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ت وزارت جهاد کشـاورزی اسـت .شـواهد
تلاش بـرای تحقـق امنیـت غذایـی ،حصـول اطمینـان از دسـتیابی و پایدارسـازی آن مهم ترین مأموری 
موجـود نشـان میدهـد علیرغـم چالشهـا و موانـع گوناگون طبیعـی و غیرطبیعی نظیر سـیالبهای مخـرب ،دورههای خشـکی ابتدای فصـل زراعی،
تحریمهای سـنگین و ظالمانه ،شـیوع ویروس کرونا در سـال  1398و ادامه آن در سـال  1399که بخش کشـاورزی و فعالیتهای آن را تحت شـعاع
قـرار داد؛ ایـن بخـش مولدترین و پویاتریـن بخش اقتصادی ایران اسـت.
هماننـد سـایر بخشهـای اقتصـادی ،سـرمای ه انسـانی محـور اصلـی و موتـور محرکـه بخش کشـاورزی بـرای اجـرای مأموریتهـا و دسـتیابی به
اهـداف تدویـن شـده اسـت .عوامل انسـانی فعـال در بخش کشـاورزی ایران متشـکل از مدیران ،محققـان ،مروجان ،کارشناسـان و کارکنـان در بخش
دولتـی و کشـاورزان و فعـاالن در بخـش غیـر دولتـی ،سـربازان خـط مقـدم برای دسـتیابی بـه تأمین امنیت غذایی کشـور هسـتند.
بهـرهوری کل عوامـل تولیـد یکـی از شـاخصهای مؤثـر سـنجش کارآمدی اقتصادی اسـت که تنها در سـایه بهرهگیـری از منابع انسـانی توانمند
افزایـش می یابـد .برگزیدگان بخش کشـاورزی کسـانی هسـتند که موفق شـدهاند بهـرهوری بیش تری از عوامل تولید داشـته و محصـوالت و خدماتی
کمیت و کیفیـت باالتر تولیـد و عرضه نمایند.
بـا ّ

اکنـون از همـکاران ارجمنـدم در آسـتانه سـی و پنجمیـن دوره از فراینـد شناسـایی ،انتخـاب و معرفـی برگزیـدگان بخش کشـاورزی در سراسـر

کشـور کـه بـا دقـت و ژرفاندیشـی برگزیدگان بخش کشـاورزی را شناسـایی و معرفـی نموده اند صمیمانه قدردانـی میکنم .به برگزیـدگان این دوره
صمیمانـه تبریـک گفتـه و از تمـام کشـاورزان و فعـاالن عزیـزی کـه در ایـن رقابت حضور داشـته و با عوامـل اجرایی همـکاری نمودهاند سپاسـگزارم.
توسـعه کشـاورزی دانـش بنیـان یکـی از اهداف اصلی وزارت جهاد کشـاورزی برای رشـد و ارتقای سـریع این بخش اسـت که تحقق آن مسـتلزم
وجـود نیرویهـای انسـانی ماهـر ،خلاق و با انگیزه اسـت کـه برگزیدگان بخش کشـاورزی نمونههـای عینی و بارز آن هسـتند .از این عزیزان اسـتدعا
دارم همپا و همراسـتای با برنامههای وزارت جهاد کشـاورزی و محققان و مروجان آن ،دانش و تجارب ارزنده خود را در اختیار سـایر تولید کنندگان و
بهرهبرداران قرار داده و در دستیابی به بخش کشاورزی پویا ،بهره ور و پایدار مشارکت نمایند.

کاظم خاوازی

وزیر جهاد کشاورزی
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مهم تریـن دسـتاورد تحقیـق ،آمـوزش و ترویج کشـاورزی ،مدیریـت دانش و اطالعات در بسـترنظام کشـاورزی نوآور ،پویا و منسـجم

اسـت کـه می توانـد هـم زمان با حفظ محیط زیسـت ،پایـداری و تـاب آوری نظامهـای اجتماعی و اقتصادی ،دسـتیابی بـه امنیت غذایی
را نیـز تضمین نماید.

برگزیـدگان بخـش کشـاورزی ازجمـع مصداقهای بارز تأثیر شـگرف کاربسـت دانـش در عرصه عمل ،دسـتیابی به بهـرهوری باال و از

مظاهر شـکلگیری و ثمردهی سـرمای ه انسـانی در بخش کشـاورزی هسـتند.

فرآینـد شناسـایی ،انتخـاب و معرفـی برگزیـدگان بخـش کشـاورزی از جملـه برنامههـای محـوری وزارت جهاد کشـاورزی اسـت که

اهدافـی نظیـر شناسـایی و معرفـی الگوهای عینی و ملموس برای سایرکشـاورزان ،انگیزهبخشـی و ارج نهادن به تالش و کوشـش مسـتمر
فعـاالن ایـن بخـش و همچنیـن معرفـی توانمندیهـا و ظرفیتهای بخش کشـاورزی به آحاد مردم و مسـئولین کشـور را دنبـال میکند.

الزم مـی دانـم از زحمـات تمـام همـکاران ارجمنـدم در سراسـر کشـور بـرای برگـزاری سـی و پنجمیـن دوره شناسـایی ،انتخـاب و

معرفـی نمونههـای بخـش کشـاورزی سپاسـگزاری کنـم .از حسـن همـکاری و مشـارکت تمام کشـاورزان و فعـاالن بخش کشـاورزی که
در ایـن دوره حضـور داشـته ولـی موفـق بـه اخـذ عنوانی نگردیدنـد قدردانی نمـوده و برای آنان در سـایر مراحـل زندگـی آرزوی توفیق و

سربلندی می نمایم.

تبریـکات ویـژه خـودم را بـه برگزیـدگان محتـرم ایـن دوره ابـراز نمـوده و از آنـان تقاضـا دارم سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج

کشـاورزی را در تحقـق مأموریـت خطیـر و بسـیار مهـم توسـعه کشـاورزی دانـش بنیـان در کشـور یـاری نماینـد.
کامبیز بازرگان
معاون وزیر و

رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
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خداونـد منـان را شـاکرم کـه بـه مـا فرصتی عنایت نمود تـا یک بار دیگر فرایند شناسـایی ،انتخـاب و معرفی برگزیدگان بخش کشـاورزی ایـران را با

موفقیـت برنامهریـزی و اجرا نماییم.

عملیاتی شـدن سـی و پنجمین دوره شناسـایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشـاورزی ماحصل زحمات طیف وسـیعی از مدیران ،کارشناسان

و همکاران عزیزمان در سـتاد شناسـایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشـاورزی است.

ایـن فرآینـد از شناسـایی هـزار فـرد حقیقـی و حقوقـی و تشـکیل پرونده برای آنـان در مراکز جهـاد کشـاورزی آغاز و بـا ارزیابی اقدامـات ،فعالیتها

و دسـتاوردهای آنـان در کمیتههـای علمـی و تخصصـی و در نهایـت انتخـاب بـر اسـاس معیارها ،و شـاخصهای تخصصی مـدون خاتمه یافـت .اینک که
در آسـتانه برگـزاری مراسـم معرفـی و تجلیـل از افـراد منتخـب قرار داریـم بر خـود الزم میدانم مراتـب قدردانی خویـش رااز تک تک همکارانم در سـتاد

شناسـایی ،انتخـاب ،معرفی و تجلیل برگزیدگان بخش کشـاورزی در سراسـر کشـور ابـراز نمایم.

شـفافیت در اقـدام ،پاسـخگویی ،امانتـداری ،عدالـت و انصـاف ،اصـول مهم و زیربنایـی ما در تمام مراحـل برنامهریـزی و اجرای رویداد بوده اسـت که
عمیقـاً خـود را موظـف و متعهد بـه رعایت آنها دانسـتهایم.

در سـی و پنجمین دوره شناسـایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشـاورزی  1948نفر به عنوان برگزیده اسـتانی ،و  170نفر به عنوان برگزیده

ملـی انتخـاب گردیدهاند که معرفـی و از آنان تجلیـل به عمل می آید.

بـه نوبـه خـود بـه افراد برگزیده تبریک عرض نموده و از حسـن مسـاعدت و همراهی سـایر کشـاورزان عزیزی که در فهرسـت نهایـی برگزیدگان قرار

نگرفتنـد نیز تشـکر و قدردانی مینمایم.

برگزیدگان بخش کشـاورزی پرچمداران و الگوهای عینی بهرهبرداری خردمندانه و هوشـمندانه از منابع تولید در این بخش هسـتند که موفق گردیدهاند و در

کمی و کیفـی در تولید محصول و یا ارائه خدمات دسـت یابند .امیـدوارم این
سـایه تعامـل بـا مراکـز تحقیقاتـی ،ترویجی و اجرایـی به حدنصابهای ویـژه ای از نظر ّ

عزیزان همانند برگزیدگان دورههای قبل معاونت آموزش و ترویج کشـاورزی را در راسـتای توسـعه سـرمایه های انسـانی و اجتماعی بخش کشـاورزی یاری نمایند.

این ویژهنامه گزارشـی تفصیلی از فرایند سـی و پنجمین دوره ی شناسـایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشـاورزی اسـت که در اختیار شـما

عزیـزان قـرار میگیرد .امید اسـت مـا را از نقدهای آگاهانه و پیشـنهادهای ارزنده تان برخـوردار فرمایید.

علی اکبر مؤیدی

معاون سازمان تات و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

سیمای عمومی بخش کشاورزی
ایران از نخستین کشور های جهان است که در آن کشاورزی و زراعت آغاز گردیده است .حفاری هایی که در حوالی کاشان انجام شده

نشـان می دهد که در شـش هزار سـال گذشـته ایرانی ها سـامانه کشاورزی پیشـرفته ای داشـته اند .در کاوش های باستان شناسی در نقاط

مختلـف کشـور مشـخص گردیـده که در حدود  3300سـال پیـش از میالد ،ایرانیـان درخت را در ری ،کاشـان و دامغان به طرز مشـابهی

نقاشـی می کرده انـد ،ایـن موضـوع نشـان می دهـد در آن زمـان از لحاظ باغبانـی میان مناطـق مختلف ایـران رابطه برقرار بوده اسـت.

