختلط 0 2 0

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/28 1399/07/30 مختلط 2 2 1 و کشت جوزي بستر آماده سا 193

 تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز  1399/07/21 1399/07/22 مختلط 33 3 11 تهیه بستر بذر و روش هاي نوین  کاشت گندم 194

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/11 1399/06/12 مختلط 0 3 0 تر و کاشت کلزاآماده سازي، تهیه بس 195

 تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز  1399/06/31 1399/07/01 مختلط 0 3 0 تهیه بستر بذر و روش هاي نوین  کاشت گندم 196

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/10/06 1399/10/16 آقا 200 10 20 پرورش زنبور عسل 197

198 
مدیریت داشت ( آبیاري، تغذیه، علف هاي هرز، آفات و بیماري ها ) 

 در مزارع جو
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/09/29 1399/09/30 مختلط 0 3 0

199 
ل بذر مال کردن، آزمون خاك و تغذیه قبل ی گندم شامتغذیه گیاه

 از کاشت، کودپاشی سرك و محلول پاشی
 گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی  1399/07/12 1399/07/13 مختلط 0 2 0

 بع طبیعی گلستانوزش کشاورزي و منامرکز تحقیقات و آم 1399/06/18 1399/06/20 مختلط 9 3 3 آماده سازي، تهیه بستر و کاشت کلزا 200

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/04 1399/06/09 مختلط 200 10 20 پرورش مرغ بومی 201

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/12 1399/07/16 آقا 66 3 22 پرواربندي گوسفند 202

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/27 1399/07/28 مختلط 56 2 28 زي بستر و کشت جوه ساآماد 203

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/08 1399/07/15 آقا 300 10 30 تولید سبزي و صیفی در گلخانه 204

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/11/18 1399/11/19 مختلط 48 2 24 پرورش قارچ خوراکی دکمه اي 205

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/14 1399/08/15 مختلط 42 2 21 تربیت آبخیزیار در اجراي پروژه پخش سیالب 206

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/03 1399/08/07 آقا 0 3 0 پرواربندي گوسفند 207

 تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز  1399/04/16 1399/04/17 مختلط 48 2 24 اطفاي حریق در مراتع 208

 یقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانتحق مرکز 1399/07/08 1399/07/09 مختلط 39 3 13 آماده سازي، تهیه بستر و کاشت کلزا 209

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/15 1399/08/17 مختلط 22 2 11 هاي کشت گندم آبی بدون شخماصول کشاورزي حفاظتی  و روش 210

 آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان قیقات ومرکز تح 1399/08/19 1399/08/20 مختلط 0 2 0 آبیاري و تغذیه کلزا 211

 تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز  1399/10/17 1399/10/27 آقا 210 10 21 کشت و پرورش قارچ خوراکی 212

 بع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منا 1399/06/03 1399/06/04 مختلط 0 2 0 آماده سازي بستر و کشت جو 213

 آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و  1399/08/19 1399/08/20 مختلط 0 3 0 زاي گندمشناسایی و کنترل عوامل خسارت 214

 یعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طب 1399/06/15 1399/06/17 مختلط 30 3 10 آماده سازي، تهیه بستر و کاشت کلزا 215

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/11/14 1399/11/15 مختلط 60 2 30 روش هاي نوین آبیاري و راهکارهاي ارتقاي بهره وري آب آبیاري 216



 عنوان دوره ردیف
  تعداد 

 شرکت کننده
مدت 
 دوره

نفر / 
 روز

 دوره  برگزاري محل تاریخ شروع پایانیخ تار جنسیت

217 
کشت و پرورش گیاهان دارویی بذري: سیاهدانه، تخم شربتی، 

 ز، گشنیزکدوتخم کاغذي،رازیانه،زیره سیاه،زیره سب
 طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع  1399/11/15 1399/11/16 آقا 58 2 29

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/09/08 1399/09/10 مختلط 60 2 30 پرورش قارچ خوراکی دکمه اي 218

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/03 1399/08/07 آقا 0 3 0 پرواربندي گوسفند 219

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/08 1399/07/10 آقا 44 2 22 حفاظت خاك در فرسایش آبیروش هاي  220

221 
دانش بومی و روشهاي سنتی مشارکت در حفظ و احیاي منابع 

 طبیعی
 گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی  1399/10/21 1399/10/22 مختلط 34 2 17

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/10/24 1399/10/25 مختلط 40 2 20 مدیریت  منابع جنگلی 222

223 
کشت و پرورش گیاهان دارویی بذري: سیاهدانه، تخم شربتی، 

 زیانه،زیره سیاه،زیره سبز، گشنیزکدوتخم کاغذي،را
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/11/05 1399/11/06 مختلط 22 2 11

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/01 1399/07/03 مختلط 0 3 0 تهیه بستر بذر و روش هاي نوین  کاشت گندم 224

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/26 1399/07/28 مختلط 0 3 0 ر بذر و روش هاي نوین  کاشت گندمبست تهیه 225

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/01 1399/07/03 مختلط 0 2 0 آماده سازي بستر و کشت جو 226

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/15 1399/08/17 مختلط 154 7 22 ي کشاورزيرانندگی ماشین ها تعمیر و نگهداري و 227

228 
راه هاي پیشگیري و کنترل بیماري هاي مشترك انسان و 

 کنگو، شاربن، مشمشه -دام(بروسلوز، سل، هاري، تب کریمه
 منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و  1399/03/17 1399/03/18 مختلط 64 2 32

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/05 1399/08/06 مختلط 0 3 0 زاي کلزامدیریت تلفیقی کنترل عوامل خسارت 229

 کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش  1399/08/17 1399/08/18 مختلط 0 3 0 زاي گندمشناسایی و کنترل عوامل خسارت 230

231 
دانش بومی و روشهاي سنتی مشارکت در حفظ و احیاي منابع 

 طبیعی
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/11/05 1399/11/06 مختلط 20 2 10

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/12 1399/06/13 مختلط 22 2 11 بهره برداري از محصوالت  فرعی جنگلی 232

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/08 1399/07/10 مختلط 0 3 0 تهیه بستر بذر و روش هاي نوین  کاشت گندم 233

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/10 1399/06/12 مختلط 0 3 0 آماده سازي، تهیه بستر و کاشت کلزا 234

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/04/08 1399/04/14 آقا 160 10 16 پرورش زنبور عسل 235

 منابع طبیعی گلستان آموزش کشاورزي ومرکز تحقیقات و  1399/05/12 1399/05/18 آقا 160 10 16 تولید و پرورش گیاهان دارویی 236

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/02 1399/08/06 آقا 290 10 29 پرورش مرغ بومی 237

 کشاورزي و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش  1399/10/21 1399/11/02 آقا 270 10 27 پرورش زنبور عسل 238

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/27 1399/08/28 مختلط 28 2 14 و تغذیه کلزا اريآبی 239

240 
مدیریت داشت ( آبیاري، تغذیه، علف هاي هرز، آفات و بیماري ها ) 

 در مزارع جو
 ی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیع 1399/09/01 1399/09/02 مختلط 0 3 0

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/05 1399/07/06 مختلط 0 3 0 زاي گندمشناسایی و کنترل عوامل خسارت 241

 رزي و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاو 1399/12/06 1399/12/10 مختلط 56 2 28 بازآموزي صالحیت فنی مدیران کنترل کیفیت محصوالت کشاورزي 242



 عنوان دوره ردیف
  تعداد 

 شرکت کننده
مدت 
 دوره

نفر / 
 روز

 دوره  برگزاري محل تاریخ شروع پایانیخ تار جنسیت

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/19 1399/07/21 مختلط 2 2 1 آماده سازي بستر و کشت جو 243

244 
شناسایی انواع بذرکارهاي کشت مستقیم، نحوه بکارگیري و 

 کالیبراسیون آنها
 زش کشاورزي و منابع طبیعی گلستانقات و آمومرکز تحقی 1399/07/19 1399/07/20 مختلط 0 2 0

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/05/21 1399/05/31 آقا 250 10 25 تولید و پرورش گیاهان دارویی 245

 منابع طبیعی گلستان آموزش کشاورزي ومرکز تحقیقات و  1399/07/05 1399/07/07 مختلط 45 3 15 نوین  کاشت گندمتهیه بستر بذر و روش هاي  246

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/11/14 1399/11/23 آقا 230 10 23 تولید و پرورش گیاهان دارویی 247

 زي و منابع طبیعی گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاور 1399/08/11 1399/08/12 مختلط 46 2 23 درختان گردوآبخیزیار بیولوژیک کاشت  248

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/04/08 1399/04/14 آقا 170 10 17 پرورش زنبور عسل 249

 طبیعی گلستان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع 1399/09/23 1399/09/25 مختلط 56 2 28 باغات میوهپایه ها و ارقام مقاوم به سرمازدگی در  250

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/05 1399/07/06 مختلط 90 3 30 آماده سازي، تهیه بستر و کاشت کلزا 251

 تاناورزي و منابع طبیعی گلسمرکز تحقیقات و آموزش کش 1399/08/12 1399/08/14 مختلط 60 2 30 هاي کشت گندم آبی بدون شخمروشاصول کشاورزي حفاظتی  و  252

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/17 1399/08/18 مختلط 0 2 0 آبیاري و تغذیه کلزا 253

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/01 1399/06/02 مختلط 2 2 1 آماده سازي بستر و کشت جو 254

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/08/10 1399/08/11 مختلط 0 3 0 اده سازي، تهیه بستر و کاشت کلزامآ 255

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/10 1399/06/12 مختلط 0 3 0 آماده سازي، تهیه بستر و کاشت کلزا 256

257 
یر عوامل خسارتزاي گندم در شرایط اي هرز و سامدیریت علفه

 کشاورزي حفاظتی و خاکورزي متداول
 گلستانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی  1399/10/15 1399/10/16 مختلط 22 2 11

258 
تغذیه گیاهی گندم شامل بذر مال کردن، آزمون خاك و تغذیه قبل 

 یاز کاشت، کودپاشی سرك و محلول پاش
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/09/20 1399/09/21 مختلط 48 2 24

259 
شناسایی انواع بذرکارهاي کشت مستقیم، نحوه بکارگیري و 

 کالیبراسیون آنها
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/20 1399/07/21 مختلط 0 2 0

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/10/15 1399/10/26 مختلط 190 10 19 ش قارچ خوراکیپرور کشت و 260

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/06/22 1399/06/23 مختلط 0 3 0 زاي کلزاخسارتمدیریت تلفیقی کنترل عوامل  261

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/11/18 1399/11/20 مختلط 69 3 23 باغ میوهاحداث و احیاي  262

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 1399/07/19 1399/07/21 مختلط 48 3 16 گندمتهیه بستر بذر و روش هاي نوین  کاشت  263

          20377  1043  4295  جمع کل 
  

  
  
  
  



  1399استان گلستان در سال  آموزش کارکنانعملکرد

 دوره عنوان کالس کد ردیف
 تعداد کالس پایان تاریخ کالس شروع تاریخ

 فراگیران
  مدت

 نفر  روز )ساعت(
 نفرروز ساعت

 سال  ماه روز سال ماه روز
1 B120-50964-99-14555/01/60 22 176 1 8 22 1399 3 10 1399 3 10  )سازمان يمنو( آموزش فرآیند مدیریت افزار نرم با کار 
2 B120-55465-99-14602/01/1 106 212 2 4 53 1399 11 5 1399 11 5 اي حرفه اخالق 
3 B13-36235-98-05/12637/02/10 63 378 3 18 21 1399 7 7 1399 7 5 گلخانه و مزرعه در آماري هاي طرح از استفاده 

4 B13-40540-98-05/12639/02/10 و داشت ، کاشت با آشنایی و باقال کشت اهمیت 
 72 324 4 18 18 1399 10 3 1399 10 1 باقال برداشت

5 B13-40586-98-01/12741/02/40 180 864 5 24 36 1399 7 16 1399 7 13 (مقدماتی) خاکشناسی در دور از سنجش 
6 B13-40608-98-06/12592/02/40 120 480 6 24 20 1399 7 30 1399 7 27 اداري مقررات و قوانین با آشنایی 
7 B13-40659-98-01/13271/02/10 91 312 7 24 13 1399 12 5 1399 12 2 گلخانه محصوالت در بیماریها و آفات مدیریت 

8 B13-43299-98-01/13804/02/70 بحرانی نقاط کنترل و خطر تحلیل و تجزیه( HACCP ) 
 168 336 8 16 21 1399 11 8 1399 11 6 کشاورزي هاي فرآورده صنایع در

9 B13-43304-98-01/13798/02/20 72 128 9 16 8 1399 9 27 1399 9 25 گوشتی مادر مرغ دهی خوراك و تغذیه مدیریت 
10 B13-43305-98-01/13805/02/20 80 144 10 18 8 1399 9 24 1399 9 22 شیري گاو حرکتی اندامهاي از محافظت اصول 
11 B13-48099-99-01/0844/02/1900 253 414 11 18 23 1399 6 6 1399 6 4 عملکرد ارزیابی و بازرسی ، نظارت 

12 B13-48103-98-07/0576/02/1300 مدیریت و کشاورزي بخش در تعرفه نظام با آشنایی 
 276 184 12 8 23 1399 10 18 1399 10 18 کشاورزي بیمه

13 B13-48104-99-07/3770/02/1300 بخش در وري بهره افزایش قانون کردن ییاتعمل نحوه 
 247 114 13 6 19 1399 11 29 1399 11 29 کشاورزي

14 B13-48106-98-07/4845/02/1300 560 320 14 8 40 1399 8 29 1399 8 29 کشاورزي بخش در وري بهره قانون با آشنایی 
15 B13-48110-99-07/7623/02/1300 330 176 15 8 22 1399 8 29 1399 8 29 مدیران ویژه حقوقی مسائل حل روشهاي و حقوقی مبانی 
16 B13-48112-99-06/8356/02/1010 928 696 16 12 58 1399 12 28 1399 12 2 سبز مدیریت 
17 B13-48113-99-01/0425/02/1700 442 416 17 16 26 1399 7 14 1399 7 12 موثر ارتباطی مهارتهاي 
18 B13-48121-99-01/6066/02/1001 252 112 18 8 14 1399 8 6 1399 8 6 دارویی گیاهان تولید زنجیره 
19 B13-48122-99-06/0003/00/5600 760 1360 19 34 40 1399 8 29 1399 8 24 اداري مکاتبات و دفتري امور 
20 B13-48126-99-07/2229/02/1300 800 960 20 24 40 1399 8 8 1399 8 5 آن مراحل سیر و اداري تخلفات به رسیدگی نظام 
21 B13-48178-99-01/4239/02/1003 231 176 21 16 11 1399 9 10 1399 9 8 عمومی روابط در دانش مدیریت 
22 B13-48184-99-01/0058/01/1900 506 552 22 24 23 1399 12 14 1399 12 11 تجهیزات و آالت ماشین ,اموال حسابداري 

23 B13-48189-99-01/0078/01/1900 و حقوق با مرتبط مالی قوانین و مقررات با آشنایی 
 529 552 23 24 23 1399 11 8 1399 11 5 پرسنلی مزایاي

24 B13-48221-99-01/2043/01/1400 ارزیابی و فشار تحت آبیاري هاي سیستم از وري بهره 
 384 576 24 36 16 1399 11 9 1399 11 4 آنها

25 B13-48228-99-01/11836/02/90 نوین سامانه و ها شبکه اجتماعی اقتصادي بخشی رثا 
 400 96 25 6 16 1399 11 15 1399 11 15 آبیاري



 دوره عنوان کالس کد ردیف
 تعداد کالس پایان تاریخ کالس شروع تاریخ

 فراگیران
  مدت

 نفر  روز )ساعت(
 نفرروز ساعت

 سال  ماه روز سال ماه روز

26 B13-48245-99-01/1427/01/1500 هاي پروژه و ها موافقتنامه تنظیم نحوه با آشنایی 
 364 336 26 24 14 1399 11 21 1399 11 18 مطالعاتی

27 B13-48249-99-01/3351/01/1004 378 504 27 36 14 1399 10 25 1399 10 20 کشاورزي بخش در توجیهی طرحهاي تهیه 
28 B13-48254-99-07/9669/02/1004 504 432 28 24 18 1399 11 30 1399 11 27 آن در بیمه نقش و کشاورزي بخش در ریسک مدیریت 
29 B13-48274-99-01/13411/02/70 493 136 29 8 17 1399 9 10 1399 9 10 کشور اراضی پنجره سامانه آموزش 
30 B13-49038-99-01/12327/02/70 600 360 30 18 20 1399 9 19 1399 9 17 باغها و زراعی اراضی کاربري حفظ فرهنگ ترویج 
31 B13-49040-99-01/0005/01/1100 496 576 31 36 16 1399 12 6 1399 12 2 زیستی وکودهاي کشاورزي کودهاي بهینه مصرف 

32 B13-49045-99-01/0005/02/6800 در خشکسالی و خشکی خطرات با مقابله راهکارهاي 
 864 648 32 24 27 1399 10 25 1399 10 22 زراعت بخش

33 B13-49050-99-02/2813/01/1001 429 468 33 36 13 1399 8 15 1399 8 3 برنج در گیاهی تغذیه بهبود و خاك حاصلخیزي 
34 B13-49051-99-01/8299/02/1004 714 252 34 12 21 1399 10 25 1399 10 24 کشاورزي بورس بازار با آشنایی 
35 B13-49052-99-01/8768/02/1004 805 368 35 16 23 1399 11 1 1399 10 29 بازار تنظیم استراتژیهاي 

36 B13-49053-99-05/10590/02/1009 ایران در کشاورزي وکار کسب هاي خوشه با آشنایی 
 864 432 36 18 24 1399 10 22 1399 10 20 عملی وتجارب ا،دستاورده

37 B13-49060-99-01/0061/01/1000 962 624 37 24 26 1399 11 16 1399 11 13 معطر و دارویی گیاهان هرز علفهاي کنترل و شناخت 
38 B13-49064-99-01/0278/02/1200 874 552 38 24 23 1399 10 18 1399 10 15 کشور مجاز سموم با آشنایی 
39 B13-49073-99-01/12773/02/120 702 108 39 6 18 1399 11 27 1399 11 27 غذایی مواد ایمنی استانداردهاي تقویت 
40 B13-49082-99-01/0100/01/1000 840 504 40 24 21 1399 10 16 1399 10 13 انجیر و انار درختان بیماریهاي و آفات 
41 B13-49084-99-01/0108/01/1000 902 792 41 36 22 1399 8 22 1399 8 17 کیوي و مرکبات بیماریهاي و آفات 
42 B13-50053-99-14344/02/70 28686 5464 42 8 683 1399 11 10 1399 11 3 کار محیط در سبز مدیریت با آشنایی 

43 B13-50082-99-14440/01/50 پیشگیري،) پیشگیري هاي راه و پدید نو بیماریهاي 
 24854 3468 43 6 578 1399 6 31 1399 6 6 ((ویروس کرونا) 19-کووید کنترل و تمراقب

44 B13-50244-99-01/10535/02/1003 1276 464 44 16 29 1399 6 31 1399 6 4 ( اي حرفه و علمی اخالق ) 2 اسالمی معارف با آشنایی 
45 B13-50264-99-14619/02/40 36360 16160 45 20 808 1399 6 20 1399 6 17 (المسا در زیست محیط) قرآن موضوعی تفسیر 

46 B13-50288-99-14557/01/60 اطالعات ورود) آموزش فرآیند مدیریت افزار نرم با کار 
 1012 176 46 8 22 1399 6 1 1399 6 1 (پایه

47 B13-50316-99-01/2886/02/1010 1034 176 47 8 22 1399 6 2 1399 6 2 (4)کشاورزي هاي نهاده توزیع هوشمند سیستم 
48 B13-50630-99-14300/02/40 2112 1408 48 32 44 1399 7 6 1399 6 30 عملکرد مدیریت نظام استقرار 

49 B13-50650-99-05/13211/02/70 در اراضی امور با مرتبط مقررات و قوانین با آشنایی 
 637 468 49 36 13 1399 11 25 1399 11 18 نظارت حوزه

50 B13-50651-99-01/10281/02/1005 کمباین ) برداشت ماشینهاي تنظیم و کارکرد نحوه 
 500 180 50 18 10 1399 10 25 1399 10 23 ( برنج برداشت کمباین /غالت

51 B13-50664-99-01/9943/02/1010 663 104 51 8 13 1399 10 11 1399 10 11 کشاورزي هواشناسی 



 دوره عنوان کالس کد ردیف
 تعداد کالس پایان تاریخ کالس شروع تاریخ

 فراگیران
  مدت

 نفر  روز )ساعت(
 نفرروز ساعت

 سال  ماه روز سال ماه روز
52 B13-50695-99-07/0539/02/1300 2600 400 52 8 50 1399 8 7 1399 8 7 نوین مدیریت 
53 B13-50709-99-05/5082/02/1003 27295 3090 53 6 515 1399 9 6 1399 8 6 گفتار حفاظت و تلفنی تخلیه 
54 B13-50787-99-01/9528/02/1001 540 120 54 12 10 1399 11 12 1399 11 11 آن تنظیمات و غالت کمباین 
55 B13-50795-99-05/11336/02/40 34980 15264 55 24 636 1399 11 10 1399 11 4 ساختمان ملی مقررات در غیرعامل پدافند با آشنایی 
56 B13-50800-99-01/9607/02/1003 952 306 56 18 17 1399 11 16 1399 11 14 بیوتروریسم مبانی با آشنایی 
57 B13-50804-99-01/10205/02/1010 1482 624 57 24 26 1399 11 8 1399 11 5 حراستی هاي فعالیت سازي دمستن فنون و اصول 
58 B13-50807-99-01/5955/02/1009 406 168 58 24 7 1399 10 4 1399 10 1 کشاورزي ترویج در آن جایگاه و خصوصی بخش 
59 B13-50808-99-05/10820/02/1003 1003 306 59 18 17 1399 11 9 1399 11 7 اداري تشکیالت با آشنایی 
60 B13-50894-99-14602/01/1 2880 192 60 4 48 1399 6 23 1399 6 23 اي حرفه اخالق 
61 B13-51156-99-01/0003/01/3200 793 390 61 30 13 1399 9 12 1399 9 8 (1) عمومی روابط اصول 
62 B13-51205-99-01/8644/02/1002 1116 324 62 18 18 1399 11 6 1399 11 4 طیور و دام تاسیسات و ساختمان طراحی اصول 
63 B13-51206-99-02/2462/01/3000 1134 432 63 24 18 1399 11 9 1399 11 6 ابریشم کرم تولیدات کردن اقتصادي روشهاي 
64 B13-51207-99-02/2821/01/1001 896 420 64 30 14 1399 9 19 1399 9 15 حبوبات مزرعه مدیریت مبانی 

65 B13-51332-99-06/8817/02/1400 کتابخانه سامانه طریق از علمی منابع به دسترسی 
 910 112 65 8 14 1399 9 22 1399 9 22 گیگا دیجیتالی

66 B13-53030-99-01/11727/02/40 44748 4068 66 6 678 1399 11 10 1399 11 3 شهروندي حقوق منشور 
67 B13-54548-99-01/0037/01/1400 1206 540 67 30 18 1399 8 1 1399 7 27 شناسی جلبک مبانی 
68 B13-54549-99-01/0062/01/3300 1156 612 68 36 17 1399 9 27 1399 9 22 دریایی ماهیان پرورش و تکثیر 
69 B13-54550-99-01/0027/01/3300 1035 540 69 36 15 1399 8 22 1399 8 17 اکولوژیک هاي داده تحلیل و تجزیه و کاربرد 
70 B13-54610-99-01/0052/01/3300 1260 432 70 24 18 1399 9 13 1399 9 10 آبی گرم ماهیان تغذیه مدیریت 
71 B13-54836-99-02/8954/02/1008 10153 858 71 6 143 1399 11 16 1399 11 16 اداري روانشناسی 
72 B13-55023-99-01/10535/02/1003 1296 288 72 16 18 1399 11 20 1399 11 20 ( اي فهحر و علمی اخالق ) 2 اسالمی معارف با آشنایی 
73 B13-55207-99-02/2821/01/1001 876 360 73 30 12 1399 3 21 1399 3 17 حبوبات مزرعه مدیریت مبانی 
74 B13-55210-99-06/12592/02/40 2960 960 74 24 40 1399 3 13 1399 3 10 اداري مقررات و قوانین با آشنایی 
75 B13-55243-99-05/4695/02/1008 9000 1440 75 12 120 1399 11 9 1399 11 8 فرزندان ازدواج و مادران 
76 B13-55284-99-14773/02/40 56316 26676 76 36 741 1399 12 20 1399 12 16 8جلد نمونه تفسیر 
77 B13-55287-99-01/13297/02/70 19019 2964 77 12 247 1399 10 30 1399 10 29 زمین با مرتبط قوانین 
78 B13-55292-99-01/13291/02/10 19110 19110 78 78 245 1399 12 17 1399 12 2 باغبانی 
79 B13-55293-99-01/13295/02/10 18802 17136 79 72 238 1399 8 13 1399 8 1 زراعت 
80 B13-55294-99-01/13292/02/10 19840 17856 80 72 248 1399 9 17 1399 9 1 نباتات حفظ 
81 B13-55295-99-01/13296/02/100 19926 14760 81 60 246 1399 9 11 1399 9 1 مکانیزاسیون 
82 B13-55296-99-01/13290/02/60 20500 6000 82 24 250 1399 12 20 1399 12 16 کشاورزي آموزش و ترویج 



 دوره عنوان کالس کد ردیف
 تعداد کالس پایان تاریخ کالس شروع تاریخ

 فراگیران
  مدت

 نفر  روز )ساعت(
 نفرروز ساعت

 سال  ماه روز سال ماه روز
83 B13-55297-99-01/13294/02/20 20501 19266 83 78 247 1399 11 4 1399 10 18 دامپروري 
84 B13-55299-99-01/13293/02/90 20664 8856 84 36 246 1399 10 18 1399 10 13 حاصلخیزي و تغذیه خاکشناسی 
85 B13-55301-99-01/14002/02/90 20910 11808 85 48 246 1399 11 9 1399 11 1 خاك و آب مهارت 
86 B20-55244-99-06/10761/02/1003 15910 2220 86 12 185 1399 11 2 1399 11 1 خانواده در موثر اطاتارتب با آشنایی 

 36796 224116 3741 1940 8774 کل جمع
 
  

  1399مهارت در سال  سنجش هاي آزمون
  

 نفر تعداد مهارتی رشته برگزاري زمان سال ردیف
 153  کاري جنگل و تولیدنهال بهار 1399 1
 163  کاري جنگل و تولیدنهال تابستان 1399 2
 133  کاري جنگل و تولیدنهال پاییز 1399 3
 152  کاري جنگل و تولیدنهال زمستان 1399 4

 601 کل(نفر) جمع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  1399طرح ها و پروژه هاي مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گلستان در سال 

یف
رد

 

  وضعیت نوع شماره مصوب طرح عنوان
 نام خانوادگیو  نام تاریخ پایان تاریخ شروع سطح

بخش 
ملی/  تحقیقاتی

 استانی
خاص/ 
 غیرخاص

مستقل/ 
 مشترك

 سال ماه روز سال ماه روز
مجري 
 مسئول

 /مجري
 همکاران

1 
پهنه بندي خصوصیات و کالس هاي خاك در اراضی دشت سیستان با 
استفاده از روش هاي جنگل تصادفی، رگرسیون خطی تعمیم یافته و 

 تصمیم گیري درختی
    1398 12 1 1395 1 1 مستقل خاص استانی  معوقه   پروژه 4-66-10-95112

محمدرضا 
 پهلوان راد

 خاك و آب

2 
تعیین نیازهاي رویشی براي زعفران در استان هاي فارس، خراسان 

 رضوي، خراسان جنوبی و مرکزي
01-10-10-059-09452-

 پروژه 961503
 خاتمه 

 یافته
 1399 9 1 1396 7 1 مستقل غیرخاص ملی

زین  علی
الدینی 
 میمند

محمدرضا 
 پهلوان راد

 خاك و آب

هاي فیزیکی و هیدرولیکی خاکهاي تشکیل بانک اطالعات ملی ویژگی 3
 کشور

 پروژه 034-10-1051-016-960456
در   

دست 
  اجرا

 1400 3 1 1396 3 1 مستقل غیرخاص ملی
ناصر 
 دواتگر

محمدرضا 
 پهلوان راد

 خاك و آب

4 
اورزي اطراف شهرهاي مرکزي استان اربري اراضی کشپایش تغییرات ک

هاي کشور با استفاده از تکنیک هاي سنجش از دور و سامانه اطالعات 
 1395تا  1334جغرافیایی در بازه زمانی سال هاي 

 پروژه 0-10-10-018-980539
در   

دست 
 اجرا

 1400 2 1 1398 1 1 مستقل غیرخاص ملی
    زهرا

 محمد
 اسماعیل

محمدرضا 
 ،هلوان رادپ

 خاك و آب

 پروژه 971132-075-10-10-0 اسائی وضعیت آلودگی خاك به عناصر سنگین در اراضی با ریسک باالشن 5
در   

دست 
  اجرا

 1400 9 1 1397 3 1 مستقل غیرخاص ملی
    حامد
 رضائی

محمدرضا 
پهلوان راد، 

 علیرضاتوسلی 
 خاك و آب

حدهاي ظرفیت زراعی و نقطه یین بهترین تابع انتقالی براي برآورد تع 6
 اي و ملیم در مقیاس ناحیهپژمردگی دائ

 پروژه 034-10-1051-032-960975
در   

دست 
 اجرا

 1400 11 1 1396 11 1 مستقل غیرخاص ملی
        ناصر

 دواتگر

محمدرضا 
پهلوان راد، 
محمدرضا  

 … نیشابوري 

 خاك و آب

والت کشاورزي در بررسی اثرات سیالب بر کیفیت خاك و تولید محص 7
 کرمانشاه، گلستان و مازندراناستان هاي خوزستان، لرستان،

 پروژه 0-10-10-003-990216
در دست  

  اجرا
 1400 3 1 1399 3 1 مستقل غیرخاص ملی

     شهرام  
 امیدواري 

        شهرام  
 - امیدواري   

محمدرضا 
 پهلوان راد،

 خاك و آب

 شور یین آب کاربردي هلو و شلیل در کتع 8
014-14-14-016-95046-

 پروژه 980289
خاتمه 
 یافته

 1399 11 1 1398 2 1 مستقل خاص ملی
مهدي 
 اکبري

محمد 
اسماعیل 

 – کمالی
 علیرضا کیانی

 خاك و آب

برآورد تبخیر و تعرق مرجع در مناطق فاقد اطالعات هواشناسی با  9
 استفاده از سامانه هاي سنجش از دور 

014-53-10-019-98045-
 پروژه 990959

در   
دست 
  اجرا

 1402 7 1 1399 7 1 مستقل خاص ملی
شادمان  

 ویسی

محمد 
اسماعیل 

 کمالی
 خاك و آب

هنگام سازي نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی با استفاده از روش ضریب ب 10
  FAO 56گیاهی تک جزئی 

 پروژه 0-10-10-072-971038
در   

دست 
 اجرا

 1402 1 1 1397 7 1 مستقل غیرخاص ملی
نیازعلی   

ابراهیمی 
 پاك

محمد 
اسماعیل 

 کمالی
 خاك و آب



یف
رد

 

  وضعیت نوع شماره مصوب طرح عنوان
 نام خانوادگیو  نام تاریخ پایان تاریخ شروع سطح

بخش 
ملی/  تحقیقاتی

 استانی
خاص/ 
 غیرخاص

مستقل/ 
 مشترك

 سال ماه روز سال ماه روز
مجري 
 مسئول

 /مجري
 همکاران

برآورد تبخیر  تعرق استاندارد گیاهان زراعی و باغی جهت استفاده در  11
 سامانه نیاز آب 

014-10-10-036-98045-
 پروژه 981261

در دست  
  اجرا

 1401 7 1 1398 7 1 مستقل خاص ملی
فاطمه 
 کیخایی

محمد 
اسماعیل 

 کمالی
 و آبخاك 

 رآورد نیاز آبیاري استاندارد و واقعی گیاه در سامانه نیاز آب ب 12
014-10-10-037-98045-

 پروژه 981262
در دست  

 اجرا
 آرش تافته 1401 7 1 1398 7 1 مستقل خاص ملی

محمد 
اسماعیل 

 کمالی
 خاك و آب

 تعیین آب کاربردي سویا در کشور  13
014-14-14-003-95013-

 پروژه 990096
دست  رد 

 اجرا
 1400 8 1 1399 2 1 مستقل خاص ملی

فریبرز 
 عباسی

محمد 
اسماعیل 
کمالی و 

 علیرضا کیانی

 خاك و آب

 عیین آب کاربردي پرتقال و نارنگی در کشور ت 14
014-14-14-044-95046-

 پروژه 980867
در دست  

 اجرا
 1400 6 1 1398 12 1 مستقل خاص ملی

 محمد
  يمهد

نخجوانی 
 مقدم

محمد 
اعیل اسم

 لیکما
 خاك و آب

15 
تنوع کرمهاي خاکی دامنه البرز استانهاي شمالی کشور( گلستان، 

مازندران و گیالن) و بررسی الگوي پراکنشی آنها با استفاده از مدل سازي 
 زیستگاه

 پروژه 3-10-1051-024-980703
در دست 

 رجالی  1401 7 1 1398 7 1 مستقل غیرخاص ملی  اجرا

-ارزانش
-رمضانپور

 -مامیخ
 لطیف  

 خاك و آب

 پروژه 970974-071-10-10-0 ایش شیمیایی خاك هاي استان گلستان پ 16
در   

دست 
  اجرا

 سعادت 1401 4 1 1397 4 1 مستقل غیرخاص ملی
محمدحسین 

 ارزانش
 خاك و آب

هاي فیزیکی و هیدرولیکی خاکهاي تشکیل بانک اطالعات ملی ویژگی 17
 کشور

 پروژه 034-10-1051-016-960456
در دست  

 اجرا
 1400 3 1 1396 3 1 مستقل غیرخاص ملی

ناصر 
 دواتگر

محمد صالحی 
 فراهی

 خاك و آب

 پروژه پروژه ثبت حال در بررسی باقیمانده نیترات در محصوالت سبزي و صیفی 18
در دست 

  اجرا
    1401 11 1 1398 5 1 مستقل غیرخاص ملی

محمد صالحی 
 فراهی

 خاك و آب

 پروژه شماره اخذ مرحله در قی زیتونذیه تلفیدیریت تغم 19
در دست  

 اجرا
 1400 12 30 1398 7 1 مشترك خاص ملی

مجید 
 بصیرت

     مریم 
 -غزائی یان

 ربیع علیرضا
 زاده

 خاك و آب

 پروژه شماره اخذ مرحله در تغذیه کلزا 20
در دست  

 اجرا
 1401 12 30 1399 7 1 مشترك خاص ملی

فریدون 
 نورقلی پور

      مریم
 -غزائی یان

 ربیع علیرضا
 زاده

 خاك و آب

تغذیه تلفیقی کلزا در برخی از مزارع مناطق گرم و سرد کشور (پایلوت  21
 تغذیه کلزا)

 پروژه 04-10-10-057-961455
خاتمه 
 یافته

 1399 1 1 1396 7 1 مستقل خاص ملی
فریدون 

 نورقلی پور

محمد نژاد، 
محمدحسین 

 ارزانش 
 خاك و آب



یف
رد

 

  وضعیت نوع شماره مصوب طرح عنوان
 نام خانوادگیو  نام تاریخ پایان تاریخ شروع سطح

بخش 
ملی/  تحقیقاتی

 استانی
خاص/ 
 غیرخاص

مستقل/ 
 مشترك

 سال ماه روز سال ماه روز
مجري 
 مسئول

 /مجري
 همکاران

کنش کلزا به مقادیر مختلف منیزیم و تعیین نسبت مناسب ی وابررس 22
 پتاسیم به منیزیم درخاك

 پروژه 990369 -04-10-10-006
در دست 

  اجرا
 1402 7 1 1399 7 1 مشترك خاص ملی

فریدون 
 نورقلی پور

مریم سبطی 
جالل قادري 

یونس 
 محمدنژاد 

 خاك و آب

ي نموي گیاه در روش لههاي تغذیه متعادل بر اساس مرحمقایسه روش 23
 یش عملکرد برنج  خشکه کاري بر افزا

 پروژه 03-46-1004-023-980643
در دست  

 1400 7 30 1398 3 1 مشترك خاص ملی  اجرا
علیرضا 
جعفرنژاد

 ي

-مریم سبطی
مسعود 
 کاووسی

 خاك و آب

تحت   Roth Cدلسازي تغییرات کربن آلی خاك با استفاده از مدل م 24
 راضی در استان گلستانلیم تحت چند کاربري اتاثیر تغییر اق

 پروژه 3-57-1051-018-990958
در دست  

    1401 3 1 1398 3 1 مشترك خاص استانی  اجرا

 -مریم سبطی
فرهاد 
 -خرمالی

محمدرضا 
 پهلوان راد

 خاك و آب

بر صفات کمی  "آهن و روي"ررسی روش و زمان هاي کاربرد ریزمغذي ب 25
 وتی در منطقه سیستانو کیفی میوه انگور یاق

 پروژه 2-66-33-042-970354
در دست  

 اجرا
    1402 4 1 1397 10 1 مستقل غیرخاص استانی

    منصور
فاضلی رستم  

 - پور
محمدرضا 
 پهلوان راد

 خاك و آب

 پروژه 961571-135-09-09-0 کشوري-شناسایی و پایش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان  26
در دست  

 اجرا
 1401 1 1 1396 1 1 مستقل خاصغیر ملی

  حمیدرضا
 عباسی 

هوشنگ  
 -بهروان، 

محمدرضا 
 پهلوان راد

 خاك و آب

27 
عیین نیازهاي رویشی براي پنبه در استانهاي خراسان رضوي، فارس، ت

 گلستان و قم
 پروژه 014-10-10-9452-94007

 خاتمه 
 1399 6 1 1396 6 1 مستقل غیرخاص ملی  یافته

سید  
   علیرضا

 لیجالسید

قربانعلی 
مریم  -روشنی

 سبطی
 خاك و آب

هاي پژوهشی مراکز تحقیقات و آموزش ارزیابی اقتصادي فعالیت  28
 کشاورزي و منابع طبیعی : مرحله دوم  

 پروژه 0-57-30-017-970841
 خاتمه
 یافته

 1399 11 1 1397 9 1 مستقل غیرخاص ملی
نور محمد 

 آبیار

لورنس انویه 
-تکیه

نورمحمدآبیار 
شجاعت زارع 

 محمد و
 رزاقی حسین

دفتر امور 
 اقتصادي

بررسی مزیت نسبی و سودآوري محصوالت زراعی در استانهاي ایران طی  29
 1398تا  1395سالهاي 

 پروژه 020-980695--0-43
در دست 

   اجرا
 1401 1 1 1398 11 1 مستقل غیرخاص ملی

شجاعت 
 زارع 

نورمحمد 
 عطیه  -آبیار

 شیما-صفرنژاد
 و... یازرلو

دفتر امور 
 اقتصادي

تدوین برنامه بهره برداري هدفمند اقتصادي از ظرفیت هاي  30
 مراکز/موسسات تابعه سازمان تات

 پروژه 30-009-970404
خاتمه 
 1400 3 1 1397 6 1 مستقل غیرخاص ملی یافته

صفت اله 
 رحمانی

 نورمحمد آبیار
دفتر امور 
 اقتصادي



یف
رد

 

  وضعیت نوع شماره مصوب طرح عنوان
 نام خانوادگیو  نام تاریخ پایان تاریخ شروع سطح

بخش 
ملی/  تحقیقاتی

 استانی
خاص/ 
 غیرخاص

مستقل/ 
 مشترك

 سال ماه روز سال ماه روز
مجري 
 مسئول

 /مجري
 همکاران

هاي شایی برنج بر مصرف آب در روشکاري و نهاي خشکهبررسی روش 31
 مختلف آبیاري در استان گلستان

 پروژه  13-57-1404-032-980551
در دست 

 1400 3 1 1398 3 1  خاص استانی  اجرا
علیرضا 
 کیانی

محمد رضا 
 -یزدانی

 ..نورمحمدآبیار

فنی و 
دفتر  -مهندسی

 امور اقتصادي

 -ش کشاورزيبررسی و بهینه کاوي فرایندهاي صدور مجوزهاي بخ 32
 گلخانه

01-47-30-011-99032-
 پروژه 990709

خاتمه 
  یافته

 خاص ملی

   

1 6 1398 1 12 1399 
علیرضا 

 رابط

 -نورمحمدآبیار
کریم احمدي 

 صومعه و ...

دفتر امور 
 اقتصادي

 بررسی و بهینه کاوي فرایند صدور مجوزهاي طیور 33
01-43-30-010-99032-

 پروژه 990708
در دست 

 صاخ ملی  اجرا

   

1 6    1 3 1400 
سید احمد 

محدث 
 حسینی

نورمحمد آبیار 
 و ...

دفتر امور 
 اقتصادي

ارزیابی فنی و اقتصادي فرآوري بذر گندم درسامانه هاي داخلی و وارداتی  34
 به منظور بهبود فرآوري بذر کشور 

034-14-140803-063-
 پروژه 971092

خاتمه 
 1399 1 1 1397 7 1 مشترك خاص ملی  یافته

حمیدرضا 
 گازر 

محمدحسین 
-رزاقی

نورمحمد 
مهرناز  -آبیار

 مهرآور و... 

 فنی و مهندسی

 پروژه 961670-071-14-57-24 بررسی هدر رفت گندم طی مرحله برداشت در مزارع استان گلستان  35
خاتمه 
 یافته

    1398 8 1 1396 8 1 مستقل خاص استانی
محمدحسین 

 -رزاقی
 نورمحمد آبیار

 فنی و مهندسی

 عیین آب کاربردي آلو در کشورت 36
014-14-14-055-95046-

 پروژه 990951
در دست 

   اجرا
 1401 3 1 1399 10 1 مستقل خاص ملی

سالومه  
سپهري 
 صادقیان

میثم عابدین 
 محمد -پور

 رزاقی حسین
 فنی و مهندسی

 تعیین آب کاربردي آفتابگردان در کشور 37
14-71-14-056-95013-

 پروژه 990952
 دستدر 

   اجرا
 1401 3 1 1399 9 1 مستقل خاص ملی

منصور  
 معیري

میثم عابدین 
 محمد -پور

 رزاقی حسین
 فنی و مهندسی

ستخراج و ارزیابی ترکیبات بیوفنلی از پساب فراین روغنکشی ارقام ا 38
 زیتون به روش فرا غشایی 

 پروژه 2-57-14013-980286
در دست 

   اجرا
    1400 12 1 1389 6 1 مستقل غیرخاص استانی

جالل 
 -محمدزاده

 قدس علیرضا
 ولی

 فنی و مهندسی

ورزي حفاظتی براي هاي مختلف خاكمقایسه فنی و اقتصادي روش 39
 کاري بذر برنج در کشورخشکه

 پروژه 0-14-14-011-990173
در دست 

   اجرا
 1401 1 1 1399 2 1 مستقل غیرخاص ملی

احمد 
شریفی 

 مالواجردي

حمیدرضا 
صادق نژاد 

حسن م
 حیدري و

 علیرضا کیانی

 فنی و مهندسی

 ررسی و مقایسه عملکرد دو ماشین کشت نشایی ریشه پر پنبهب 40
12-57-14-056-98023-

 پروژه 981069
 خاتمه
   یافته

    1399 9 1 1398 3 1 مستقل غیرخاص استانی
حمیدرضا 
 صادق نژاد 

 فنی و مهندسی



یف
رد

 

  وضعیت نوع شماره مصوب طرح عنوان
 نام خانوادگیو  نام تاریخ پایان تاریخ شروع سطح

بخش 
ملی/  تحقیقاتی

 استانی
خاص/ 
 غیرخاص

مستقل/ 
 مشترك

 سال ماه روز سال ماه روز
مجري 
 مسئول

 /مجري
 همکاران

اري و نشاکاري برنج در کهاي گوناگون خشکهرزیابی و مقایسه روشا 41
 کشور

 پروژه 0-14-14-015-990352
در دست 

   اجرا
 1400 2 1 1399 2 1    غیرخاص ملی

الیاس 
 دهقان

حمیدرضا 
صادق نژاد 
 جعفر حبیبی

 فنی و مهندسی

 تعیین آب مصرفی سیب زمینی در کشور 42
014-14-14-043-95013-

970732 
 طرح

خاتمه 
 یافته

 1399 4 1 1397 7 1 مستقل خاص ملی
جواد 
 باغانی

علیرضا 
علی  -کیانی

قدمی 
 فیروزآبادي

 فنی و مهندسی

 تعیین آب کاربردي گوجه فرنگی در کشور 43
014-14-14-011-97043-

 طرح 980274
خاتمه 
 یافته

 1399 8 1 1398 2 1 مستقل خاص ملی
فریبرز 
 عباسی

مهدي 
 -طاهري

 علیرضا کیانی
 فنی و مهندسی

االترین بهره وري آب در ندم براي دستیابی به ببرنامه بهینه آبیاري گ 44
 شرایط کمبود آب

3-57-1453-011-970129 
تحقیقی

- 
  ترویجی

خاتمه 
 یافته

 1399 8 1 1397 8 1 مشترك خاص استانی
علیرضا 
 کیانی

ابراهیم 
 -مالعلی

 نورمحمد آبیار
 فنی و مهندسی

 تعیین آب مصرفی زیتون در کشور 45
014-14-14-008-95046-

 طرح 970124
خاتمه 
 یافته

 1399 1 1 1397 1 1 مستقل خاص ملی
نادر 

 عباسی

پریسا شاهین 
رخساراحمدي 

 یانی..کعلیرضا
 فنی و مهندسی

بررسی تاثیر تراکم بوته و آبیاري تکمیلی بر عملکرد نخود در شرایط دیم  46
 منطقه شرق استان گلستان

 طرح 2-57-15-003-980113

   
در دست 

 اجرا
 

 1401 1 1 1398 7 1 تقلسم خاص استانی
محمد 
 برزعلی

 فنی و مهندسی علیرضاکیانی

بررسی میزان عملکرد کمی و کیفی و مقدار آب مصرفی تاج خروس  47
 علوفه اي در استان گلستان

124-57-03-041-96015-
 طرح 970310

خاتمه 
 یافته

    1398 12 1 1397 3 1 مستقل خاص استانی
محمد تقی 
 -فیض بخش

 علیرضاکیانی
 فنی و مهندسی

هاي اثر نوع سفیدکن، روشبررسی خواص کیفی ارقام برنج حاصل از  48
 هاي گلستان، مازندران و خوزستانمختلف آبیاري و کشت در استان

013-04-0414-031-98016-
 پروژه 980581

در دست 
 اجرا

 1400 10 1 1398 7 1 مشترك غیرخاص ملی
کبري 

تجددي 
 طلب

علیرضا قدس 
 ولی

 هندسیفنی و م

 تعیین آب مصرفی کلزا در کشور 49
014-71-14-038-95013-

 پروژه 980598
در دست 

 اجرا
 فنی و مهندسی علیرضا کیانی    1400 1 1 1398 7 1 مستقل خاص ملی

-95013-003-14-14-014  عیین آب مصرفی سویا در کشورت 50
990096 

 پروژه
در دست 

 اجرا
 1400 8 1  2 1 مستقل غیرخاص ملی

ز فریبر
 سیعبا

نورمحمد 
علیرضا -آبیار

محمد -کیانی
اسماعیل 
 کمالی و...

 فنی و مهندسی

بر مصرف آب در روش هاي برنج  نشایی وکاري بررسی روش هاي خشکه  51
 گلستان مختلف آبیاري در استان

12-57-14-056-98023-
981069 

 پروژه
 خاتمه  

 1399 9 1 1398 3 1 مشترك غیرخاص ملی  یافته
علیرضا 
 کیانی

محمدرضا 
 یزدانی

 فنی و مهندسی



یف
رد

 

  وضعیت نوع شماره مصوب طرح عنوان
 نام خانوادگیو  نام تاریخ پایان تاریخ شروع سطح

بخش 
ملی/  تحقیقاتی

 استانی
خاص/ 
 غیرخاص

مستقل/ 
 مشترك

 سال ماه روز سال ماه روز
مجري 
 مسئول

 /مجري
 همکاران

بررسی تاثیر روشهاي مختلف آبیاري و کشت بر میزان آب مصرفی و بهره  52
 وري آب در اراضی شالیزاري استانهاي گلستان، خوزسنان و مازندران

 پروژه 1-04-04-025-98016
در دست 

   اجرا
 1401 2 1 1398 1 1 مشترك غیرخاص ملی

محمدرضا 
 یزدانی

 فنی و مهندسی علیرضا کیانی

  هاي امید بخش گندم متعلق به خزانهبررسی مقاومت الین 53
٢٠FHBSN  سیمیت به بیماري فوزاریومی سنبله در مزرعه 

 پروژه 0-16-16-094-970763
خاتمه 
 یافته

 1399 9 1 1397 9 1 مستقل غیرخاص ملی
همایون 
 کاظمی

سمیرا شاملی، 
 محمدعلی
 آقاجانی

 گیاهپزشکی

 کشت مستقیم در استان گلستان  تمهم برنج در سیسهاي مريایش بیماپ 54
013-57-1604-098-98017-

 پروژه 980804
در دست 

 اجرا
 1400 9 1 1398 3 1 مشترك غیرخاص ملی

سمیرا 
 شاملی

 گیاهپزشکی شهرام نعیمی، 

55 
 SC 250 بررسی کارایی قارچکش آمیستارگلد

ماري سپتوریاي برگ استروبین+دیفنوکونازول) در کنترل بی(آزوکسی
 گندم 

 پروژه 04-16-16-084-990606
در دست 

 اجرا
 1400 10 1 1399 8 1 مستقل خاص ملی

همایون 
 کاظمی

سمیرا شاملی، 
حسین براري، 

 حمید نامور
 گیاهپزشکی

56 
+  %3.4(سیفلوفنامید WG ®کش پانچوررسی کارآیی قارچب

یایی یماري موم، عامل ب Monilinia laxa)در کنترل %15تریفلومیزول 
 هلو

 پروژه 24-57-16-099-970888
 خاتمه   

    1399 7 1 1397 12 1 مستقل خاص استانی  یافته

حجت اله 
 -ربانی نسب
 محمدعلی
 آقاجانی

 گیاهپزشکی

طالعه نقش عوامل فایتوپالسمایی در بروز عارضه عدم غالف بندي سویا م 57
 و منابع پایداري آنها

 پروژه 04-16-16-052-970387
 خاتمه   

 یافته
 1399 8 1 1397 2 1 مستقل خاص ملی

مریم غایب 
 زمهریر

مریم غایب، 
 سمیرا شاملی

 گیاهپزشکی

طالعه تاکسونومیکی قارچ هاي شبه راموالریاي مرتبط با گیاهان عمده م 58
 زراعی در استان هاي شمالی کشور

 پروژه 0-16-16-047-960175
خاتمه 
 یافته

 1399 6 15 1396 1 15 مستقل غیرخاص ملی
مونس 
 بخشی

حجت اله  
 ربانی نسب

 گیاهپزشکی

ارزیابی کارایی چند قارچکش بصورت ضدعفونی بذر براي کنترل  59
 بیماریهاي مهم فوزاریومی ذرت در مزرعه

 پروژه 0-16-16-079-950721
خاتمه 
 یافته

 1398 12 15 1395 6 15 مستقل خاص ملی
حسن 
 مومنی

حجت اهللا 
 ربانی نسب و...

 شکیهپزگیا

 پروژه 04-16-16-073-980484 نترل شیمیایی گل جالیز در مزارع کلزاي آلوده کشورک 60
خاتمه 
 1399 12 1 1398 6 1 مشترك غیرخاص ملی  یافته

نوشین 
 نظام آبادي

معصومه   
یونس آبادي 

 و...
 گیاهپزشکی

نشان تجاري علف کش تري فلورالین براي کنترل علف  9ررسی کارایی ب 61
 رز مزارع سویاهاي ه

04-59-16-740-374970  پروژه 
خاتمه 
 یافته

 1398 3 1 1397 3 1 مستقل خاص ملی
سید کریم 

 موسوي

پرویز شریفی  
زیوه، معصومه 
 یونس آبادي و
 لیال حبیبیان

 گیاهپزشکی

هرز هايکش کلومازون (اونسایت) براي کنترل علفبررسی کارایی علف 62
 مزارع سویا 

04-95-16-087-970665  پروژه 
خاتمه 
 یافته

 1398 3 1 1397 3 1 مستقل خاص ملی
سید کریم 

 موسوي

پرویز شریفی  
زیوه،  معصومه 
 یونس آبادي و
 لیال حبیبیان

 گیاهپزشکی

+  %5/12(کوئین مراك SC50%ررسی کارایی علف کش بوتیزان تاپ  ب 63
590970-7160-16-04  %) در کنترل علف هاي هرز  مزارع کلزا 5/37متازاکلر   پروژه 

خاتمه 
 یافته

 1398 11 1 1397 7 1 مستقل خاص ملی
مهدي 

 مین باشی

معصومه 
 -یونس آبادي

 لیال حبیبیان
 گیاهپزشکی



یف
رد

 

  وضعیت نوع شماره مصوب طرح عنوان
 نام خانوادگیو  نام تاریخ پایان تاریخ شروع سطح

بخش 
ملی/  تحقیقاتی

 استانی
خاص/ 
 غیرخاص

مستقل/ 
 مشترك

 سال ماه روز سال ماه روز
مجري 
 مسئول

 /مجري
 همکاران

64 
)در oxyflurfen 24% ECررسی کارایی علف کش اکسی فلورفن (ب

.) در مزارع sinapis  arvensis Lکنترل علف هرز خردل وحشی (
 کلزا

 هپروژ 0-16-16-169-961363
خاتمه 
 یافته

 1398 1 1 1396 7 1 مستقل خاص ملی
مهدي 

مین باشی 
 معینی

معصومه  
 -یونس آبادي

 لیال حبیبیان
 گیاهپزشکی

هاي پیروکساسولفون و فلومیوکسازین براي کنترل کشکارایی علف 65
 هاي هرز سویاعلف

 پروژه 0-59-16-051-970378

خاتمه 
 1398 3 1 1397 3 1 مستقل خاص ملی یافته

سید کریم 
 موسوي

پرویز شریفی  
زیوه،  معصومه 

 -یونس آبادي
 لیال حبیبیان

 گیاهپزشکی

66 
در  SC%  36) ®کش جدید کلرفناپیر (پیتون ¬بررسی کارایی کنه
کش رایج براي کنترل کنه تارتن دو لکه اي در ¬مقایسه با چند کنه

 مزارع سویا
 پروژه 04-16-16-081-970627

خاتمه 
 1399 1 1 1399 5 1 تقلسم خاص ملی یافته

مریم 
 رضائی

محمد تقی 
 مبشري...

 گیاهپزشکی

67 
  Puccinia graminis f.sp  .triticiبررسی فاکتورهاي بیماریزایی   

 Trapعامل بیماري زنگ سیاه گندم در برخی مناطق کشور با کاشت 
Nursery 

 پروژه 0-16-16-111-951018
خاتمه 
 1397 9 1 1395 5 1 مستقل غیرخاص ملی یافته

محمد  
 رضوي

محمدعلی 
 آقاجانی

 گیاهپزشکی

ارزیابی مدل پیش آگاهی بیماري بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی در  68
 استان گلستان

 پروژه 2-57-16-94154
خاتمه 
 یافته

 - 1397 7 1 1394 7 1 مستقل غیرخاص استانی
محمدعلی 

 آقاجانی
 گیاهپزشکی

رم و هاي بهاره کلزا در مناطق گالینمقایسه عملکرد و تعیین سازگاري  69
 مرطوب ایران

 پروژه 0-03-03-221-951034
خاتمه 
 یافته

 1397 1 1 1395 7 1 مستقل غیرخاص ملی
حسن  
امیري 
 اوغان

ابوالفضل  
 -فرجی

محمدعلی 
 آقاجانی

 گیاهپزشکی

70 
) (پیراکلوستروبین EC 22.5%ررسی کارایی قارچکش پریاکسور (ب

رل بیماري گرم در لیتر) در کنت 75لوکساپیروکساد گرم در لیتر+ ف 150
 سفیدك پودري گندم

 پروژه 04-16-16-082-970638
خاتمه 
 یافته

 1398 8 1 1397 8 1 مستقل خاص ملی
همایون 
 کاظمی

محمدعلی 
 آقاجانی

 گیاهپزشکی

  04-16-16-109-990869 دیریت تلفیقی گل جالیز در مزارع کلزاي آلوده کشورم 71

تحقیقی
- 
 یجیترو

 

در دست 
 اجرا

نوشین  1401 3 1 1399 6 1   خاص ملی
 نظام آبادي

معصومه 
 یونس آبادي

 گیاهپزشکی

مقایسه بروز عارضه عدم غالف بندي سویا در مزارع سویا با مدیریت   72
 علف هرز و ناقل در مقایسه با مزارع شاهد

3-61-0116-019-000146  

تحقیقی
- 

 ترویجی
 

در دست 
 اجرا

مریم غایب  1400 2 1 1399 2 1  مشترك    
 زمهریر   

معصومه 
 یونس آبادي

 گیاهپزشکی

اقتصادي اکولوژیکی بهره برداري از گیاهان دارویی و تولید علوفه  ارزیابی 73
 به منظور استفاده چند منظوره از مراتع

 پروژه 0-09-09-030-970346
خاتمه 
 یافته 

 1399 7 1 1397 1 1 مستقل غیرخاص ملی
جواد 

 معتمدي
لطف اهللا 
 پارسایی

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

 طرح 970276-028-09-57-2 شت دانه برنجی در مراتع  نیمه خشک مراوه تپه و کنبدک 74
خاتمه 
 یافته

    1399 7 1 1397 1 1 مستقل خاص استانی
لطف اهللا 
 پارسایی

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

75 
ي مرتعی در نواحی رویشی بررسی نیازهاي اکولوژیکی برخی از گونه ها

در استان   salaola arbuscultformisردي ایران( مطالعه مو
 گلستان)

 پروژه 0-61-09-086-96066
خاتمه 
 1399 7 1 1396 7 1 مستقل غیرخاص ملی یافته

حمیدرضا 
 میرداودي

لطف اهللا 
 پارسایی

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري



یف
رد

 

  وضعیت نوع شماره مصوب طرح عنوان
 نام خانوادگیو  نام تاریخ پایان تاریخ شروع سطح

بخش 
ملی/  تحقیقاتی

 استانی
خاص/ 
 غیرخاص

مستقل/ 
 مشترك

 سال ماه روز سال ماه روز
مجري 
 مسئول

 /مجري
 همکاران

 پروژه 961015-113-09-09-0 (فاز اول) کشوروضعیت صنوبرکاري هاي مناطق مختلف  76
 خاتمه
 یافته

 1399 7 1 1396 1 1 مستقل خاص ملی
محسن 
 کالگر

غالمرضا 
 شاهینی

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

 رزیابی تنوع خزه هاي ساپروکسیلیک در جنگلهاي هیرکانی کشورا 77
01-60-09-116-96046-  

 پروژه 961036
در دست 

 اجرا
 1400 1 1 1396 7 1 مستقل خاص ملی

محمد 
ابراهیم 
 فراشیانی

 حسین قربانی
جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداري

بررسی و پایش مشخصه هاي روشنه در راشستان هاي مدیریت شده و  78
 مدیریت نشده در راستاي اعمال پایداري توده هاي جنگلی

 پروژه 970047  -0-09-09-008
در دست 

 اجرا
 1401 7 1 1397 1 1 مستقل غیرخاص ملی

پژمان 
 پرهیزکار

حسین 
 -قربانی

 کریمی اسداهللا
 دوست و...

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

 شناخت ویژگی هاي مناسب راشستانهاي شمال کشور براي اعمال جنگل 79
 شناسی نزدیک به طبیعت

 پروژه 98051  -0-09-09-024
در دست 

 اجرا
 1403 7 1 1398 7 1 مستقل غیرخاص ملی

خسرو 
ثاقب 
 طالبی

محمد کریم 
 -مقصودلو

 کریمی اسداهللا
 دوست

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

 پروژه 558-96-080-09-60 بررسی تنوع و ساختار ژنتیکی بلندمازو در جنگلهاي شمال 80
در دست 

 اجرا
 1400 7 1 1396 7 1 مستقل غیرخاص ملی

کامبیز 
 اسپهبدي

محمد کریم 
 -مقصودلو

 اکرم احمدي

جنگلها، مراتع و 
 داريآبخیز

بررسی تنوع گونه اي دو باالن ساپروکسیلیک در راشستانهاي استان  81
 گلستان

12-09-09-118-96-46-961-
 پروژه 38

خاتمه 
 یافته

 1399 7 1 1396 7 1 مستقل غیرخاص ملی
فرزانه 
 کازرونی

 محمدکریم
 مقصودلو،

 ریمی...کاسدا
 دوست

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

 پروژه   در استان گلستانی صنعتی سریع الرشد نتخاب گونه هاي درختا 82
در دست 

                            استانی  اجرا
سعید 

اکرم  -شعبانی
 احمدي

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

یش بینی روند تغییرات مورفولوژي رودخانه هاي منتخب مناطق پ 83
  -استان گلستان _ساحلی شمال  

 پروژه 0-29-29-023-970535
در دست 

 اجرا
 1400 6 31 1397 6 6 مستقل غیرخاص ملی

علیرضا 
 حبیبی

محمدرضا 
 پارسامهر

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

هاي فرسایش، روانآب، خاك و بررسی  و تحلیل کمی و کیفی داده  84
 حوضه معرف و زوجی کشور                 12پوشش گیاهی  در 

 پروژه 04-55-29-009-990244
در دست 

 اجرا
 1400 9 1 1399 3 1 مستقل اصغیرخ ملی

یحیی 
 پرویزي

لطف اهللا 
 پارسایی

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

 پروژه 961736-147-09-09-0 سایت مراوه تپه-ایش کیفی مراتع در مناطق مختلف آب و هوایی ایرانپ 85
در دست 

 اجرا
 1401 1 1 1396 1 1 مستقل غیرخاص ملی

علیرضا 
 افتخاري

لطف اهللا 
 پارسایی

، مراتع و لهاجنگ
 آبخیزداري

 پروژه 961736-147-09-09-0 سایت پاشایلق -پروژه پایش کیفی مراتع استان گلستان  86
در دست 

 اجرا
 1401 1 1 1396 1 1 مستقل غیرخاص ملی

علیرضا 
 افتخاري

لطف اهللا 
 پارسایی

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

و رسوب حوزه تحلیل کمی و کیفی داده هاي بلند مدت هیدرومتري  87
 ان گلستاناست-هاي آبخیز معرف و زوجی در کشور

 پروژه 0-29-29-010-990245
در دست 

 اجرا
 1400 9 1 1399 3 1 مستقل غیرخاص ملی

یحیی 
 پرویزي

لطف اهللا 
 پارسایی

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

 پروژه 0-12-6555 تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان و اکوسیستم هاي استان گلستان 88
در دست 

 اجرا
 1400 7 1 1395 7 1 مستقل غیرخاص ملی

عادل 
 جلیلی

 فاطمه فدائی
جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداري



یف
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  وضعیت نوع شماره مصوب طرح عنوان
 نام خانوادگیو  نام تاریخ پایان تاریخ شروع سطح
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ملی/  تحقیقاتی

 استانی
خاص/ 
 غیرخاص
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 مشترك

 سال ماه روز سال ماه روز
مجري 
 مسئول

 /مجري
 همکاران

89 
جنس  5هیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی( از فاز سوم طرح ملی) ت

 Holosteum L., Habrosia (تیره میخک): Caryophyllaceaeاز تیره 
Fenzl .Bot. Zait., Petrorhagia (Ser.) Link  ,Vaccaria 

Medicus, Agrostema L 

 پروژه 2-57-09-92140
خاتمه 
 یافته

    7 1 1392 7 1 مستقل غیرخاص ملی
مصطفی 

 اسدي
 فاطمه فدائی

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

 پروژه Salvia 6624-90-2 گونه از جنس 26ررسی ترکیبات متشکله اسانس ب 90
در دست  

 اجرا
 1401 1 1 1396 1 1 مستقل غیرخاص ملی

فاطمه 
 سفیدکن

 -مهدي میرزا
 فدائی فاطمه

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

ارایی پرسیدین، پرسیدین آکوا و سوپر پرسیدین در حذف آلودگی از ک 91
 ايهاي شمشاد جنگلی در شرایط کشت درون شیشهریزنمونه

 پروژه است استانی طرح
در دست  

 1399 2 27 1398 2 27 مستقل خاص استانی  اجرا
اکرم 
 احمدي

 سعید
 شعبانی،سپیده

 ...زوار و 

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

زنی بر خصوصیات رویشی و زایشی هاي مختلف شاخهتاثیر شدت 92
 هاي حرا در منطقه خمیرجنگل

 پروژه 960857 -24-62-09-105
در   

دست 
 اجرا

 1401 7 1 1396 7 1 مستقل خاص استانی
مریم 
 مصلحی

 احمدياکرم 
 و ...

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

ررسی و پراکنش و مساحی صنوبرکاري هاي کشور با استفاده از داده ب 93
 فاز اول Sentinel2هاي ماهواره 

 طرح 0-09-09-040-970416
خاتمه 
 یافته

 1399 2 21 1397 7 1 مستقل غیرخاص ملی
خسرو 

 میرآخورلو
غالمرضا 
 شاهینی

جنگلها، مراتع و 
 اريآبخیزد

ایش عوامل اقلیمی موثر بر تشدید پدیده گرد و غبار و ماسه هاي روان پ 94
 (استان گلستان)_(فرسایش بادي) در ایران 

 طرح 0-09-09-127-961047
در دست  

 اجرا
 1400 7 1 1396 1 1 مستقل غیرخاص ملی

محمد 
 خسرو

 یشاه

اراز محمد 
 مفیدي خواجه

 و... پارسایی

جنگلها، مراتع و 
 ريآبخیزدا

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رویشگاه گونه هاي مهم مرتعی ایران(استان  95
 گلستان) بر پایه مدل پیش بینی اقلیمی در آینده

 طرح 0-38-09-015-980276
در دست 

  اجرا
 1401 7 1 1398 1 1 مستقل غیرخاص ملی

مرتضی 
 خداقلی

اراز محمد 
 مفیدي خواجه
 پارسامهر و...