بخش کشاورزی بیش از  85درصد نیاز های غذایی کشور را تأمین کند .این بخش تأمین کننده شغل و درآمد برای حداقل  23درصد

از جمعیـت شـاغل کشـور اسـت و به صـورت بالقـوه می توانـد تـا  30درصـد کل شـاغالن اقتصاد ایـران را به خـود اختصـاص دهد .بخش

کشـاورزی از لحـاظ هزینه هـای مـورد نیـاز بـرای ایجـاد یک فرصت شـغلی تمـام وقـت ،رتبـه اول را در کشـور دارد .از لحاظ تـوان تولید
بالقـوه ،ایـن بخـش پـس از بخش خدمـات ،خرده فروشـی و تعمیراتـی در رتبه دوم قـرار دارد.

به دلیل نوع نظام بهره برداری غالب کشـور ،ایجاد یک واحد ارزش افزوده در بخش کشـاورزی ایران به سـرمایه کم تری نسـبت به سـایر

بخش  های اقتصادی نیاز دارد ،اثرپذیری آن از عوامل بیرونی کم تر بود و از ثبات بیش تری در مقابل شرایط بحرانی برخوردار است.

بخش کشـاورزی ایران به لحاظ پیوند های مسـتقیم و غیر مسـتقیم پسـین در رتبه اول و به لحاظ پیوند های مسـتقیم و غیر مسـتقیم

پیشـین در رتبـه دوم در میـان بخش هـای اقتصـادی کشـور قرار دارد .این پیوند های پسـین و پیشـین بخش کشـاورزی با سـایر بخش ها
حاکـی از اثرگـذاری ایـن بخـش در شکوفا شـدن و ایجاد تحرک در اقتصاد ملی اسـت.

بـر اسـاس گزارش سـازمان ملـل متحد بخش کشـاورزی ایران در مجموع شـاخص های اندازه گیری شـده نظیر ضریب مکانیزاسـیون،

مجمـوع اراضـی کشـاورزی ،نسـبت اراضی کشـاورزی به کل مسـاحت کشـور ،میانگین مصـرف انرژی ،تولید غالت ،سـرانه تولید گوشـت،

تنـوع محصـوالت تولیدی در میان  149کشـور ارزیابی شـده در رتبه سـیزدم قرار دارد.
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 
جدول  -1تعداد بهرهبرداران شاغل در بخش کشاورزی /نفر
زراعی

باغی

گلخانه

دام
سنگین

دام
سبک

طیور
سنتی

طیور
صنعتی

زنبور
عسل

کرم پرورش صنایع
ابریشم ماهی کشاورزی

22433 11181 121302 21486 983018 962837 537654 41634 1789566 3552853

49214

جمع کل
4546545

نمودار  -1تعداد بهره برداران شاغل در بخش کشاورزی /نفر
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 
جدول  -2وضیعت مالکیت بهرهبرداری های بخش کشاورزی
وضعیت مالکیت

تعداد کل بهرهبرداران/
نفر

مرد

زن

حقیقی

حقوقی

4546545

4033467

510360

4543828

2717

جدول  -3تعداد واحدهای بهرهبرداری فعال در بخش کشاورزی
عنوان

زراعی

باغی

دام ،طیور ،زنبور
عسل و کرم ابریشم

پرورش ماهی

صنایع
کشاورزی

جمع کل

تعداد واحد بهرهبرداری

3552843

1831200

2637478

22433

49214

8093168

43/899

22/7

32/6

0/277

0/608

100

درصد

نمودار  -2تعداد واحدهای بهرهبرداری فعال در بخش کشاورزی
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جدول  -4سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی در سال زراعی 1397 -98
میزان تولید (تن)

سطح (هکتار)
آبی

دیم

جمع

آبی

دیم

جمع

6144795

5717234

11862029

74983175

7747356

82730531

نمودار -3سطح زیر کشت محصوالت زراعی در سال زراعی  1397 -98نمودار -4میزان تولید محصوالت زراعی در سال زراعی 1397 -98
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 
جدول  -5سطح برداشت و تولید محصوالت زراعی به تفکیک محصول در سال زراعی 1397-1398

شرح

غالت

حبوبات

محصوالت صنعتی

سبزیجات

سطح (هکتار)

8445601

841927

638401

531569

274943

1047896

81693

تولید (تن)

699378 22767359

9318040

19986141

8135169

21668383

156061

نمودار  -5سطح برداشت محصوالت زراعی کل کشور
به تفکیک گروه محصول در سال زراعی 1397-1398

14

محصوالت جالیزی نباتات علوفهای سایر محصوالت

نمودار  -6میزان تولید محصوالت زراعی کل کشور
به تفکیک گروه محصول در سال زراعی 1397-1398

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

جدول  -6سطح و میزان تولید محصوالت باغبانی کشور درسال 1398
شرح

سطح (هکتار)

تولید (تن)

سطح غیر باور

سطح بارور

جمع

آبی

380163

2177781

2557944

21984702

دیم

66997

329030

396027

1474764

447161

2506811

2953971

23459467

جمع

نمودار  -7سطح زیر کشت محصوالت باغی ()1398

نمودار  -8میزان تولید محصوالت باغبانی /تن ()1398

15

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 
جدول -7جمعیت دام کشور در سال  1397و 1398
شرح

1397

1398

گاو و گوساله اصیل

1202

1263

گاو وگوساله دو رگ

4616

4750/3

گاو گوساله بومی

2271

2044

گاو میش

21806

221/7

گوسفند و بره

45622

44664

بز و بزغاله

18112

17731/7

شتر

189/6

195/5

نمودار  -9جمعیت دام کشور در سال  1397و ( 1398هزار رأس  /هزار نفر)
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جدول  -8میزان تولید فرآوردههای پروتئینی کشور (واحد  :هزار تن)
شرح

سال
1397

1398

829/5

895

مرغ

2355

2733

ماهی

1205/7

1226/4

میگو

56/6

56

تخم مرغ

901/5

1017

عسل

90/5

112/5

شیر

10588/6

11002

گوشت قرمز
گوشت سفید

نمودار  -10میزان تولید فرآوردههای پروتئینی  1397و ( 1398واحد  :هزار تن)
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 
جدول  -9میزان تولید گوشت قرمز و شیر به تفکیک نوع دام (هزار تن) در سال 1398
گوشت قرمز

شیر

شرح  /سال
گوسفند

273/73

235

بز

84/55

287

گاو اصیل

86/98

4578

گاو دورگ

287/76

5184

گاو بومی

109/88

561

گاو میش

10/26

156

شتر

5/79

0

895

11002

جمع کل

نمودار  -11میزان تولید گوشت قرمز (هزار تن) در سال 1398
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نمودار  -12میزان تولید شیر (هزار تن) در سال 1398
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جدول  -10میزان تولید آبزیان کشور در سالهای  1397و 1398
شرح  /سال

صید در آبهای جنوب

صید درآبهای شمال
آبزی پروری

جمع کل

1397

1398

42

35/5

731
489

1262

720/2
526/7

1282/4

نمودار  -13میزان تولید آبزیان کشور در سال های  1397و 1398
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 
جدول  -11مهم ترین محصوالت صادراتی کشور (از نظر وزنی) در سال 1398
نوع محصول

ردیف

میزان صادرات (هزار تن)

1

هندوانه

748/09

2

سیب زمینی

740/22

3

گوجهفرنگی

572/94

4

سیب زمینی

480/44

5

پیاز و موسیر

394/99

جدول  -12مهمترین محصوالت صادراتی کشور (از نظر ارزش ریالی) در سال 1398
ردیف

20

نوع محصول

میزان صادرات (هزار تن)

1

پسته با پوست

724/2

2

سیب تازه

362/27

3

گوجهفرنگی

259/21

4

مغز پسته

240/58

5

هندوانه

175/97
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

تشکیالت اجرایی و سازمان کار فرآیند شناسایی ،انتخاب و

معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی در سطوح ملی و استانی

سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
(رئیس سازمان و رئیس ستاد)

کمیته برنامه ریزی و سیاست گذاری معاون سازمان و

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی (رئیس کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی)
کمیته اجرایی

کمیته پشتیبانی

کمیته مستندسازی

کمیته اطالع رسانی

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی
(دبیر ستاد)

کمیته  های فنی -تخصصی
کمیته دام و طیور

کمیته باغبانی
کمیته زراعت

و مکانیزاسیون
کشاورزی

کمیته شیالت و
آبزیان

کمیته تشکل  های

کمیته

منابعطبیعی

آبخیزداری

بخش کشاورزی و

کمیته آموزش و

ترویج کشاورزی

منابع طبیعی و

کمیته آب و خاک

کمیته محصوالت

گواهی شده و ارگانیک
کمیته بازرگانی و صنایع
تبدیلی و تکمیلی

نمودار  -14سازمان کار فرآیند شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی استان (رئیس سازمان جهاد کشاورزی و رئیس کمیته)

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان
(دبیر کمیته)

دبیرخانه با مسئولیت

کمیته فنی استان

رئیس اداره ترویج استان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

(رئیس کمیته برنامهریزی و اجرایی)
دبیرخانه با مسئولیت

کمیته داوری شهرستان

رئیس اداره ترویج شهرستان

کارشناس ارزیاب

زراعت ،باغبانی و

محصوالت گواهی
شده و ارگانیک

کارشناس ارزیاب

کارشناس

ترویج و تشکلهای

ارزیاب دام و

منابعطبیعی

آبزیان

کشاورزی و

طیور ،شیالت و

کارشناس ارزیاب
منابعطبیعی،

آبخیزداری و آب
و خاک

کارشناس ارزیاب
بازرگانی،

صنایع تبدیل و

تکمیلی کشاورزی

نمودار  -15سازمان کار فرآیند شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی در سطح استان

22
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س 

35

سیمای عمومی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی در
سال 1399
جدول  -13توزیع فراوانی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی به تفکیک زیر بخش ها در سال 1399
زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی

برگزیده
32

درصد

ردیف
2

باغبانی

24

14/11

3

دام و طیور

25

14/70

4

شیالت و آبزیان

19

11/17

5

آموزش و ترویج کشاورزی

15

8/82

6

تشکل های بخش کشاورزی و منابعطبیعی

14

8/23

7

منابع طبیعی و آبخیزداری

18

10/58

8

آب و خاک

16

9/41

9

بازرگانی ،صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

5

2/94

10

محصوالت گواهی شده و ارگانیک

2

1/17

170

100

1

زیربخش

جمع

18/82

جدول  -14توزیع فراوانی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی به تفکیک جنس در سال 1399
ردیف
1
2

زن

جنس

مرد

جمع

فراوانی

درصد فراوانی

158

92/94

12

170

7/05
100

23
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 
جدول  -15توزیع فراوانی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی به تفکیک سطح تحصیالت در سال 1399
فراوانی