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

  depressumبررسی خواص دارویی، اکولوژیکی مناطق مستعد کاشت  96
Lycium  در استان گلستان 

 پروژه است استانی طرح
در دست 

 اجرا
 1400 7 1 1399 1 1 مشترك خاص استانی

فرج ا هللا 
 شربتی

اراز محمد 
 مفیدي خواجه

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

 پروژه 981208-278-3-57-0 هاي در حال تفکیک باقالرزیابی و انتخاب در جمعیتا 97
در دست  

 1403 8 1 1398 8 1 مستقل غیرخاص ملی  اجرا
فاطمه 
 شیخ

 زراعی و باغی رضا سخاوت

امکان سنجی محصوالت مختلف به عنوان کشت دوم بعد از برداشت   98
 برنج در شهرستان رشت

 پروژه 2-04-04-003-990081
در دست  

 اجرا
    1400 8 1 1398 8 1 مستقل رخاصیغ استانی

روح اله 
 - یوسفی

 شیخ فاطمه
 زراعی و باغی

اي در بررسی عملکرد دانه و علوفه خشک ارقام مختلف نخود علوفه 99
 شرایط دیم گلستان

 پروژه 2-57-15-019-990914
در دست 

  اجرا
    1400 8 1 1399 7 1 مستقل غیرخاص استانی

 محمد برزعلی
 شیخ فاطمه -

 و باغیعی زرا

 پروژه 991155-136-03-57-0 هاي باقالارزیابی مقدماتی عملکرد دانه الین  100
در دست  

  اجرا
 1400 11   1 1399   8    1 مستقل غیرخاص ملی

فاطمه 
 شیخ

 اعظم 
 میرکریمی

 زراعی و باغی

ساله در کشت اي یکهاي علوفهمقایسه عملکرد کمی و کیفی لگوم  101
 پائیزه

 پروژه 0-03-03-313-961575
خاتمه 
 یافته

 ویدا قطبی 1399 8 1 1397 7 1 مستقل غیرخاص ملی

فاطمه شیخ، 
محمد تقی 
فیض بخش، 

رمضان 
 سرپرست

 زراعی و باغی
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  وضعیت نوع شماره مصوب طرح عنوان
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مجري 
 مسئول
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 همکاران

 پروژه 971222-266-03-57-0 هاي در حال تفکیک باقالارزیابی و انتخاب در جمعیت  102
خاتمه 
 یافته

 1398 3 1 1396 7 1 مستقل غیرخاص ملی
طمه اف

 زراعی و باغی    شیخ

103 
هاي زراعی و اقتصادي تولید باقال رقم مهتا و تعیین ارزش بررسی جنبه

غذایی و جایگزینی آن با کنجاله سویا و دانه ذرت در تغذیه دام، طیور و 
 آبزیان  

 طرح شده تایید 89262
در دست 

 اجرا
 1401 8 1 1399 4 1 مشترك خاص ملی

فاطمه 
 شیخ

فاطمه شیخ، 
ور محمد ن

ر، محمد آبیا
تقی فیض 

 و ... بخش

 زراعی و باغی

 961223-249-0353-57-3 هاي امید بخش باقال در شرایط زارعین استان گلستانارزیابی الین  104
تحقیقی

- 
 ترویجی

خاتمه 
 یافته

 1398 3 1 1396 7 1 مستقل غیرخاص استانی
فاطمه 
 زراعی و باغی    شیخ

ت مقایسه عملکرد گندمهاي نان در آزمایشابررسی صفات کمی و کیفی  105
 )20ARWYT-N97پیشرفته یکنواخت اقلیم گرم و مرطوب شمال (

 پروژه 0-03-03-220-970909
خاتمه 
 یافته

 1399 2 1 1397 7 1 مستقل غیرخاص ملی
منوچهر 
 خدارحمی

حبیب اله 
 سوقی

 زراعی و باغی

ري و ارزیابی نسلهاي گیهاي دورگتالقی ارقام و الینهاي گندم در بلوك 106
F1 نژادي ساحل خزر  ، ویژه برنامه به)CB.F1-N97 ( 

 پروژه 0-03-03-232-970953
خاتمه 
 یافته

 1399 2 1 1397 7 1 مستقل غیرخاص ملی
منوچهر 
 خدارحمی

حبیب اله 
 – سوقی

 مهدي نظري
 زراعی و باغی

در اقلیم گرم و  المللیهاي بینارزیابی و انتخاب الینها و ارقام برتر خزانه 107
 INT-N97مرطوب شمال 

 پروژه 0-03-03-232-970953
خاتمه 
 یافته

 1399 2 1 1397 7 1 مستقل غیرخاص ملی
منوچهر 
 خدارحمی

حبیب اله 
-  سوقی

 مهدي نظري
 زراعی و باغی

هاي امیدبخش گندم نان با رقم تیرگان در شرایط بررسی و مقایسه الین 108
 گلستانزارعین مناطق مرکزي  استان 

3-57-0353-161-980744 
تحقیقی

- 
 ترویجی

خاتمه 
 یافته

 1400 6 1 1398 9 1 مستقل غیرخاص استانی
حبیب اله 

 سوقی

ام البنین 
 – چکانی

سعید باقري 
 کیا و ...

 زراعی و باغی

نان در آزمایشات  بررسی سازگاري و پایداري الینهاي امیدبخش گندم 109
 )  19ERWYT-N96طوب کشور (اقلیم گرم و مریکنواخت سراسري 

 پروژه 0-03-03-235-961193
خاتمه 
 یافته

 1399 1 1 1396 9 1 مستقل غیرخاص ملی
منوچهر 
 خدارحمی

حبیب اله 
 سوقی

 زراعی و باغی

ها و ارقام گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد ارزیابی و انتخاب الین 110
   )٢٠PRWYT-N97(اقلیم گرم و مرطوب شمال مقدماتی 

 پروژه 0-03-03-190-970844
خاتمه 
 یافته

 1399 2 1 1397 9 1 مستقل غیرخاص ملی
منوچهر 
 خدارحمی

حبیب اله 
 علی -سوقی

 سهرابی
 زراعی و باغی

هاي در حال تفکیک گندم نان و مقایسه بررسی و انتخاب در نسل 111
 ) SG-N97(عملکرد مقدماتی الینها در اقلیم گرم و مرطوب شمال

 پروژه 0-03-03-187-970835
خاتمه 
 یافته

 1399 3 1 1397 9 1 مستقل غیرخاص ملی
منوچهر 
 خدارحمی

حبیب اله 
 - سوقی

 مهدي نظري
 زراعی و باغی

 پروژه 980380-041-33-57-2 ارزیابی کمی و کیفی توده هاي بومی کدو آجیلی 112
در دست 

 اجرا
 1400 1 1 1398 1 1 مستقل غیرخاص ملی

شهربانو 
 وکیلی

 ودباريزهرا ر
 شیخ فاطمه -

 زراعی و باغی

مطالعه سازگاري تعدادي از ژنوتیپ هاي برتر پکان در شرایط آب و  113
 هوایی استان گلستان

 پروژه 2-57-33-93101
خاتمه 
 یافته

    1398 12 1 1393 12 1 مستقل غیرخاص استانی
      مینا 

 – غزائی یان
 زمانیصدیفه 

 زراعی و باغی



یف
رد

 

  وضعیت نوع شماره مصوب طرح عنوان
 نام خانوادگیو  نام تاریخ پایان تاریخ شروع سطح

بخش 
ملی/  تحقیقاتی

 استانی
خاص/ 
 غیرخاص

مستقل/ 
 مشترك

 سال ماه روز سال ماه روز
مجري 
 مسئول

 /مجري
 همکاران

 پروژه 990613-087-3324-97-03 ی ژرم پالسم  توت در  ایرانآوري و ارزیابشناسایی، جمع  114
در دست  

 اجرا
 1403 7 1 1399 7 1 مشترك غیرخاص ملی

سید 
عباس 

 میرجلیلی

      مینا 
 غزائی یان

 زراعی و باغی

ارزیابی تکمیلی تعدادي از ژنوتیپ هاي برتر پکان در شرایط آب و هوایی  115
 )2استان گلستان (فاز

 پروژه 2-57-33-095-990654
در دست 

 اجرا
    1403 1 1 1399    1 مستقل غیرخاص استانی

       مینا
 - غزائی یان

 زمانیصدیفه 
 زراعی و باغی

 پروژه 970344-039-33-71-0 ارزیابی سازگاري ارقام پکان در مناطق مختلف کشور(فاز اول) 116
در دست 

 اجرا
 1402 1 1 1397 1 1 مشترك خاص ملی

فریدون 
 عجم گرد

      مینا 
 - غزائی یان

 زمانیصدیفه 
 زراعی و باغی

ارزیابی مقاومت الین هاي پیشرفته کلزا براي بیماري هاي مهم آن در  117
 ایران 

 پروژه 0-15-15-104-981147
در دست 

 اجرا
 1400 12 1 1398 7 1 مشترك غیرخاص ملی

حمیدرضا 
 پورعلی بابا

 -شهریار کیا
آمنه بزي 

 ريآل
 زراعی و باغی

 پروژه 981210-279-0304-03-03 بررسی مقدماتی عملکرد دانه الینهاي پیشرفته بهاره و زمستانه کلزا 118
در دست 

 ااجر
 1400 1 1 1398 7 1 مستقل غیرخاص ملی

حسن 
امیري 
 اوغان 

 -شهریار کیا
آمنه بزي 

 آلري
 زراعی و باغی

برگی سپتوریایی و یهاي لکهشناسائی منابع مقاومت ژنتیکی به بیمار 119
 زاریومی سنبله در ژنوتیپهاي پیشرفته گندم نان و دوروم دیم  بادزدگی فو

 پروژه 015-015-085-981091
در دست 

 ااجر
 1400 1 1 1398 7 1 مشترك غیرخاص ملی

ناصر 
 محمدي

 زراعی و باغی شهریار کیا

سیدگی زغالی ارزیابی واکنش ژنوتیپ هاي امیدبخش سویا به بیماري پو 120
 در شرایط مزرعه

 پروژه 2-57-03-069-990826
در دست 

 ااجر
    1401 6 1 1399 3 1 مستقل غیرخاص استانی

 -شهریار کیا
آمنه بزي 

 آلري
 زراعی و باغی

هاي در حال گیري و بررسی نسلایجاد تنوع ژنتیکی از طریق دورگ 121
 تفکیک سورگوم

 پروژه 0-03-03-048-990623
خاتمه 
 یافته

 1400 10 1 1399 2 1 مستقل غیرخاص ملی
موسی 

 پورگرجی

محمدتقی 
 –فیض بخش

 فاطمه شیخ
 زراعی و باغی

122 
ارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرد کلون هاي امیدبخش سیب زمینی در 

 پروژه 980869-228-03-03-0  مناطق کشت پائیزه
در دست 

 ااجر
 1400 8 1 1398 8 1 مستقل غیرخاص ملی

محمدتقی 
فیض 
 بخش

محمدتقی 
 - فیض بخش

 اکاتی مدینه
 سیادتی

 زراعی و باغی

ارزیابی سازگاري و خصوصیات زراعی هیبریدهاي جدید آفتابگردان  123
)SUN98-99( 

 پروژه 0-03-03-036-980334
خاتمه 
 یافته

 1400 7 1 1398 1 1 مستقل غیرخاص ملی
     مهدي

 غفاري
 زراعی و باغی زاده قلی امیر

بریدها و جمعیتهاي آزادگرده افشان جدید قدماتی هیارزیابی م 124
 )1399آفتابگردان از نظر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی (

 پروژه 04-03-03-028-990383
در دست 

 ااجر
 1400 7 1 1399 1 1 مستقل خاص ملی

غفا  مهدي
 ري

 زراعی و باغی امیر قلی زاده

ي زمستانه در مناطق ارقام و الین هاي کلزا VCUبررسی ارزش زراعی  125
 و معتدل سرد سرد

 پروژه 04-03-03-287-981256
در دست 

 ااجر
 1401 1 1 1398 7 1 مستقل خاص ملی

بهرام 
 علیزاده

 زراعی و باغی زاده قلی امیر

ارزیابی سازگاري و پایداري الین هاي خالص جدید سویا از نظر عملکرد  126
 )1400-1399دانه و خصوصیات زراعی (

 پروژه 0-03-03-034-990508
در دست 

 ااجر
 1401 8 1 1399 3 1 مستقل غیرخاص ملی

بهرام 
 مسعودي

 زراعی و باغی زاده قلی امیر



یف
رد

 

  وضعیت نوع شماره مصوب طرح عنوان
 نام خانوادگیو  نام تاریخ پایان تاریخ شروع سطح

بخش 
ملی/  تحقیقاتی

 استانی
خاص/ 
 غیرخاص

مستقل/ 
 مشترك

 سال ماه روز سال ماه روز
مجري 
 مسئول

 /مجري
 همکاران

بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ هاي گندم نان در  127
 آزمایش پیشرفته مقایسه عملکرد در شرایط دیم گرمسیر

 پروژه 0-59-15-020-970927
خاتمه  

 یافته
 1399 3 1 1398 7 1 مستقل غیرخاص ملی

طهماسب 
 حسن پور

قوجق حسن 
کریمی زاده  -

معصومه –
 و... خیرگو

 زراعی و باغی

128 
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ هاي گندم نان در 

آزمایش هاي بین المللی مشاهده اي و مقایسه عملکرد  در شرایط دیم 
 گرمسیر

 هپروژ 0-56-015-035-970944
خاتمه 
 یافته

 1399 3 1 1398 7 1 مستقل غیرخاص ملی
اصغر 
 مهربان

قوجق حسن 
عصومه م -

 و ... خیرگو
 باغیزراعی و 

بررسی سازگاري و پایداري عملکرد زنوتیپ هاي گندم نان در آزمایش  129
 هاي یکنواخت سراسري شرایط دیم گرمسیري

 پروژه 0-56-15-027-950449
خاتمه 
 یافته

 1398 3 1 1395 7 1 تقلسم غیرخاص ملی
محتشم 
 محمدي

 -قوجق 
معصومه 

 و... خیرگو
 زراعی و باغی

بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ هاي گندم نان در  130
 آزمایش مقدماتی در شرایط دیم گرمسیر

 پروژه 0-57-011-970824
خاتمه 
 یافته

 1399 1 1 1398 7 1 مستقل غیرخاص ملی
حسن 
 قوجق

 -ه کریم زاد
معصومه 

 و... خیرگو
 زراعی و باغی

بررسی سازگاري و پایداري عملکرد زنوتیپ هاي گندم نان در آزمایش  131
 هاي یکنواخت سراسري شرایط دیم گرمسیري

 پروژه 0-56-15-061-981038
در دست 

 ااجر
 1402 3 1 1398 7 1 مستقل غیرخاص ملی

کریمی 
 زاده

قوجق حسن 
معصومه  -

 خیرگو
 یزراعی و باغ

بررسی سازگاري و پایداري عملکرد زنوتیپ هاي گندم نان در آزمایش  132
 هاي یکنواخت سراسري شرایط دیم گرمسیري

 پروژه 0-56-15-026-970935
در دست 

 ااجر
 1400 3 1 1397 7 1 مستقل غیرخاص ملی

کریمی 
 زاده

 -قوجق 
 -حسین پور 
معصومه 
 خیرگو

 زراعی و باغی

یپ هاي گندم نان در و عملکرد دانه ژنوت بررسی خصوصیات زراعی 133
 آزمایش پیشرفته مقایسه عملکرد در شرایط دیم گرمسیر

 پروژه 0-59-15-033-991042
در دست 

 اجر
 حسین پور 1401 1 1 1399 7 1 مستقل غیرخاص ملی

 -قوجق 
 -کریمی زاده 

 مهربان
 زراعی و باغی

134 
گندم نان در  بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ هاي

و مقایسه عملکرد  در شرایط دیم  آزمایش هاي بین المللی مشاهده اي
 گرمسیر

 پروژه 0-57-15-041-991050
در دست 

 ااجر
 1401 1 1 1399 7 1 مستقل غیرخاص ملی

حسن 
 قوجق

 -کریمی زاده 
مهناز رحمتی 

معصومه  -
 خیرگو

 زراعی و باغی

نوتیپ هاي گندم نان در بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژ 135
 ی در شرایط دیم گرمسیرآزمایش مقدمات

 پروژه 0-56-15-037-991046
در دست 

 ااجر
 1401 1 1 1399 7 1 مستقل غیرخاص ملی

کریمی 
 زاده

 -قوجق 
 -مهربان 

معصومه 
 خیرگو

 زراعی و باغی

ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ*محیط و پایدارب عملکرد دانه ژنوتیپ هاي  136
 آزمایش هاي سازگاري گرمسیر دیم جو در

 پروژه 0-56-15-065-961348
در دست 

 ااجر
 1400 1 1 1396 7 1 مستقل غیرخاص ملی

بهروز 
 واعظی

رحمت اله 
 - محمدي

معصومه 
 خیرگو

 زراعی و باغی



یف
رد

 

  وضعیت نوع شماره مصوب طرح عنوان
 نام خانوادگیو  نام تاریخ پایان تاریخ شروع سطح

بخش 
ملی/  تحقیقاتی

 استانی
خاص/ 
 غیرخاص

مستقل/ 
 مشترك

 سال ماه روز سال ماه روز
مجري 
 مسئول

 /مجري
 همکاران

ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ*محیط و پایدارب عملکرد دانه ژنوتیپ هاي  137
 ري مناطق گرمسیر دیمجو در آزمایش هاي یکنواخت سراس

 پروژه 0-56-15-021-970928
در دست 

 ااجر
 1401 1 1 1397 7 1 مستقل غیرخاص ملی

بهروز 
 واعظی

رحمت اله 
 -محمدي 

معصومه 
 خیرگو

 زراعی و باغی

بررسی عملکرد ددانه و خصوصیات زراعی ژنوتیپ هاي جو در آزمایش  138
 مقایسه عملکرد مقدماتی مشترك مناطق گرمسیر دیم 

 پروژه 0-56-15-023-980862
در دست 

 اجر
 1400 1 1 1398 7 1 مستقل غیرخاص ملی

بهروز 
 واعظی

رحمت اله 
 -محمدي 

معصومه 
 خیرگو

 زراعی و باغی

بررسی عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ژنوتیپ هاي جو بهاره در  139
 آزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم

 پروژه 0-56-15-068-981067
در دست 

 ااجر
 1400 1 1 1398 7 1 مستقل غیرخاص ملی

بهروز 
 واعظی

رحمت اله 
 -محمدي 

معصومه 
 خیرگو

 زراعی و باغی

ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ * محیط و پایداري عملکرد دانه ژنوتیپ هاي  140
 جو در آزمایش هاي یکنواخت سراسري

 پروژه 0-56-15-088-981103
ت در دس 

 ااجر
 1402 1 1 1398 7 1 مستقل غیرخاص ملی

بهروز 
 واعظی

رحمت اله 
 -محمدي 

معصومه 
 خیرگو

 زراعی و باغی

هاي هاي جو در آزمایشبررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ 141
 مشاهده اي و مقایسه عملکرد بین المللی گرمسیر 

 پروژه 0-57-15-014-970827
خاتمه 
 یافته

 1399 3 1 1397 9 1 مستقل غیرخاص ملی
رحمت اله 

 محمدي

رحمت اله 
علی  -محمدي

 -احمدي
 بهروز واعظی

معصومه  -
 خیرگو

 زراعی و باغی

هاي جو بهاره در بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ 142
 آزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته مناطق گرمسیر و نیمه 

 پروژه 0-56-15-016-970829
خاتمه 

 هیافت
 1399 1 1 1397 7 1 مستقل غیرخاص ملی

بهروز 
 واعظی

رحمت اله 
 - محمدي

معصومه 
 خیرگو

 زراعی و باغی

ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و پایداري عملکرد دانه ژنوتیپ هاي  143
 جو بهاره در آزمایش هاي یکنواخت سراسري مناطق گرمسیر دیم

 پروژه 0-56-15-018-950419
خاتمه 
 یافته

 1398 12 1 1395 3 1 مستقل غیرخاص یلم
بهروز 
 واعظی

رحمت اله 
 - محمدي

معصومه 
 خیرگو

 زراعی و باغی

هاي جو بهاره در آزمایش بررسی عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ژنوتیپ 144
 مقایسه عملکرد مقدماتی مشترك مناطق گرمسیر 

 پروژه 0-56-15-013-970826
خاتمه 
 یافته

 1399 1 1 1397 7 1 مستقل غیرخاص ملی
بهروز 
 واعظی

رحمت اله 
 - محمدي

معصومه 
 خیرگو

 زراعی و باغی

 پروژه 980350-039-03-03-0 بررسی عملکرد هیبریدهاي امید بخش ذرت شیرین در مرحله نهائی 145
در دست 

 اجرا
 1400 9 1 1398 3 1 مستقل غیرخاص ملی

عز  فرهاد
 یزي

سید افشین 
 زراعی و باغی - مساوات



یف
رد

 

  وضعیت نوع شماره مصوب طرح عنوان
 نام خانوادگیو  نام تاریخ پایان تاریخ شروع سطح

بخش 
ملی/  تحقیقاتی

 استانی
خاص/ 
 غیرخاص

مستقل/ 
 مشترك

 سال ماه روز سال ماه روز
مجري 
 مسئول

 /مجري
 همکاران

 اکاتی مدینه
 سیادتی

بررسی عملکرد هیبریدهاي ذرت دانه اي متوسط رس در مرحله نیمه  146
 نهائی

 پروژه 0-03-03-043-980354
خاتمه 
 یافته

 1399 8 1 1398 2 1 مستقل غیرخاص ملی
  محمدرضا
شیري 
 پیرایواتلو

سید افشین 
 - مساوات

 اکاتی مدینه
 سیادتی

 زراعی و باغی

سط رس نسبت به هاي ذرت دیررس و متو ارزیابی واکنش ژنوتیپ 147
 بیماري به پوسیدگی فوزاریومی بالل

 پروژه 0-03-03-049-990624
در دست 

 اجرا
 1401 6 1 1399 3 1 مستقل غیرخاص ملی

وحید 
 رهجو

سید افشین 
 -مساوات

 اکاتی مدینه
 سیادتی

 زراعی و باغی

ي شاهد دلگان هاهاي امیدبخش کلزاي بهاره با رقممقایسه عملکرد الین 148
 آباد گلستانهاي گرگان و علیدر مزارع زارعین شهرستان RGS003 و

3-57-0103-056-99117 
تحقیقی

- 
 ترویجی

در دست 
 اجرا

کمال  1400 12 1 1399 9 1 مشترك    
 پیغام زاده

بهزاد 
 -بهمنش
مازیار 

 عسکري..

 باغیزراعی و 

در دو منطقه آق قال  هاي امیدبخش گندم نان با رقم تیرگانمقایسه الین 149
 مزارع کشاورزان و علی آباد استان گلستان در

3-57-0153-042-990945 
تحقیقی

- 
 ترویجی

در دست 
 اجرا

سعید  1400 12 1 1399 9 1 مشترك    
 باقري کیا

ام البنین 
چکانی و ... 

 سیدي فرامرز
  اله حبیب -

 سوقی

 زراعی و باغی

آبی با رقم شاهد صحرا در مقایسه عملکرد الین هاي امید بخش جو  150
 ن شرق استان گلستانشرایط زارعی

3-57-0103-083-991197 
تحقیقی

- 
 ترویجی

در دست 
 اجرا

احمد قلی  1400 12 1 1399 9 1 مشترك    
 پور

ام البنین 
-چکانی

  سیدي فرامرز
 زراعی و باغی

هاي امیدبخش گندم نان با رقم شاهد مقایسه عملکرد محصول الین 151
 مزارع زارعین مناطق گنبد کاووس و کالله استان گلستان تیرگان در

3-57-0103-060-991174 
تحقیقی

- 
 ترویجی

در دست 
 اجرا

   فرامرز 1400 12 1 1399 9 1 مشترك    
 سیدي

ام البنین 
اراز  -چکانی

قرنجیک  گل
 پور حمدقلیا-

 زراعی و باغی

مرغ آرین  بررسی عملکرد تولیدي، شاخص هاي ایمنی و الگوي رشد الین 152
 -روزگی دوره پرورش 40تا  1در 

 پروژه 24-57-13-148-961202
خاتمه 
 یافته

    1399 5 1 1396 11 1 مستقل خاص استانی

کاظم یوسفی 
 – کالریکالئی
علیرضا 

  و... برسالنی

 علوم دامی



یف
رد

 

  وضعیت نوع شماره مصوب طرح عنوان
 نام خانوادگیو  نام تاریخ پایان تاریخ شروع سطح

بخش 
ملی/  تحقیقاتی

 استانی
خاص/ 
 غیرخاص

مستقل/ 
 مشترك

 سال ماه روز سال ماه روز
مجري 
 مسئول

 /مجري
 همکاران

با استفاده از داده هاي کوتاه  برآورد بلند مدت تولید شیر گاوهاي شیري 153
 که عصبی مصنوعیمدت به کمک شب

 پروژه 24-57-13-021-970330
در دست 

 اجرا
    1401 1 1 1397 4 1 مستقل خاص استانی

 - کریم نوبري
کاظم یوسفی 

 ...کالریکالئی 
 علوم دامی

پیش بینی صفات عملکردي مرغ مادر گوشتی آرین با استفاده از شبکه  154
 عصبی مصنوعی

 پروژه 24-57-13-090-960509
خاتمه 
 یافته

    1399 6 1 1396 4 1 مستقل خاص تانیسا
 - کریم نوبري

کاظم یوسفی 
 کالریکالئی ...

 علوم دامی

 پروژه 970180-005-1357-64-34 انتخاب ژنومی شتر تک کوهانه استان یزد 155
خاتمه 
 یافته

    1398 5 1 1397 2 1 مشترك خاص ملی
مرتضی 
 - بیطرف ثانی

 کریم نوبري
 علوم دامی

یریت اطالعات جمعیت هاي گاو ایران مبتنی بر سامانه مد پیاده سازي 156
 آوري سیستم اطالعات مکانی تحت وبفن

124-13-13-092-96012-
 پروژه 960511

خاتمه 
 یافته

    1399 5 1 1396 5 1 مستقل خاص ملی
جلوخانی 

 نوبري نیارکی
 علوم دامی

تنی بر فن پیاده سازي سامانه مدیریت اطالعات جمعیت هاي بز ایران مب 157
 آوري سیستم اطالعات مکانی تحت وب

124-13-13-091-96013-
 پروژه 960510

خاتمه 
 یافته

    1399 5 1 1396 5 1 مستقل خاص ملی
صابر جلوخانی 

  -نیارکی
 کریم نوبري

 علوم دامی

ها و مسیرهاي تجزیه و تحلیل مجموعه هاي ژنی جهت شناسایی ژن 158
 شترهاي تک کوهانه یزد زیستی مرتبط با صفات رشد بدن در

 پروژه 000117-002-13-64-2
در دست 

  اجرا
    1400 2 1 1399 2 1 مستقل خاص استانی

مرتضی 
 -بیطرف ثانی
 کریم نوبري

 علوم دامی

بررسی استفاده از سطوح مختلف باقالي بدون تانن بر عملکرد، وضعیت  159
 هاي گوشتیایمنی و پارامترهاي بیوشیمیایی خون جوجه

 پروژه 24-57-13-110-990918
در دست 

 اجرا
    1401 5 1 1399 11 1 مستقل خاص استانی

کاظم یوسفی 
 -کالریکالئی

 کریم نوبري
 علوم دامی

ارائه الگوي مناسب ساختمان واحدهاي دام سبک در اقلیم معتدل،  160
 خشک و نیمه خشک

990466-99020-069-13-57-
 پروژه 12

در دست 
 اجرا

    1402 11 1 1399 5 1 مستقل خاص استانی

 -رضا کمالی
عبداله 

کریم -کاویان
 نوبري

 علوم دامی

161 
تهیه نقشه وضعیت (کمبود یا زیادي) عناصر معدنی دام هاي چراکننده 

 محل اجرا :  استان گلستان ـ 3در پهنه هاي اقلیمی مختلف کشور  
 طرح 0-13-13-033-970532

در دست 
 اجرا

 1400 7 1 1397 7 1 مستقل خاص ملی
علی 

مصطفی 
 تهرانی

 علوم دامی عبداله کاویان

ارزیابی تأثیر زمان برداشت بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه خردل،  162
 گلرنگ، کلزا و باقال در استان گلستان

 پروژه 24-57-03-062-9906
در دست 

  اجرا
    1401 8 1 1399 8 1 مستقل خاص استانی

  علیرضا صابري
 عبداله کاویان

 میعلوم دا

  

  

  

  



  1399مقاالت پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گلستان در سال 

نمایه شده   نام مجله  زبان  نوع  عنوان ردیف
 در

  بخش تحقیقاتی  نام و نام خانوادگی نگارندگان شماره صفحات جلد  فصل سال ضریب تاثیر

1 
Predicting regional spatial distribution of soil texture in 
floodplains using remote sensing data: A case of southeastern 
Iran

ISI انگلیسی Catena scopus 4.33 1399 149-104 182 تابستان 
Mohammad Reza Pahlavan-

Rada Khodadad Dahmardehb, 
Mojtaba Hadizadehb 

 خاك و آب

2 
Spatial prediction of WRB soil classes in an arid floodplain 
using multinomial logistic regression and random forest 
models, south-east of Iran

ISI انگلیسی Arabian Journal of 
Geosciences scopus 1.32 1399 1-7 13 تابستان 

Seyed Javad Forghani, 
Mohammad Reza Pahlavan-
Rad, Mehrdad Esfandiari, Ali 

Mohammadi Torkashvand 

 خاك و آب

3 Prediction of Soil Properties Using Random Forest with 
Sparse Data in a Semi-Active Volcanic MountainISI انگلیسی Eurasian Soil 

Science scopus 1.05 1399 1233-1222 53 بهار H. Piri Sahragard, M. R. 
Pahlavan-Rad خاك و آب 

4 
اراضی سیالبی و با پستی و بلندي کم می کالسهاي خاك نقشه برداري رقو

 (مطالعه موردي: شهرستان هیرمند)
-علمی

 پژوهشی
 فارسی

نشریه حفاظت منابع 
 آب و خاك

ISC 0.46 1399 120-107 9 تابستان 
سید جواد فرقانی، محمدرضا پهلوان 

اسفندیاري و علی محمدي راد، مهرداد 
 ترکاشوند

 خاك و آب

5 
فته و درخت طبقه بندي و رگرسیون در برآورد معی تعمیم یاکاربرد مدل ج

پراکنش رویشگاه بالقوه گونه هاي مرتعی (مطالعه موردي: مراتع خضري 
 دشت بیاض، خراسان جنوبی)

-علمی
 پژوهشی

 فارسی
تحقیقات مرتع و بیابان 

 ایران
ISC  0.12 1399 576-561 27 پاییز 

ملیحه کیقبادي ، حسین پیري 
مدرضا پهلوان راد ، صحراگرد* ، مح

 يپیمان کرمی ، رضا یار
 خاك و آب

6 
بررسی اثر آبیاري تکمیلی و کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گندم 

 در مازندران
-علمی

 پژوهشی
 فارسی

نشریه آبیاري و زهکشی 
 ایران

محمد اسماعیل کمالی، مهرداد  2233-2217 14 زمستان 1399  
 شهابیان

 خاك و آب

 ي مدیریت کم آبیاري مطالعه موردي: باغ پرتقالاقتصاد ارزیابی 7
-علمی

 پژوهشی
 فارسی

نشریه آبیاري و زهکشی 
 ایران

 خاك و آب محمد اسماعیل کمالی، حسین انصاري 86-75 15 زمستان 1399  

 استان مازندرانتعیین آب مورد نیاز سویا در  8
-علمی

 ترویجی
 خاك و آب محمد اسماعیل کمالی 51-42 2 تابستان 1399   گیاهان دانه روغنی فارسی

 تعیین مقدار آب مورد نیاز آبیاري ذرت در استان مازندران 9
-علمی

 ترویجی
 خاك و آب محمد اسماعیل کمالی 103-93 2 زمستان 1399   گیاهان دانه روغنی فارسی

 بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی جهت کشت نخودفرنگی در استان گلستان 10
-علمی

 پژوهشی
مهدي تراشی ، علی راحم یکاریزکی ،  199-190 40 بهار 1399   اکوفیزیولوژي گیاهی فارسی

 ، محمد صالحی فراحی3عباس بیابانی 
 خاك و آب

 برداشتراهکارهاي ساده براي کاهش هدررفت گندم در هنگام  11
-علمی

 ترویجی
 فارسی

مدیریت ضایعات و 
 پسماندهاي کشاورزي

 فنی و مهندسی مد حسین رزاقیحم 38-29 2 زمستان 1399  

12 
کشت نشایی و خشکهکاري برنج، راهکاري فنی و اقتصادي براي تولید برنج 

  نگلستا استاندر شرایط 
-علمی

 ترویجی
 فارسی

مدیریت آب در 
محمد حسین رزاقی، علیرضا کیانی،  44-33 7 تابستان 1399   کشاورزي

 نورمحمد آبیار
 فنی و مهندسی

 خلیج میانکالهیرات خط ساحلی لوژي آهنگ تغیبررسی کلیماتو 13
-علمی

 پژوهشی
 فارسی

مهندسی آبیاري و آب 
 200-188 10 بهار ISC  1399 ایران

عابدین پور،میثم. نوروزي والشدي، 
رضا. خوشروش، مجتبی. مکاري، 

 مهدي. قربانی، دانیال
 فنی و مهندسی

14 
ش مقاومت به بررسی تأثیر محلول پاشی با نانوذرات سیلیس در افزای

 دانه اي در شرایط آب و هوایی کاشمرخشکی ارزن 
-علمی

 پژوهشی
 فارسی

تحقیقات آب و خاك 
 فنی و مهندسی مکاري، مهدي. عابدین پور،میثم 2322-2307 51 آذر ISC  1399 ایران



نمایه شده   نام مجله  زبان  نوع  عنوان ردیف
 در

  بخش تحقیقاتی  نام و نام خانوادگی نگارندگان شماره صفحات جلد  فصل سال ضریب تاثیر

 عملکرد براي گیاه اسفناج. -شوري -تعیین تابع تولید آب 15
-علمی

 پژوهشی
 فارسی

پژوهش آب در 
 رزيکشاو

ISC  1399 دهقان، هادي. مکاري، م. عابدین  91-79 34 بهار
 پور،میثم.

 فنی و مهندسی

16 
Simulating Maize Yield Response to Depletion of Available 
Soil Water and Nitrogen Management under Drip Irrigation 
with the FAO AquaCrop Model

در مجالت 
معتبر غیر 

ISI 
 سیانگلی

Russian 
Agricultural 

Sciences 
SPRINGER  1399 فنی و مهندسی عابدین پور-امیري 608-602 46 زمستان 

17 
تاثیر تنش خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در 

 گندم پائیزه در منطقه کاشمر
-علمی

 پژوهشی
 فارسی

پژوهش آب در 
 فنی و مهندسی عابدین پور،میثم. دهقان، هم.  مکاري، ISC  1399  34 167-186 کشاورزي

18 
مکانی منابع آب زیرزمینی دشت کاشمر مبتنی بر  -ارزیابی تغییرات زمانی

 هاي بارش و خشکسالیتحلیل سري زمانی داده
-علمی

 پژوهشی
 فارسی

سامانه سطوح آبگیر 
 ISC  1399  8 55-69 باران

آزادي، شیوا. معماریان خلیل آباد، 
بیلبندي، محسن.  رضاپورهادي. 

 عابدین پور،میثم. اکبري، مرتضی
 فنی و مهندسی

19 
عملکرد شلغم  -شوري  -تعیین ضرایب حساسیت و بهترین تابع تولید آب 

 در منطقه کاشمر
-علمی

 پژوهشی
 فنی و مهندسی مکاري، م. عابدین پور،میثم. دهقان، ه ISC  1399  14 111-119 پژوهش آب ایران فارسی

20 
در شرایط  AquaCropي رطوبت خاك و عملکرد گندم با مدل ساز شبیه

 مزرعه اي دشت نیشابور
-علمی

 پژوهشی
 فارسی

پژوهش آب در 
 کشاورزي

ISC  1399 عابدین پور، م، دهقان ه، مکاري و  28-15 34 بهار
 معماریان ه

 فنی و مهندسی

21 Evaluation of AquaCrop model in soybean cultivation under 
different planting dates and deficit irrigation treatments

-علمی
 پژوهشی

 Iran Agriculture انگلیسی
Research ISC  1399 فنی و مهندسی عابدین پور، میثم 46-37 39 پاییز 

22 Techno-functional properties of the selected antifungal 
predominantISI انگلیسی 

Journal of Food 
Measurement and 
Characterization 

ISC  1399   1754-1764 فنی و مهندسی پور عبداهللا، صادق نژاد، محمدزاده 

 روش هاي برداشت و نگهداري میوه زیتون 23
-علمی

 ترویجی
 فارسی

مجله مدیریت ضایعات 
و پسماند هاي 

 کشاورزي

 فنی و مهندسی جالل محمدزاده، 20-13 2 زمستان 1399  

بررسی بهره وري آب آبیاري و عملکرد سویا در سامانه هاي مختلف خاك  24
 ورزي و بقایاي گیاهی

-علمی
 پژوهشی

 فارسی
تحقیات سامانه ها و 
 مکانیزاسیون کشاورزي

محمد اسماعیل اسدي و حمیدرضا  96-63 21 تابستان 1399  
 صادق نژاد

 مهندسیفنی و 

کم خاك ورز اصالح شده در ارزیابی شاخص هاي فنی کاشت در کارنده  25
 زراعت سویا

-علمی
 پژوهشی

 فارسی
تحقیات سامانه ها و 
 مکانیزاسیون کشاورزي

حمیدرضا صادق نژاد، مریم برزنونی،  84-69 آنالین انتشار تابستان 1399  
 هاشم رحمتی -حسینعلی شمس آبادي

 فنی و مهندسی

26 
 Glyphodes pyloalisزیست نشانگرهاي آنزیمی پروانه برگخوارتوت، 

Walker  در تماس با برخی نانومواد مورد کاربرد در فرموالسیونهاي نوین ،
 آفتکشی

-علمی
 پژوهشی

 گیاهپزشکی نرگس معماري زاده  و محبوبه شریفی 85-69 10 تابستان ISC 0.119 1399 تحقیقات آفات گیاهی فارسی

ارزیابی ردیابی ویروس رگه اي توتون در مزارع سویاي شمال ایران و  27
 واکنش ارقام سویا به ویروس در شرایط طبیعی مزرعه

-علمی
 پژوهشی

 فارسی
مجله فناوري زیستی در 

  12 زمستان ISC   1399  کشاورزي
سمیرا شاملی؛ فرشاد رخشنده رو؛ 
محمدرضا صفر نژاد؛ سیده ساناز 

 رمضانپور
 گیاهپزشکی

28 Neofusicoccum parvum associated with pomegranate branch 
canker in IranISI انگلیسی Forest Pathology 5 50 تابستان 1399 1.196 اسکوپوس 

Hadi Golmohammadi,Mahdi 
Arzanlou and Hojjatollah 

Rabbani Nasab 
 گیاهپزشکی

29 
عصاره هیدرو متانولی اندام هوایی کنجد زراعی بررسی پتانسیل دگر آسیبی 

اهجه اي علف هرز خربزه بر ویژگیهاي جوانه زنی و رشد گی
 )Cucumis melo var.agrestisوحشی(

-علمی
 پژوهشی

 A 1399  1 30-38 رتبه  ISC نشریه تحقیقات بذر فارسی
علی راحمی، تازیکه نوراهللا، معصومه 

غالمعلی پور یونس آبادي، ابراهیم 
 علمداري و نصیبه رضوان طلب

 گیاهپزشکی



نمایه شده   نام مجله  زبان  نوع  عنوان ردیف
 در

  بخش تحقیقاتی  نام و نام خانوادگی نگارندگان شماره صفحات جلد  فصل سال ضریب تاثیر

30 
.) بر Sesamum indicum Lعی(بررسی اثر دگر آسیبی عصاره کنجد زرا

پارامترهاي رشد، سیستم فتوسنتزي و اسمولیت پرولین در گیاه سویا 
)Glycine max L)و علف هرز نیلوفر(.Ipomoea sp(. 

-علمی
 پژوهشی

 فارسی
فیزیولوژي فصلنامه 

فاطمه تازیکه، مریم نیاکان، مهدي   ISC ً0.031 1399  963 محیطی گیاهی
 باديعبادي و معصومه یونس آ

 گیاهپزشکی

.  بر رشد Cucumis melo Lبررسی اثر آللوپاتیکی علف هرز خربزه وحشی  31
 و سیستم آنتی اکسیدانی دو گیاه کلزا و خردل وحشی

-علمی
 پژوهشی

 فارسی
فصلنامه فیزیولوژي 

نشاط نوروزي، مریم نیاکان، مهدي   ISC ً0.031 1399  959 محیطی گیاهی
 عبادي و معصومه یونس آبادي

 گیاهپزشکی

بررسی تاثیر علفکشهاي ایمازاتاپیر، پندیمتالین و اکسیفلورفن در کنترل  32
 علفهایهرز سویا در استان گلستان

-علمی
 پژوهشی

 فارسی
پژوهشی  -نشریه علمی

علوم و (حفاظت گیاهان 
 )صنایع کشاورزي

ISC 0.055 1399  35  
معصومه یونس آبادي، مرتضی 

حبیببیان، نورعلیزاده اطاقسرا، لیال 
 علیرضا ساوري نژاد

 گیاهپزشکی

بررسی فلور و تعیین درجه اهمیت علف هاي هرز مزارع برنج به روش کشت  33
 استان گلستانمستقیم در بستر خشک در 

-علمی
 ترویجی

معصومه یونس آبادي،لیال  22-16  پاییز 1399   مجله ترویجی شالیزار فارسی
 حبیبیان،فاطمه یونس آبادي

 گیاهپزشکی

34 
تحلیل زمانی پیشرفت همه گیري هاي بیماري سفیدك پودري انگور در 

 منطقۀ سیستان، ایران
علمی 
 پژوهشی

علمی دانش گیاهپزشکی ایران فارسی
 پژوهشی

 1399  51 93-108 
زهرا نصیرپور، محمد ساالري، 

محمدعلی آقاجانی و عبدالحسین 
 طاهري

 گیاهپزشکی

استان بیماري سفیدك داخلی انگور در هاي پیشرفت زمانی مقایسۀ مدل 35
 خراسان شمالی

علمی 
 پژوهشی

علمی دانش گیاهپزشکی ایران فارسی
 پژوهشی

 1399  51 109-119 
نامورحمزانلویی، محمدعلی حمید 

آقاجانی، صفرعلی مهدیان و اسماعیل 
 بخشنده

 گیاهپزشکی

تان رابطه بین میزان وقوع و شدت بیماري سفیدك داخلی انگور در اس 36
 خراسان شمالی

علمی 
 پژوهشی

 فارسی
گیاه پزشکی (مجله 

 علمی کشاورزي)
علمی 
 پژوهشی

 1399  43 17-29 
نامورحمزانلویی، محمدعلی حمید 

آقاجانی، صفرعلی مهدیان و اسماعیل 
 بخشنده

 گیاهپزشکی

 زمینی در گرگانآگاهی بیماري بادزدگی سیبگلفیتو، مدل پیش 37
علمی 
 پژوهشی

 فارسی
اري هاي و بیمآفات 

 گیاهی
علمی 
 پژوهشی

 گیاهپزشکی محمدعلی آقاجانی 199-211 88  1399 

38 
و قارچ عامل پوسیدگی  Heterodera glycinesبرهمکنش نماتد سیستی 

) در ارقام حساس و مقاوم سویا به Macrophomina phaselolinaذغالی (
 نماتد

علمی 
 پژوهشی

علمی دانش گیاهپزشکی ایران فارسی
 شیپژوه

انیسه پازن،  ساالر جمالی،  محمد علی  287-295 51  1399 
 آقاجانی،  حسن ملکی

 گیاهپزشکی

رابطه بین میزان وقوع و شدت بیماري سفیدك داخلی انگور در استان  39
 خراسان شمالی

علمی 
 پژوهشی

 فارسی
گیاه پزشکی (مجله 

 علمی کشاورزي)
علمی 
 29-17 43  1399  پژوهشی

لویی،  محمدعلی حمید نامورحمزان
آقاجانی،  صفرعلی مهدیان،  اسماعیل 

 بخشنده
 گیاهپزشکی

 مهتا، اولین رقم کم تانن باقال، جایگزین مناسب در تغذیه طیور 40
علمی 
فاطمه شیخ، محمدعلی آقاجانی،  7-6 3  1399  علمی ترویجی بازتاب تات  ترویجی

 حسین آسترکی، ام البنین چکانی
 گیاهپزشکی

علمی آگاهی بیماري بادزدگی سیب زمینی در استان گلستانپیش به مدل دستیابی 41
 گیاهپزشکی محمدعلی آقاجانی 25-24 3  1399  علمی ترویجی بازتاب تات  ترویجی

42 
Assessment of deforestation impact on soil erosion in loess 
formation using 137 Cs method (case study  Golestan 
province, iran)

ISI انگلیسی 
international soil 

and water 
conservation 

Research 

  2020  4 393-405 gharibreza- mohamd zaman-
paolo porto- parsaei - eisaei 

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

 مشخصه هاي روشنه هاي پوشش تاجی در جنگل هاي راش 43
-علمی

 پژوهشی
 فارسی

 تحقیقات جنگل و
 دوست، پرهیزکار،حسنی،قربانی،کریمی 230-217 28 پاییز ISC 0.7 1399 صنوبر

 مقصودلو
جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداري



نمایه شده   نام مجله  زبان  نوع  عنوان ردیف
 در

  بخش تحقیقاتی  نام و نام خانوادگی نگارندگان شماره صفحات جلد  فصل سال ضریب تاثیر

 ساختار توده هاي پهن برگ آمیخته دست نخورده در جنگلهاي هیرکانی 44
-علمی

 پژوهشی
 فارسی

جنگل و فراورده هاي 
 چوب

ISC 0.4 1399 زکار،طالبی،پرهی ثاقب 453-439 73 زمستان  
 حسنی،میرکاظمی،قربانی

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

 مشخصه هاي روشنه هاي پوشش تاجی در جنگل هاي راش 45
-علمی

 پژوهشی
 فارسی

تحقیقات جنگل و 
 صنوبر

ISC 0.7 1399 دوست پرهیزکار،حسنی،قربانی،کریمی 230-217 28 پاییز 
 ،مقصودلو

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

 پهن برگ آمیخته دست نخورده در جنگلهاي هیرکانیاي ساختار توده ه 46
-علمی

 پژوهشی
 فارسی

جنگل و فراورده هاي 
 453-439 73 زمستان ISC 0.4 1399 چوب

ثاقب 
طالبی،پرهیزکار،حسنی،میرکاظمی،قربا

 نی

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

47 
Forest stand susceptibility mapping during harvesting using 
logistic regression and boosted regression tree machine 
learning models

-علمی
 پژوهشی

 Global Ecology and انگلیسی
Conservation Scopus 2.526 1399 تابستان e00974 16pp Shabani, S., Pourghasemi, H.R., 

Blaschke, T 
جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداري

یکوشیمیایی خاك و کرم خاکی در توده یات فیزبا خصوصها داررابطه خشکه 48
 برگ آمیختهجنگلی پهن

-علمی
 پژوهشی

 فارسی
حفاظت زیست بوم 

 گیاهان
Google 
Scholar  1399 جنگلها، مراتع و  سعید شعبانی علی ستریان 172-155 (16)8 بهار

 آبخیزداري

 Ophrysو جایگاه حفاظتی گونه انحصاري و نادر  بنديردهبازیابی  49

turcomanica (Orchidaceaeدر فلور ایران ( 
-علمی

 پژوهشی
 فارسی

تاکسونومی و 
 بیوسیستماتیک

نمایه  ,
جهانی علمی 
 ,C, SIDآلمان

CIVILICA, 
GOOGLE 

SCHOLAR, 
EBSCO, 

ulrichweb 

B (75) در رتبه 
جنگلها، مراتع و  فاطمه فدائی 70-57  (45)12 زمستان 1399 علوم وزارت

 آبخیزداري

50 
Graphene Oxide in Modified LiCl Precipitation Procedure as 
an Efficient Method to Extract RNA with High Resolution 
from Zelkova carpinifolia Tissues

ISI انگلیسی Cell Tis Biol, (Q4)scopous 0.19 1399 (2)14 زمستان  
Akram Ahmadi, Hassan 

Soltanlou, Mohammad Reza 
Kavousi. Gholamreza Salehi 

Jozani,Ali sattarian 

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

51 
پراکنش گونه اي راش و پلت در ارتباط با شرایط فیزیوگرافی رویشگاه و شکل 

پذیرفته شده براي انتشار در هاي کوهستانی شمال ایران. زمین در جنگل
 مجله حفاظت و بهره برداري جنگلهاي هیرکانی

-علمی
 پژوهشی

 فارسی
حفاظت و بهره برداري 

 جنگلهاي هیرکانی
 سعید شعبانی، اکرم احمدي 46 تا39  پاییز 1399  

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

تغییرات فصلی آن تأثیر شیوه جنگلشناسی تکگزینی بر نیتروژن کل خاك و  52
 ممرز )مطالعه موردي: جنگل شصتکالته گرگان( -در توده آمیخته راش

-علمی
 پژوهشی

 فارسی
نشریه پژوهشهاي علوم 
 و فناوري چوب و جنگل

* هاشم حبشی و 2،  1مریم مصلحی 13 تا 1 (2)27 تابستان 1399  
 4، زهره ذوقی  3اکرم احمدي 

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

توده و سطح ویژه درختان چندل گیري و برآورد شاخص سطح برگ، زياندازه 53
Rhizophora mucronata (Lamهاي مانگروي سیریک.)) ) در جنگل 

-علمی
 پژوهشی

مریم مصلحی،مریم یعقوب زاده،اصغر  439 تا 421 (3)2 پاییز 1399   مجله جنگل ایران فارسی
 بیژنی،اکرم احمدي

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

54 
Leaf Area Index, Dry Matter Accumulation and Allocation 
Trends in Vicia faba L. Affected by Inoculation with 
Rhizobium and Pseudomonas

ISI انگلیسی 
journal of 

agriculture science 
and technology 

 F Vahdatpour, H Aroiee, K 914-903 23 زمستان 2021  
Hemmati, B Kamkar, F Sheikh زراعی و باغی 

 به تنش خشکی (.Vicia faba L) هاي باقالواکنش عملکرد دانه ژنوتیپ 55
 

-علمی
 پژوهشی

مرتضی معماري، محمد رضا دادادشی،  254تا  241 36 تابستان 1399   نهال و بذر فارسی
 فاطمه شیخ، الهام فغانی

 زراعی و باغی

56 
در ترکیب با سطوح  Rhizobium leguminosarumاثر تلقیح باکتري 

برخی صفات  بر Peseudomonas fluorescensمختلف جمعیت باکتري
 ) Vicia fabaکمی باقال ) 

-علمی
 پژوهشی

 فارسی
نشریه پژوهش هاي 

 تولید گیاهی
 241-223 1-27 بهار 1399  

فهیمه وحدت پور، حسین آروئی، 
بهنام کامکار، فاطمه خدایار همتی، 

 شیخ
 زراعی و باغی



نمایه شده   نام مجله  زبان  نوع  عنوان ردیف
 در

  بخش تحقیقاتی  نام و نام خانوادگی نگارندگان شماره صفحات جلد  فصل سال ضریب تاثیر

 Vicia faba)  بررسی عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتیپهاي مختلف باقال 57

L.)  در تاریخ کشتهاي تأخیري در شرایط آب و هوایی گرگان  
-علمی

 پژوهشی
 فارسی

مجله پژوهش هاي 
 به زراعی

محمدتقی فیض بخش، فاطمه  36-15 99/12/1 بهار 1399  
 زراعی و باغی شیخ، صفورا جافر نوده

ارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام مختلف باقال در کشت مخلوط با  58
 تریتیکاله

-میعل
 پژوهشی

 159-143 12 بهار 1399   نشریه بوم شناسی فارسی
ی رضای ,امیرنیا رضا ,سوري سمیه

 زراعی و باغی شیخ فاطمه ,*چیانه اسماعیل

59 
.) به Triticum aestivum Lواکنش عملکرد دانه ارقام جدید گندم نان (

اقلیمی در شرایط محیطی -هاي زراعیاساس شاخصتاریخ کاشت بر 
 گرگان

-علمی
 پژوهشی

حبیب اله سوقی، منوچهر خدارحمی،  31_1 36 بهار ISC 0.122 1399 نهال و بذر فارسی
 زراعی و باغی سعید باقري کیا، مهدي نظري

60 Genetic analysis of spike traits in wheat (Triticum aestivum 
L.)ISI انگلیسی Genetica JCR 0.403 1399 569-559 52 تابستان 

انسیه اسحاقی شمس آبادي، حسین 
صبوري، حبیب اله سوقی، سید جواد 

 سجادي
 زراعی و باغی

61 
Genetic structure of wheat (Triticum aestivum L.) grain 
characteristics by using image processing and generation 
mean analysis techniques

-علمی
 پژوهشی

 Journal of Genetic انگلیسی
Resources ISC 0.214 1399 141-131 6 تابستان 

آرزو میري، حسین صبوري، حسین 
حسینی مقدم، حبیب اله سوقی، مهدي 

 مالشاهی، سید جواد سجادي
 زراعی و باغی

اکسیدکربن بر بهبود کمیت و کیفیت محصول اثر افزایش دي 62
 ايکشت گلخانه فرنگی درگوجه

-علمی
 ترویجی

 فارسی
مجله ترویجی 

سبزیجات گلخانه 
 اي

 زراعی و باغی شهربانو وکیلی 19-23 99/3/1  1399  

.) به Triticum aestivum Lواکنش عملکرد دانه ارقام جدید گندم نان ( 63
 اقلیمی درشرایط محیطی گرگان -هاي زراعیتاریخ کاشت براساس شاخص

-علمی
 پژوهشی

حبیب اله سوقی، منوچهر خدارحمی،  31-1 36  تابستان ISC  1399 بذرمجله نهال و  یفارس
 زراعی و باغی سعید باقري کیا، مهدي نظري

ارزیابی کیفیت نانوایی ارقام گندم نان ایرانی با استفاده از زیرواحدهاي  64
 سنگین گلوتنین

-علمی
 پژوهشی

 فارسی
پژوهشنامه اصالح 

 گیاهان زراعی
ISC  1399 160-151 35 پاییز 

مریم شاداده، محمد هادي پهلوانی، 
نژاد، محسن اسماعیل زاده خلیل زینلی

 مقدم، سعید باقري کیا
 زراعی و باغی

 4Bهاي ریزماهواره واقع بر کروموزوم مطالعه تنوع هاپلوتایپی و ارتباط آلل 65
 گندم نان با برخی صفات زراعی

-علمی
 پژوهشی

 فارسی
 پژوهشنامه اصالح

عادله ابري، خلیل زینلی نژاد، مهران  14-1 34 تابستان ISC  1399 گیاهان زراعی
 زراعی و باغی اعلمی، سعید باقري کیا

تجزیه و تحلیل گرافیکی واکنش ژنوتیپ هاي گندم نان به تنش کم آبی در  66
 شرایط استان لرستان

-علمی
 پژوهشی

 فارسی
پژوهش هاي ژنتیک 

 گیاهی
ISC  1399 18-1 7 بهار 

فاطمه درویش نیا، محمدهادي پهلوانی، 
خلیل زینلی نژاد، خسرو عزیزي، سعید 

 کیاباقري
 زراعی و باغی

بررسی عملکرد دانه و برخی از صفات مهم زراعی در ژنوتیپهاي بهاره خزانه  67
 گندم مناطق معتدل کشور بین المللی

-علمی
 پژوهشی

 فارسی
پژوهش هاي کاربردي 

 شارسودانوید،بختیارفرشاد 61-40 129 تانزمس ISC  1399 زراعی
 زراعی و باغی کیاباقري،سعید

اثر برخی پایه هاي رویشی برخصوصیات رشد و میوه ارقام هلو و شلیل در  68
  شرایط محیطی استان گلستان

-علمی
 پژوهشی

بوذري،ناصر. غزائی یان،مینا.  122-105 1-36 بهار 1399 . . نهال و بذر فارسی
 زراعی و باغی دیقهزمانی،ص

 اي درون شیشه ) درشرایطCarya illinoensisوانه زنی جنین بالغ پکان(ج 69
-علمی

 پژوهشی
 فارسی

علوم باغبانی فردوسی 
غزائی یان،مینا. داوري نژاد، غ. قاسمی  204-197 2-34 تابستان ISC . 1399 مشهد

 زراعی و باغی بزدي،کمال. نعمتی،ح

70 Embryo Culture of New Hybrid of Pecan (Carya Illinoensis) 
withWalnut (J. Regia and J. Nigra)ISI  انگلیسی Erwerbs-Obstbau Scopous,ISI 1.2 1399 8-1 1-63 زمستان Ghazaeian,M.;Davarynejad,GH;

Ghasemi Bezdi, K.;Nemati,H زراعی و باغی 

هاي حاصل از چند پذیري و ارزیابی مقاومت تالقیبررسی قابلیت ترکیب  71
 اي نسبت به بیماري پوسیدگی فوزاریومی باللالین ذرت دانه

-علمی
 پژوهشی

 فارسی
پژوهشنامه اصالح 

 137-130 (34)12 تابستان SID - ISC  1399گیاهان زراعی دانشگاه 
سلطانلو، سیده سکینه پسرکلو، حسن 

مساوات و ساناز رمضانپور، سید افشین 
 الهه توکل

 زراعی و باغی



نمایه شده   نام مجله  زبان  نوع  عنوان ردیف
 در

  بخش تحقیقاتی  نام و نام خانوادگی نگارندگان شماره صفحات جلد  فصل سال ضریب تاثیر

علوم کشاورزي و منابع 
 طبیعی ساري

سازي شبکه عصبی مصنوعی و مدل خطی چندگانه در برآورد مقایسه مدل 72
 هاي آنها با نژاد بدون دنبهدار و آمیختهدنبه نژادهاي دنبه

-علمی
 پژوهشی

 182-167 129 زمستان 1399   پژوهش و سازندگی فارسی

خوا، سید کریم نوبري، محمود وطن
جمعه کاشان، ی، ناصر امامداوود شریف

 محمد مومن، عبداله کاویان
 علوم دامی

تاثیر سطوح مختلف سبوس ذرت بر جمعیت میکروبی، فراسنجه هاي  73
 شکمبه اي و خونی و ابفاي نیتروژن در میش هاي داالق

-علمی
 پژوهشی

ی، عبدالحکیم توغدري، تقی قورچ 188 -177 127 زمستان 1399   سازندگیپژوهش و  فارسی
 محمد اسدي، رضاکمالی

 علوم دامی

 
 1399منابع طبیعی گلستان در همایش هاي علمی در سال ارائه شده مرکز تحقیقات کشاورزي و مقاالت 

  
ردي
  بخش تحقیقاتی  خانوادگی نگارندگاننام و نام  سال ماه روز  شهر  کشور  نام همایش  زبان  نوع  عنوان ف

خالصه مقاله علمی در  بر برخی صفات کیفی آفتابگردان تأثیر تقسیط نیتروژن و آبیاري تکمیلی 1
 همایش علمی

 فارسی
دهمین همایش سراسري 
کشاورزي و منابع طبیعی 

 پایدار
عبذاهللا صفري *، علی وخسري مقذم  1399 4 17 تهران ایران

 محمدصالحی فرا هی، علی راحمی  ، 
 خاك و آب

ایمیداکلوپراید(گائوچو)  رزیابی کارایی ضد عفونی بذر گندم با حشره کشاا 2
 ) سیاهZabrustenebrioides (Coleoptera, Carabidaeبر علیه سوسک 

مقاله کامل علمی در 
 همایش علمی 

 فارسی
دهمین همایش سراسري 
کشاورزي و منابع طبیعی 

 پایدار
محبوبه شریفی ،محمد مهدي میرزایی  1399 4 7 تهران ایران

 ، علیرضا رجایی ، اسماعیل خمر
 پزشکیگیاه

3 
Agriotes lineatus  ارزیابی کارایی حشره کشهاي جدید و متداول علیه
 :Coleoptera) گندم شرق استان گلستان کرم مفتولی در مزارع

Elateridae)  

مقاله کامل علمی در 
 همایش علمی 

 فارسی
دهمین همایش سراسري 
کشاورزي و منابع طبیعی 

 پایدار
 1399 4 7 تهران ایران

سلخه ، محبوبه شریفی ، یلمه خان ک
نرگس معماري زاده  ، علیرضا رجایی، 

 اسماعیل خمر
 گیاهپزشکی

ارزیابی کارایی چند روغن گیاهی جهت کنترل شپشک سپردار قهوهاي  4
 Chrysomphalus dictyospermمرکبات در شرایط آزمایشگاهی و باغی 

مقاله کامل علمی در 
 همایش علمی 

 فارسی
دهمین همایش سراسري 
کشاورزي و منابع طبیعی 

 پایدار
 1399 4 7 تهران ایران

مبشري ، محبوبه شریفی ،محمد تقی 
کوروش قادري، علیرضا رجایی ، 
 اسماعیل خمر  فاطمه مسیح زاده

 گیاهپزشکی

ارزیابی میزان وقوع و شدت بیماري سفیدك داخلی انگور در استان خراسان  5
 شمالی

مقاله کامل علمی در 
 همایش علمی 

 رسیفا
دهمین همایش سراسري 
کشاورزي و منابع طبیعی 

 پایدار
 1399 4 7 تهران ایران

حمید نامورحمزانلویی، محمدعلی 
آقاجانی، صفرعلی مهدیان و اسماعیل 

 بخشنده
 گیاهپزشکی

 اندازه گیري سریع و آسان بیماري سفیدك داخلی انگور 6
مقاله کامل علمی در 

 همایش علمی 
 فارسی

ن المللی پنجمین همایش بی
هاي نوین در علوم افق

کشاورزي، منابع طبیعی و 
 محیط زیست

 1399 7 17 تهران ایران
حمید نامورحمزانلویی، صفرعلی 
مهدیان، محمدعلی آقاجانی و 

 اسماعیل بخشنده
 گیاهپزشکی

بررسی میزان کاهش محصول در اثر آلودگی به بیماري سفیدك داخلی  7
 انگور

مقاله کامل علمی در 
 علمی  همایش

 فارسی
پنجمین همایش بین المللی 

 1399 7 17 تهران ایرانهاي نوین در علوم افق
حمید نامورحمزانلویی، صفرعلی 
مهدیان، محمدعلی آقاجانی و 

 اسماعیل بخشنده
 گیاهپزشکی



ردي
  بخش تحقیقاتی  خانوادگی نگارندگاننام و نام  سال ماه روز  شهر  کشور  نام همایش  زبان  نوع  عنوان ف

کشاورزي، منابع طبیعی و 
 محیط زیست

 سیل و مدیریت و چالشهاي مدیریت سیل در استان گلستان 8
علمی در مقاله کامل 

 همایش علمی 
 فارسی

نقش جهاد کشاورزي در تحقق 
 گام دوم انقالب 

 محمدعلی صلبی -لطف اهللا پارسایی  1399 4 4 گرگان ایران
جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداري

 تقویت اعتقادات مذهبی و نقش آن در حفاظت از منابع طبیعی 9
مقاله کامل علمی در 

 همایش علمی 
 فارسی

در تحقق  نقش جهاد کشاورزي
 گام دوم انقالب 

 محمدعلی صلبی -لطف اهللا پارسایی  1399 4 4 گرگان ایران
جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداري

حفاظت و حمایت از جنگلها، سرمایه گذاري در جهت کاهش فرسایش  10
 خاك و سیالب

مقاله کامل علمی در 
 همایش علمی 

 فارسی

اولین همایش تجربه نگاري و 
یت مردم آینده پژوهی مدیر

نهاد مخاطرات طبیعی با تاکید 
 بر سیل 

 -مصلحی -شعبانی -خانم احمدي 1399 9 4 گرگان ایران
 پارسایی

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

 نقش جنگلهاي ساحلی در وقوع سیالب 11
مقاله کامل علمی در 

 همایش علمی 
 فارسی

اولین همایش تجربه نگاري و 
آینده پژوهی مدیریت مردم 

اطرات طبیعی با تاکید نهاد مخ
 بر سیل 

 پارسایی -خانم احمدي-شعبانی 1399 9 4 گرگان ایران
جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداري

مدل سازي وقوع، راهکاري موثر جهت شناسایی اراضی حساس به زمین  12
 لغزش 

مقاله کامل علمی در 
 همایش علمی 

 فارسی

اولین همایش تجربه نگاري و 
دم آینده پژوهی مدیریت مر

نهاد مخاطرات طبیعی با تاکید 
 بر سیل 

 پارسایی -شعبانی 1399 9 4 گرگان ایران
جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداري

 چالش ها و راهکارهاي توسعه گیاهان دارویی در استان گلستان 13
مقاله کامل علمی در 

 همایش علمی 
 فارسی

همایش نقش جهاد کشاورزي 
 در تحقق بیانیه گام دوم انقالب

سپیده زوار، اکرم احمدي، سعید  1399 9 4 گرگان ن ایرا
 شعبانی، زهره ذوقی.

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

 شناخت استدالل پویا در منابع طبیعی جهت دستیابی به جهش تولید  14
مقاله کامل علمی در 

 همایش علمی 
 فارسی

همایش نقش جهاد کشاورزي 
 در تحقق بیانیه گام دوم انقالب

سعید شعبانی، زهره ذوقی، اکرم  1399 9 4 انگرگ ایران 
 احمدي، سپیده زوار.

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

 جنگلهاي ساحلی در کاهش وقوع سیالبنقش  15
مقاله کامل علمی در 

 همایش علمی 
 فارسی

همایش نقش جهاد کشاورزي 
 در تحقق بیانیه گام دوم انقالب

 احمدي سعید شعبانی، اکرم 1399 9 4 گرگان ایران 
جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداري

 اقلیممروري بر اثرات اگروفارستري بر کاهش اثرات تغییرات  16
مقاله کامل علمی در 

 همایش علمی 
 فارسی

همایش نقش جهاد کشاورزي 
 در تحقق بیانیه گام دوم انقالب

اکرم احمدي*، سعید شعبانی، مریم  1399 9 4 گرگان ایران
 ه ذوقیمصلحی، سپیده زوار، زهر

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

کاهش فرسایش گذاري در جهت ها، سرمایهحفاظت و حمایت از جنگل 17
 خاك و سیالب.

مقاله کامل علمی در 
 همایش علمی 

 فارسی
همایش نقش جهاد کشاورزي 
 در تحقق بیانیه گام دوم انقالب

، 2*، سعید شعبانی1اکرم احمدي 1399 9 4 گرگان ایران
 3، لطف اهللا پارسایی3یمریم مصلح

جنگلها، مراتع و 
 آبخیزداري

ارزیابی وضعیت تنوع زیستی گیاهان هرز دریک کشت بوم نخودفرنگی(  18
Pisum sativum L(. 