درصد

ردیف
2

سیکل

24

14/11

3

دیپلم

39

22/94

4

کاردانی

13

7/64

5

کارشناسی

45

26/47

6

کارشناسی ارشد

26

15/29

7

دکتری

10

5/88

170

100

1

سطح تحصیلی

ابتدایی

جمع

13

7/64

جدول  -16توزیع فراوانی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی براساس سن در سال 1399
ردیف
1
2
3
4

گروه سنی

 66و بیش تر
65- 61
56-60

فراوانی

درصد

11

6/47

15
22

12/94

51-55

19

6

41-45

33

19/41

7

36-40

17

10

9

 30و کمتر

5

2/94

5

8

46-50

31-35

جمع

33

15
170
حداکثر سن  77سال و حداقل سن  24سال

24

8/82

11/17
19/41

8/82
100

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی در سال 1399
(حوزه زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی)

رئیس کمیته فنی زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی :ابوالفضل ریحانی

اعضای کمیته فنی
نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

محل خدمت

پست سازمانی

جواد وفابخش

دکتری زراعت

معاونت زراعت

معاون وزیر در امور زراعت

کامبیز عباسی

دکتری مکانیزاسیون

معاونت زراعت مرکز مکانیزاسیون

رئیس مرکزتوسعه مکانیزاسیون

محسن خلج

کارشناسی ارشد ماشینهای کشاورزی

معاونت زراعت مرکز مکانیزاسیون

رئیس گروه پشتیبانی امور مهندسی

علی حداد

کارشناسی ارشد ماشینهای کشاورزی

معاونت زراعت مرکز مکانیزاسیون

کارشناس مسئول مکانیزاسیون

اعظم فراهانی وکیلی

کارشناسی ارشد ماشینهای کشاورزی

معاونت زراعت مرکز مکانیزاسیون

رئیــس گــروه نظامهــای بهرهبــرداری
از ماشــینهای کشــاورزی

محمد رضا رجایی

کارشناسی مکانیک

معاونت زراعت مرکز مکانیزاسیون

کارشناس مسئول ماشینهای کشاورزی

پیمان حصادی

کارشناسی ارشد زراعت

معاونت زراعت

مجری طرح چغندر قند

رحیم محمدیان

دکتری زراعت

معاونت زراعت

معاون مجری طرح چغندر قند

معاونت زراعت

رئیس گروه گیاهان لیفی وصنعتی

عاطفه داداشیان لنگرودی کارشناسی ارشد علوم گیاهی

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...
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نام و نام خانوادگی
ابراهیم هزار جریبی

کارشناسی ارشد اصالح نباتات

معاونت زراعت

مجـری طرح افزایـش ضریب خوداتکایی
پنبه

مرتضی عرب سلمانی

دکتـری قـارچ شناسـی و بیماریهـای
قارچـی گیاهـان

معاونت زراعت

معـاون مجـری طـرح افزایـش ضریـب
خوداتکایـی پنبـه

رابعه رضائیان

کارشناسی علوم گیاهی

معاونت زراعت

رئیس گروه پنبه

فرزاد زلقی

کارشناسی ارشد زراعت

معاونت زراعت

مشـاور معـاون وزیـر و مسـئول گـروه
کشـاورزی حفاظتـی

رقیه عبدالرزاق

کارشناسی علوم اجتماعی

معاونت زراعت

رئیـس گـروه برنامـه ریـزی آمـوزش و
ترویـج زراعـی

علیرضا مهاجر

کارشناسی ارشد ترویج

معاونت زراعت

مجری طرح دانههای روغنی

الهه امامی آل آقا

کارشناسی علوم گیاهی

معاونت زراعت

رئیس گروه دانههای روغنی

اسماعیل اسفندیاری پور

کارشناسی ارشد زراعت

معاونت زراعت

مجری طرح گندم

سهراب سهرابی

کارشناسی ارشد زراعت

معاونت زراعت

معاون مجری طرح گندم

یوسف یوسفی

کارشناسی ارشد زراعت

معاونت زراعت

رئیس گروه گندم

حسن اصغری لسکویه

کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

معاونت زراعت

مدیر کل دفتر محصوالت علوفه ای وجالیزی

سیمین فرد

کارشناسی ارشد زراعت

معاونت زراعت

رئیس گروه سیب زمینی و پیاز

علی اکبر صفری نوده

کارشناسی ارشد زراعت

معاونت زراعت

رئیس گروه گیاهان علوفهای

بهنام پاد

کارشناسی ارشد زراعت

معاونت زراعت

رئیس گروه گوجه فرنگی ومحصوالت جالیزی

فرامک عزیز کریمی

کارشناسی ارشد زراعت

معاونت زراعت

مدیر کل دفتر امور غالت ومحصوالت اساسی

آیدا رحمانی

کارشناسی ارشد زراعت

معاونت زراعت

رئیس گروه جو و سایر غالت

مریم اطاعتی

کارشناسی ارشد زراعت

معاونت زراعت

رئیس گروه محصوالت علوفهای

معصومه علی پور شرفشاده کارشناسی ارشد زراعت

معاونت زراعت

رئیس گروه برنج

معاونت زراعت

رئیس گروه حبوبات

محمد رضا علی سعیدی

26

مدرک و رشته تحصیلی

محل خدمت

پست سازمانی

کارشناسی زراعت

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...
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س 
نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

محل خدمت

35

پست سازمانی

علی نادری عارفی

دکتری زراعت

مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی
ومنابع طبیعی

حبیب اهلل قزوینی

دکتری اصالح نباتات

مؤسسه تحقیقات اصالح وتهیه نهال معـاون بخش غلات مؤسسـه تحقیقات
اصلاح وتهیه نهـال وبذر
و بذر

محقق مؤسسه تحقیقات پنبه

عباس زارعیان

دکتری زراعت

مؤسسه ثبت وگواهی بذر ونهال

عضـو هیـت علمی وکارشـناس مسـئول
بـذر غالت

ولی اهلل یوسف آبادی

دکتری زراعت

مؤسسه تحقیقات چغندر قند

عضـو هیت علمی مسـئول ترویج وانتقال
یافته مؤسسـه تحقیقات چغندر قند

فرهاد عزیزی

دکتری اصالح و نباتات

مؤسسه تحقیقات اصالح وتهیه نهال عضـو هیـت علمـی مؤسسـه تحقیقـات
اصلاح وتهیـه نهـال وبـذر
و بذر

محمد جواد زمانی

دکتری اصالح و نباتات

مؤسسـه تحقیقـات اصلاح وتهیـه عضـو هیـت علمـی مؤسسـه تحقیقـات
اصلاح وتهیـه نهـال وبـذر
نهـال وبـذر

سید علی مفیدیان

دکتری اصالح نباتات

مؤسسه تحقیقات اصالح وتهیه نهال عضـو هیـت علمـی مؤسسـه تحقیقـات
اصلاح وتهیـه نهـال وبـذر
و بذر

غالمرضا قهرمانیان

دکتری ماشینهای کشاورزی

حمید حسینیان خشرو دکتری اصالح و نباتات
مهرزاد اله قلی پور

مؤسسه تحقیقات دیم کشور

عضو هیت علمی مؤسسه تحقیقات دیم کشور

مؤسسه تحقیقات دیم کشور

عضو هیت علمی مؤسسه تحقیقات دیم کشور

دکتری اصالح نباتات گرایش ژنتیک بیومتریک مؤسسه تحقیقات برنج کشور

رئیس بخش اصالح وتهیه بذر

ابوالفضل ریحانی

کارشناسی ارشد زراعت

دفتر ترویج دانش وفناوری کشاورزی مسئول ترویج تولیدات گیاهی

مریم خسرو بیگی

کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع
انسانی

دفتر ترویج دانش وفناوری کشاورزی کارشناس ترویج امور زراعی

فرزانه حسینی

کارشناسی ارشد محیط زیست

کارشـناس توسـعه پایدار ومحیط زیست
دفتر ترویج دانش وفناوری کشاورزی
کشاورزی

صدیقه بکوردی

کارشناسی مهندسی کشاورزی

دفتر ترویج دانش وفناوری کشاورزی کارشناس ترویج کشاورزی

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...
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عنوان رشته ها

28

1

بهرهبردار نمونه در مدیریت پایدار خاک و کشاورزی حفاظتی (آبی)

17

تولیدکننده نمونه برنج (رقم پرمحصول)

2

بهرهبردار نمونه در مدیریت پایدار خاک و کشاورزی حفاظتی (دیم)

18

تولیدکننده نمونه پنبه

3

تولیدکننده نمونه گندم آبی (اقلیم گرم و خشک)

19

تولیدکننده نمونه پیاز

4

تولیدکننده نمونه گندم آبی (اقلیم سرد و معتدل)

20

تولیدکننده نمونه چغندرقند بهاره

5

تولیدکننده نمونه گندم دیم (اقلیم سرد)

21

تولیدکننده نمونه چغندرقند پاییزه

6

تولیدکننده نمونه گندم دیم (اقلیم گرم و معتدل)

22

تولیدکننده نمونه حبوبات آبی

7

مدیر نمونه مزرعه گندم دیم

23

تولیدکننده نمونه حبوبات دیم

8

تولیدکننده نمونه جو آبی (اقلیم معتدل)

24

تولیدکننده نمونه سیب زمینی

9

تولیدکننده نمونه جو آبی (اقلیم سرد)

25

تولیدکننده نمونه کلزا (اقلیم سرد )

10

تولیدکننده نمونه جو دیم (اقلیم معتدل)

26

تولیدکننده نمونه کلزا (اقلیم گرم)

11

تولیدکننده نمونه جو دیم (اقلیم گرم و مرطوب)

27

تولیدکننده نمونه کلزا (دیم)

12

تولیدکننده نمونه سبزی و صیفی نشائی

28

تولیدکننده نمونه یونجه (اقلیم سرد)

13

تولیدکننده نمونه ذرتدانهای

29

تولیدکننده نمونه یونجه (اقلیم گرم)

14

تولیدکننده نمونه ذرتعلوفهای

30

شرکت نمونه خدمات مکانیزاسیون

15

تولیدکننده نمونه بذر گندم

31

مدیر نمونه واحد تولید ماشینآالت ،ادوات و تجهیزات
کشاورزی

16

تولیدکننده نمونه برنج (رقم محلی)

32

مدیر نمونه مزرعه بذر گندم

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...
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35

مهمترین معیارها و شاخصهای انتخاب
 رعایت اصولی فنی و علمی در مراحل قبل از کاشت ،کاشت ،داشت ،برداشت و پس از برداشت

 رعایـت اصـول بهـره وری در منابـع تولیـد بویـژه آب ،خـاک ،مصـرف متعـادل و بهینه کـود و مدیریت کنتـرل آفات ،بیمـاری ها و
علف های هرز بصورت تلفیقی

 استفاده از روش های نوین آبیاری تحت فشار
 رعایت مصرف بهینه انرژی در فرآیند تولید

 مدیریت پایدار خاک واستفاده از روش کشاورزی حفاظتی

 رعایت جنبه های زیست محیطی و توسعه پایدار کشاورزی
 میزان عملکرد و میانگین تولید در واحد سطح

 کیفیت محصول براساس استانداردهای رسمی کشور
 میزان مشارکت و همکاری در فعالیت های ترویجی
 توسعه روش های پایدار

 حمایت از تولید داخلی ،کار و سرمایه ایرانی و بومی سازی

 حمایت از توسعه مکانیزاسیون کم نهاده و ارزان در راستای اقتصاد مقاومتی
 حمایت از فناوری های نوین مکانیزاسیون کشاورزی

 حمایـت از توسـعه واحدهـای حقیقـی و حقوقـی ارائـه دهنده خدمات مکانیزاسـیون (تشـکل ها ،راننـد گان حرفه ای ،شـرکت های
خدمات فنی و مهندسی ،تعاونی های تولید و ) ...