مقاله کامل علمی در 
 همایش علمی 

 فارسی
تنوع زیستی و تاثیر آن بر 
 کشاورزي و محیط زیست

کاظمی،  محمد ذاکرمیرزاد، حسین 1399 11 8 ارومیه ایران
 فاطمه شیخ، کریستین فارست

 زراعی و باغی

 ها براي عملکرد روغن و سایر خصوصیات آفتابگردانتجزیه به عامل 19
مقاله کامل علمی در 

 همایش علمی 
 فارسی

ششمین همایش بین المللی 
مهندسی کشاورزي و محیط 
 زیست با رویکرد توسعه پایدار

*، مهدي غفاري، فرناز زادهامیر قلی 1399 12 20 تهران ایران
 شریعتی

 زراعی و باغی



ردي
  بخش تحقیقاتی  خانوادگی نگارندگاننام و نام  سال ماه روز  شهر  کشور  نام همایش  زبان  نوع  عنوان ف

 هاي انتخاب مناسب براي اصالح عملکرد دانه در آفتابگردانتعیین شاخص 20
مقاله کامل علمی در 

 همایش علمی 
 فارسی

ششمین همایش بین المللی 
مهندسی کشاورزي و محیط 
 زیست با رویکرد توسعه پایدار

*، مهدي غفاري، فرناز زادهامیر قلی 1399 12 20 تهران ایران
 شریعتی

 زراعی و باغی

 مکانی خشکسالی هواشناسی و آب زیرزمینی دشت کاشمر -تحلیل زمانی  21
مقاله کامل علمی در 

نهمین همایش سامانه هاي  فارسی  همایش علمی
 عابدین پور.م،ازادي، ش، معماریان، ه،  1399 6 16 تبریز ایران  سطوح آبگیر باران

  مهندسی-فنی .مپوررضا بیلندي

  

  1399کشاورزي و منابع طبیعی گلستان در سال انتشارات مرکز تحقیقات 
  کتابو ترجمه  فیتصن ای فیلأت

 مترجمان/مولفان خانوادگی نام و نام  انتشار سال  کتاب ناشر  شده ترجمهعنوان  اصلی عنوان  انتشار نوع ردیف
 کتاب

مولفان  خانوادگی نام و نام
  فصل هاي کتاب

 اتصفح تعداد
 کتاب

 فصل صفحات شماره
 تحقیقاتی بخش کتاب هاي

 دانشگاهی جهاد - ایران کشاورزي محصوالت برخی ضایعات کتاب تصنیف یا تألیف 1
 مهندسی و فنی 270-231 350 محمدزاده جالل الدین، تاج 1399 مشهد

 کشاورزي

 آموزش نشر - کلزا آبیاري ریزي برنامه کتاب تصنیف یا تألیف 2
 مهندسی و فنی  32  کیانی علیرضا 1398 کشاورزي

 دانشگاهی جهاد - ایران کشاورزي محصوالت برخی ضایعات کتاب تصنیف یا تألیف 3
-215;124-117 350 ولی قدس علیرضا  1399 مشهد

230;240-260 
 مهندسی و فنی

 کشاورزي

 راهنماي Sesame grower guide کتاب ترجمه 4
 کنجد کاشت

Sesame grower guide 
 گیاهپزشکی  100  آبادي یونس کشیري، 1399 نوروزي انتشارات کنجد کاشت هنمايرا

 مریم احمدي، اکرم بزدي، قاسمی کمال 1399 نوروزي انتشارات Applied practies in nursary نهالستان در کاربردي عملیات کتاب ترجمه 5
 و مراتع جنگلها،  161  مصلحی

 آبخیزداري

 نشریات

 تعداد ناشر فصل انتشار سال نشریه نوع عنوان ردیف
 تحقیقاتی بخش )گان(نگارنده اسامی صفحات

 مهندسی و فنی زنگانه جواد و محمدزاده جالل 15 مهندسی و فنی موسسه زمستان 1399 فنی ازن گاز از استفاده با جو ماندگاري افزایش 1
 کشاورزي

 اي علوفه وسخر تاج رقم دو آب وري بهره و کیفی کمی، عملکرد ارزیابی 2
 خاك حفاظت هاي پژوهش نشریه تابستان 1399 ترویجی آبیاري مختلف هاي رژیم تحت

 علیرضا -مختارپور حسن -بخش فیض محمدتقی 17 آب و
 مهندسی و فنی کیانی

 استان خشک بستر در مستقیم کشت روش به برنج تولید دستورالعمل 3
 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان تابستان 1399 فنی گلستان

 ابوالفضل -آبادي یونس معصومه -کیانی علیرضا 28 کشاورزي
 مهندسی و فنی فرجی

 تولید براي اقتصادي و فنی هاي راهکار برنج، کاري خشکه و نشایی کشت 4
 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان تابستان 1399 فنی گلستان استان شرایط در برنج

 ابوالفضل -آبادي یونس معصومه -کیانی علیرضا 28 کشاورزي
 مهندسی و فنی فرجی



 تعداد ناشر فصل انتشار سال نشریه نوع عنوان ردیف
 تحقیقاتی بخش )گان(نگارنده اسامی صفحات

 وري بهره افزایش و آبی کم تعدیل براي برنج آبیاري و کشت روش تغییر 5
 -مساوات افشین -آبیار نورمحمد -کیانی علیرضا 2 تات بازتاب اثربخشی فصلنامه زمستان 1399 ترویجی گلستان استان در آب

 مهندسی و فنی یزدانی محمدرضا

 مهندسی و فنی کیانی علیرضا 2 تات بازتاب اثربخشی فصلنامه تابستان 1399 ترویجی آبی کم شرایط تعدیل شوربراي آب منابع از پایدار هاستفاد راهبرد 6

 آب وري بهره و برنج عملکرد بر بارانی و اي قطره آبیاري هاي سامانه تاثیر 7
 -کیانی علیرضا -نیا ذاکري مهدي -فرد کریمی مریم 14 خاك و آب هنشری زمستان 1399 ترویجی بذر مستقیم کشت و نشائی کشت روش دو در

 مهندسی و فنی بخش فیض محمدتقی

 استان در خشک بستر با مستقیم کشت در برنج مزارع هرز هاي علف 8
 گیاهپزشکی همکاران و آبادي یونس معصومه 7 ایران برنج تحقیقات موسسه تابستان 1399 ترویجی گلستان

 35 کشاورزي تحقیقات سازمان بهار 1399 ترویجی گلستان استان در کنجد برداشت و داشت کاشت، عجام راهنماي 9

 کیانی، علیرضا فرجی، ابوالفضل زاده،پیغام کمال
 محبوبه آبادي،یونس معصومه رزاقی، محمدحسین

 محمد راد،پهلوان محمدرضا شاملی، سمیرا شریفی،
 غزائیان مریم فراهی، صالحی

 گیاهپزشکی

 ترویج و آموزش تحقیقات سازمان بهار 1399 ترویجی سیالب بینی پیش 10
 محمدرضا - پارسایی اهللا لطف - صلبی محمدعلی 96 کشاورزي

 مهر پارسا
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداري
  

  دستورالعمل ها
 نوع عنوان ردیف

 سال ثبت تاریخ ثبت شماره دستورالعمل
 تعداد ناشر انتشار

 سال ماه روز تحقیقاتی بخش (گان)نگارنده اسامی صفحات

 استان در گندم کاشت مرحله فنی دستورالعمل 1
 نژاد، صادق حمیدرضا قوجق، حسن مبشري، تقی محمد سوقی، اله حبیب 17  1399 1399   بررسی درمرحله فنی-علمی گلستان

 آب و خاك عبداللهی کلثوم راد، پهلوان محمدرضا غزائیان، مریم

 در مستقیم کشت روش به برنج تولید العملدستور 2
 27 برنج تحقیقات موسسه 1399 1399 4 23 57857 فنی-علمی  )گلستان استانخشک ( بستر

 حسینی مریم فرجی، ابوالفضل آبادي، یونس معصومه کیانی، علیرضا
 مبشري، محمدتقی بخش، فیض محمدتقی یزدانی، محمدرضا چالشتري،

 راد، پهلوان محمدرضا شریفی، محبوبه شاملی، سمیرا پور، قلی اله مهرزاد
 اکبر علی ارزانش، محمدحسین فراهی، صالحی محمد عبداللهی، کلثوم

 سرایی سوخته مجتبی عبادي،

 آب و خاك

 در کنجد برداشت و داشت کاشت، جامع راهنماي 3
 و بررسی درمرحله ترویجی گلستان استان

 تحقیقات سازمان 1399 1399   نهایی داوري
 35 اورزيکش

 رزاقی، محمدحسین کیانی، علیرضا فرجی، ابوالفضل زاده،پیغام کمال
 راد،پهلوان محمدرضا شاملی، سمیرا شریفی، محبوبه آبادي،یونس معصومه

 غزائیان مریم فراهی، صالحی محمد
 آب و خاك

 آبیاري روش در آبیاري برنامه تنظیم دستورالعمل 4
 و آموزش معاونت 1399 1399 7 8 58301 ترویجی بارانی

 مهندسی و فنی کیانی علیرضا 60 کشاورزي ترویج

 نباتات، حفظ سازمان 1399 1399 1  990194 ترویجی انار اسکب بیماري تلفیقی مدیریت دستورالعمل 5
 گیاهپزشکی عسگري امید خادملو، علی نسب، ربانی اله حجت 8 آفات کنترل معاونت

 
  



  ...پوستر،چارت،بروشور تدوین

 نوع پایان تاریخ شروع تاریخ عنوان فردی
 بخش (گان)نگارنده اسامی کننده تائید مرجع اثر

 سال  ماه روز سال ماه روز تحقیقاتی

 سازمان ترویج مدیریت لیفلت    1399 8  چغندر هرز علفهاي با مبارزه دستورالعمل 1
 گلستان کشاورزي

 و ترویج مدیریت همکاري با آبادي یونس
 گیاهپزشکی گلستان کشاورزي سازمان اتنبات حفظ

 ترویج و آموزش موسسه لیفلت 1399   1398   گندم سنبله فوزاریومی بادزدگی بیماري با آشنایی 2
 گیاهپزشکی آقاجانی محمدعلی کشاورزي

 ترویج و آموزش موسسه لیفلت 1399   1398   گندم زرد زنگ بیماري با آشنایی 3
 یاهپزشکیگ آقاجانی محمدعلی کشاورزي

  
  1399آموزش مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گلستان در سال 

  یدانشگاه سیتدر

 تعداد نیمسال تحصیلی سال ردیف
 مقطع درس نام واحد

 تحقیقاتی بخش کاربردي علمی /غیرانتفاعی موسسات /دانشگاه تحصیلی

 آب و خاك گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دکتري خاك رقومی برداري نقشه 2 اول 1398-1399 1
 مهندسی و فنی کاشمر(دولتی) عالی آموزش مرکز کارشناسی فشار تحت آبیاري هاي سامانه طراحی 2.6 دوم 1398-1399 2
 مهندسی و فنی (دولتی) کاشمر عالی آموزش مرکز کارشناسی هیدرولیک آزمایشگاه 1.3 دوم 1398-1399 3
 مهندسی و فنی )گلستان(بهاران انتفاعی غیر دانشگاه  غذایی مواد میکروبیولوژي در یننو هاي پیشرفت 3 اول 1398-1399 4

  
  آموزشی و پژوهشی يها کارگاه ياندازراه و یطراح

  مدت تاریخ عنوان ردیف
 سال ماه روز تحقیقاتی بخش مشارکت درصد برگزاري محل  )(ساعت

 گیاهپزشکی 80 کردکوي شهرستان رازي آموزي دانش سراي پژوهش 8 1399 12 6 دارویی گیاهان هاي بیماري و آفات با آشنایی 1
 گیاهپزشکی 100 گرگان آموزش مرکز 8 1399 2 17 برنج ناظرین ویژه برنج کاري خشکه 2
 دامی علوم 100 گنبد تحقیقاتی ایستگاه 12 1399   سنجی علم 3
 دامی علوم 100 موزشا مرکز 24 1399   اي علوفه گیاهان و وطیور دام تغذیه 4

  
  هاي آموزشی و پژوهشیتدریس در کارگاه

  مدت تاریخ عنوان ردیف
 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع برگزاري محل )ساعت(

 سال ماه روز
 آب و خاك کارکنان آموزش دفتر کل مدیر گرگان  6 1399 7 13 خاك مطالعات در دور از سنجش 1
 آب و خاك گلستان کشاورزي سازمان ترویج گنبد 8 1399 1 31 غالت تغذیه 2



  مدت تاریخ عنوان ردیف
 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع برگزاري محل )ساعت(

 سال ماه روز
 آب و خاك گلستان استان کشاورزي جهاد سازمان آباد علی  6 1399 10 20 زیتون تغذیه مدیریت 3
 آب و خاك گلستان استان کشاورزي جهاد سازمان بندرترکمن  6 1399 8 7 پائیزه محصوالت تغذیه مدیریت 4
 آب و خاك گلستان استان کشاورزي جهاد سازمان گمیشان  6 1399 11 28 کلزا تغذیه مدیریت 5
 آب و خاك گلستان استان کشاورزي جهاد سازمان گمیشان  6 1399 11 28 گندم تغذیه مدیریت 6
 آب و خاك ترویج آباد آق 8 1399 4 25 خاك آزمون 7
 آب و خاك ترویج گالیکش 6  6 7 گندم تغذیه 8
 آب و خاك ترویج بادآ آق 8    گندم سرك کودهاي 9
 آب و خاك کشاورزي آموزش مرکز )محله عراقی(گرگان ایستگاه 36 1398 8 3  برنج کاري خشکه طرح در اي تغذیه هاي توصیه آموزشی کارگاه 10
 آب و خاك طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رییس آموزش مرکز 12  11 1 خانواده در موثر ارتباطات 11
  طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رییس آموزش مرکز 24  11 4 عامل غیر افندپد 12
  طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رییس آموزش مرکز 20  6 17 قرآن موضوعی تفسیر 13
  طبیعی عمناب و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رییس آموزش مرکز 6  11 3 شهروندي حقوق منشور 14
  طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رییس آموزش مرکز 6  11 16 اداري روانشناسی 15
  طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رییس آموزش مرکز 24  3 10 اداري مقررات و قوانین 16
  طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رییس آموزش مرکز 8  10 3 کار محیط در سبز مدیریت 17
  طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رییس آموزش مرکز 12  12 2 سبز مدیریت 18
 مهندسی و فنی کارکنان آموزش دفتر کل مدیر گرگان کریمی حاجی شهید 48 1399 11 1 خاك و آب مهارت 19
 مهندسی و فنی کارکنان آموزش دفتر کل مدیر گرگان کریمی حاجی شهید 36 1399 11 4 آنها زیابیار و فشار تحت آبیاري هاي سیستم از وري بهره 20
 مهندسی و فنی کارکنان آموزش دفتر کل مدیر گرگان کریمی حاجی شهید 6 1399 11 15 آبیاري نوین سامانه و ها شبکه اجتماعی اقتصادي بخشی اثر 21
 مهندسی و فنی کشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان فناوري و علمی معاون کنفرانس ویدئو 6  5 7 کنیم گیري اندازه را مزرعه به ورودي آب مقدار چگونه 22
 مهندسی و فنی کشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان فناوري و علمی معاون کنفرانس ویدئو 6  5 7 مزرعه در آب وري بهره  تعیین روش 23
 مهندسی و فنی کشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان فناوري و علمی معاون کنفرانس ویدئو 6  8 26 کشاورزي در ورش آب از استفاده 24
 مهندسی و فنی کشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان فناوري و علمی معاون کنفرانس ویدئو 6  4 2 تبخیر تشت از استفاده با آبیاري برنامه تنظیم 25
 مهندسی و فنی کشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان فناوري و علمی معاون کنفرانس ویدئو 6  4 10 سویا يآبیار 26
 گیاهپزشکی آموزشی معاون گلستان کشاورزي تحقیقات مرکز 12 1399 9 26 دار هسته میوه درختان هاي بیماري و آفات مدیریت 27
 گیاهپزشکی وزیر معاون مشاور گلستان کشاورزي تحقیقات مرکز 2 1398 2 31 انار اسکب بیماري یریتمد و شناسایی عنوان با ملی وبینار ارایه 28

 کشت در آن کنترل راههاي و برنج هرز علفهاي با آشنایی 29
 گیاهپزشکی پایدار کشت پیشگامان شرکت پایدار کشت پیشگامان شرکت 2 1399 3  برنج مستقیم

 گیاهپزشکی پایدار کشت پیشگامان شرکت پایدار کشت پیشگامان شرکت 1 1399 9 24 ها آن کنترل راههاي و کلزا مزارع هرز علفهاي با آشنایی 30
 گیاهپزشکی گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز رئیس گرگان آموزش مرکز 18 1398 11 11 آزمایشگاهی تجهیزات کالیبراسیون 31

 به آگاهی پیش و ياپیدمیولوژ درباره درس سه تدریس 32
 گیاهپزشکی کشور نباتات حفظ سازمان معاون 36078     کشور سراسر نباتات حفظ کارشناسان



  مدت تاریخ عنوان ردیف
 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع برگزاري محل )ساعت(

 سال ماه روز
 گیاهپزشکی گلستان استان طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رییس 20/10/98     دارهسته میوه درختان هايبیماري زمستانه مدیریت 33
 گیاهپزشکی گندم طرح مجري و وزیر مشاور 35987 16    (فارس) گندم مزارع زنده خسارتزاي عوامل مدیریت و پایش 34
 گیاهپزشکی گندم طرح مجري و وزیر مشاور 13/11/98 16    (گلستان) گندم مزارع زنده خسارتزاي عوامل مدیریت و پایش 35
 گیاهپزشکی گندم طرح مجري و وزیر مشاور 14/11/98 16    (مازندران) گندم مزارع زنده خسارتزاي عوامل مدیریت و پایش 36
 گیاهپزشکی گلستان استان طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رییس 30/04/99 6    برنج هايبیماري و آفات مدیریت و شناسایی 37
 گیاهپزشکی گلستان استان طبیعی منابع و کشاورزي زشآمو و تحقیقات مرکز رییس 36285 6    توتون هايبیماري و آفات مدیریت و شناسایی 38
 گیاهپزشکی گلستان استان طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رییس 23/07/99 6    انار هايبیماري و آفات مدیریت و شناسایی 39
 گیاهپزشکی گلستان استان طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و اتتحقیق مرکز رییس 23/9/99 12    دارهسته میوه درختان هايبیماري و آفات مدیریت 40

 آفات، از گندم مراقبت و آگاهی پیش شبکه هاي دستورالعمل 41
 گیاهپزشکی کارکنان آموزش دفتر کل مدیر 35957 6    هرز هايعلف و هابیماري

 آفات، از گندم مراقبت و آگاهی پیش شبکه هاي دستورالعمل 42
 گیاهپزشکی کارکنان آموزش دفتر کل مدیر 35957 6    هرز هايفعل و هابیماري

 هايعلف و هابیماري آفات، تلفیقی مدیریت نوین هايسیستم 43
 گیاهپزشکی بوشهر استان طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رییس 36078 6    ايگلخانه و باغی زراعی، هرز

 باغی و زراعی تحقیقات مرکز آموزش مرکز 24  10 22 زراعت بخش در خشکسالی و خشکی خطرات با مقابله راهکارهاي 44
 باغی و زراعی تحقیقات مرکز آموزش مرکز 18  10 1 باقال برداشت و داشت ، کاشت با آشنایی و باقال کشت اهمیت 45
 باغی و زراعی تحقیقات مرکز آموزش مرکز 78  12 17 باغبانی 46
 باغی و زراعی تحقیقات مرکز آموزش مرکز 8 1399 8 1 درختان تکثیر و دازدیا هاي روش 47
 باغی و زراعی گلستان طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز آموزش معاونت 16 1399 11 16 گلستان استان غالب زراعی محصوالت هاي بیماري 48
 دامی علوم گلستان طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز کریمی شهید آموزش مرکز 12 1398  12 دامی علوم در مصنوعی عصبی شبکه مدلسازي کاربرد 49
 دامی علوم گلستان طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز گنبد کشاورزي تحقیقات ایستگاه 12 1398   سنجی علم 50

  

  هاي آموزشی و پژوهشیکارگاهشرکت در

 عنوان ردیف
  تمد تاریخ

 بخش کننده تأیید مرجع برگزاري محل  ساعت)(
 سال ماه روز تحقیقاتی

 آب و خاك آب و خاك تحقیقات موسسه آب و خاك تحقیقات موسسه 36 1399   خاك برداري نقشه نوین هاي روش 1
 آب و خاك گلستان مرکز گلستان مرکز 36 1399 12 16 8 جلد نمونه تفسیر 2
 آب و خاك آب و خاك موسسه گلستان مرکز 12 1399 12 5 کراپآکوا مدل با آشنایی 3
 آب و خاك گلستان مرکز گلستان مرکز 6 1399 11 15 آبیاري هاي سامانه و ها شبکه اجتماعی و اقتصادي بخشی اثر 4
 آب و خاك آب و خاك موسسه گلستان مرکز SIMDUALKC 13 11 1399 6 مدل واسنجی و کاربرد 5



 عنوان ردیف
  تمد تاریخ

 بخش کننده تأیید مرجع برگزاري محل  ساعت)(
 سال ماه روز تحقیقاتی

 آب و خاك گلستان مرکز گلستان مرکز 8 1399 11 10 کار محیط در سبز ریتمدی با آشنایی 6
 آب و خاك گلستان مرکز گلستان مرکز 24 1399 11 4 ساختمان ملی مقررات در عامل غیر پدافند با آشنایی 7
 آب و خاك تحقیقات مرکز آموزش معاون کریمی حاجی آموزش مرکز 12 1399 12 2 سبز مدیریت 8
 آب و خاك تحقیقات مرکز آموزش معاون کریمی حاجی آموزش مرکز 6 1399 11 15 آبیاري نوین سامانه و ها شبکه اجتماعی اقتصادي اثربخشی 9
 آب و خاك تحقیقات مرکز آموزش معاون کریمی حاجی آموزش مرکز 24 1399 10 4 ساختمان ملی مقررات در غیرعامل پدافند با آشنایی 10
 آب و خاك تحقیقات مرکز آموزش معاون کریمی حاجی آموزش مرکز 6 1399 11 3 يشهروند حقوق منشور 11
 آب و خاك تحقیقات مرکز آموزش معاون کریمی حاجی آموزش مرکز 8 1399 11 10 کار محیط در سبز مدیریت با آشنایی 12
 آب و خاك تحقیقات مرکز آموزش معاون کریمی حاجی آموزش مرکز 18 1399 7 7 گلخانه و مزرعه در آماري هاي طرح از استفاده 13
 آب و خاك آموزش خمینی امام آموزش مرکز 6 1399 7 5 زیتون هاي باغ تغذیه نوین مدیریت 14
 آب و خاك تحقیقات مرکز آموزش معاون کریمی حاجی آموزش مرکز 36 1399 11 9 ها آن ارزیابی و فشار تحت آبیاري هاي سیستم از وري بهره 15
 آب و خاك تحقیقات مرکز آموزش معاون کریمی حاجی آموزش مرکز 24 1399 7 16 خاکشناسی در دور زا سنجش 16
 آب و خاك تحقیقات مرکز آموزش معاون کریمی حاجی آموزش مرکز 6 1399 11 16 اداري روانشناسی 17
 آب و خاك استان تحقیقات مرکز تحقیقات مرکز گرگان 8 1399 1 26 وب تحت اداري اتوماسیون 18
 آب و خاك استان تحقیقات مرکز تحقیقات مرکز گرگان 16 1399 6 31 2 اسالمی معارف با آشنایی 19
 آب و خاك استان تحقیقات مرکز تحقیقات مرکز گرگان 30 1399 9 19 حبوبات مزرعه مدیریت مبانی 20
 آب و خاك کشاورزي زشآمو مرکز کشاورزي آموزش مرکز 36 1399 10 13 حاصلخیزي و تغذیه خاکشناسی 21

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 24 1399 7 13 )مقدماتی( خاکشناسی در دور از سنجش 22
 گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 گیاهپزشکی گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 6 1399 8 6 گفتار حفاظت و تلفنی تخلیه 23
 گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 گیاهپزشکی گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 16 1399 9 8 عمومی روابط در دانش مدیریت 24
 گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 گیاهپزشکی گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 30 1399 9 10 (1) عمومی بطروا اصول 25
 گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 گیاهپزشکی گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 8 1399 9 22 گیگا دیجیتالی کتابخانه سامانه طریق از علمی منابع به دسترسی 26
 گلستان عیطبی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 گیاهپزشکی گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 24 1399 10 13 انجیر و انار درختان بیماریهاي و آفات 27
 گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 گیاهپزشکی گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 24 1399 10 15 کشور مجاز سموم با آشنایی 28
 گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 گیاهپزشکی گلستان طبیعی

 زشکیگیاهپ خمینی امام آموزش مرکز رئیس خمینی امام آموزش مرکز 16 1399 10 16 شتابدهی و نوآوري مراکز و ها استارتاپ 29

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 12 1399 11 1 خانواده در موثر ارتباطات با آشنایی 30
 گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 گیاهپزشکی گلستان طبیعی



 عنوان ردیف
  تمد تاریخ

 بخش کننده تأیید مرجع برگزاري محل  ساعت)(
 سال ماه روز تحقیقاتی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 24 1399 11 13 معطر و دارویی گیاهان هرز علفهاي کنترل و شناخت 31
 گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 گیاهپزشکی گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 6 1399 11 3 شهروندي حقوق منشور 32
 گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 گیاهپزشکی گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 8 1399 11 4 کار محیط در سبز مدیریت با آشنایی 33
 گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 گیاهپزشکی گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 24 1399 11 6 ساختمان ملی مقررات در غیرعامل پدافند با آشنایی 34
 گلستان یعیطب

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 گیاهپزشکی گلستان طبیعی

 صنایع در ( HACCP )بحرانی نقاط کنترل و خطر تحلیل و تجزیه 35
 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 16 1399 11 8 کشاورزي هاي فرآورده

 گلستان طبیعی
 نابعم و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 گیاهپزشکی گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 36 1399 12 16 8جلد نمونه تفسیر 36
 گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 گیاهپزشکی گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 36 1399 8 22 کیوي و مرکبات بیماریهاي و آفات 37
 - گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رییس
 گیاهپزشکی گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 18 1399 7 7 گلخانه و مزرعه در آماري هاي طرح از استفاده 38
 - گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رییس
 هپزشکیگیا گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 20 1399 6 17 )اسالم در زیست محیط( قرآن موضوعی تفسیر 39
 - گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رییس
 گیاهپزشکی گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و حقیقاتت مرکز 2 1399 8 20 آوندي رشد سخت هاي باکتري بیماري مدیریت نوین راهکارهاي 40
 گیاهپزشکی گیاهپزشکی تحقیقات موسسه پژوهشی معاون - گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 2 1399 9 3 اي گلخانه محصوالت در تارتن هاي کنه مدیریت 41
 گیاهپزشکی گیاهپزشکی تحقیقات موسسه پژوهشی معاون - گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 2 1399 9 19 گندم ویروسی اریهايبیم 42
 گیاهپزشکی گیاهپزشکی تحقیقات موسسه پژوهشی معاون - گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 2 1399  25 آن با مبارزه نحوه و غالت نواري باکتریایی بیماري 43
 گیاهپزشکی گیاهپزشکی تحقیقات موسسه یپژوهش معاون - گلستان طبیعی

 کاهش در آن نقش و گیاه همراه مفید باکتریهاي در بیوفیلم تشکیل 44
 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 2 1399 11 7 گیاهی بیماریهاي خسارت

 گیاهپزشکی گیاهپزشکی تحقیقات موسسه پژوهشی معاون - گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 2 1399 10 22 آن کاهش هاي راه و ها توکسینمایکو به ذرت آلودگی 45
 گیاهپزشکی گیاهپزشکی تحقیقات موسسه پژوهشی معاون - گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 2 1399 10 29 آن مدیریت چگونگی و گرینینگ بیماري با آشنایی 46
 گیاهپزشکی گیاهپزشکی تحقیقات موسسه پژوهشی ونمعا - گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 2 1399 12 4 گلخانه در ها کنه وسیله به افت حشرات کنترل 47
 گیاهپزشکی گیاهپزشکی تحقیقات موسسه پژوهشی معاون - گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 2 1399 12 5 بیولوژیک کنترل در حشرات بیمارگر نماتدهاي توسعه 48
 گیاهپزشکی گیاهپزشکی تحقیقات موسسه پژوهشی معاون - گلستان طبیعی



 عنوان ردیف
  تمد تاریخ

 بخش کننده تأیید مرجع برگزاري محل  ساعت)(
 سال ماه روز تحقیقاتی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 2 1399 12 18 ان مدیریت و میوه درختان آتشک بیماري 49
 کیگیاهپزش گیاهپزشکی تحقیقات موسسه پژوهشی معاون - گلستان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رییس 35925 6 1399   آن گیري اندازه چگونگی و شغلی رضایت 50
 گیاهپزشکی گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رییس 36078 16 1399   خالقیت و نوآوري ، توسعه نگرش با ارزش مدیریت 51
 هپزشکیگیا گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رییس 27/11/98 24 1399   مالی و حقوقی قوانین با آشنایی 52
 گیاهپزشکی گلستان استان طبیعی

 آموزش مجتمع مرکز رییس مجازي 6 1399 6 6 پیشگیري راه و نوپدید بیماري 53
 زشآمو مجتمع مرکز رییس مجازي 4 1399  23 اي حرفه اخالق 54
 آموزش مجتمع مرکز رییس مجازي 24 1399 11 4 غیرعامل پدافند با آشنایی 55
 آموزش مجتمع مرکز رییس مجازي 24 1399 7 13 خاکشناسی دور از سنجش 56
 آموزش مجتمع مرکز رییس مجازي 8 1399 11 3 کار محیط در سبز مدیریت با آشنایی 57
 آموزش مجتمع مرکز رییس مجازي 6 1399 11 3 شهروندي حقوق منشور 58
 آموزش مجتمع مرکز رییس مجازي 36 1399 12 16 8جلد تفسیرنمونه 59

 و مراتع جنگلها، گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 16 1399   علمی هیات اعضاء استخدامی مقررات و قوانین و ها نامه آیین با آشنایی 60
 آبخیزداري

 و مراتع جنگلها، گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 36 1399 12 16 8جلد تفسیرنمونه 61
 آبخیزداري

 و مراتع جنگلها، گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 6 1399   خانواده و نماز 62
 آبخیزداري

 و مراتع جنگلها، گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 24 1399   ها پروژه و طرحها اقتصادي ارزیابی 63
 آبخیزداري

 و مراتع جنگلها، گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز گلستان طبیعی منابع و زيکشاور تحقیقات مرکز 8 1399   وب تحت اداري اتوماسیون 64
 آبخیزداري

 و راتعم جنگلها، گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 16 1399   علم) فلسفه و اسالمی شناسی معرفت( 4اسالمی معارف با آشنایی 65
 آبخیزداري

 و مراتع جنگلها، گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 24 1399   مالی و حقوقی قوانین با آشنایی 66
 آبخیزداري

 و مراتع جنگلها، گلستان طبیعی منابع و زيکشاور تحقیقات مرکز گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 8 1399   پژوهی آینده 67
 آبخیزداري

 و مراتع جنگلها، گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 6 1399 11 3 شهروندي حقوق 68
 آبخیزداري

 و مراتع جنگلها، گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 24 1399   کشاورزي هاي طرح در گذاري سرمایه اقتصادي ارزیابی اصول 69
 آبخیزداري



 عنوان ردیف
  تمد تاریخ

 بخش کننده تأیید مرجع برگزاري محل  ساعت)(
 سال ماه روز تحقیقاتی

 معرفت) 4 اسالمی معارف با آشنایی حضوري آموزشی دوره اختصاصی 70
 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 16 1399 10 10 (علم فلسفه و اسالمی شناسی

 گلستان ستانا طبیعی
 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 گلستان استان طبیعی
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداري

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 10 1399 11 7 سوخت مصرف سازي بهینه حضوري آموزشی دوره عمومی 71
 گلستان استان طبیعی

 بعمنا و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 گلستان استان طبیعی

 و مراتع جنگلها،
 آبخیزداري

 زیست محیط(قرآن موضوعی تفسیر حضوري غیر آموزشی دوره عمومی 72
 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 20 1399 6 17  اسالم) در

 گلستان استان طبیعی
 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 گلستان استان طبیعی
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداري

 اخالق) 2 اسالمی معارف با آشنایی حضوري آموزشی دوره عمومی 73
 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 16 1399 6 4 (اي حرفه و علمی

 گلستان استان طبیعی
 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 گلستان استان طبیعی
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداري

 پیشگیري هاي راه و نوپدید بیماریهاي حضوري غیر آموزشی هدور 74
 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 6 1399 6 6 )ویروس کرونا) 19-کووید کنترل و مراقبت پیشگیري،(

 گلستان استان طبیعی
 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 گلستان استان طبیعی
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداري

 خاکشناسی در دور از سنجش حضوري آموزشی دوره تخصصی 75
 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 24 1399 7 13 )مقدماتی(

 گلستان استان طبیعی
 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 گلستان استان طبیعی
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداري

 Coenostate descriptors and spatial المللی بین کارگاه 76
dependence in vegetation 

  گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه 2 1399 9 26
 و کشاورزي علوم دانشگاه الملل بین امور مدیر

 دانشیار کامپتال دکتر و گرگان طبیعی منابع
 ایتالیا کامرینو دانشگاه زیستی علوم دانشکده

 و مراتع جنگلها،
 آبخیزداري

 و مراتع جنگلها، مرکز رییس گلستان تحقیقات مرکز 24 1399 7 13 (مقدماتی) خاکشناسی در دور از جشسن 77
 آبخیزداري

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 36 1399 12 16 8جلد نمونه تفسیر 78
 ) شهیدزمانپور( طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 گلستان استان طبیعی

 باغی و راعیز

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 8 1399 10 7 فکري مالکیت حقوق و سازي تجاري 79
 ) شهیدزمانپور( طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 باغی و زراعی گلستان استان طبیعی

 نابعم و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 8 1399 9 30 فناوري گذاري ارزش 80
 ) شهیدزمانپور( طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 باغی و زراعی گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 8 1399 9 12 فکري هاي مالکیت از قضایی حمایت حقوقی نظام 81
 ) شهیدزمانپور( طبیعی

 عمناب و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 باغی و زراعی گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 16 1399 8 18 اختراع ثبت مستندات و اظهارنامه تنظیم آموزش کارگاه 82
 ) شهیدزمانپور( طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 باغی و زراعی گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 8 1399 8 11 اختراع ثبت 83
 ) شهیدزمانپور( طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 باغی و زراعی گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 24 1399 7 13 (مقدماتی) خاکشناسی در دور از سنجش 84
 ) شهیدزمانپور( طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و حقیقاتت مرکز رئیس
 باغی و زراعی گلستان استان طبیعی

 کنترل و مراقبت پیشگیري،) پیشگیري هاي راه و پدید نو بیماریهاي 85
 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 6 1399 6 6 )ویروس کرونا(19کووید

 ) شهیدزمانپور( طبیعی
 ابعمن و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 گلستان استان طبیعی
 باغی و زراعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 16 1399 6 4 ) اي حرفه و علمی اخالق (2 اسالمی معارف با آشنایی 86
 باغی و زراعی  گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز ) شهیدزمانپور( طبیعی



 عنوان ردیف
  تمد تاریخ

 بخش کننده تأیید مرجع برگزاري محل  ساعت)(
 سال ماه روز تحقیقاتی

 صنایع در ( HACCP )بحرانی نقاط کنترل و خطر تحلیل و تجزیه 87
 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 16 1399 11 6  کشاورزي هاي فرآورده

 - گلستان طبیعی
 طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز

 باغی و زراعی - گلستان

 در عفونی ضد روشهاي و خاکزي خسارتزاي عوامل و ضوابط با آشنایی 88
 باغی و زراعی گلستان کشاورزي تحقیقات مرکز بذر گواهی و ثبت موسسه 12 1399 11 4 نهالستان و گلخانه

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 36 1399 8 17 کیوي و مرکبات بیماریهاي و آفات 89
 گلستان طبیعی

 طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز
 باغی و زراعی گلستان

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 24 1399 12 2 گلخانه محصوالت در ابیماریه و آفات مدیریت 90
 باغی و زراعی گلستان کشاورزي تحقیقات مرکز گلستان طبیعی

 باغی و زراعی گلستان کشاورزي تحقیقات مرکز آموزش معاونت 24 1399 10 22 زراعت بخش در خشکسالی و خشکی خطرات با مقابله راهکارهاي 91
 باغی و زراعی گلستان کشاورزي تحقیقات مرکز آموزش معاونت 18 1399 6 4 )اي حرفه و علمی اخالق (2 اسالمی معارف با ناییآش 92
 باغی و زراعی گلستان کشاورزي تحقیقات مرکز آموزش معاونت 24 1399 12 2 گلخانه محصوالت در بیماریها و آفات مدیریت 93
 باغی و زراعی گلستان کشاورزي تحقیقات مرکز آموزش معاونت 24 1399 7 13 )اتیمقدم(خاکشناسی در دور از سنجش 94
 باغی و زراعی گلستان کشاورزي تحقیقات مرکز آموزش معاونت 36 1399 12 16 8جلد نمونه تفسیر 95
 باغی و زراعی گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز گلستان بیعیط منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 16 1399 6 4 ) اي حرفه و علمی اخالق (2 اسالمی معارف با آشنایی 96

 کنترل و مراقبت پیشگیري، (پیشگیري هاي راه و پدید نو بیماریهاي 97
 )ویروس کرونا( 19-کووید

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 6 1399 6 6
 گلستان استان طبیعی

 باغی و زراعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 20 1399 6 17 (اسالم در زیست محیط) قرآن موضوعی تفسیر 98
 باغی و زراعی گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 16 1399   علمی هیات ءاعضا استخدامی مقررات و قوانین و ها نامه آیین با آشنایی 99
 باغی و زراعی گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 6 1399 8 6 گفتار حفاظت و تلفنی تخلیه 100
 باغی و زراعی گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 6 1399 11 3 شهروندي حقوق منشور 101
 باغی و زراعی گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 24 1399 11 10 ساختمان ملی مقررات در غیرعامل پدافند با آشنایی 102
 باغی و زراعی گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 8 1399 11 10 کار محیط در سبز مدیریت با آشنایی 103
 باغی و زراعی گلستان استان عیطبی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس گلستان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 24    اداري مقررات و قوانین با آشنایی 104
 باغی و زراعی گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس گلستان عیطبی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 36 1399 12 16 8جلد نمونه تفسیر 105
 باغی و زراعی گلستان استان طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 16 1399 6 4 ( اي حرفه و علمی اخالق ) 2 اسالمی معارف با آشنایی 106
 - ( شهیدزمانپور) طبیعی

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 باغی و زراعی گلستان استان عیطبی

  



  تدریس در کالس هاي آموزشی/ ترویجی

 عنوان ردیف
  مدت تاریخ

 بخش کننده تأیید مرجع برگزاري محل )ساعت(
 سال ماه روز تحقیقاتی

 آب و خاك گلستان رزيکشاو آموزش و تحقیقات مرکز گرگان کریمی حاجی آموزش مرکز 24 1399 7 13 خاك مطالعات در دور از سنجش 1
 آب و خاك مازندران مرکز مازندران مرکز 12 1399 1 21 اي قطره آبیاري هاي سامانه از استفاده با آب وري بهره افزایش 2
 آب و خاك گلستان مرکز گلستان مرکز 6 1399 12 12 اي قطره آبیاري هاي سامانه از استفاده با آب وري بهره افزایش 3
 آب و خاك گلستان کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز گرگان کریمی حاجی آموزش مرکز  6 1399 10 2 رجایی شهید جشنواره اجرایی و یزير برنامه اصول 4
 آب و خاك گلستان کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز گرگان کریمی حاجی آموزش مرکز  6 1399 5 8 سالم محصول تولید در خاك حاصلخیزي نقش 5
 مهندسی و فنی  آموزش مرکز  1399 10 8 وژيتکنول نانو 6
 مهندسی و فنی  آموزش مرکز  1399 11 26 غذایی مواد ایمنی استانداردهاي تقویت 7
 مهندسی و فنی  آموزش مرکز  1399 12 10 برداشت از پس فرآوري و بندي بسته 8
 مهندسی و فنی  آموزش مرکز 48 1399 11 1 خاك و آب مهارت 9
 مهندسی و فنی  آموزش مرکز 36 1399 11 4 آنها ارزیابی و فشار تحت آبیاري هاي سیستم از وري بهره 10
 مهندسی و فنی  آموزش مرکز 6 1399 11 15 آبیاري نوین سامانه و ها شبکه اجتماعی اقتصادي بخشی اثر 11
 مهندسی و فنی  آموزش مرکز 8 1399 10 5 غذایی مواد درHACCP کاربرد و اصول 12
 مهندسی و فنی تهران استان تحقیقات مرکز تحقیقات مرکز 3 1399 12 10  13

 و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز آموزش معاون گرگان آموزش مرکز 8 1399 2 18 برنج ناظرین ویژه برنج کاري خشکه 14
 مهندسی و فنی گلستان استان طبیعی منابع

 و کشاورزي تحقیقات مرکز گیاهپزشکی بخش رئیس شهر آزاد کشاورزي جهاد و خدمات مرکز 8 1399 4 18 آنها کنترل هکارهايرا و تابستانه محصوالت مهم آفات با آشنایی 15
 گیاهپزشکی گلستان طبیعی منابع

 گیاهپزشکی گلستان استان بازرگانی مرکز وزشآم مدیر گلستان استان غله اداره سازمان 16 1399 7 8 تدخینی و مایع  سموم  از ناشی مسمومیت  از پیشگیري هاي باروش آشنایی 16
 گیاهپزشکی کارکنان آموزش دفتر مدیرکل کریمی شهید آموزش مرکز 12 1399 12 2 گلخانه در مهم هاي  آفات مدیریت 17
 شکیگیاهپز کارکنان آموزش دفتر مدیرکل گلستان استان کشاورزي آموزش مرکز 12 1399 12 2 اي گلخانه محصوالت بیماریهاي 18
 گیاهپزشکی کارکنان آموزش دفتر مدیرکل گلستان استان کشاورزي آموزش مرکز 24  10 15 انجیر و انار درختان بیماریهاي و آفات 19
 گیاهپزشکی کارکنان آموزش دفتر مدیرکل گلستان استان کشاورزي آموزش مرکز 36  8 22 کیوي و مرکبات بیماریهاي و آفات 20
 باغی و زراعی کشاورزي ترویج و آموزش موسسه گلستان استان کشاورزي آموزش مرکز 72 1399 9 1 نباتات حفظ 21
 دامی علوم  کریمی حاجی آموزش مرکز     طیور تغذیه 22
 دامی علوم  کریمی حاجی آموزش مرکز     سیالژ بصورت ها علوفه فراوري 23
 دامی علوم  گرگان دانشگاه     انقالب دوم گام همایش 24

  

  

  



 هاي تحقیقاتیمزرعه یا هفته انتقال یافتهروز 

 مدت برگزاري محل عنوان ردیف
 (ساعت) 

 تاریخ
 بخش کننده تأیید مرجع

 سال ماه روز تحقیقاتی
 گیاهپزشکی ترویج گیهماهن مدیریت 1399    8 محله عراقی کشاورزي تحقیقات ایستگاه برنج بیماریها و آفات هرز، علفهاي مبارزه و تغذیه آموزشی دوره 1

 و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز ها یافته انتقال هفته 2
 آموزش و تحقیقات مرکز فناوري و پژوهش معاون 1399 9 17 35 گرگان طبیعی منابع

 گلستان استان طبیعی منابع و کشاورزي

 جنگلها،
 و مراتع

 آبخیزداري
 باغی و زراعی استان کشاورزي ترویج هماهنگی مدیر 1399 2 4 8 گرگان محله عراقی ستگاهای )باقال برداشت و داشت کاشت( باقال مزرعه روز 3
 باغی و زراعی استان کشاورزي ترویج هماهنگی مدیر 1399 2 6 8 گرگان محله عراقی ایستگاه باقال جدید ارقام با آشنایی 4
 باغی و زراعی استان کشاورزي ترویج نگیهماه مدیر 1399 1 31 8 گرگان محله عراقی ایستگاه گندم مزرعه روز 5
 باغی و زراعی ترویج مدیریت 1399 2 24 8 کاکا خدمات مرکز گندم مزرعه روز 6

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 1399 2 12 6 محله عراقی کشاورزي تحقیقات ایستگاه کلزا هاي بیماري مدیریت 7
 باغی و زراعی گلستان طبیعی

  

  برنامه رادیویی یا تلویزیونی مصاحبه یا

 انجام محل نوع عنوان ردیف
 تاریخ

 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع
 سال ماه روز

 آب و خاك گلستان کشاورزي جهاد سازمان ترویج 1399 11 14 کشاورز مزرعه تلویزیونی داشت مرحله در گندم تغذیه 1
 مهندسی و فنی مرکز رئیس 1399 3 6  تلویزیونی )ولا قسمت( برنج مستقیم کشت در آبیاري مدیریت 2
 مهندسی و فنی مرکز رئیس 1399 3 8  تلویزیونی )دوم قسمت(برنج مستقیم کشت در آبیاري مدیریت 3
 گیاهپزشکی )استان کشاورزي جتروی هماهنگی (مدیر سبزه محمد 1399 12 25 توسعه کشاورزي برنامه تلویزیونی توسعه کشاورزي برنامه ذیل گندم هرز علفهاي کنترل 4
 گیاهپزشکی )استان کشاورزي ترویج هماهنگی (مدیر سبزه محمد 1399 12 14 گلستان سیماي تلویزیونی برنج کاري خشکه در هرز علف کنترل آموزشی فیلم 5
 آبخیزداري و مراتع جنگلها، ها یافته انتقال و فناوري هش،پژو معاون 1399 3 19 گرگان چهارباغ ئیالقی مراتع تلویزیونی گلستان استان مراتع مشکالت و مسائل 6
 آبخیزداري و مراتع جنگلها، ها یافته انتقال و فناوري پژوهش، معاون 1399 4 24 طبیعی منابع تحقیقات بخش رادیویی گرگان زیارت حوزه مشکالت و مسائل بررسی 7
 آبخیزداري و مراتع جنگلها، ها یافته انتقال و فناوري پژوهش، معاون 1399 5 6   ستانگل استان پایدار توسعه در آن نقش و طبیعی منابع اهمیت 8
 آبخیزداري و مراتع جنگلها، گلستان تحقیقات مرکز 1399 5 6 گلستان تحقیقات مرکز رادیویی گلستان استان در سیل 9
 باغی و زراعی مرکز پژوهشی معاون 1399 11 11 گرگان محله عراقی ایستگاه تلویزیونی نان گندم جدید ارقام معرفی 10
 باغی و زراعی سازمان ترویج 1399 9 13 بندرگز باغات تلویزیونی مرکبات و دار هسته باغات بهداشت مدیریت 11
 باغی و زراعی گلستان کشاورزي جهاد ترویج 1398 8 9 گنبد  تولید قهرمانان 12

  

  



  سخنرانی علمی
 سطح برگزاري محل عنوان ردیف

ریختا  
 تحقیقاتی بخش کننده تأیید مرجع

 سال ماه روز
 آب و خاك کشاورزي جهاد سازمان 1399   استانی کشاورزي جهاد قدس سالن خاك آلی کربن بر حفاظتی کشاورزي اثر 1

 طبیعی منابع و تحقیقات مرکز 1399 9 23 ملی اپلیکیشن ها چالش راهکارها وضعیت گستان، استان هاي جنگل 2
 آبخیزداري و مراتع جنگلها، گلستان تاناس

 باغی و زراعی آموزش مرکز 1399 8 8 استانی آموزش مرکز اي گلخانه فرنگی گوجه تولید 3

  
 ییاجرا و یپژوهش تیمسئول

  تخصصی اينامه هاي دوره دکترراهنمایی و مشاوره پایان ايکارشناسی ارشد یا دکتراي حرفهنامه هاي دوره راهنمایی و مشاوره پایان

 عنوان ردیف
مقطع 

 تحصیلی
تعداد 
 واحد

 تاریخ دفاع
نام 

 دانشجو

دانشگاه 
محل 

 تحصیل
 سمت

نام و نام خانوادگی 
 استاد راهنما

نام و نام خانوادگی 
اساتید مشاور به 

 ترتیب
 امتیاز

بخش 
 تحقیقاتی

) با استفاده از WRBتهیه نقشه کالس هاي سامانه جهانی خاك ( 1
 ر دشت سیستانهاي درختی د¬تکنیک

سید جواد  99 مهر 18 دکتري
 فرقانی

علوم و 
تحقیقات 

 تهران
 راهنما

  مهرداد اسفندیاري و 
محمدرضا پهلوان  

 راد

 خاك و آب  

نازنین  99 بهمن 18 دکتري مدل سازي تغییرات مکانی کربن آلی خاك در جمهوري چک 2
 نوذري

دانشگاه علوم 
زندگی پراگ، 

جمهوري 
 چک

 خاك و آب  محمدرضا پهلوان راد Luboš Borůvka مشاور

برخی خصوصیات فیزیکی  کاربرد سنجش از نزدیک جهت تهیه نقشه 3
 خاك (مطالعه موردي: مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل)

کارشناسی 
 ارشد

فاطمه  99 پاییز 6
 شهرکی

 علی شهریاري مشاور دانشگاه زابل
پیمان افراسیاب، 

محمدرضا پهلوان راد و 
 نیاسماء شعبا

 خاك و آب 

 جواد هراتی حسینی 4
کارشناسی 

 ارشد
جواد هراتی  99 بهمن 6

 حسینی
 علی شهریاري مشاور دانشگاه زابل

محمدرضا پهلوان راد و 
 اسماء شعبانی

 خاك و آب 

ازت و فسفر و جلبک دریایی بر روي دو رقم زیتون تاثیر محلول پاشی  5
 زرد و کرونایکی

کارشناسی 
 ارشد

6 
عظم ا 1401 واحد

 میرکریمی

علوم 
کشاورزي و 

منابع طبیعی 
 گرگان

 اسماعیل سیفی مشاور
 -مریم غزائی یان 
 حسین فریدونی

 خاك و آب 

6 
باکتري پاسخ هاي فیزیولوژیکی گیاه برنج پس از تلقیح با دو سویه 

آندوفیت آزوسپیریلوم برازیلنس و آزوسپیریلوم ایراکنز و عوامل موثر بر 
 سست شدن دیواره سلولی

شریف  1400 18 دکتري
 السادات

دانشگاه 
 گلستان

 خاك و آب  محمد حسین ارزانش اقدسی مشاور

هاي فیزیولوژیکی و سیگنالهاي تحملی در بذور مادري و نوسان ویژگی 7
 خشکی قرار گرفته گیاه پنبهتحت تنش 

محمد  1399/8/6  دکتري
 حبیبی

آزاد اسالمی 
 گرگان

 مشاور
محمد علی رضایی، 

 انیالهام فغ

مهر علی محمود 
جانلو، محمد حسین 

 رزاقی

فنی و  
 مهندسی



 عنوان ردیف
مقطع 

 تحصیلی
تعداد 
 واحد

 تاریخ دفاع
نام 

 دانشجو

دانشگاه 
محل 

 تحصیل
 سمت

نام و نام خانوادگی 
 استاد راهنما

نام و نام خانوادگی 
اساتید مشاور به 

 ترتیب
 امتیاز

بخش 
 تحقیقاتی

 ارزیابی خواض ضد میکروبی پپتید هاي حاصل از ماهی کاراکاس 8
کارشناسی 

 ارشد
 راهنما بهاران گرگان الهام عباسی 99/3/5 6

جالل محمدزاده، 
 پرستو عاشوري

   سهیل امیري

 ارزیابی خواص کیفی برنج به دو روش کشت 9
ی کارشناس
 ارشد

6 99/5/6 
امید 

ترکمان 
 غالمی

 راهنما ساعی گرگان
جالل محمدزاده و 

 جالل احسانی
   

10 
سازگار روي شپشک ¬کش سنتزي و زیست¬ارزیابی کارایی چند حشره

-Pseudaulacaspis pentagona Targioni(سفید توت 
Tozzetti (Hemiptera: Diaspididae ( بر روي درختان هلو 

کارشناسی 
 ارشد

سیده نصیبه  1399/06/19 6
 جعفري

موسسه 
آموزش عالی 

 بهاران
 گیاهپزشکی عالی محمد تقی مبشري محبوبه شریفی راهنما

 Agriotesبررسی اثر چند سموم رایج و جدید علیه کرم مفتولی  11
spp. (Coleoptera: Elateridae(    در مزارع کالله 

کارشناسی 
 ارشد

یلمه خان  1399/12/17 6
 کسلخه

شه موش
آموزش عالی 

 گلستان
 گیاهپزشکی عالی علیرضا رجائی محبوبه شریفی راهنما

خروس گونه علف هرز تاجزنی پنج مطالعه کمون و جوانه 12
)Amaranthus sppدر پاسخ به برخی عوامل محیطی و مدیریتی (. 

کارشناسی 
 ارشد

 الدن زینتی 29/9/99 
دانشگاه علوم 

کشاورزي 
 گرگان

 رگوییآسیه سیاهم مشاور
قادري فر ، 

Chauhan یونس  و
 آبادي

 گیاهپزشکی 

13 
 Cucumis(مطالعه پتانسیل دگرآسیبی علف هرز خربزه وحشی

melo var. agrestis(  بر صفات مورفوفیزیولوژیکی دوره رویشی دو
 ) Sinapis arvensis() و خردل وحشی Brassica napusگیاه کلزا(

نشاط  14/8/99  دکتري
 نوروزي

زاد دانشگاه آ
 گرگان

 گیاهپزشکی  یونس آبادي مریم نیاکان مشاور

14 
فرفیون، خربزه وحشی و کنجد مطالعه و مقایسه اثر دگرآسیبی سه گیاه 

و روند تغییرات مرفوفیزیولوژیکی علف هرز نیلوفر پیچ و سویا در شرایط 
 اي آزمایشگاهی و مزرعه

فاطمه  14/8/99  دکتري
 تازیکی

دانشگاه آزاد 
 گرگان

 گیاهپزشکی  یونس آبادي مریم نیاکان رمشاو

 اپیدمیولوژي بیماري سفیدك پودري مو در سیستان 15
دکتري 
 تخصصی

زهرا  36223 
 نصیرپور

 دانشگاه زابل
استاد 
 راهنما

محمد ساالري، 
 محمدعلی آقاجانی

 گیاهپزشکی  عبدالحسین طاهري

ده از آگاهی  بیماري سفیدك داخلی انگور با استفابررسی مدل پیش 16
 هاي هواشناسی در استان خراسان شمالیداده

دکتري 
 تخصصی

حمید نامور  36437 
 حمزانلویی

دانشگاه علوم 
کشاورزي و 

منابع طبیعی 
 ساري

استاد 
 راهنما

صفرعلی مهدیان، 
 محمدعلی آقاجانی

 گیاهپزشکی  اسماعیل بخشنده

17 
ساق هاي سفیدك کرکی، واکنش ارقام مختلف کانوال نسبت به بیماري

ي علی آباد کتول سیاه و پوسیدگی اسکلرو تینیایی ساقه در منطقه
 گلستاناستان 

کارشناسی 
 ارشد

 زکیه زنگانه 19/06/99 

موسسه 
آموزش عالی 
غیر دولتی 
غیر انتفاعی 

 بهاران

استاد 
 راهنما

 گیاهپزشکی  بیژن آقاپور محمدعلی آقاجانی

زنی ماریتیغال و دو گونه  اثرات تیمارهاي مختلف بر رفع کمون و جوانه  18
 زیره سیاه

کارشناسی 
 ارشد

6 98/11/14 
طلوع میترا 

حافظیان 
 اول

دانشگاه علوم 
کشاورزي و 

منابع طبیعی 
 گرگان

 مشاور
فرشید قادري فر، 
حمیدرضا صادقی 

 پور

آسیه سیاهمرگویی، 
فاطمه فدائی، بنیامین 

 ترابی
 عالی

جنگلها، 
مراتع و 

 آبخیزداري



 عنوان ردیف
مقطع 

 تحصیلی
تعداد 
 واحد

 تاریخ دفاع
نام 

 دانشجو

دانشگاه 
محل 

 تحصیل
 سمت

نام و نام خانوادگی 
 استاد راهنما

نام و نام خانوادگی 
اساتید مشاور به 

 ترتیب
 امتیاز

بخش 
 تحقیقاتی

بین صفات مختلف زراعی و مورفولوژیکی با مولفه هاي بررسی ارتباط  19
 تحت تنش اسمزي در الین هاي پیشرفته جومختلف جوانه زنی 

کارشناسی 
 ارشد

محدثه  1401 6
 صداقتی

دانشگاه 
 گیالن

 راهنما
 -عاطفه صبوري

 رحمت اله محمدي
 زراعی و باغی  

احل غنی سازي گندم با استفاده از محلولپاشی روي و آهن در مر 20
 مختلف رشدي

زهرا  1401  دکتري
 ابراهیمی

دانشگاه 
 گنبدکاووس

 عباس بیایانی مشاور
 -رحمت اله محمدي

علی  -حسین صبوري
 راجمی کاریزکی

 زراعی و باغی 

مطالعه اثر رقابت درون گونه اي بر عملکرد و خصوصیات  21
 مورفوفیزیولوژیک گندم رقم قابوس در سطوح مختلف نیتروژن

محمدرضا  1402 21 دکتري
 جنگدوست

دانشگاه 
 گنبدکاووس

 عباس بیایانی مشاور

 -رحمتاله محمدي
 -علی نخزري مقدم

ابراهیم غالمعلی پور 
 علمداري

 زراعی و باغی 

22 
با علف  1مقایسه اثر علف کش هاي جدید بازاگران دي پی و آکسیال 

کش هاي نسبتا قدیمی غالت بر کنترل علف هاي هرز، خصوصیات 
 فی رقم جدید جو فردانرشدي و کی

کارشناسی 
 ارشد

حسینعلی  1401 6
 سارلی

دانشگاه 
 گنبدکاووس

 مشاور
ابراهیم غالمعلی پور 

 علمداري
 -زینب اورسجی

 رحمت اله محمدي
 زراعی و باغی 

مطالعه مقادیر بذر و سطوح کودي نیتروژن بر عملکرد گندم قابوس در  23
 شرایط دیم

حمیدرضا  1400 21 
 سارلی

 دانشگاه
 گنبدکاووس

 عباس بیایانی مشاور
 -حسین صبوري

 رحمت اله محمدي
 زراعی و باغی 

تجزیه ترانسکریپتوم ذرت در پاسخ به بیماري پوسیدگی فوزاریومی بالل  24
 RNASeqبه کمک 

سکینه  1399/11/14 20 دکتري
 پسرکلو

علوم 
کشاورزي و 

منابع طبیعی 
 گرگان

 حسن سلطانلو مشاور
، سیده ساناز رمضانپور

سید افشین مساوات و 
 توکلالهه 

 زراعی و باغی عالی

25 
بررسی اثر تغذیه سطوح مختلف ضایعات سیب زمینی سیلو شده با کود 
مرغی بر عملکرد رشد،فراسنجه هاي خونی، شکمبه اي، تجزیه پذیري و 

 تولید پروتئین میکروبی در بره هاي پرواري آمیخته زل با افشاري

کارشناسی 
 ارشد

مصطفی  دفاع نوبت در 
 امیري

 ید اهللا چاشنی دل مشاور ساري
رضا  -اسداهللا تیموري
 کمالی

  

  

  عضویت در هیات تحریریه مجالت علمی معتبر
  

 بخش تحقیقاتی درجه مجله نام و نام خانوادگی سردبیر مجله نام و نام خانوادگی مدیر مسئول مجله صاحب امتیاز عنوان مجله ردیف

 خاك و آب ترویجی-علمی علیرضا کیانی ابوالفضل فرجی کشاورزي و منابع طبیعی گلستانکز تحقیقات و آموزش مر گیاهان دانه روغنی 1

 فنی و مهندسی پژوهشی-علمی زهرا امام جمعه حسین دهقانی سانیج مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي تحقیقات مهندسی صنایع غذایی 2

 فنی و مهندسی ترویجی-علمی علیرضا کیانی ابوالفضل فرجی منابع طبیعی گلستانموزش کشاورزي و مرکز تحقیقات و آ گیاهان دانه روغنی 3

 فنی و مهندسی ترویجی-علمی   دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گلستان مجله الکترونیک کشاورزي و منابع طبیعی گلستان 4

 گیاهپزشکی ترویجیعلمی  همحمدزاد ابوالفضل فرجی مرکز گلستان گیاهان دانه روغنی 5

  

  



  هاي علمیعضویت در پانل یا کمیته هاي علمی/اجرایی همایش

 برگزاري محل همایش عنوان ردیف
 برگزاري تاریخ

 تحقیقاتی بخش نقش سطح
 سال ماه روز

 آب و خاك اجرایی -میعل کمیته عضو استانی 1399 4 4 گلستان کشاورزي جهاد نسازما انقالب دوم گام در جهاد نقش همایش 1
 مهندسی و فنی اجرایی -علمی کمیته عضو ملی 1399   گرگان انقالب دوم گام تحقق در کشاورزي جهاد نقش 2
 مهندسی و فنی اجرایی -علمی کمیته عضو استانی 1399    تولید یاوران طرح 3
 مهندسی و فنی اجرایی -علمی کمیته عضو استانی 1399    برتر فناوران کارگروه عضو 4
 مهندسی و فنی اجرایی -علمی کمیته عضو ملی 1399 11 29 مشهد فردوسی دانشگاه نامتعارف هاي آب از استفاده و آبیاري کم ملی همایش نخستین 5
 آبخیزداري و مراتع جنگلها، اجرایی -علمی کمیته عضو استانی 1399 4 4 گرگان انقالب دوم گام تحقق در کشاورزي جهاد نقش 6

  
  هاي فنیعضویت در کمیته

 ابالغ شماره محل عنوان ردیف
 ابالغ تاریخ

 سطح

 مدت
 (ساعت)

 شرکت
 درجلسات

 تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع
 سال ماه روز

 آب و خاك بخش رئیس ساعت 10 بخش     بخش فنی کمیته بخش فنی کمیته 1

 پایش کمیته دبیر استان کودي مواد پایش کمیته دبیر 2
 آب و خاك استان کشاورزي جهاد سازمان ساعت 50 استانی 1398 7 18 1/38374 استان کودي مواد

 و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز ساعت 50 مرکز     مرکز فنی کمیته عضو مرکز فنی کمیته عضو 3
 آب و خاك استان طبیعی منابع

 استانی شوراي عضو خاك انجمن استانی شوراي عضو 4
 آب و خاك کشور خاك انجمن رئیس 50 استانی 1398 2 23 1300 خاك انجمن

 هوشمند کمیته عضو مرکز سازي هوشمند کمیته عضو 5
 و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 20      مرکز سازي

 آب و خاك استان طبیعی منابع

 آب و خاك استان کشاورزي هادج سازمان ساعت 10 استانی 1398 7 22 1/34773 کلزا تغذیه کمیته کلزا تغذیه کمیته 6

 هاي یافته انتقال سویا تحقیقاتی هاي یافته انتقال 7
 آب و خاك استان کشاورزي جهاد سازمان ساعت 10 استانی 1398 4 13 1/19954 سویا تحقیقاتی

 استان گندم الگویی هاي سایت فنی کمیته 8
 سایت فنی کمیته

 گندم الگویی هاي
 استان

 آب و خاك استان کشاورزي جهاد سازمان ساعت 10 تانیاس 1398 9 9 1/46483

 و زراعی محصوالت آگاهی پیش و پایش کمیته 9
 باغی

 پیش و پایش کمیته
 محصوالت آگاهی

 باغی و زراعی
 آب و خاك استان کشاورزي جهاد سازمان ساعت 80 استانی 1395 5 31 1/75340

 مهندسی و فنی مرکز پژوهشی معاونت  مرکز 1397 7 21 976313 باغبانی باغبانی 10



 ابالغ شماره محل عنوان ردیف
 ابالغ تاریخ

 سطح

 مدت
 (ساعت)

 شرکت
 درجلسات

 تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع
 سال ماه روز

 مهندسی و فنی مرکز پژوهشی معاونت  مرکز 1397 7 30 97/6657 هاآزمایشگاه هاآزمایشگاه 11

/8540/283 مدیریت توسعه مدیریت توسعه 12
 مهندسی و فنی مرکز رئیس  مرکز 1398 10 15 11

99/5490/2 رتبه ارتقا رتبه ارتقا 13
 مهندسی و فنی مرکز مالی - اداري معاونت  مرکز  9 23 83/11/2

 مهندسی و فنی سازمان رئیس  استانی 1397 8 28 1/146909 سمیت - ایران سمیت - ایران 14

 همایش تبدیلی صنایع گروه کار عضو و مسئول 15
 مهندسی و فنی مرکز رئیس 14 استانی 1398 3 12 1105  انقالب دوم گام در کشاورزي جهاد

 مهندسی و فنی سازمان رئیس 20 استانی 1396 11 25 190110  صنایع و خاك و آب تخصصی روهکارگ دبیر و عضو 16
 مهندسی و فنی مرکز رئیس 10 مرکز 1397 7 15 5880  نماز یاوران کارگروه 17
 مهندسی و فنی سازمان رئیس 20 استانی      استان تحقیقات شوراي 18
 مهندسی و فنی مرکز رئیس 10 مرکز 1397 6 31 5548  دارویی گیاهان کارگروه عضور 19
 مهندسی و فنی مرکز رئیس 5 مرکز 1397 2 16 1149  غذایی امنیت و زیست محیط 20

 برگزاري کمیته پژوهشی تورهاي برگزاري کمیته 21
 مهندسی و فنی مرکز رئیس فرجی ابوالفضل دکتر 30      پژوهشی تورهاي

 آموزش کارگروه عضو ندارياستا پژوهش و آموزش کارگروه عضو 22
 مهندسی و فنی مرکز رئیس فرجی ابوالفضل دکتر 50      استانداري پژوهش و

 انتخاب کارگروه برجسته فناوران انتخاب عضوکارگروه 23
 مهندسی و فنی مرکز رئیس فرجی ابوالفضل دکتر 30      برجسته فناوران

 کارشناسان کارگروه خبره کارشناسان عضوکارگروه 24
 مهندسی و فنی مرکز رئیس فرجی ابوالفضل دکتر 50      خبره

 مهندسی و فنی مرکز رئیس فرجی ابوالفضل دکتر 50      مرکز مدیران کارگروه مرکز مدیران عضوکارگروه 25
 مهندسی و فنی مرکز رئیس فرجی ابوالفضل دکتر 70 مرکز      گلستان مرکز مدیران امور کارگروه عضو و دبیر 26

 هیات غیر اعضاي عملکرد ارزیابی کمیته رئیس 27
 مهندسی و فنی مرکز رئیس فرجی ابوالفضل دکتر 100 مرکز      گلستان مرکز علمی

 مرکز .H.S.E و سبز مدیریت هاي کمیته دبیر 28
 مهندسی و فنی مرکز رئیس فرجی ابوالفضل دکتر 50 مرکز      گلستان

 مهندسی و فنی مرکز رئیس فرجی ابوالفضل دکتر 50 مرکز      گلستان مرکز مسکن کارگروه دبیر و عضو 29

 سالمت کارگروه عضو و پژوهشی شوراي عضو 30
 مهندسی و فنی غالت سالمت کارگروه رئیس 50 استانی      گلستان پزشکی علوم دانشگاه غالت

 به امر کارگروه و عفاف و حجاب کارگروه عضو 31
 مهندسی و فنی مرکز رئیس فرجی ابوالفضل دکتر 50 مرکز      گلستان مرکز منکر از نهی و معروف



 ابالغ شماره محل عنوان ردیف
 ابالغ تاریخ

 سطح

 مدت
 (ساعت)

 شرکت
 درجلسات

 تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع
 سال ماه روز

 گیاهپزشکی بخش فنی کمیته 32

 و تحقیقات مرکز
 و کشاورزي آموزش

 استان طبیعی منابع
 گلستان

 ساعت 6 مرکز    
 آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 استان طبیعی منابع و کشاورزي
 گلستان

 گیاهپزشکی

 گلخانه فنی کمیته 33

 و تحقیقات کزمر
 و کشاورزي آموزش

 استان طبیعی منابع
 گلستان

 ساعت 6 استانی 99 12 26 
 آموزش و تحقیقات مرکز رییس

 استان طبیعی منابع و کشاورزي
 گلستان

 گیاهپزشکی

 کنجد فنی کمیته 34

 و تحقیقات مرکز
 و کشاورزي آموزش

 استان طبیعی منابع
 گلستان

 ساعت 6 استانی    
 آموزش و قاتتحقی مرکز رییس

 استان طبیعی منابع و کشاورزي
 گلستان

 گیاهپزشکی

 علفهاي مقاومت مدیریت کارگروه در عضویت ابالع 35
 گیاهپزشکی کشاورزي جهاد سازمان رئیس تاکنون استانی 1399 9 8 43031 گلستان استان هرز

 گیاهپزشکی کشور گیاهپزشکی موسسه رئیس اکنونت ملی 1398 5 8 245/2833 گلستان استان جالیز گل پایلوتهاي مجري ابالغ 36

11/283/51 گلستان استان برنج کاري خشکه کارگروه در عضویت 37
 شش و سال 2 استانی 1397 6 19 77

 ماه
 آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 گیاهپزشکی کشاورزي

 در هرز علفهاي طرحهاي مسئولی مجري ابالغ 38
 2 و سال یک استانی 1398 10 12 52444 گلستان استان برنج کاري خشکه

 ماه
 جهاد سازمان تولیدات  بهبود معاون

 گیاهپزشکی گلستان کشاورزي

 و آموزش تحقیقات، مرکز انتشارات کمیته دبیر 39
/4489/283 گلستان استان کشاورزي ترویج

 1392 سال از مرکز 1393 6 17 1
 تاکنون

 آموزش و تحقیقات مرکز رئیس
 گیاهپزشکی کشاورزي

11/283/76 گلستان استان استان تحقیقات شوراي ذیل هايکارگروه 40
 گیاهپزشکی مرکز فناوري و پژوهش معاون 50 استانی    40

11/283/76 گلستان استان مرکز مدیران امور کارگروه 41
 گیاهپزشکی مرکز فناوري و پژوهش معاون 50 مرکز    40

11/283/76 گلستان استان اناست کشاورزي ترویج و آموزش تحقیقات، شوراي 42
 گیاهپزشکی مرکز فناوري و پژوهش معاون 50 استانی    40

 باغی و زراعی محصوالت آگاهی پیش و پایش ستاد 43
11/283/76 گلستان استان استان

 گیاهپزشکی مرکز فناوري و پژوهش معاون 100 استانی    40

11/283/76 گلستان استان استان برداران بهره آموزش کارگروه 44
 گیاهپزشکی مرکز فناوري و پژوهش معاون 50 استانی    40

11/283/76 گلستان استان استان وظیفه کارکنان آموزش کارگروه 45
 گیاهپزشکی مرکز فناوري و پژوهش معاون 50 استانی    40

11/283/76 گلستان استان برسلوز آموزش کارگروه 46
 گیاهپزشکی مرکز فناوري و پژوهش معاون 50 استانی    40



 ابالغ شماره محل عنوان ردیف
 ابالغ تاریخ

 سطح

 مدت
 (ساعت)

 شرکت
 درجلسات

 تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع
 سال ماه روز

 محصوالت کیفی کنترل مدیران آموزش کارگروه 47
11/283/76 گلستان استان کشاورزي

 گیاهپزشکی مرکز فناوري و پژوهش معاون 50 استانی    40

 مهندسین بسیج سازمان ورزاندیشه هیات عضو 48
  استانی    36019 گلستان استان گلستان نینوا سپاه طبیعی منابع و کشاورزي

 مهندسین بسیج سازمان سئولم
 نینوا سپاه طبیعی منابع و کشاورزي

 گلستان
 گیاهپزشکی

 جنگل کمیته عضو 49
 منابع کل اداره
 آبخیزداري و طبیعی

 گلستان استان
 آموزش و تحقیقات مرکز ریئس 30 استانی 1399 2 21 690/283

 آبخیزداري و مراتع جنگلها، طبیعی منابع و کشاورزي

 نگلج گروه عضو 50
 تحقیقات بخش

 و جنگلها،مراتع
 آبخیزداري

    