 حمایت از سرمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون کشاورزی
 حمایت از استانداردسازی ماشین های کشاورزی

 مدیریت منابع اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی در راستای اولویت های تولیدی بخش

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت و مصرف بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری تیپ

Ë Ëبرداشـت به موقـع و مکانیـزه بـا رعایـت میـزان رطوبـت محصـول در هنـگام برداشـت و
محمد ابراهیم مالوردی
تولیدکننده نمونه ذرت
علوفهای

استان /شهرستان:
اصفهان/برخوار

دهستان /روستا:
دستگرد

سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 65سال

30

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

دستیابی به رکورد تولید  129700کیلوگرم در هکتار با رطوبت  70درصد

Ë Ëکشت به موقع و مکانیزه با رعایت میزان بذر مصرفی در واحد سطح

Ë Ëرعایت اصول فنی تناوب زراعی و استفاده از بقایای گیاهی کشت قبل

Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول ذرت علوفه ای رقم  704در سطح  50هکتار

35
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول جو رقم بهمن در سطح  10هکتار

Ë Ëبرداشت به موقع و مکانیزه ودستیابی به رکورد تولید  11036کیلوگرم در هکتار
رضا یکه زارع

Ë Ëکشت و برداشت مکانیزه محصول

Ë Ëتوسعه فعالیت های کشاورزی و اشتغال زایی در منطقه

تولیدکننده نمونه
جو آبی (اقلیم معتدل)

استان /شهرستان:
البرز/نظر آباد

دهستان /روستا:
احمد آباد

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 46سال

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت مزرعه در سطح  20هکتارذرت دانه ای تحت پوشش عملیات حفاظتی

Ë Ëکشـت مسـتقیم و مکانیزه (بی خاک ورزی) و دستیابی به رکورد تولید  13000کیلوگرم
محمود رهداری
بهرهبردار نمونه در
مدیریت پایدار خاک و
کشاورزی حفاظتی
(آبی) ذرت دانه ای

استان /شهرستان:
ایالم/هیالن

دهستان /روستا:
هلیالن  /شیروان
چرداول

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 42سال
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در هکتار

Ë Ëبهره مندی اصولی از ادوات کشاورزی حفاظتی

Ë Ëرعایت اصول تغذیه گیاهی و مصرف عناصر غذایی بر اساس نتایج آزمون خاک

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتولید کمی و کیفی محصول نخود رقم گوکسو در سطح  12هکتار

Ë Ëرعایــت اصــول صحیــح تنــاوب زراعــی در دیمــزار و دســتیابی بــه رکــورد تولیــد
محمد تقی ممی پور
دهالن
تولیدکننده نمونه
حبوبات دیم (نخود)

استان /شهرستان:

 2330کیلوگرم در هکتار

Ë Ëاستفاده بهینه از نزوالت در تولید محصول

Ë Ëبرداشت به موقع و رعایت میزان رطوبت محصول

Ë Ëرعایت اصول فنی تغذیه گیاهی بر اساس نتایج آزمون خاک

آذربایجان شرقی/
هشترود

دهستان /روستا:
کوهسار/دهالن

سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 49سال

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول لوبیا رقم کوشا در سطح  26هکتار
Ë Ëکشت مستقیم و دستیابی به رکورد تولید  5830کیلوگرم در هکتار
علیرضا بابایی
تولیدکننده نمونه
حبوبات آبی( لوبیا)

استان /شهرستان:

آذربایجان غربی /ارومیه
دهستان /روستا:

باراندوز /دیزج رحیم پور
سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 51سال

34

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

Ë Ëمصرف بهینه آب در مزرعه از طریق استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار نوار تیپ
Ë Ëرعایت اصول فنی تغذیه گیاهی بر اساس نتایج آزمون خاک

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول یونجه رقم قره یونجه در سطح  50هکتار
Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب با استفاده از آبیاری تحت فشار بارانی
عباس مرزبان سرنقی
تولیدکننده نمونه
یونجه (اقلیم سرد)

Ë Ëبرداشـت به موقـع و تولیـد علوفـه مناسـب و بـا کیفیـت ودسـتیابی بـه رکـورد تولیـد
 18700کیلوگرم علوفه خشک

Ë Ëاستفاده مناسب از بذر بوجاری شده و سس گیری شده

استان /شهرستان:
آذربایجان غربی/
سلماس

دهستان /روستا:
کنار لک /چوپانلو

سطح تحصیالت:
ابتدایی
سن:

 87سال

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

35

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëدسـتیابی بـه تولیـد کمی و کیفـی محصول چغندر قند ارقام ،بتاسـیت ،پیروال در سـطح
 11هکتار با عیار مناسب

هیمن دغو
تولیدکننده نمونه
چغندرقند بهاره

استان /شهرستان:

آذربایجان غربی/بوکان
دهستان /روستا:
علی آباد /آختاچی

سطح تحصیالت:
ابتدایی
سن:

 38سال

36

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب از طریق بکارگیری سیستم آبیاری تحت فشار

Ë Ëکشــت مکانیــزه و به موقــع بــا رعایــت تراکــم مناســب و دســتیابی بــه رکــورد تولیــد
166000کیلوگرم در هکتار

Ë Ëکشت مستقیم و برداشت به موقع و مکانیزه

Ë Ëمدیریت بهینه تغذیه گیاهی و مصرف عناصر غذایی بر اساس نتایج آزمون خاک

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëدسـتیابی بـه تولیـد کمـی و کیفـی محصـول جـو رقـم نانیوس در سـطح  40هکتـار در
شرایط اقلیم معتدل

حمیدرضا اسماعیلی

Ë Ëرعایــت اصــول فنــی تنــاوب زراعــی در مزرعــه تولیــدی ودســتیابی بــه رکــورد تولیــد
 11390کیلوگرم در هکتار

تولیدکننده نمونه جو
آبی (اقلیم سرد)

Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب از طریق بهره گیری از سیستم آبیاری تحت فشارکالسیک ثابت

استان /شهرستان:

Ë Ëتوسعه فعالیت های کشاورزی و اشتغال زایی در منطقه

تهران  /شهریار

Ë Ëمدیریت بهینه تغذیه گیاهی بر اساس انجام آزمون خاک و آب

دهستان /روستا:
قره تپه

سطح تحصیالت:
دکتری
سن:

 42سال

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

37

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت بهینه مزرعه گندم آبی گندم آبی رقم چمران  2در سطح  80هکتار

Ë Ëکشـت مکانیـزه و به موقـع بـا کمبینات براسـاس توصیه های فنی و دسـتیابی بـه رکورد
نادر محمد علی معزی
تولیدکننده نمونه گندم
آبی (اقلیم گرم)

استان /شهرستان:

جنوب کرمان  /فاریاب
دهستان /روستا:

گالشکرد /زیارت دانیال
سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 52سال

38

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

تولید  9832کیلوگرم در هکتار

Ë Ëاعمال مدیریت مصرف بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار( تیپ)
Ë Ëمدیریت مصرف بهینه عناصر شیمیایی و غذایی

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت صحیح مزرعه پیاز ارقام مینروا  ،سایروس در سطح 75هکتار

Ë Ëدسـتیابی بـه تولیـد کمی و کیفی محصول پیـاز در حد مجاز نیترات و عناصر سـنگین و
طیب کریمی
تولیدکننده نمونه پیاز

دستیابی به رکورد تولید  129042کیلوگرم در هکتار

Ë Ëرعایت اصول فنی تغذیه گیاهی و مصرف عناصر غذایی بر اساس آزمون خاک و آب
Ë Ëمدیریت بهینه و مناسب کودهای دامی ،آلی و زیستی و بیولوژیک

استان /شهرستان:

جنوب کرمان  /جیرفت
دهستان /روستا:
حسین آباد/

جنگل گرگی

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 48سال

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

39

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول یونجه رقم همدانی در سطح  58هکتار
Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب با استفاده از آبیاری کم فشار
کوروش کاظمی راد
تولیدکننده نمونه
یونجه (اقلیم گرم)

استان /شهرستان:

جنوب کرمان  /فاریاب
دهستان /روستا:
----

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 47سال

40

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

Ë Ëاسـتفاده مناسـب از بذر بوجاری شـده و سـس گیری شـده و رقم مناسـب ودسـتیابی به
رکورد تولید  27600کیلوگرم علوفه خشک

Ë Ëبرداشت به موقع و تولید علوفه مناسب و با کیفیت

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول خربزه رقم خاتونی در سطح  50هکتار
Ë Ëمدیریت بهینه و مصرف آب با استفاده از آبیاری تحت فشار نوار تیپ
حسن میرزاعلیان
دستجردی
تولیدکننده نمونه
سبزی و صیفی نشائی
(خربزه)

Ë Ëبرداشـت به موقـع و تولیـد محصـول مناسـب و بـا کیفیـت ودسـتیابی بـه رکـورد تولید
 61000کیلوگرم در هکتار

Ë Ëاستفاده از کود دامی جهت حاصلخیزی خاک وتولید محصول سالم

استان /شهرستان:
خراسان جنوبی /
زیرکوه

دهستان /روستا:
پترگان /مهمانشهر

سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 47سال

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

41

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت صحیح و بهینه مزرعه کلزا رقم هایوال در سطح  118هکتار