 عضو
 کمیته
-علمی

 
 اجرایی

 مراتع جنگلها،
 آبخیزداري و مراتع جنگلها،  آبخیزداري و

 جنگل گروه عضو 51
 تحقیقات بخش

 و جنگلها،مراتع
 آبخیزداري

    

 عضو
 کمیته
-علمی

 
 اجرایی

 مراتع جنگلها،
 آبخیزداري و مراتع جنگلها،  آبخیزداري و

 تحققیقات موسسه جنگل گروه عضو 52
 مراتع و جنگلها

99/18346/
 آبخیزداري و مراتع جنگلها، موسسه فناوري و پژوهش معاون 50 ملی 1399 10 1 246/4

 تحقیقات مرکز جنگل گروه عضو 53
 آبخیزداري و مراتع جنگلها، بخش رییس 10 بخش 1398 6 31 98/5389 گلستان

 بخش فنی کمیته 54
  یقاتتحق بخش

 و مراتع جنگلها،
 آبخیزداري

 مراتع جنگلها، تحقیقات بخش رئیس 35 استانی 1398 6 26 98/5207
 آبخیزداري و مراتع جنگلها، آبخیزداري و

 و آموزش کارگروه استان، دارویی گیاهان کمیته 55
 پژوهش

 جهاد سازمان
 دارویی گیاهان راهبردي کمیته دبیر 30 استانی 1391 4 28 343/283/1 استان کشاورزي

 آبخیزداري و مراتع جنگلها، استان

 گیاهشناسی، تحقیقات راهبردي برنامه تدوین عضو 56
 دار دانه گیاهان کارگروه

 تحقیقات موسسه
 6 ملی     کشور مراتع و جنگلها

 بخش رئیس و برنامه تدوین مسئول
 موسسه گیاهشناسی تحقیقات
 کشور مراتع و جنگلها تحقیقات

 آبخیزداري و تعمرا جنگلها،

 مهاجم و بومی غیر هاي گونه پژوهشکده 57
 علوم دانشگاه
 منابع و کشاورزي
 گرگان طبیعی

 علوم دانشگاه پژوهشی معاون 10 ملی    
 آبخیزداري و مراتع جنگلها، گرگان طبیعی منابع و کشاورزي



 ابالغ شماره محل عنوان ردیف
 ابالغ تاریخ

 سطح

 مدت
 (ساعت)

 شرکت
 درجلسات

 تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع
 سال ماه روز

 بخش فنی کمیته 58
 تحقیقات مرکز

 منابع و کشاورزي
 طبیعی

1/11/283/5
 آبخیزداري و مراتع جنگلها، طبیعی منابع بخش ریاست 25 مرکز 1399 10 7 827/99

 مرکز دانش انتقال کمیته 59
 تحقیقات مرکز

 منابع و  کشاورزي
 طبیعی

 آبخیزداري و مراتع جنگلها، مرکز پژوهشی معاونت 25 مرکز 1398 6 31 98/5390

 آبخیزداري و مراتع جنگلها، مرکز پژوهشی معاونت 25 بخش 1399 6 31 98/5390 طبیعی منابع بخش بخش فنی کمیته 60

/55/54/283 طبیعی منابع کل اداره استان طبیعی منابع کارگروه 61
 آبخیزداري و مراتع جنگلها، استان طیعی منابع کل اداره 30 استانی 1399 9 25 11

 گام تحقق در طبیعی منابع نقش همایش کارگروه 62
 انقالب دوم

 تحقیقات مرکز
 ستانگل

11/283/11
 آبخیزداري و مراتع جنگلها، کشاورزي جهاد سازمان 20 ملی 1399 3 12 06/99

/55/54/283 طبیعی منابع کل اداره چوب زراعت کارگروه 63
 آبخیزداري و مراتع جنگلها، استان طیعی منابع کل اداره 20 استانی 1399 9 25 11

 زمانسا در طبیعی منابع مشاوران نویسی استاندارد 64
 اي حرفه فنی

 تحقیقات مرکز
 گلستان

99/320/25
 آبخیزداري و مراتع جنگلها، اي حرفه فنی سازمان 20 ملی 1399 8 11 846

 تحقیقات مرکز ایران جنگلهاي راهبردي کارگروه 65
 گلستان

99/18347/
 آبخیزداري و مراتع جنگلها، مراتع و جنگلها موسسه ریاست 50 ملی 1399 10 1 246/4

 باغبانی مدیریت استان نهال فنی میتهک 66
 باغی و زراعی تحقیقات مرکز 100 استانی 1399 2 15 46-55-1 جهاد سازمان

 باغی و زراعی تحقیقات مرکز 50 مرکز 1399   0 تحقیقات مرکز مرکز باعبانی کمیته 67
 باغی و زراعی تحقیقات مرکز  مرکز     تحقیقات مرکز باغی و زراعی بخش فنی کمیته 68

 تهیه و اصالح موسسه کشور حبوبات فنی کمیته 69
 باغی و زراعی   ملی     بذر و نهال

 باغی و زراعی تحقیقات مرکز  مرکز     تحقیقات مرکز کلکسیون 70
 باغی و زراعی تحقیقات مرکز  مرکز     تحقیقات مرکز مرکز باعبانی کمیته 71
 باغی و زراعی تحقیقات مرکز  مرکز     تحقیقات مرکز گلخانه کمیته 72

 هواشناسی کل اداره استان کشاورزي هواشناسی کمیته 73
 گلستان استان

7399/283/
 و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز 100 استانی 1396 9 21 1

 باغی و زراعی گلستان طبیعی منابع

 محصوالت مزارع از مراقبت و پایش شش گروه 74
 باغی و زراعی مهاجر علیرضا -وزیر مشاور  ملی 1399 10 2 16869/710 گلستان استان پائیزه اساسی

 باغی و زراعی گیاهی تولیدات بهبود معاون  استانی 1389 2 1 428797 گلستان استان جو و گندم بذر فنی کمیته 75
  

  



  شرکت در جلسات فنی

  ابالغ شماره محل عنوان ردیف
 ابالغ تاریخ

 شرکت )ساعت(مدت سطح
 بخش  تأییدکننده مرجع تدرجلسا

 سال ماه روز تحقیقاتی
 آب و خاك آب و خاك بخش رئیس 30 بخش     تحقیقات مرکز بخش فنی جلسات 1

 منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز 30      تحقیقات مرکز مرکز فنی جلسات 2
 آب و خاك گلستان طبیعی

 آب و خاك آب و خاك گلستان استان هواشناسی  1399  1 31 99-24-78 گنبد هواشناسی 3

 و فنی تحقیقات بخش فنی جلسات 4
 مهندسی و فنی بخش رئیس 10      مهندسی و فنی بخش ریاست دفتر مهندسی

 مهندسی و فنی مرکز رئیس 15      مرکز ریاست دفتر استان تحقیقات شوراي 5
 مهندسی و فنی وهشیپژ معاون 40      پژوهشی معاون دفتر پژوهشی تحقیقات شوراي 6
  مرکز رئیس 50      پشتیبانی و ریز برنامه معاون دفتر گلستان مرکز سازي تجاري کمیته 7
  مرکز رئیس 50      پشتیبانی و ریز برنامه معاون دفتر گلستان مرکز خبره کارشناسان 8

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز برنج مستقیم کشت 9
 آموزش و تحقیقات مرکز رییس ساعت 6 مرکز 1399    انگلست استان طبیعی

 گیاهپزشکی گلستان استان طبیعی منابع و کشاورزي

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز کنجد 10
 آموزش و تحقیقات مرکز رییس ساعت 6 مرکز     گلستان استان طبیعی

 گیاهپزشکی گلستان استان طبیعی منابع و کشاورزي

 مراتع جنگلها، طبیعی منابع تحقیقات بخش 12 بخش 1398 6 26  طبیعی منابع تحقیقات بخش بخش فنی کمیته 11
 آبخیزداري و

 -علمی هاي کمیته جلسات در شرکت 12
 ها کارگروه و فنی

 مرکز آبخیزداري و مراتع جگلها، تحقیقات بخش
 جهاد سازمان-گلستان طبیعی منابع کل اداره -

 محیط حفاظت کل اداره-گلستان کشاورزي
 گلستان ملی پارك مدیریت-استان زیست

 85 استانی 1399 4 1 1450/283/1
 ها یافته انتقال و فناوري پژوهش، معاون
 و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز

 گلستان استان طبیعی منابع

 مراتع جنگلها،
 آبخیزداري و

 فنی هاي کمیته و جلسات در شرکت 13
 باغی و زراعی مرکز فناوري و پژوهش معاون 150 استانی 1395 6 29 1/89479 گلستان زيکشاور جهاد سازمان سازمان

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز مرکز و بخش فنی جلسات در شرکت 14
 باغی و زراعی مرکز فناوري و پژوهش معاون 100 مرکز 1397 4 2 97/2500 گلستان طبیعی

 فنی هاي کمیته و جلسات در شرکت 15
 باغی و زراعی مرکز فناوري و پژوهش معاون 100 استانی     گلستان کشاورزي جهاد سازمان سازمان

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز مرکز و بخش فنی جلسات در شرکت 16
 باغی و زراعی مرکز فناوري و پژوهش معاون 150 مرکز     گلستان طبیعی

 باغی و زراعی کشاورزي ترویج هماهنگی مدیریت 24 استانی 1389 2 20 26020 گلستان استان زيکشاور ترویج نوین نظام طرح 17
 دامی عاوم تتحقیقات مرکز 36      تحقیقات مرکز -گلستان استان بخش فنی کمیته 18

 و تحقیقات شوراي ذیل هاي کارگروه 19
 دامی عاوم اتتتحقیق مرکز 25      تحقیقات مرکز -گلستان استان پژوهشی شوراي

 دامی عاوم تتحقیقات مرکز 25      تحقیقات مرکز -گلستان استان جهاد سازمان فنی هاي کمیته و ستاد 20



  ابالغ شماره محل عنوان ردیف
 ابالغ تاریخ

 شرکت )ساعت(مدت سطح
 بخش  تأییدکننده مرجع تدرجلسا

 سال ماه روز تحقیقاتی

 طیور و دام تغذیه تخصصی کمیته 21
 دامی عاوم تتحقیقات مرکز 40      تحقیقات مرکز -گلستان استان گلستان استان کشاورزي جهاد سازمان

 گیاهی و دامی داتتولی هماهنگی کمیته 22
 دامی عاوم تتحقیقات مرکز 25      تحقیقات مرکز -گلستان استان استان

 دامی عاوم تتحقیقات مرکز 72      تحقیقات مرکز -گلستان استان ترویج نوین نظام طرح در فعالیت 23
 دامی عاوم یقاتتتحق مرکز 8      تحقیقات مرکز -گلستان استان استان ریزي برنامه و مدیریت سازمان 24

  

 تقدیر و تشویق

 سال ماه روز تحقیقاتی بخش تاریخ سطح کننده اعطا مقام عنوان  ردیف
 آب و خاك 1399 10 10 ملی آب و خاك تحقیقات موسسه رئیس تقدیر لوح 1
 آب و خاك 1399 8 5 مرکز مرکز رئیس تقدیر لوح 2
 آب و خاك 1399 8 17 مرکز مرکز رئیس تقدیرنامه 3
 آب و خاك 1399 11 19 مرکز مرکز رئیس تقدیرنامه 4
 آب و خاك 1399 12 24 مرکز مرکز رئیس تقدیرنامه 5
 مهندسی و فنی 1399 8 5 مرکز مرکز ریاست نامه تقدیر 6
 مهندسی و فنی 1399 4 16 استانی همایش رئیس نامه تقدیر 7
 گیاهپزشکی 1399 10 6 ملی گیاهپزشکی موسسه رییس گیاهپزشکی موسسه برتر دستاورد 8

 /20  مورخه 11/97 شماره  گیاهپزشکی تحقیقات بخش ریاست  تصدي سال 3 دلیل به تقدیر لوح 9
10/99 

 مرکز گیاهپزشکی بخش تحقیقات رئیس
 گیاهپزشکی 1399 10 20 مرکز کشاورزي آموزش و تحقیقات

 گیاهپزشکی 1399 12 16 استانی گلستان کشاورزي جهاد سازمان ریاست برنج کاري خشکه در هرز علف کنترل شاخص طرح خاطر به  تقدیر لوح 10
 گیاهپزشکی 1399 15 15 ملی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان رئیس  اینجانب بخشی رئیس دوران در گلستان مرکز از وزیر معاون تقدیر 11

12 
 تحقیقات مرکز پژوهشی و وزشیآم هاي برنامه د پیشبرد در مشارکت و بارز نقش دلیل به تقدیر لوح

  گیاهپزشکی تحقیقات بخش رئیس عنوان به سال 3 طول در  گلستان طبیعی منابع و کشاورزي
 8/99 /20  مورخه 11/283/4839 شماره

 گیاهپزشکی 1399 8 20 مرکز کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز رئیس

 شاغلم و بردارانبهره آموزش دفتر کل مدیر هاتالش از تقدیر 13
 گیاهپزشکی -   سازمان کشاورزي

 تانن کم باقال رقم از استفاده با آبزیان و طیور تغذیه دام، خوراك در سویا کنجاله و ذرت دانه جایگزینی 14
/23/09   ملی کشاورزي جهاد وزیر مهتا

 گیاهپزشکی 99

 و کشاورزي مهندسین بسیج سازمان مسئول کشاورزي سازي علمی و کشاورز با همگام بسیج ملی طرح اجراي و هدایت 15
 گیاهپزشکی -   سازمان گلستان استان طبیعی منابع

 و جنگلها،مراتع 1399 4 4 استانی کشاورزي جهاد سازمان رئیس استانی برتر مقاله 16
 آبخیزداري



 سطح کننده اعطا مقام عنوان  ردیف
 تاریخ

 سال ماه روز تحقیقاتی بخش

 و مراتع ،جنگلها 1399 12 16 ملی کارکنان آموزش دفتر کل مدیر کشاورزي جهاد وزارت مشاغل شایستگی تدوین 17
 آبخیزداري

 و مراتع جنگلها، 1399 4 16 مرکز مرکز ریاست انقالب دوم گام تحقق همایش آبخیزداري و طبیعی منابع کارگروه 18
 آبخیزداري

 و مراتع جنگلها، 1399 2 11 مرکز گلستان تحقیقات مرکز رئیس تقدیر لوح 19
 آبخیزداري

 باغی و زراعی 1399 8 5 مرکز مرکز رئیس روغنی هاي دانه ترویجی مجله داخلی مدیر 20
 باغی و زراعی 1399 9 24 ملی کشاورزي جهاد وزیر پژوهشی برتر دستاورد 21
 باغی و زراعی 1399 5 15 ملی کشاورزي تحقیقات سازمان ریاست طیور جیره در استفاده مناسب رقم تولید در اهتمام 22
 باغی و زراعی 1399 4 1 ملی کشور دیم ورزيکشا تحقیقات موسسه رئیس ماهنشان جو معرفی 23
 باغی و زراعی 1399 10 8 ملی کشور دیم کشاورزي تحقیقات موسسه رئیس راشین جو معرفی 24
 باغی و زراعی 1399 2 3 ملی کشور دیم کشاورزي تحقیقات موسسه رئیس آراد جو معرفی 25

 زيکشاور تحقیقات ایستگاه رئیس نمایشگاه برپایی در شرکت 26
 باغی و زراعی 1399 11 18 مرکز گنبدکاووس

 در کشاورزي جهاد نقش همایش شایسته برگزاري در ارزشمند مشارکت و بارز نقش پاس به قدردانی 27
 04/04/1399 تاریخ در انقالب دوم گام تحقق

 اکبر علی و فرجی ابوالفضل مختارمهاجر،
 اجرائی دبیر و علمی دبیر رئیس، سایري،

 همایش
 باغی و زراعی 1399 4 4 یاستان

 دامی علوم 1399 5 15 ملی تات سازمان رئیس و وزیر معاون گوشتی هاي جوجه جیره در سویا و ذرت جاي به مهتا جدید رقم باقال جایگزینی 28
 دامی علوم 1399    مرکز رئیس تشکر و تقدیر 29

  

  هاي اجراییمسئولیت

 ابالغ  شماره عنوان سطح ردیف
 فعالیت پایان تاریخ فعالیت شروع تاریخ ابالغ تاریخ

 بخش کننده ابالغ مرجع
رو سال ماه روز سال ماه روز تحقیقاتی

 سال ماه ز

 آب و خاك مرکز رئیس    1397 8 14 1399 3 12 2878/283/11 بخش رئیس گروه 1
 آب و خاك زمرک رئیس    1397 7 1 1398 10 2 8031/283/11 مرکز ارزشیابی و نظارت مسئول  2

 آموزش و تحقیقات مرکز آموزش معاون       1399 1 30 3  /99/298/283 آموزشی کمیته رابط  3
 آب و خاك طبیعی منابع و کشاورزي

 مهندسی و فنی مرکز ریاست     8      پژوهشی معاون کیانی، علیرضا مرکز معاون 4
 مهندسی و فنی مرکز ریاست 1400 10 14 1396 10 17 1398 10 15 8551/283/11 تیبانیپش و ریزي برنامه معاون ولی، قدس علیرضا مرکز معاون 5
 مهندسی و فنی مرکز ریاست           بخش رئیس محمدزاده، جالل بخش 6



 ابالغ  شماره عنوان سطح ردیف
 فعالیت پایان تاریخ فعالیت شروع تاریخ ابالغ تاریخ

 بخش کننده ابالغ مرجع
رو سال ماه روز سال ماه روز تحقیقاتی

 سال ماه ز

 آموزش و تحقیقات مرکز رئیس    1399 10 10 1399 10 10 5907/283/11 گیاهپزشکی تحقیقات بخش رئیس بخش 7
 گیاهپزشکی کشاورزي

 آموزش و تحقیقات مرکز رئیس 1399 4 11 1399 12 2 1396 12 2 9985/283/1 گیاهپزشکی تحقیقات بخش رئیس بخش 8
 گیاهپزشکی گلستان طبیعی منابع و کشاورزي

 شماره گیاهپزشکی تحقیقات بخش رئیس بخش 9
 آموزش و تحقیقات مرکز رئیس 1399 8 11 1399 4 11 1399 4 11 11/283/4839

 گیاهپزشکی گلستان طبیعی منابع و کشاورزي

 گیاهپزشکی مرکز رییس 1400 12 3 1398 12 3 1399 12 3 11/283/3323 مرکز آموزشی معاون مرکز معاون 10

 آموزش و تحقیقات مرکز رئیس    1398 3 13 1398 6 10 4794/283/11 آبخیزداري و طبیعی منابع تحقیقات بخش رئیس بخش 11
  گلستان استان عیطبی منابع و  کشاورزي

 و مراتع جنگلها، بخش رییس 1400 12 29 1398 6 26 1398 6 26 98/5193 آبخیزداري واحد پیگیري مسئول بخش 12
 آبخیزداري

 و مراتع جنگلها، بخش رییس 1400 12 29 1398 7 1 1398 7 1 98/5404 طبیعی منابع کل اداره رابط بخش 13
 آبخیزداري

 و مراتع جنگلها، بخش رییس 1400 12 29 1398 6 24 1398 6 24 98/5154 بخش رئیس معاون بخش 14
 آبخیزداري

 و مراتع جنگلها، تحقیقات بخش رئیس    1396 11 15 1398 6 25 98/5161 مرکز گیاهی ژن بانک و هرباریوم مسئول گروه 15
 آبخیزداري

 و مراتع جنگلها،
 آبخیزداري

  

  هاي دانش محورفعالیت

  شاف ثبت شده در داخل یا خارجاختراع یا اکت
  

 محل اکتشاف یا اختراع موضوع یا نام ردیف
 ثبت

 مرجع مجریان اسامی کننده استفاده سازمان یا واحد نام ثبت تاریخ
 تأییدکننده

 بخش
 سال ماه روز تحقیقاتی

 بهمنی صادق ملیحه احمدي، اکرم لحی،مص مریم تحقیقاتی آزمایشگاههاي 1399 5 26 ایران روان آب با بذر خواب رفع دستگاه 1
 ثبت سازمان

 امالك و اسناد
  کشور

 جنگلها،
 و مراتع

 آبخیزداري

 ذرت هیبرید براي (پایا) 715 کرج رقم معرفی در همکاري 2
 اتموسس کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان 1399 2 10 ایران امتیاز 5/2 با K47/2-2-1-2-2-1-1-1 x K18      ايدانه

 ها استان کشاورزي جهاد سازمان . تحقیقاتی
 زمانی،فرهاد مجید چوکان، رجب شیري، محمدرضا

 باغی و زراعی  و... مساوات استخر،افشین افشار عزیزي،

  

  

  



  داوري مقاالت

 شماره کننده تائید سمت و نام مقاله عنوان ردیف
 تأییدیه

 تعداد تأییدیه  تاریخ
 بررسی نتیجه مقاالت

 بخش داوري امانج تاریخ
 سال ماه روز سال ماه روز تحقیقاتی

1 Macro-scale factors driving the diversity of subaqueous seagrass 
meadows soils: survey along Brazilian coast Catena  3 6 1399 1 آب و خاك 1399 6 3 متوسط اصالح 

2 
Effect of the accuracy of topographic data on improving digital soil 
mapping predictions with limited soil data: an application to the 
Iranian loess plateau 

Catena  5 4 1399 1 آب و خاك 1399 4 5 متوسط اصالح 

3 Cumulative Infiltration and Infiltration rate prediction using 
optimized deep learning 

Journal of Hydrology: 
Regional Studies 

 آب و خاك 1399 7 7 جزئی اصالح 1 1399 7 7 

4 Irrigated areas monitoring in semiarid using SAFER algorithm and 
Sentinel 2A images 

 آب و خاك Revision 10 8 1399 1 1399 8 10  مجله سردبیر

5 Irrigated areas monitoring in semiarid using SAFER algorithm and 
Sentinel 2A images 

  15 1 1399 1 Revision 15 1 1399 آب و خاك 

 آب و خاك 1399 3 8 کلی بازنگري 1  1 22 د-ر-236 پژوهشی معاون کلزا درکشت  فسفات کننده حل میکروارگانیسمهاي و فسفات سنگ از استفاده ضرورت 6
 آب و خاك 1399 5 1 جزئی بازنگري 1  1 22 د-ر-236 پژوهشی معاون هاآن رفع راهکارهاي و مغان آباد پارس در کلزا زارعم ايتغذیه هايناهنجاري 7
 آب و خاك 1399 6 6 کلی بازنگري 1  1 22 د-ر-236 پژوهشی معاون ایران در کلزا زراعت در ها¬نهاده بهینه مصرف میزان تعیین 8

 در (.Brassica napus L) کلزا عملکرد بر گیاه رشد هايمحرك از برخی کاربرد تأثیر 9
 آب و خاك 1399 4 8 جزئی بازنگري 1  1 22 د-ر-236 پژوهشی معاون رطوبتی تنش  و نرمال شرایط

 آب و خاك 1399 12         هاآن رفع راهکارهاي و مغان آباد پارس در کلزا مزارع ايتغذیه هايناهنجاري 10

 در (.Brassica napusL) کلزا عملکرد بر گیاه رشد هايمحرك از برخی کاربرد تأثیر 11
 آب و خاك 1399 4         رطوبتی تنش  و نرمال شرایط

 آب و خاك 1399 6         کلزا گیاه در فسفر جذب قابلیت بر تیوباسیلوس تلقیح مایه و گوگرد تاثیر بررسی 12
 مهندسی و فنی    اولیه بررسی 1 1399 2 21 237-ر-د سردبیر روغنی دانه گیاهان 13
 مهندسی و فنی     5     دبیر سر غذایی صنایع و علوم مجالت 14
 مهندسی و فنی 1399 10 10 شده پذیرفته 1 1399 10 7  سردبیر کشاورزي مکانیزاسیون و ها سامانه تحقیقات 15
 مهندسی و فنی 1399 10 7 پذیرش عدم 1 1399 10 6  سردبیر روغنی دانه گیاهان 16

 به شده ارسال 1 1399 12 9  سردبیر روغنی دانه گیاهان 17
 مهندسی و فنی 1399 12 12 داوران

 مهندسی و فنی 1399 10 15 شده پذیرفته 1 1399 10 26  سردبیر روغنی دانه گیاهان 18
19 Agricultural Water Management مهندسی و فنی 1399 11 30 شده پذیرفته 1 1399 12 24  سردبیر 
20 Agricultural Water Management مهندسی و فنی 1399 5 25 شده پذیرفته 1 1399 5 3  سردبیر 

 مجله سردبیر لیاقت عبدالمجید  21
 مهندسی و فنی     1 1399     ایران آب و خاك تحقیقات

 علمی قطب مدیر و همایش رئیس (گانزر رقم) پیاز محصول و رشد بر نیتروژن کود و آبیاري آب مختلف سطوح اثر 22
 مهندسی و فنی     1 1399 11 29 92669 نامتعارف هاي آب و آبیاري کم مدیریت



 شماره کننده تائید سمت و نام مقاله عنوان ردیف
 تأییدیه

 تعداد تأییدیه  تاریخ
 بخش داوري امانج تاریخ بررسی نتیجه مقاالت

 سال ماه روز سال ماه روز تحقیقاتی
 مهندسی و فنی     1 1399 2 31 16-99 خاك و آب نشریه سردبیر فتوت امیر قند چغندر رقم دو آب وري بهره و خاك فیزیکی خصوصیات بر حفاظتی خاکورزي اثر 23

 میعان روش به شور آب سازي شیرین روش در قلمی فلغل گیاه عملکرد و آب مصرف کارایی 24
 مهندسی و فنی     1 1399 2 31 16-99 خاك و آب نشریه سردبیر فتوت امیر (چگالشی آبیاري) خورشید نور با

 مهندسی و فنی      1399 6 1   مرکبات بندي بسته و بندي درجه آوري، جمع برداشت، اثر 25

 و قرمز مادون داغ، هواي هاي روش به شده آفتابگردانبرشته مغز پراکسید تغییرات 26
 مهندسی و فنی 1398 11 2  1 1398 11 2  سردبیر و مسئول مدیر پاسخ سطح روش به سازي بهینه:ترکیبی

 مهندسی و فنی 1399 1 5   1399 1 5   تحقیقاتی طرح شناسنامه 27
 گیاهپزشکی 1399 2 28 کلی بازنگري 1     روغنی دانه گیاهان مجله سردبیر سویا بنديغالف در اختالل عارضه کاهش در مکنده آفات کنترل اثرات 28

 مراتع ا،جنگله 1399 10 20 منتشر  1399 10 30 1050/ح/96 گیاهان بوم زیست حفاظت مجله سردبیر (Populusdeltoides) صنوبر گونه ارتفاع برآورد در آلومتریک هاي مدل بررسی 29
 آبخیزداري و

 Carpinus betulus)ممرز گونه رویشی مشخصات بر فیزیوگرافی عوامل برخی اثر ارزیابی 30
L.) مراتع جنگلها، 1399 6 18 رد  1399 10 30  گیاهان بوم زیست حفاظت مجله سردبیر ارسباران جنگل در غیرخطی رگرسیون هايمدل از استفاده با 

 آبخیزداري و

 مراتع جنگلها، 1399 6 1 رد  1399 10 30  گیاهان بوم زیست حفاظت مجله سردبیر (گیالن ماسال ارتفاعات :موردي مطالعه ) هیرکانی بند میان هاي جنگل فلور بررسی 31
 آبخیزداري و

 در (.Cercis griffithii Boiss) ارغوان درختچه شناختی بوم هايویژگی برخی مقایسه 32
 مراتع جنگلها، 1399 4 20 منتشر  1399 10 30  گیاهان بوم زیست حفاظت مجله سردبیر دره ارغوان منطقه ژئومورفیک هايرخساره

 آبخیزداري و

 اتعمر جنگلها، 1399 8 5 رد  1399 10 30  گیاهان بوم زیست حفاظت مجله سردبیر گلستان استان در وحشی پسته گونه احیاء هدف با بذر آوري جمع ارتفاع بهترین تعیین 33
 آبخیزداري و

 مراتع جنگلها، 1399 4 20 منتشر  1399 10 30  گیاهان بوم زیست حفاظت مجله سردبیر (Populusdeltoides) صنوبر گونه ارتفاع برآورد در آلومتریک هاي مدل بررسی 34
 آبخیزداري و

 دياقتصا ارزش و (Pistacia atlantica .Desf) بنه گونه اکوسیستمی ویژگیهاي بررسی 35
 مراتع جنگلها، 1399 4 17 رد  1399 10 30  گیاهان بوم زیست حفاظت مجله سردبیر (گیالنغرب شهرستان حوزه هايجنگل موردي مطالعه) زاگرس در آن صمغ

 آبخیزداري و

 هايگونه برخی در دانه شناسیریزریخت و رویشی هاياندام تشریحی و شناسیریخت بررسی 36
 پنیرك تیرة

 نشریه سردبیر نژاد، رحیمی ضار محمد
 مراتع جنگلها،    بازنگري به نیاز 1 1399 5 27  بیوسیستماتیک و تاکسونومی

 آبخیزداري و

 هايگونه برخی در دانه شناسیریزریخت و رویشی هاياندام تشریحی و شناسیریخت بررسی 37
 پنیرك تیرة

 نشریه سردبیر نژاد، رحیمی رضا محمد
 مراتع جنگلها،    بازنگري به نیاز 1 1399 7 9  بیوسیستماتیک و تاکسونومی

 آبخیزداري و

 هايگونه برخی در دانه شناسیریزریخت و رویشی هاياندام تشریحی و شناسیریخت بررسی 38
 پنیرك تیرة

 نشریه سردبیر نژاد، رحیمی رضا محمد
 مراتع جنگلها،    نهایی تایید 1 1399 7 30  بیوسیستماتیک و تاکسونومی

 آبخیزداري و

39 Genome-wide identification and expression profiles of phased 
siRNAs in a male-sterile cybrid pummelo (Citrus grandis) 

 Abhaya M  مجله سردبیر
Dandekar, Ph.D    1399 1 

Accept with 
minor 

corrections 
 مراتع جنگلها،   

 آبخیزداري و

 ها¬آن توانمندسازي بر آن نقش و روستایی جوامع آموزشی نظام تعالی مسیر بر فراتحلیلی - 40
 مراتع جنگلها،    Accept 4 1399 3 5  گلستان مرکز پژوهشی  معاونت رو¬پیش هاي¬چالش اساس بر طبیعی منابع احیاي و حفاظت راستاي در

 آبخیزداري و

 طبیعی؛ منابع هاي¬عرصه گذاري¬¬سیاست در رکتیمشا مدیریت تحوالت :انقالب دوم گام 41
 مراتع جنگلها،    Accept 4 1399 3 5  گلستان مرکز پژوهشی  معاونت (گلستان استان بر تمرکز با) آینده در کاربردي راهکاري

 آبخیزداري و



 شماره کننده تائید سمت و نام مقاله عنوان ردیف
 تأییدیه

 تعداد تأییدیه  تاریخ
 بخش داوري امانج تاریخ بررسی نتیجه مقاالت

 سال ماه روز سال ماه روز تحقیقاتی

 مراتع جنگلها،    Accept 4 1399 3 5  گلستان مرکز پژوهشی  معاونت گلستان استان در دارویی گیاهان توسعه راهکارهاي و ها چالش 42
 آبخیزداري و

 قارچ حاوي بیولوژیک کود تغذیه تحت باغی آویشن فیزیولوژیک و مورفولوژیک صفات بررسی 43
 مراتع جنگلها،    Accept 4 1399 3 5  گلستان مرکز پژوهشی  معاونت گلخانه شرایط در باکتري و

 آبخیزداري و

 منابع و کشاورزي اقدامات تغییر به ذینفعان نگرش تعیین در سیسیا نیمرخ نسبت مفهوم 44
 1 1399 5 5  زیست محیط و انسان مجله سردبیر (PPR)طبیعی

Accept with 
minor 

correction 
 مراتع جنگلها،   

 آبخیزداري و

45 A method for continuously monitoring the quality of Masson pine 
seedlings 

PLOS ONE, Mehdi rahimi 
(Editor) 

   1399 1 
Accept with 

minor 
correction 

 مراتع جنگلها،   
 آبخیزداري و

 Agropyron . گیاه در ساقه و ریشه طول عناصر، غلظت بر پیتینگ و زئولیت متقابل اثر 46
elongatum L1399    زیست محیط و انسان مجله سردبیر خشکی مختلف تیمارهاي تحت  

Accept with 
minor 

correction 
 مراتع جنگلها،   

 آبخیزداري و

47 comparative genomics of related speciesThe complete chloroplast 
genome sequence of American elm (Ulmus americana) and 

Tree Genetics & Genomes, 
Aziz Ebrahimi 

   1399  
Accept with 

minor 
correction 

 مراتع ا،جنگله   
 آبخیزداري و

48 MULTIPLICATION OF PECANNUT VARIETIES AT 
DIFFERENT TIME OF GRAFTING 

 باغی و زراعی 1399 5 1 رد 1 1399 6 1  سردبیر

 باغی و زراعی 1399 6 1 تایید 2 1399 6 12  مرکز پژوهشی معاونت کشاورزي بخش در وري بهره افزایش در آن نقش و جهادي مدیریت 49
 باغی و زراعی    تایید      سردبیر کشاورزي دانش مجله 50
 باغی و زراعی    تایید      سردبیر زراعی گیاهان علوم مجله 51

3426/283/1 مرکز پژوهشی معاونت  کشاورزي بخش در وري بهره افزایش در آن نقش و جهادي مدیریت 52
 باغی و زراعی 1399 6 1 تایید 2 1399 6 12 1/1

 باغی و زراعی 1399 7 5 تایید 1     روغنی دانه گیاهان نشریه سردبیر ایران در کلزا زراعت در هانهاده بهینه مصرف میزان یینتع 53

 در کاربردي هاي پژوهش مجله سردبیر ذرت بالل فوزاریومی پوسیدگی بیماري به مقاوم هیبریدهاي و هاالین شناسایی و ارزیابی 54
 باغی و زراعی 1399 6 30 دتایی      پزشکی گیاه

 دامی علوم    کلی بازنگري 1 1400 6 25  جانوري زیست محیط فصلنامه 16S rRNA ژن توالی اساس بر ایران دوکوهانه و کوهانه تک شترهاي فیلوژنی بررسی 55
 دامی علوم 1399 1 23 کلی بازنگري 1     سازندگی و پژوهش لهمج مرتع چراي تحت سنجابی هايبره خونی هايفراسنجه و عملکرد بر سیاه زیره و دانهسیاه اثر 56

 هضم قابلیت بر وحشی کنگر خشک علف با گندم کاه و یونجه خشک علف جایگزینی تاثیر 57
 دامی علوم 1399 2 10 کلی بازنگري 1     سازندگی و پژوهش مجله کرمانی گوسفند در میکروبی پروتئین سنتز و خون و شکمبه هايفراسنجه مغذي، مواد

 بر) ذرت یا جو(حاوي هايجیره در 3 امگا چرب اسید منبع عنوان به کتان دانه از استفاده 58
 دامی علوم 1399 3 6 کلی بازنگري 1     سازندگی و پژوهش مجله مهابادي شیرده بزهاي متابولیکی و عملکردي هايپاسخ

 و تخمیري هاي فراسنجه گاز، تولید و ريپذی هضم بر گندم کاه بخش امید ارقام از استفاده 59
 دامی علوم 1399 1 6 کلی بازنگري 1     سازندگی و پژوهش مجله تنی درون و تنی برون شرایط در لري گوسفند خونی

 هضم قابلیت بر وحشی کنگر خشک علف با گندم کاه و یونجه خشک علف جایگزینی تاثیر 60
 دامی علوم 1399 1 27 کلی بازنگري 1     سازندگی و پژوهش مجله کرمانی گوسفند در میکروبی پروتئین سنتز و خون و شکمبه هايفراسنجه مغذي، مواد

 حاوي هايجیره با پرواري هايبزغاله و هابره در مغذي مواد هضم قابلیت و عملکرد مقایسه 61
 دامی علوم 1399 6 23 کلی بازنگري 1     سازندگی و پژوهش مجله آویشن عصاره مختلف سطوح

  



  داوري شناسنامه طرح/پروژه و گزارشات نهائی

 تعداد تأییدیه  تاریخ تأییدیه شماره کننده تائید سمت و نام عنوان ردیف
 گزارش/شناسنامه

 بخش داوري انجام تاریخ
 سال ماه روز سال ماه روز تحقیقاتی

 مهندسی و فنی    3     موسسه رئیس مهندسی و فنی موسسه از ارسالی هاي طرح 1
 مهندسی و فنی    4     موسسه رئیس موسسه هاي پروژه پروپوزال 2
 مهندسی و فنی    6     موسسه رئیس موسسه نهایی گزارشات 3
 مهندسی و فنی         موسسه رئیس مهندسی و فنی موسسه از ارسالی هاي طرح 4
 گیاهپزشکی 1399 11 27 9 1399 10 7 43112671 کشور گیاهپزشکی تحقیقات موسسه نهایی گزارش داوري 5
 گیاهپزشکی 1398 11 27 2 1398 10 7 43121368 کشور گیاهپزشکی تحقیقات موسسه پروپوزال داوري 6
 گیاهپزشکی 1398 12 20 6 1398 12 20 28092353 کشور گیاهپزشکی تحقیقات موسسه گیاهپزشکی موسسه  طرح داوري 7
 گیاهپزشکی 1399 11 9 1 1399 11 9 454612865 کشور گیاهپزشکی تحقیقات موسسه پزشکیگیاه موسسه  طرح داوري 8
 باغی و زراعی 1399 4 2 5 1399 4 4 33256107 بذر و نهال تهیه و اصالح تحقیقات موسسه پژوهشی معاون نهایی گزارش داوري 9
 باغی و زراعی 1399 8 6 12 1399 7 8  بذر و لنها تهیه و اصالح تحقیقات موسسه پژوهشی معاون نهایی گزارش داوري 10
 باغی و زراعی 1399 6 4 1 1399 6 4 36627066 باغبانی علوم موسسه ايگلخانه ايدلمه فلفل خالص هاي الین تولید 11
 باغی و زراعی 1399 8 7 2    50008000 باغبانی علوم موسسه نهایی گزارش داوري 12
 باغی و زراعی 1399 5 2 4 1399 12 25 54274520 سمپات نهایی گزارش داوري 13
 دامی علوم 1399   16     سازندگی و پژوهش -دامی علوم مجله مقاله مورد 16 14
 دامی علوم 1399   3     دامی علوم تحقیقات موسسه شناسنامه داوري 15

  

  فنی/ترویجی، نشریات فنی/ترویجی-دستنامه، دستورالعمل علمیداوري کتب، 

 بخش داوري انجام تاریخ تأییدیه  تاریخ تأییدیه شماره نوع انتشارات/دانشگاه نام کننده تائید سمت و نام عنوان ردیف
 سال  ماه روز سال ماه روز تحقیقاتی

 آب و خاك 1399 2 5 1399 5 26 1129-2005 علمی  آب و خاك تحقیقات موسسه سازي ذخیره و مصارف زراعت، شناسی، ریخت شناسی، زیست:اي دانه سورگوم 1

 مختلف مراحل در پتاسیم نانوکالت کود و اسید سالیسیلیک پتاسیم، اثرسولفات 2
 گیاهپزشکی 1399 8 12 1399 8 12  نامه پایان گرگان اسالمی آزاد دانشگاه گرگان اسالمی آزاد دانشگاه )عرفانی(آب کمبود تنش تحت عملکرد و اسانس بر بهار همیشه رشد

 برنج عملکرد و هرز علفهاي جمعیت بر هیومیک اسید و بوته تراکم تاثیر سیبرر 3
 گیاهپزشکی 1399 11 29 1399 11 29  نامه پایان گرگان اسالمی آزاد دانشگاه گرگان اسالمی آزاد دانشگاه .کاري خشکه سیستم در

 تحقیقات موسسه پژوهشی معاون باقال داري انبار و زراعت دستنامه داوري 4
 باغی و زراعی    1399 6 8 8668/224   بذر و نهال تهیه و حاصال

  

  



  هاي پژوهشی و فناوريمشارکت در برپایی نمایشگاه

 درصد برگزاري تاریخ برگزاري محل عنوان ردیف
  تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع مشارکت

 سال ماه روز
 آب و خاك گلستان تحقیقات مرکز 40 1399 4 4 آزاد شگاهدان انقالب دوم گام در جهاد همایش برگزاري در مشارکت 1
 آبخیزداري و مراتع جنگلها، مرکز پژوهشی معاونت 50 1399 9 25 استان دایمی هاي نمایشگاه رشد مرکز نمایشگاه 2
 باغی و زراعی پژوهشی معاونت 100 1399 9 24 گرگان دانشگاه پژوهش هفته نمایشگاه 3

  

  گزارش تحلیلی) یهبازدیدهاي فنی (با ارا

 تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع سطح تاریخ بازدید محل بازدید کننده هماهنگ عنوان ردیف
 سال ماه روز

 جهاد سازمان و تحقیقات مرکز استان 1399 5 15 الوم انبار ران شرکت ران شرکت برنج مزارع از بازدید 1
 آب و خاك استان کشاورزي

 جهاد سازمان و تحقیقات مرکز استان 1399   ببین خان مطهري شهید شرکت مطهري شهید زیتون باغات از بازدید 2
 آب و خاك استان کشاورزي

 جهاد سازمان و تحقیقات مرکز استان 1399 10 8 بندرگز ، آباد علی کشاورزي جهاد سازمان کلزا مزارع از بازدید 3
 آب و خاك استان کشاورزي

مگند مزارع از بازدید 4  ، قال گمیشان،آق کشاورزي جهاد سازمان 
 آب و خاك استان کشاورزي جهاد سازمان استان 1399 10 19 بندرترکمن

 آب و خاك استان کشاورزي جهاد سازمان استان 1399 5 8 آزادشهر ، مینودشت کشاورزي جهاد سازمان زیتون باغات از برداري نمونه و بازدید 5
 آب و خاك گلستان تحقیقات مرکز  1399   گرگان شهرستان گرگان اراضی امور مدیریت مورد 4 اراضی کاربري متقاضیان اراضی از بازدید 6
 مهندسی و فنی  استان    خزر یگانه کارخانه مرکز ریاست تولید یاوران 7

 مهندسی و فنی  استان    دشت خاور کارخانه مرکز ریاست تولید یاوران 8

دهش تخریب مراتع از بازدید 9  و طبیعی منابع  کل اداره ید کارخانه پساب توسط 
 آموزش و تحقیقات مرکز رئیس استان 1399 4 1  استان آبخیزداري

 گلستان استان طبیعی نابعم و کشاورزي
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداري

 و طبیعی منابع  کل اداره ید کارخانه پساب توسط شده تخریب مراتع از بازدید 10
 آموزش و تحقیقات مرکز رئیس استان 1399 6 1  ناستا آبخیزداري

 گلستان استان طبیعی نابعم و کشاورزي
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداري

 و طبیعی منابع  کل اداره ید کارخانه پساب توسط شده تخریب مراتع از بازدید 11
 آموزش و تحقیقات مرکز رئیس استان 1399 11 1  استان آبخیزداري

 گلستان استان بیعیط و منابع کشاورزي
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداري

 مراتع ننهالکاریهاي خشکیدگی علل بررسی و بازدید 12
 گنبد ماسان

 و طبیعی منابع  کل اداره
 آموزش و تحقیقات مرکز رئیس استان 1399 6 6  استان آبخیزداري

 گلستان  استان طبیعی نابعم و کشاورزي
 و مراتع جنگلها،

 آبخیزداري

تکاريدرخ 13  و مراتع جنگلها، مرکز پژوهشی معاونت مرکز 1399 5 27 قال آق مرکز پژوهشی معاونت گرگان-قال آق جاده حاشیه 
 آبخیزداري



 تحقیقاتی بخش تأییدکننده مرجع سطح تاریخ بازدید محل بازدید کننده هماهنگ عنوان ردیف
 سال ماه روز

 دامی علوم       دام امور معاونت گوسفندداري 14
 دامی علوم       دام امور معاونت استان داري گاومیش و گاوداري 15
 دامی علوم       دام مورا معاونت استان طیور پرورش 16
 دامی علوم       دام امور معاونت دام خوراك کارخانجات بازدید 17

  

  عنوان محقق معینه ایفاي نقش ب

 جهاد مدیریت نام عنوان ردیف
 استان در کشاورزي

 جهاد خدمات مرکز نام
 تعداد سال کننده تائید مرجع کشاورزي

 تحقیقاتی بخش بازدید

 ترویج هماهنگی مدیریت شهر نگین رآزادشه معین محقق 1
 آب و خاك 6 1399 کشاورزي

 ترویج هماهنگی مدیریت کردکوي کردکوي معین محقق 2
 آب و خاك 3 1399 کشاورزي

 ترویج هماهنگی مدیریت جعفرباي بندرترکمن معین محقق 3
 آب و خاك 6 1399 کشاورزي

 ترویج هماهنگی مدیریت  آباد علی معین محقق حضور 4
 آب و خاك 6 1399 ورزيکشا

 ترویج هماهنگی مدیریت  گالیکش معین محقق حضور 5
 آب و خاك 6 1399 کشاورزي

 ترویج هماهنگی مدیریت  گنبد معین محقق حضور 6
 آب و خاك 6 1399 کشاورزي

 مهندسی و فنی 6 1399 ترویج هماهنگی مدیریت ینقاق گالیکش معین محقق 7
 مهندسی و فنی 3 1399 ترویج مدیریت آلتین آق يبو گرگان قال آق معین محقق 8

 برنامه در فعاالن به دهی امتیاز حوه(ن تولید یاوران 9
 مهندسی و فنی  1399 فناوري و علمی معاون بلوچستان و سیستان استان بلوچستان و سیستان استان )تولید یاوران

 جهاد سازمان ترویج مدیریت فارسیان و خرمارود و شهر یننگ شهر آزاد حومه و آزادشهر خدمات مرکز و جهاد معین محقق 10
 گیاهپزشکی 10 1399 استان کشاورزي

 گیاهپزشکی 10  کشاورزي سازمان ترویج مدیر ملک نوده سرخنکالته، ورسن، گرگان معین محقق 11
 گیاهپزشکی 12 1399 ترویج مدیر جعفرباي ترکمن بندر معین محقق 12

 جهاد مراکز در  معین قمحق حضور کیفیت گواهی 13
  ) جلین-گرگان(دهستان کشاورزي

 شهرستان کشاورزي مدیریت
 گرگان

 ورسن، ، نوده جلین،(گرگان
 )حومه و سرخنکالته

 شهرستان کشاورزي مدیریت
 گیاهپزشکی  1399 گرگان

 شهرستان کشاورزي مدیریت 1399 معین محقق تقدیر لوح 14
 گرگان

 ورسن، ، نوده گرگان(جلین،
 حومه) و تهسرخنکال

 شهرستان کشاورزي مدیریت
 گیاهپزشکی  1399 گرگان



 جهاد مدیریت نام عنوان ردیف
 استان در کشاورزي

 جهاد خدمات مرکز نام
 تعداد سال کننده تائید مرجع کشاورزي

 تحقیقاتی بخش بازدید

 شهرستان کشاورزي مدیریت معین محقق طرح  قالب در کارشناسان  آموزش 15
 گرگان

 ورسن، ، نوده گرگان(جلین،
 گیاهپزشکی  1399 کشاورزي خدمات مرکز رئیس حومه) و سرخنکالته

 شهرستان کشاورزي مدیریت معین محقق طرح  قالب در کارشناسان  آموزش 16
 گرگان

 ورسن، ، نوده گرگان(جلین،
 گیاهپزشکی  1399 کشاورزي خدمات مرکز رئیس حومه) و سرخنکالته

 شهرستان کشاورزي مدیریت معین محقق طرح  قالب در کارشناسان  آموزش 17
 گرگان

 ورسن، ، نوده گرگان(جلین،
 گیاهپزشکی  1399 کشاورزي خدمات مرکز رئیس حومه) و سرخنکالته

18 
 محقق قالب در کارشناسان و برداران بهره آموزش

 شهرستان پوشش تحت خدمات مزاکز در معین
 گرگان

 شهرستان کشاورزي مدیریت
 گرگان

 ورسن، ، نوده گرگان(جلین،
  حومه) و سرخنکالته

 شهرستان کشاورزي مدیریت
 گیاهپزشکی  1399 گرگان

 و تحقیقات مرکز رئیس گلستان استان گلستان استان تولید اورانی طرح  قالب در کارشناسان  آموزش 19
 گلستان کشاورزي آموزش

آ1399
 گیاهپزشکی  بان

 و تحقیقات مرکز رئیس گلستان استان گلستان استان تولید یاوران طرح  قالب در کارشناسان  آموزش 20
 گلستان کشاورزي آموزش

1بهمن
 گیاهپزشکی  399

 و تحقیقات مرکز رئیس گلستان استان گلستان استان تولید یاوران طرح  قالب در کارشناسان  آموزش 21
 گلستان کشاورزي آموزش

 تیر
 گیاهپزشکی  1399

 و تحقیقات مرکز رئیس گلستان استان گلستان استان تولید یاوران طرح  قالب در کارشناسان  آموزش 22
 گلستان کشاورزي آموزش

 دي
 گیاهپزشکی  1399

 و تحقیقات مرکز رئیس گلستان استان گلستان استان تولید یاوران طرح  قالب در ارشناسانک  آموزش 23
 گلستان کشاورزي آموزش

شهریور
 گیاهپزشکی  1399

  گز بندر شهرستان گز بندر شهرستان معین محقق 24
 ترویج هماهنگی مدیر

 جهاد سازمان کشاورزي
 گلستان استان کشاورزي

 گیاهپزشکی 3 1399

 و طبیعی منابع کل اداره معین محقق 25
 جهاد سازمان رئیس بنقاق گلستان آبخیزداري

 و مراتع جنگلها، 11 1399 استان کشاورزي
 آبخیزداري

 و مراتع جنگلها، 2 1399 جهاد سازمان بنقاق گالیکش پهنه کارشناس 26
 آبخیزداري

 و مراتع جنگلها، 2 1399 جهاد سازمان بنقاق گالیکش پهنه کارشناس 27
 آبخیزداري

 و مراتع جنگلها، 2 1399 تحقیقات مرکز ریاست مینودشت  چوب زراعت و گلیداغ جنگلهاي 28
 آبخیزداري

 و مراتع جنگلها، 3 1399 بخش رییس طبیعی منابع کل اداره طبیعی منابع کل اداره معین محقق 29
 آبخیزداري

 مهاجر مختار دکتر معین محقق 30

 و طبیعی منابع کل اداره
 اداره - گلستان استان بخیزداريآ

 استان زیست محیط حفاظت کل
 گلستان

 و تحقیقات مرکز رئیس
 منابع و کشاورزي آموزش

 گلستان استان طبیعی
 و مراتع جنگلها، 7 99

 آبخیزداري



 جهاد مدیریت نام عنوان ردیف
 استان در کشاورزي

 جهاد خدمات مرکز نام
 تعداد سال کننده تائید مرجع کشاورزي

 تحقیقاتی بخش بازدید

 و مراتع جنگلها، 3 1399 جهاد سازمان ریاست استان کشاورزي جهاد رامیان شهرستان معین محقق 31
 آبخیزداري

 باغی و زراعی 5 1399 ترویج حومه رامیان معین محقق 32

 ترویج هماهنگی مدیر شهر سیمین گمیشان شهرستان معین محقق 33
 باغی و زراعی 8 1399 استان کشاورزي

 ترویج هماهنگی مدیر سرخنکالته - محله گرجی گرگان و کردکوي شهرستان معین محقق 34
 باغی و زراعی 10 1399 استان کشاورزي

 مزارع پایش و پهنه کارشناسان با جلسات برگزاري 35
 نان گندم ترویجی تحقیقی آزمایشات و الگویی سایت

 کشاورزي جهاد مدیریت
 ترویج هماهنگی مدیر آلتبن آق قال آق شهرستان حوزه

 باغی و زراعی 10 1399 استان کشاورزي

 کشاورزي جهاد مراکز معین محقق 36
 ترویج هماهنگی مدیر ملک هنود -چهارکوه گرگان و کردکوي

 باغی و زراعی 8 1399 استان کشاورزي

 ترویج هماهنگی مدیر مینودشت قافه قلعه مینودشت معین محقق 37
 باغی و زراعی 4 1399 استان کشاورزي

 دامی علوم  1399 تحقیقات مرکز آلتین آق قال آق شهرستان ترویج نوین نظام طرح 38
 دامی علوم  1399  انبارالوم قال آق ستانشهر ترویج نوین نظام طرح 39
 دامی علوم  1399  گري قال آق شهرستان ترویج نوین نظام طرح 40
 دامی علوم  1399  بوي گرگان قال آق شهرستان ترویج نوین نظام طرح 41
 دامی علوم  1399  انبارالوم قال آق شهرستان ترویج نوین نظام طرح 42
 دامی علوم  1399  جعفرباي ترکمن هرستانش ترویج نوین نظام طرح 43
 دامی علوم  1399  جعفرباي ترکمن شهرستان ترویج نوین نظام طرح 44
 دامی علوم  1399  جعفرباي ترکمن شهرستان ترویج نوین نظام طرح 45
 دامی علوم  1399  جعفرباي ترکمن شهرستان ترویج نوین نظام طرح 46
 دامی علوم  1399  جعفرباي ترکمن انشهرست ترویج نوین نظام طرح 47
 دامی علوم  1399  انزان بندرگز شهرستان ترویج نوین نظام طرح 48
 دامی علوم  1399  نوکنده نوکنده شهرستان ترویج نوین نظام طرح 49

  

  )آزمایشگاهی (کارهاي کلینیکیهاي تست

 تعداد آزمایشگاهی تست عنوان ردیف
 بخش کننده تأیید رجعم تاریخ تست انجام محل نمونه

 سال ماه روز تحقیقاتی
 آب و خاك مرکز 1399   آب و خاك آزمایشگاه 485 خاك آزمایشات انجام 1
 آب و خاك مرکز 1399   آب و خاك آزمایشگاه 87 گیاه آزمایشات انجام 2
 گیاهپزشکی گیاهپزشکی تحقیقات شبخ رییس 1399   گیاهپزشکی تحقیقات بخش آزمایشگاه 200 بیماریزا عوامل شناسایی 3



  آزمون ارزیابی کارخانه

 تأیید مرجع تاریخ آزمون انجام محل متقاضی شرکت عنوان ردیف
 سال ماه روز تحقیقاتی بخش کننده

 آب و خاك مرکز 1399    دانشگاهی جهاد آزمایشگاه گلستان دانشگاهی جهاد  دانشگاهی جهاد آزمایشگاه از فنی بازدید 1
 آب و خاك مرکز 1399   کردکوي-محضري آازمایشگاه جهاد سازمان محضري آزمایشگاه از فنی بازدید 2

 نمونه ارسال و بندي بسته برداري، نمونه بازدید، در مشارکت 3
 جهاد سازمان    آب و خاك موسسه جهاد سازمان کود نمونه 168 تعداد به کودي مواد پایش هاي

 آب و خاك استان

 دامی علوم       خوراك شیمیایی ترکیبات آزمون 4
 دامی علوم       شیالت تحقیقات شیمیایی ترکیبات آزمون 5

  
    1399سال  در فعالیت مرتبط با تولید نهال و دریافت شناسه نهال

 17 :نهالستان تعداد 227800 :درخواستی شناسه تعداد سال
 جمع باز فضاي بسته فضاي جمع باز فضاي بسته فضاي

1399 134,800 93,000 227,800 11 6 17 
  

  تولید و تکثیر بذر

 میزان  شرح ردیف
 )کیلوگرم(تولید

 زیر سطح
 بخش کننده تأیید مرجع تاریخ انجام محل  کشت(هکتار)

 سال ماه روز تحقیقاتی
 گیاهپزشکی گلستان شاورزيک آموزش و تحقیقات مرکز رئیس 1399 12 10 گلستان استان   بذر تکثیر و تولید در مشارکت 1
 باغی و زراعی مرکز فناوري و پژوهش معاون 1399 4 21 گرگان محله عراقی ایستگاه 6 26000 گندم بذر اولیه هاي هسته تولید 2
 باغی و زراعی مرکز فناوري و پژوهش معاون 1399 7 8 گرگان محله عراقی ایستگاه 10 20000 باقال بذر اولیه هاي هسته تولید 3

 و ها الین بذر اولیه هاي هسته تولید 4
 باغی و زراعی مرکز فناوري و پژوهش معاون 1399 7 28 گرگان محله عراقی کشاورزي تحقیقات ایستگاه 5 26000 دوم و اول پرورش طبقات در گندم ارقام

 باغی و زراعی مرکز فناوري و پژوهش ونمعا 1399 3 23 گنبدکاووس کشاورزي تحقیقات ایستگاه 0.14 200 فردان دیم جو یک پرورش بذر 5
 باغی و زراعی مرکز فناوري و پژوهش معاون 1399 3 23 گنبدکاووس کشاورزي تحقیقات ایستگاه 0.1 100 ماهور دیم جو یک پرورش بذر 6
 باغی و زراعی مرکز فناوري و پژوهش معاون 1399 3 23 گنبدکاووس کشاورزي تحقیقات ایستگاه 0.05 100 خرم دیم جو یک پرورش بذر 7
 باغی و زراعی مرکز فناوري و پژوهش معاون 1399 3 23 گنبدکاووس کشاورزي تحقیقات ایستگاه 0.1 100 بهدان دیم جو یک پرورش بذر 8
 یباغ و زراعی مرکز فناوري و پژوهش معاون 1399 3 23 گنبدکاووس کشاورزي تحقیقات ایستگاه 0.07 50 فراز دیم جو یک پرورش بذر 9
 باغی و زراعی مرکز فناوري و پژوهش معاون 1399 3 23 گنبدکاووس کشاورزي تحقیقات ایستگاه 2 1000 فردان دیم جو دو پرورش بذر 10
 باغی و زراعی مرکز فناوري و پژوهش معاون 1399 3 23 گنبدکاووس کشاورزي تحقیقات ایستگاه 0.8 600 ماهور دیم جو دو پرورش بذر 11
 باغی و زراعی مرکز فناوري و پژوهش معاون 1399 3 23 گنبدکاووس کشاورزي تحقیقات ایستگاه 0.8 600 خرم دیم جو دو پرورش بذر 12
 باغی و زراعی مرکز فناوري و پژوهش معاون 1399 3 23 گنبدکاووس کشاورزي تحقیقات ایستگاه 0.8 600 بهدان دیم جو دو پرورش بذر 13
 باغی و زراعی مرکز فناوري و پژوهش معاون 1399 3 23 گنبدکاووس کشاورزي تحقیقات ایستگاه 0.3 200 فراز دیم جو دو پرورش بذر 14



  1399سال در سطح زیر کشت و میزان تولید بذور مختلف تولید 
 تولید(تن) میزان زیرکشت(هکتار) سطح محصول نام ردیف

 31240.2 11499.6 گندم 1
 1291.56 686.85 جو 2
 24.715 87 کلزا 3
 1092.9 755.2 سویا 4
 973.84 965.5 پنبه 5
 20.4 20.1 باقال 6
 8.29 38 نخود 7

 34651.91 14052.25 مجموع
  

  1399سال  درواحد تحقیقات ثبت استان گلستان  -گزارش آزمایشگاه کیفی بذر

 آمده لعم به آزمایشات نوع و تعداد محصول نام آزمایشگاه فعالیت وضعیت آزمایشگاه عنوان ردیف
 آزمونها مجموع غیرمفید و مفید افت بذور سایر آزمون رطوبت خلوص نامیه قوه نمونه کل

 12080 2300 1294 3594 3594 1298 3598 گندم فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 1
 1094 227 102 102 329 334 334 جو فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 2
 4 0 1 1 1 1 1 ترتیکاله فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 3
 183 0 45 45 45 48 48 سویا فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 4
 28 0 7 7 7 7 7 کلزا فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 5
 12 0 3 3 3 3 3 دکنج فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 6
 4 0 1 1 1 1 1 دانه سیاه فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 7
 298 0 73 73 73 79 79 پنبه فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 8
 1 0 0 0 0 1 1 سورگوم فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 9
 9 0 0 0 0 9 9 ذرت فعال گلستان ستانا بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 10
 40 0 10 10 10 10 10 باقال فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 11
 2 0 0 0 0 2 2 نخود فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 12
 4 0 1 1 1 1 1 یونجه فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 13
 4 0 1 1 1 1 1 شبدر فعال گلستان استان بذر کیفی جزیهت آزمایشگاه 14
 4 0 0 0 0 4 4 نخودفرنگی فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 15
 5 0 0 0 1 4 4 اسفناج فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 16
 4 0 0 0 1 3 3 تربچه فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 17
 2 0 0 0 0 2 2 خربزه فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 18
 5 0 0 0 0 5 5 خیار فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 19
 1 0 0 0 0 1 1 شلغم فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 20
 2 0 0 0 0 2 2 کاهو فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 21
 3 0 0 0 0 3 3 سبز کلم فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 22
 1 0 0 0 0 1 1 بروکلی کلم فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 23



 محصول نام آزمایشگاه فعالیت وضعیت آزمایشگاه عنوان ردیف
 آمده لعم به آزمایشات نوع و تعداد

 آزمونها مجموع غیرمفید و مفید افت بذور سایر آزمون رطوبت خلوص نامیه قوه نمونه کل
 2 0 0 0 0 2 2 کلم گل فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 24
 15 0 0 0 0 15 15 فرنگی گوجه فعال ستانگل استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 25
 2 0 0 0 0 2 2 سبز لوبیا فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 26
 1 0 0 0 0 1 1 کدو فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 27
 4 0 0 0 0 4 4 ملون فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 28
 2 0 0 0 0 2 2 اي دلمه فلفل فعال گلستان استان بذر کیفی زیهتج آزمایشگاه 29
 4 0 0 0 0 4 4 هندوانه فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 30
 5 0 0 0 1 4 4 پیاز فعال گلستان استان بذر کیفی تجزیه آزمایشگاه 31

 13825 2527 1538 3838 4068 1854 4154 مجموع
  

  منابع طبیعی گلستان کشاورزي و مرکز رشد

 تماس شماره کاري حوزه وضعیت سطح ورود سال مدیرعامل خانوادگی نام و نام شرکت عنوان ردیف
 91170011500 آلی و زیستی کودهاي تولید موفق خروج بنیان دانش شرکت 1394 ارزانش تمیشه شرکت 1
 91137730040 دارویی و باغی،زینتی هاي پایه انبوه تولید موفق خروج بنیان دانش شرکت 1395 حسینی ابراهیم سید هیرکان گیاهی بافت کشت 2
 93640190220 باال کیفیت با بذور تولید موفق خروج بنیان دانش شرکت 1395 باقري محسن گلستان سبز سازان ایده 3
 91127570060 )جنتر( کوپوالرو دستگاه از استفاده با عسل زنبور ملکه انبوه تکثیر موفق خروج بنیان دانش شرکت 1396 انجام ره مهسا سیده گلستان نقش آسا مه 4

 91127351800 پنبه بذر تولید موفق خروج فناور واحد 1395 انتصاري حسین محمد پنبه و بذرالیاف فرآوران به 5
 93667957070 ساز گلدان ماشین موفق خروج فناور واحد 1396 نوروزیه شهرام هیرکان گستر کشت 6

 91137085250 گرافن تولید ناموفق خروج فناور هسته 1399 احمدي اکرم هیرکان گستر انرژي 7

 91247042890 توریسم اگرو مبناي بر تمشک تولید استقرار بنیان دانش شرکت 1398 زمانی مجید پارس سبز سرزمین نوبر شرکت 8

 91177271840 گرافی موشن مبناي بر آموزشی محتواهاي یدتول استقرار فناور هسته 1398 آقاجانی مهدي  کاسپین سبزبان حفاظت شرکت 9

 QR code 91117799720 مبناي بر گیاه و گل تعاملی فروش استقرار فناور هسته 1398 دارینی ناصر دارگل شرکت 10

 91127181470 طیور صنعت در کلیه و کبد کننده حمایت و کننده تقویت داروي تولید استقرار فناور هسته 1399 ذهبی الدین حسام هیرکان طالیی مروارید 11

 91140903900 مزرعه اکو استقرار فناور هسته 1399 ضیاحسینی سادات الیا خانم کاپیتان سبز مزرعه اکو شرکت 12

 91154027000 دامی منجمد جنین و اسپرم تولید استقرار فناور هسته 1399 دانش افشین گلستان گوهر کیمیا شرکت 13

 91137584580 " نیپوننس ماکروبراکیوم مهاجم میگوي از باال افزوده ارزش با غذایی مکمل تولید " استقرار فناور هسته 1399 زارع - بندانی غالمغلی "استرآباد پیشرو هانپژو آبزي " 14

 91127846840 فشاور تحت اريآبی هاي سیستم عمودي رایزر تولید استقرار فناور هسته 1399 دولتی کتول برتر مبنا دانش مهندسی فنی شرکت 15

 91137569320 ایمن و پایدار کننده ضدعفونی تولید استقرار فناور هسته 1399 مرتضوي ایرانیان دشت رویان شرکت 16



  دفتر نمایندگی ولی فقیه در مرکز

ردیف
 

 مناسبت

 ها برنامه مشروح برگزاري  تاریخ
اعتبارموردنی

 هزار به( از
 )ریال

  یا جشن یشهما سال ماه روز
 سخنرانی برنامه

 سخنرانی
 بین

 الصالتین

 -مداحی
-تواشیح

 رگرمیس

–مقاله و حدیث
 سایت و اتوماسیون

 تبلیغات
 محیطی

 مسابقه
 کتابخوانی

 و جوایز اهداي
 از تقدیر یا هدایا

 برگزیدگان

 مسابقه
 مقاله
 یا نویسی

 فرهنگی

 سفرهاي
 و زیارتی

 سیاحتی

 برگزاري
  پذیرایی نمایشگاه

 و اعیاد از اعم الهی شعائر متعظی  1
  15000000 *    *  *  * * * *  1399   ملی مناسبتهاي و وفیات

2 
 ارتباط و مجازي فضاي از اسفاده

      1399   همکاران با وبیناري
 و حدیث ارسال

         //و// طرق از مقاله

 نوبت دو در مؤمنانه و مواسات کمک 3
 نیازمند همکاران بین

24 2 1399  *  *   *        100000000 

4 
 نقش همایش اجراي در فعال شرکت

 گام بیانیه تحقق در جهادکشاورزي
 انقالب دوم

4  4 1399 *      *        

  *      *      * 1399 5 30 استان جمعه ائمه گردهمائی میزبان 5

 10000000    * * *        1399   مصوب آموزشی هاي دوره اجراي 6

 ها، ایستگاه از بازدید و سرکشی 7
            * *  1399   مرکز مختلف واحدها و بخشها

8 
 مدیران، معاونان، جلسات در شرکت
 ولی نمایندگی دفاتر ومسئولین شوراها

 فقیه
  1399   *    *        

 در فرهنگی مراکز مستمربا ارتباط 9
               1399   استان سطح

 و 8جلد قرآن هنمون تفسیر تدریس 10
 10000000           *   * 1399 8  موضوعی تسیر و انقالب دوم گام بیانیه

11 
 یاوران فرهنگی، شوراي جلسه تشکیل

 وحجاو منکر از نهی و نماز،امربمعروف
 عفاف

  1399   *    *  *     10000000 

 و آموزشی هاي دوره در شرکت 12
        *     * * 1399   وبینار بصورت همایشها

        *    * *  1399  12 19 کاري درخت 13

 10000000     *     *  *  1399    احکام بیان و جماعت نماز اقامه 14



ردیف
 

 مناسبت

 ها برنامه مشروح برگزاري  تاریخ
اعتبارموردنی

 هزار به( از
 )ریال

  یا جشن یشهما سال ماه روز
 سخنرانی برنامه

 سخنرانی
 بین

 الصالتین

 -مداحی
-تواشیح

 رگرمیس

–مقاله و حدیث
 سایت و اتوماسیون

 تبلیغات
 محیطی

 مسابقه
 کتابخوانی

 و جوایز اهداي
 از تقدیر یا هدایا

 برگزیدگان

 مسابقه
 مقاله
 یا نویسی

 فرهنگی

 سفرهاي
 و زیارتی

 سیاحتی

 برگزاري
  پذیرایی نمایشگاه

15 
 و عاشورا زیارت قرائت عزاداري،
 همراه صفر و محرم دهۀ در سخنرانی

 همکار خیرین سوي از پذیرائی با
  1399  * *  *  *  *      

 