Ë Ëرعایت اصول فنی تناوب زراعی و کشت کلزا در تناوب و پایداری محصوالت گندم
حسین اژدلی
تولیدکننده نمونه کلزا
(اقلیم گرم)

استان /شهرستان:
خوزستان  /شوش

دهستان /روستا:
چنانه /عنکوش

سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 54سال

42

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

Ë Ëمدیریت زمان برداشت به صورت یک مرحله ای به صورت مکانیزه با هد مخصوص

Ë Ëرعایـت تاریـخ کاشـت متناسـب بـا توصیـه تحقیقـات و دسـتیابی بـه رکـورد تولیـد
 4950کیلوگرم در هکتار

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت مناسب واحدجهت خدمات رسانی مطلوب به بهره برداران

Ë Ëانجـام خدمـات مکانیزاسـیون به صـورت حرفـه ای وپیشـرفته در سـطح 12870هکتـار
اصغرکریمی ارقینی
شرکت نمونه خدمات
مکانیزاسیون كشاورزي

استان /شهرستان:
زنجان  /خدابنده

دهستان /روستا:

آقبالغ سفلی  /ارقین

زراعی  800هکتار باغی

Ë Ëتحت پوشش قرار دادن  2411بهره بردار

Ë Ëدارای پروانـه بهره بـرداری معتبـر وهمـکاری با کارشناسـان ترویج واجراء و اشـتغال بکار
 7نفر از فارغ التحصیالن کشاورزی

Ë Ëبرگزاری کارگاه آموزشی برای رانندگان وتراکتور داران وکشاورزان
Ë Ëتناسب ترکیب ماشینی با توجه به نیاز منطقه

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 41سال

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

43

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول گندم دیم رقم آذر  2در سطح  210هکتار

Ë Ëحفـظ بقایـای گیاهـی و اجـرای عملیـات ذخیره سـازی رطوبـت ودسـتیابی بـه رکـورد
لطفعلی قهرمانی
تولیدکننده نمونه گندم
دیم (اقلیم سرد)

استان /شهرستان:
قزوین  /تاکستان

دهستان /روستا:
ضیاء آباد /آزادده

سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 45سال

44

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

تولید  5745کیلوگرم در هکتار

Ë Ëاستفاده از ارقام مناسب ورعایت میزان بذر مصرفی

Ë Ëاستفاده از کود های ریز مغذی جهت افزایش رکورد تولید

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت بهینه مزرعه گندم آبی رقم پیشگام در سطح  60هکتار

Ë Ëدسـتیابی بـه تولیـد کمـی و کیفـی گنـدم بـا بهره گیـری از بـذر اصلاح شـده در اقلیم
صادق نبی جماعت
تولیدکننده نمونه گندم
آبی (اقلیم سرد)

استان /شهرستان:
قزوین  /بوئین زهرا
دهستان /روستا:
محمد آباد/

سرد و دستیابی به رکورد تولید  12600کیلوگرم در هکتار

Ë Ëرعایت میزان مناسب بذر مصرفی و استفاده از بذور تکثیری توصیه شده
Ë Ëاستفاده از سیستم آبیاری تحت فشار و مدیریت بهینه آب در مزرعه

Ë Ëرعایـت اصـول فنـی تغذیـه گیاهـی و مصرف عناصـر مختلف شـیمیایی و آلی بر اسـاس
آزمون خاک

Ë Ëمدیریت تلفیقی با آفات ،بیماری و علف هرز

امیر اباد کهن

سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 57سال

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

45

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت بهینه مزرعه جو رقم انصار در سطح  30هکتار در شرایط دیم

Ë Ëدسـتیابی بـه تولیـد کمـی و کیفـی محصـول تولیـدی بـا رعایـت مصـرف بـذر در واحد
محمد برزگران
تولیدکننده نمونه جو
دیم (اقلیم سرد)

استان /شهرستان:
کردستان  /بیجار

دهستان /روستا:

نجف آباد /المه قالق
سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 43سال

46

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

سطح و دستیابی به رکورد تولید  4650کیلوگرم در هکتار

Ë Ëرعایت اصول تناوب زراعی و آیش در دیمزار

Ë Ëحفظ بقایای گیاهی کشت قبل و اجرای عملیات ذخیره سازی رطوبت
Ë Ëکاشت با بذر کار کشت مستقیم و برداشت مکانیزه و به موقع محصول

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت صحیح و بهینه مزرعه کلزا رقم روهان در سطح  12هکتار

Ë Ëرعایـت میـزان بـذر مصرفـی براسـاس توصیـه تحقیقـات و دسـتیابی بـه رکـورد تولیـد
کیومرث شانظری
تولیدکننده نمونه کلزا
(اقلیم سرد)

استان /شهرستان:

 6214کیلوگرم در هکتار

Ë Ëرعایت اصول فنی تناوب زراعی و کشت کلزا در تناوب و پایداری محصوالت گندم

Ë Ëمصرف بهینه آب در مزرعه با استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار کالسیک ثابت
Ë Ëبرداشت یک مرحله ای و مکانیزه محصول و تحویل به موقع

کردستان  /قروه

دهستان /روستا:

چهاردولی/آب باریک
سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 47سال

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

47

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëدستیابی به تولید کمی و کیفی محصول ذرت دانه ای رقم مای در سطح  80هکتار

Ë Ëمدیریـت و مصـرف بهینـه آب با اسـتفاده از سیسـتم آبیـاری تیپ و دسـتیابی به رکورد
سجاد موحد پاریزی
تولیدکننده نمونه ذرت
دانه ای

استان /شهرستان:
کرمان  /ارزوئیه

دهستان /روستا:
----

سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن:

 23سال

48

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

تولید  16986کیلوگرم در هکتار

Ë Ëکشت به موقع و مکانیزه با رعایت میزان بذر مصرفی در واحد سطح به شیوه هیرم کاری
Ë Ëبرداشت به موقع و مکانیزه با رعایت میزان رطوبت دانه

Ë Ëمدیریت بهینه واصولی آفات ،بیماری ها وعلف های هرز

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت بهینه مزرعه تولید بذر گندم رقم شبرنگ در سطح  20هکتار

Ë Ëدسـتیابی بـه تولید کمی و کیفی محصول گندم بذری بـا رکورد تولید  12082کیلوگرم
قاسم ساالری ساردوئی
تولیدکننده نمونه بذر
گندم

استان /شهرستان:
کرمان  /ارزوئیه

دهستان /روستا:

در هکتار

Ë Ëرعایت اصول تغذیه گیاهی براساس نتایج آزمون خاک و آب
Ë Ëتولید بذر تحت پوشش و نظارت شرکت معتبر بذری

Ë Ëدرصـد خلـوص بـذر تولیدی بر اسـاس تجزیه بذر با درصد افتهای مفیـد و غیر مفید در
حد قابل قبول

Ë Ëکشت و برداشت مکانیزه و به موقع

دولت آباد /دیپلما

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 63سال

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

49

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت مزرعه گندم دیم رقم سرارود تحت پوشش عملیات حفاظتی

Ë Ëرعایـت اصـول فنی تناوب زراعـی در دیمزار ودسـتیابی به رکورد تولیـد  4050کیلوگرم
امیر حسین ضرابی زاده
بهره بردار نمونه در
مدیریت پایدار خاک و
کشاورزی حفاظتی دیم
(جو)

استان /شهرستان:
کرمانشاه /کرمانشاه
دهستان /روستا:

باال دربند  /دایی چی
سطح تحصیالت:
کارشناسیارشد
سن:

 33سال

50

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

در هکتار

Ë Ëبهره مندی از ادوات کشاورزی حفاظتی

Ë Ëکشت مستقیم و مکانیزه محصول با بذرکار

Ë Ëرعایت اصول تغذیه گیاهی و مصرف عناصر غذایی بر اساس نتایج آزمون خاک

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëدسـتیابی بـه تولیـد کمـی و کیفـی محصـول چغندر قنـد به صورت کشـت پاییـزه رقم
روزا گلد

فرود چرخان
تولیدکننده نمونه
چغندرقند پاییزه

استان /شهرستان:
کرمانشاه /

Ë Ëبرداشـت مکانیـزه و به موقـع محصـول و تحویـل بـه کارخانـه قند ودسـتیابی بـه رکورد
تولید  74000کیلوگرم در هکتار

Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب از طریق توسعه کشت پاییزه واستفاده از ارقام اصالح شده
Ë Ëرعایت اصول فنی تغذیه گیاهی و مصرف عناصر غذایی

Ë Ëمدیریت بهینه آب مصرفی با استفاده از آبیاری تحت فشار

سر پل ذهاب

دهستان /روستا:

دشت ذهاب  /تایشه ای
سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 35سال

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

51

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت بهینه مزرعه گندم دیم رقم قابوس در سطح  80هکتار

Ë Ëبرداشت به موقع و مکانیزه ودستیابی به رکورد تولید  7680کیلوگرم در هکتار
ارازقلی سلطانی شیخی
تولیدکننده نمونه گندم
دیم (اقلیم گرم)

استان /شهرستان:
گلستان /کالله

دهستان /روستا:

تمران /قره تپه شیخ
سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن:

 47سال

52

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

Ë Ëتولید محصول در اقلیم مناسب و استفاده بهینه از نزوالت
Ë Ëبرداشت به موقع و مکانیزه

Ë Ëمصرف بهینه بذر و عناصر شیمیایی در واحد سطح

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتولید کمی و کیفی محصول پنبه رقم الیت در سطح  1/5هکتار

Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب از طریق بکارگیری سیستم آبیاری قطره ای تیپ
حسین پدیسار
تولیدکننده نمونه پنبه

استان /شهرستان:
گلستان /گرگان

Ë Ëرعایـت میـزان بـذر مصرفـی ورعایت تاریخ کاشـت مناسـب و دسـتیابی به رکـورد تولید
 8050کیلوگرم در هکتار

Ë Ëمدیریت مصرف بهینه عناصر شیمیایی بر اساس آزمون خاک
Ë Ëمدیریت تلفیقی کنترل علف های هرز و آفات

دهستان /روستا:
انجبراب /سیستانی
محله

سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 48سال

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

53

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت صحیح و بهینه مزرعه کلزا رقم روهان در سطح  50هکتار دیم

Ë Ëرعایت اصول فنی تناوب زراعی و کشت کلزا در تناوب و پایداری محصوالت گندم
سبحان نظر پراندوجی
تولیدکننده نمونه کلزا
(دیم)

استان /شهرستان:
گلستان /مراوه تپه

دهستان /روستا:
----

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 50سال

54

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

Ë Ëرعایـت تاریخ کاشـت متناسـب با توجـه به توصیه تحقیقات و دسـتیابی بـه رکورد تولید
 5200کیلوگرم در هکتار

Ë Ëبرداشت یک مرحله ای و مکانیزه محصول و تحویل به موقع
Ë Ëمدیریت کنترل علف های هرز به صورت تلفیقی

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت شالیزار رقم محلی هاشمی در سطح  5هکتار

Ë Ëکشـت به موقـع و مکانیـزه محصـول و رعایـت تعداد نشـاء در کپه و دسـتیابی به رکورد
آلب ارسالن کریمی
شیرازی
تولیدکننده نمونه برنج
(محلی)

استان /شهرستان:

تولید  5541کیلوگرم در هکتار

Ë Ëمدیریت بهینه مصرف عناصر شیمیایی ،آلی و زیستی بر اساس آزمون خاک
Ë Ëرعایت اصول فنی تولید نشاء و انتقال نشاء

Ë Ëتلفیق توصیه های فنی محققین و تجارب عملی و دانش بومی در شالیزار تحت مدیریت

گیالن  /رضوانشهر

دهستان /روستا:
گیل دوالب  /ارده
رودکنار

سطح تحصیالت:
کارشناسیارشد
سن:

 58سال

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

55

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت بهینه مزرعه جو رقم ابیدر در سطح  4هکتار در شرایط دیم

Ë Ëدسـتیابی بـه تولیـد کمـی و کیفـی محصـول تولیـدی بـا رعایـت مصـرف بـذر در واحد
احسان رجبی
تولیدکننده نمونه جو
دیم (اقلیم معتدل)

استان /شهرستان:
لرستان  /ازنا

دهستان /روستا:
مومن آباد

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 29سال

56

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

سطح و دستیابی به رکورد تولید  4132کیلوگرم در هکتار

Ë Ëرعایت اصول تناوب زراعی و آیش در دیمزار

Ë Ëحفظ بقایای گیاهی کشت قبل و اجرای عملیات ذخیره سازی رطوبت
Ë Ëکاشت با بذر کار کشت مستقیم و برداشت مکانیزه و به موقع محصول

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریـت فنـی شـالیزار به وسـعت  10هکتار و دسـتیابی بـه تولید کمـی و کیفی رقم پر
محصول شیرودی

سید جعفر بهاری
پنبه چوله
تولیدکننده نمونه برنج
(پر محصول)

استان /شهرستان:
مازندران /ساری

Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب با استفاده از سیستم آبیاری تناوبی و کاهش مصرف آب

Ë Ëکشــت مکانیــزه نشــا ء و رعایــت زمــان مناســب انتقال نشــاء ودســتیابی به رکــورد تولید
 10500کیلوگرم در هکتار

Ë Ëمصرف انواع کودهای شیمیایی طبق توصیه مؤسسه تحقیقات

Ë Ëاجرای مدیریت فنی تولید از خزانه تا برداشت تحت مدیریت تلفیقی برنج

دهستان /روستا:

فرح آبادجنوبی  /پنبه
چوله

سطح تحصیالت:
ابتدایی
سن:

 59سال

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

57

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëدارا  بودن گواهی تأییدیه مرکز آزمون مکانیزاسیون کشاورزی برای ادوات تولیدی
Ë Ëایجاد شبکه خدمات پس از فروش علمی وکارآمد به تمامی نقاط کشور
مجتبی نوائی
شرکت صنعتی
خزر الکتریک
واحد نمونه تولید کننده
ماشین آالت ،ادوات و
تجهیزات کشاورزی

استان /شهرستان:
مازندران  /آمل

دهستان /روستا:
----

سطح تحصیالت:
کارشناسیارشد
سن:

 59سال

58

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

Ë Ëتوجه ویژه به تولید کیفی وحفظ کیفیت محصوالت وپایش مداوم محصوالت

Ë Ëظرفیـت تولیـد سـاالنه بالـغ بـر  120دسـتگاه ماشـین آالت وتجهیـزات پـرورش طیور،

 300دسـتگاه ماشـین آالت درو وخرمنکوبـی 50 ،دسـتگاه ماشـین آالت و تجهیـزات
آبزیان و  50دستگاه ماشین آالت کود از فضوالت حیوانی

Ë Ëایجاد بخش تحقیق و توسعه جهت افزایش وکارایی دستگاه ها

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت بهینه مزرعه سیب زمینی ارقام اگریا ،جیلی ،مارافونا در سطح  11هکتار

Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب با بهره مندی از آبیاری تحت فشار و دستیابی به رکورد تولید
بهروز قادری طاووسی
تولیدکننده نمونه
سیب زمینی

استان /شهرستان:

 89350کیلوگرم در هکتار

Ë Ëانجام آزمون خاک و رعایت اصول تغذیه گیاهی بر اساس نتایج آزمون

Ë Ëذخیره سازی فنی با بهره گیری از سردخانه و بازار پسند بودن محصول
Ë Ëکاشت و برداشت مکانیزه ،با رعایت میزان بذر مصرفی

همدان  /بهار

دهستان /روستا:

سفالگران /دینار آباد
سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 46سال

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

59

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت بهینه مزرعه بذرگندم رقم پیشگام در سطح  52هکتار

Ë Ëبرداشت به موقع و مکانیزه ودستیابی به رکورد تولید  10572کیلو گرم در هکتار
اصغر حضرتی
مدیر نمونه مزرعه
بذر گندم

استان /شهرستان:
البرز /ساوجبالغ

دهستان /روستا:

چهار باغ /سنقر آباد
سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 43سال

60

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

Ë Ëرعایت اصول تغذیه گیاهی براساس نتایج آزمون خاک و آب

Ë Ëمدیریـت بهینـه مصـرف آب با بهره منـدی از آبیاری تیـپ رعایت اصول تنـاوب زراعی و
استفاده از کود دامی وسبز

Ë Ëدرصـد خلـوص بـذر تولیـدی بر اسـاس تجزیه بـذر با درصـد افتهای مفیـد و غیر مفید
در حد قابل قبول

Ë Ëکشت و برداشت مکانیزه و به موقع

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت بهینه مزرعه گندم دیم رقم کوهدشت در سطح  50هکتار

Ë Ëبرداشت به موقع و مکانیزه ودستیابی به رکورد تولید  5300کیلو گرم در هکتار
سعید رسولی
مدیر نمونه مزرعه
گندم دیم

Ë Ëتولید محصول در اقلیم مناسب و استفاده بهینه از نزوالت
Ë Ëبرداشت به موقع و مکانیزه

Ë Ëمصرف بهینه بذر و عناصر شیمیایی در واحد سطح

استان /شهرستان:

خراسان شمالی /قوچان
دهستان /روستا:
تیتکانلو /گزکوه

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 41سال

حوزه زراعت و مکانیزاسیون...

61

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی در سال 1399
(حوزه باغبانی)
رئیس کمیته فنی باغبانی :غالمرضا ضیائی

اعضای کمیته فنی
نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

اندیشه احمدپور

کارشناسی ارشد باغبانی

عبدالمحمد ارزانپور

کاردانی امور زراعی

کارشناسی ارشد باغبانی

سازمان چای

شهرزاد آقاسی

کارشناسی ارشد باغبانی

علی امیر آل محمد

کارشناسی ارشد باغبانی

ناهید برنجی

کارشناسی ارشد باغبانی

خیراله امیری

کارشناســی تولیــدات گیاهــی
سیدمجید بنی فاطمه
دانشــجوی ارشــد باغبانــی
فرزانه پوریانژاد

62

محل خدمت
دفتــر امــور میوههــای گرمســیری و
نیمه گر مســیر ی

حوزه باغبانی

دکتری گیاهان دارویی

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

دفتــر امــور میوههــای گرمســیری و
نیمهگرمسیری
دفتر امور میوههای سردسیری و خشک

پست سازمانی
کارشناس مسئول مرکبات
کارشناس ترویج امور زراعی
معاون تولیدات گیاهی
معاون دفتر
رئیس گروه نهال

دفتــر امــور میوههــای گرمســیری و
نیمهگرمسیری

رئیس گروه نخیالت

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

کارشناس نهال

دفتر طرح گیاهان دارویی

رئیـس گـروه گیاهـان دارویـی (ابالغـی
معـاون طـرح گیاهـان دارویـی)

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 
نام و نام خانوادگی

محل خدمت

مدرک و رشته تحصیلی

35

پست سازمانی

غالمرضا تقوی

کارشناسـی ارشـد گل و گیاهـان دفتـر امـور گلخانـه ،گیاهـان زینتـی و قارچ
خوراکی
ز ینتی

پیمان جاللی

دکتری باغبانی

زهرا جلیلی مقدم

دکتری علوم باغبانی

دفتــر امــور میوههــای گرمســیری و
نیمه گر مســیر ی

معصومه حبشی

دکتری باغبانی

داوود حبیبی

کارشناسی باغبانی

دفتــر امــور گلخانــه ،گیاهــان زینتــی و رئیــس گــروه محصــوالت ســبزی و
صیفــی گلخانــه ای
قــارچ خوراکــی

سیمین حاج علی محمدی کارشناسی باغبانی

حسین حکم آبادی

دکتری باغبانی

مریم خسروبیگی

کارشناســی ارشــد آمــوزش و
بهســازی منابــع انســانی

علی خان محمدی

صغری خوشکام

دفتر امور میوههای سردسیری و خشک

دفتر امور میوههای سردسیری و خشک
مؤسسه آموزش و ترویج

کارشناسی زراعت و حفظ نباتات مجمع ملی خبرگان کشاورزی

کارشناسی ارشد باغبانی

سیدعلی اکبر داوودی کارشناسی ارشد باغبانی
فلورا دولتخواه

کارشناسی ارشد باغبانی

علی اصغر زینانلو

دکتری باغبانی

زهرا سلیمانی

دفتــر امــور میوههــای گرمســیری و
نیمه گر مســیر ی

کارشناسی زبان

مدیر کل
معاون دفتر
مدیر کل
رئیس گروه میوه های دانه دار

معاون دفتر

رئیس گروه تخصصی علوم باغبانی
مدیر عامل

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

کارشناس ترویج امور زراعی

دفتر امور میوههای سردسیری و خشک

کارشناس مسئول باغبانی

دفتــر امــور میوههــای گرمســیری و
نیمه گر مســیر ی

رئیس گروه میوههای گرمسیری

دفتــر امــور گلخانــه ،گیاهــان زینتــی و رئیــس گــروه گل و گیاهــان زینتــی
(ابالغــی :معــاون دفتــر )
قــارچ خوراکــی
مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

عضو هیات علمی و دانشیار

محمد سلیمانی

کارشناسی ارشد باغبانی

دفتر امور میوههای سردسیری و خشک
دفتر امور میوههای سردسیری و خشک

کارشناس باغبانی

ابراهیم شرافتی

کارشناسی مهندسی کشاورزی

معاونت باغبانی

افسانه شوندی

کارشناسـی ارشـد علوم ارتباطات
اجتماعی

رئیــس گــروه برنامــه ریــزی آمــوزش و
ترویــج باغبانــی

معاونت باغبانی

رئیس گروه میوههای هسته دار

مدیر روابط عمومی
حوزه باغبانی
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35
نام و نام خانوادگی
غالمرضا ضیائی

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 
مدرک و رشته تحصیلی

محل خدمت

کارشناسی ارشد توسعه روستایی دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

مهرنوش عباس آبادی کارشناسی ارشد باغبانی

دفتــر امــور میوههــای گرمســیری و
نیمه گر مســیر ی

مهدی عباس زاده

کارشناسی باغبانی

الهام فتاحی فر

دکتــری علــوم و مهندســی دفتــر امــور گلخانــه ،گیاهــان زینتــی و
قــارچ خوراکــی
صنایــع غذایــی

اصغر عزیزی

مهدی فرجی

کارشناسی ارشد باغبانی

دفتر امور میوههای سردسیری و خشک

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

فاخته السادات فالح زاده کارشناسی ارشد باغبانی

عبدالرضا کاوند

دکتری باغبانی

نبی هداوند

کارشناسی ارشد باغبانی

مجید گلباز

دفتر امور میوههای سردسیری و خشک

کارشناسی ارشد باغبانی

دفتر طرح زیتون

پست سازمانی
رئیس گروه ترویج تولیدات کشاورزی
رئیس گروه میوههای نیمهگرمسیری
کارشناس باغبانی

رئیس گروه میوههای خشک
معاون دفتر
کارشناس برنامه ریزی ترویجی

کارشناس باغبانی

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

معاون کنترل و گواهی نهال

دفتر امور میوههای سردسیری و خشک

معاون دفتر

دفتر امور میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری کارشناس باغبانی

عنوان رشتهها

64

1

تولیدکننده نمونه سیب درختی

9

تولیدکننده نمونه چای

2

تولیدکننده نمونه پسته

10

تولیدکننده نمونه انگورآبی

3

تولیدکننده نمونه خرما

11

تولیدکننده نمونه انگور دیم

4

تولیدکننده نمونه زیتون

12

تولیدکننده نمونه محصوالت گلخانه ای (سبزی و صیفی)

5

تولیدکننده نمونه مرکبات

13

تولیدکننده نمونه محصوالت گلخانه ای (گل و گیاهان زینتی)

6

تولیدکننده نمونه انار

14

تولیدکننده نمونه نهال باغی

7

تولیدکننده نمونه گیاهان دارویی

15

تولیدکننده نمونه انجیر دیم

8

تولیدکننده نمونه زعفران

16

حوزه باغبانی

تولیدکننده نمونه گردو

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 
17

تولیدکننده نمونه بادام (در سال جاری انتخاب انجام نشد)

21

تولیدکننده نمونه گل محمدی

18

تولیدکننده نمونه محصوالت گلخانه ای ( نشاء مکانیزه
سبزی وصیفی)

22

تولیدکننده نمونه قارچ خوراکی

19

تولیدکننده نمونه نهال ازطریق کشت بافت

23

مدیر نمونه باغ مادری

20

تولیدکننده نمونه میوههای هسته دار

24

تولیدکننده نمونه گل و گیاهان زینتی فضای باز

35

مهم ترین معیارها و شاخصهای انتخاب

 توجه به تولید در چارچوب زنجیره ارزش بازار
 رعایت اصول فنی و علمی در مراحل قبل از کاشت ،داشت و برداشت محصوالت باغی
 استفاده از نهال سالم و گواهی شده
 استفاده از پایهها و ارقام اصالح شده جدید و رویشی
 اعمال مدیریت مصرف بهینه آب در فرایند تولید محصول
 دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول در واحد سطح
 مدیریت تغذیه گیاهی و مصرف بهینه عناصر شیمیایی ،آلی و زیستی بر اساس توصیههای کارشناسی
 تولید محصول بازارپسند و صادراتی با بهرهمندی از ارقام تجاری
 اعمال مدیریت تلفیقی آفات ،بیماریها و علفهای هرز
 مدیریت بهینه کف باغ و رعایت اصول بهداشتی در تولید و فرآوری محصول
 اخذ مجوزها و تأییدیههای تحقیقاتی و اجرایی در فرآیند تولید محصول
 رعایت اصل بهرهوری منابع پایه تولید
 ایجاد اشتغال در واحد تولیدی
 بهرهمندی از آخرین فنآوری و تکنولوژیهای روز
 مصرف بهینهی انرژی در فرآیند تولید محصول
 اعمال مدیریت در شرایط بحران و مخاطرات کشاورزی (خشکسالی ،سرمازدگی ،گرمازدگی)
 رعایت جنبههای زیست محیطی و توسعه پایدار کشاورزی
 مشارکت و همکاری در اجرای طرحها و پروژههای اجرایی ،آموزشی ،ترویجی و توسعهای
حوزه باغبانی

65

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاعمال مدیریت صحیح باغ سیب ارقام رد وگلدن در سطح  15هکتار

Ë Ëدسـتیابی بـه رکـورد تولیـد  147000کیلوگرم محصـول در هکتار بـا ویژگی های کیفی
رضا محمدیان
تولیدکننده نمونه
سیب درختی

استان /شهرستان:
آذربایجان شرقی /
مراغه

دهستان /روستا:
سراجوی شمالی /
آغاجری

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 45سال

66

حوزه باغبانی

قابل قبول

Ë Ëمدیریـت بهینـه مصرف آب از طریق اعمال آبیاری قطره ای باکارآیی مصرف  21کیلوگرم
به ازاء هر مترمکعب آب مصرفی

Ë Ëطراحی و رعایت اصول فنی کشت ،با تراکم  300اصله در هکتار

Ë Ëمدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها و کنترل مکانیکی علفهای هرز

Ë Ëمدیریـت تغذیه گیاهی بر اسـاس آزمون خاک و آب بـا بهره گیری از روش های چالکود و
محلول پاشی

Ë Ëمشارکت در انتقال دانش ،تجارب و مهارتهای خود به سایر باغداران
Ë Ëمدیریت بهینه ریسک با بیمه نمودن واحد تولیدی و محصوالت

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاعمـال مدیریـت بهینـه و صحیح باغ مرکبات ارقام لیموترش لیسـبون و محلی در سـطح
 45هکتار در یک قطعه

محمدعلی قناعتیان

Ë Ëدستیابی به رکورد تولید  90000کیلوگرم لیمو ترش با کیفیت و بازار پسند در هکتار
Ë Ëرعایت اصول فنی کاشت با تراکم  204اصله در هکتار

تولیدکننده نمونه
مرکبـات

Ë Ëمدیریـت مصـرف بهینـه آب در واحـد سـطح با بهـره گیری از سیسـتم آبیـاری قطره ای

استان /شهرستان:

Ë Ëرعایـت اصـول فنی تغذیه گیاهی با انجام آزمون آب ،خاک و برگ و مصرف عناصر غذایی

فارس  /جهرم

دهستان /روستا:

کردیان  /قطب آباد
سطح تحصیالت:
دیپلم

سن:

 43سال

با کارآیی مصرف  8/9کیلوگرم بر مترمکعب آب مصرفی
براساس توصیه های کارشناسی

Ë Ëاستفاده از نهالهای تأیید شده و سازگار با منطقه

Ë Ëمدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها و علفهای هرز با پوشش IPM

Ë Ëرعایـت اصـول فنـی هـرس درختـان (هـرس فـرم ،باردهـی) و مدیریت بحـران و کاهش
مخاطرات کشاورزی

Ë Ëرعایت اصولی صحیح برداشت ،درجه بندی ،حمل و نقل و بازاریابی مناسب
 Ë Ëپیشرو در انتقال دانش فنی ،تجارب و مهارت خود به سایر باغداران

حوزه باغبانی
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاستفاده از ارقام تجاری مرغوب مانند اکبری و احمدآقائی در سطح  70هکتار

Ë Ëدستیابی به رکورد تولید  13042کیلوگرم محصول خشک مرغوب و صادراتی درهکتار
جواد فالح نجم آبادی
تولیدکننده نمونه
پستـه

استان /شهرستان:
کرمان  /رفسنجان

دهستان /روستا:
نوق  /جوادیه

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 35سال

68

حوزه باغبانی

Ë Ëمدیریت مصرف بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای با کارآیی مصرف  2کیلوگرم
بر مترمکعب آب مصرفی و کاهش  25درصدی در مصرف آب

Ë Ëرعایت اصول فنی کاشت با تراکم  500اصله در هکتار

Ë Ëرعایت اصول تغذیه گیاهی با استفاده از آزمون های خاک ،آب و برگ

Ë Ëانجام اصولی انواع هرس فرم دهی ،باردهی و حذف شاخههای پائینی در تماس باخاک و
مدیریت بهینه کف باغ

Ë Ëتولید محصول در چار چوب دستورالعملHACCP

Ë Ëایجاد پایانه مکانیزه فرآوری محصول در کوتاه ترین زمان

Ë Ëشرکت در دورههای ترویجی ،سمینارهای آموزشی و انتقال تجارب به سایر باغداران

Ë Ëپیشرو در بکارگیری دانش فنی از طریق بکارگیری کارشناسان فنی در مدیریت باغ پسته

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت بهینه نخلستان رقم مضافتی در سطح  5/5هکتار

Ë Ëمدیریت بهینه ریسک با بیمه نمودن واحد تولیدی و محصول
عبدالعزیز دهانی
تولیدکننده نمونه
خـرما

استان /شهرستان:

سیستان و بلوچستان /
سیب و سوران

دهستان /روستا:
سیب و سوران /
ریگجهی

سطح تحصیالت:
ابتدایی
سن:

 64سال

Ë Ëرعایت اصول فنی کشت با تراکم  154اصله در هکتار

Ë Ëدسـتیابی بـه تولیـد کمی و کیفی محصـول از ارقام تجاری صادراتی و سـازگار در منطقه
با عملکرد  35200کیلوگرم در هکتار

Ë Ëمصـرف بهینـه آب در نخلسـتان بـا بهره گیری از سیسـتم آبیـاری تحت فشـار قطره ای
( 50درصـد نخلسـتان) و کارآیـی مصـرف کیلوگـرم 0/9کیلوگـرم محصـول بـه ازاء
هرمترمکعب آب مصرفی
Ë Ëانجام عملیات هرس و تکریب در سطح  5/5هکتار

Ë Ëانجام گرده افشانی مکانیزه در نخلستان
Ë Ëانجام عملیات اصالح و احیاء نخلستان

Ë Ëرعایت کلیه اصول  HACCPدر نخلستان

Ë Ëمیزبان برگزاری برنامه های ترویجی نظیر روز مزرعه و بازدیدهای ترویجی

حوزه باغبانی
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëایجاد باغ فوق متراکم در سطح  10هکتار از  50هکتار باغ تحت تملک

Ë Ëدستیابی به رکورد تولید  35300کیلوگرم در هکتار در قطعه فوق متراکم
تقی جهانی
تولیدکننده نمونه
زیتـون

استان /شهرستان:
قزوین  /قزوین

دهستان /روستا:

خندان  /سیاهپوش
سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 75سال

70

حوزه باغبانی

Ë Ëمدیریت بهینه ریسک با بیمه نمودن واحد تولیدی و محصول

Ë Ëمدیریـت بهینه مصرف آب از طریق آبیاری تحت فشـار قطـره ای با کارآیی  5/1کیلوگرم
محصول به ازاء هر مترمکعب آب مصرفی

Ë Ëرعایـت اصـول فنـی هـرس فـرم و باردهـی و حـذف پاجوشهـا و سـربرداری درختان و
مدیریت صحیح کف باغ

Ë Ëمصرف بهینه کودهای ماکرو و میکرو بر اساس نتایج آزمون خاک به صورت چالکود
Ë Ëاستفاده از روش های تلفیقی در مدیریت آفات و بیماری ها

Ë Ëاحداث کارگاه فرآوری و استحصال روغن برای تکمیل زنجیره تولید

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاعمـال مدیریـت بهینـه و صحیـح باغ مرکبـات ارقام پرتقال تامسـون و نارنگی در سـطح
 7هکتار در یک قطعه

صفدر اصغری استانی
تولیدکننده نمونه
مرکبـات

استان /شهرستان:
مازندران  /نکا

دهستان /روستا:

قره طغان  /آلوکنده
سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 48سال

Ë Ëمدیریت بهینه ریسک با بیمه نمودن واحد تولیدی و محصول

Ë Ëدستیابی به رکورد تولید  80500کیلوگرم پرتقال با کیفیت و بازار پسند در هکتار

Ë Ëمدیریـت مصـرف بهینـه آب در واحـد سـطح با بهـره گیری از سیسـتم آبیـاری قطره ای
با کارآیی مصرف  40کیلوگرم بر مترمکعب آب مصرفی

Ë Ëرعایـت اصـول فنی تغذیه گیاهی با انجام آزمون آب ،خاک و برگ و مصرف عناصر غذایی
براساس توصیه های کارشناسی

Ë Ëاستفاده از نهالهای تأیید شده و سازگار با منطقه

Ë Ëرعایت اصول فنی کاشت با تراکم  500اصله در هکتار

Ë Ëکنترل تلفیقی با آفات و بیماری ها و علفهای هرز با پوشش IPM

Ë Ëرعایـت اصـول فنی هـرس درختان (هـرس فرم ،باردهـی) و هرس دیرهنـگام و مدیریت
بحران و کاهش مخاطرات کشاورزی

Ë Ëرعایـت اصولـی صحیح برداشـت ،درجـه بندی ،حمل و نقـل و نگهداری در سـرد خانه و
بازاریابی مناسب

Ë Ëمددکار ترویجی و پیشرو در بکارگیری دانش فنی و انتقال تجارب به سایر باغداران
حوزه باغبانی

71

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت فنی و بهینه باغ انار ارقام میخوش و شیرین شهوار در سطح  8/7هکتار
Ë Ëمدیریت بهینه ریسک با بیمه نمودن واحد تولیدی و محصول
احمد رشیدی
مریم آبادی
تولیدکننده نمونه
انـار

استان /شهرستان:
یزد  /ابرکوه

دهستان /روستا:
تیجرد  /مریم آباد

سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 42سال

72

حوزه باغبانی

Ë Ëدستابی به رکورد تولید  97500کیلوگرم انار مرغوب و بازارپسند در هکتار

Ë Ëمدیریت مصرف بهینه آب در باغ با استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای با
کارآیی مصرف  9/7کیلوگرم محصول به ازاء هر مترمکعب آب مصرفی

Ë Ëانجام اصولی هرسهای فرم ،اصالح و باردهی و حذف پاجوشها و نرکها و رعایت اصول
بهداشتی در باغ

Ë Ëاستفاده مناسب از کودهای حیوانی و آلی به روش چالکود
Ë Ëاعمال مدیریت تلفیقی و کنترل مکانیکی کرم گلوگاه انار

Ë Ëرعایت اصول برداشت ،حمل و نقل و نگهداری محصول و بازار یابی

 Ë Ëایجاد کانون یادگیری و انتقال دانش ،تجارب و مهارت های خود به سایر باغداران منطقه
Ë Ëمشارکت در انجام طرح های کشاورزی و توسعه ای و همکاری با نهادهای مردم نهاد

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریـت بهینـه مـزارع تولید انـواع گیاهان دارویی در سـطح  2/5هکتـار ( گل گاو زبان،
آویشن ،نعناع ،مریم گلی و) ...

محمد شرکت
تولیدکننده نمونه
گیاهان دارویی

استان /شهرستان:
خراسان رضوی/
تربت حیدریه

دهستان /روستا:
پایین رخ

سطح تحصیالت:

Ë Ëدسـتیابی بـه تولیـد کمـی و کیفی محصـول با مـاده مؤثر مناسـب (گل گاو زبـان ،500
آویشن  ،3000نعناع  ،800مریم گلی  4000کیلوگرم در هکتار)

Ë Ëتوسعه وکشت مکانیزه ارقام و گونه های تجاری سازگار با منطقه

Ë Ëمدیریت مصرف بهینه آب با بهره گیری از سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای

Ë Ëانجام انواع آزمون آب ،خاک و گیاه و مصرف عناصر غذایی براساس نتایج آزمون
Ë Ëتکمیل زنجیره ارزش تولید با ایجاد واحدهای فرآوری اولیه و ثانویه

Ë Ëمشـارکت در اجـرای طرح هـای کشـاورزی در زمینه گیاهـان دارویی در تعامـل با مراکز
تحقیقاتی و انجام بازدیدهای ترویجی

لیسانس
سن:

 27سال

حوزه باغبانی

73

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت فنی واحد تولید زعفران در سطح 15هکتار و دستیابی به رکورد تولید  45کیلوگرم
محصول زعفران (با پوشال) در هکتار

هادی غفاری آبرودی
تولیدکننده نمونه
زعفران

استان /شهرستان:

خراسان رضوی  /زاوه
دهستان /روستا:
زاوه /کنگ زیتون

سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن:

 41سال

74

حوزه باغبانی

Ë Ëمدیریت بهینه ریسک با بیمه نمودن واحد تولیدی و محصول

Ë Ëمدیریت مصرف بهینه آب با بهره مندی از سیستم های نوین آبیاری تحت فشار
Ë Ëاستفاده مناسب پیاز زعفران با وزن استاندارد و توصیه کارشناسی

Ë Ëتغذیه اصولی و فنی از طریق محلول پاشی ریز مغذیها همزمان با آب آبیاری بر اساس
نتایج آزمون های آب و خاک

Ë Ëتولید محصول با کیفیت عاری از مصرف هر گونه سموم شیمیایی
Ë Ëوجین علفهای هرز در زمان مورد نیاز

Ë Ëخشک کردن محصول با دستگاه خشک کن
Ë Ëاشتغال زایی برای  50نفر در واحد تولیدی

Ë Ëشرکت در کالس های ترویجی و دوره های آموزشی مرتبط با کاشت ،تغذیه و آبیاری زعفران

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت فنی و بهینه باغ چای رقم چینی در سطح  11هکتار چای کاری

Ë Ëدسـتیابی بـه رکـورد تولیـد  14700کیلوگـرم بـرگ سـبز محصـول چـای بـا کیفیـت و
اکبر باشلقی فومنی
تولیدکننده نمونه
چـای

استان /شهرستان:
گیالن  /فومن

دهستان /روستا:
پیش حصار /کلرم

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 45سال

بازار پسند در هکتار

Ë Ëمدیریت بهینه ریسک با بیمه نمودن باغ چای

Ë Ëکشت به موقع با هماهنگی اداره چای شمال و مرکز تحقیقات چای
Ë Ëمصرف بهینه آب با بهره گیری از سیستم آبیاری تحت فشار

Ë Ëرعایـت اصـول فنـی تغذیـه بـاغ چـای بـر اسـاس توصیههـای ترویجـی و کارشناسـی و
انجام آزمون آب و برگ در پژوهشکده چای

Ë Ëوجیـن دسـتی و انجـام بـه موقـع هـرس بهـاره و هـرس پاییـزه وانجـام اصولـی هـرس
کف بر و سرهرس

Ë Ëبرداشت مکانیزه محصول

Ë Ëشرکت در دوره آموزشی مهارتی مرتبط با چایکاری در ایستگاه تحقیقات چای

Ë Ëارتباط با واحدهای آموزشی ،ترویجی و تحقیقاتی مرتبط با باغبانی و فرآوری چای

حوزه باغبانی

75

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëایجاد تاکستان رقم صاحبی در سطح  16هکتار با تراکم کاشت  875اصله در هکتار

Ë Ëدستیابی به رکورد تولید  81200کیلوگرم محصول انگور با کیفیت و بازارپسند در هکتار
ابوالحسن غفاری
تولیدکننده نمونه
انگـور آبـی

استان /شهرستان:
تهران  /مالرد

دهستان /روستا:
حصارک /باغ 110

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 52سال

76

حوزه باغبانی

Ë Ëمدیریـت و مصـرف بهینـه آب بـا بهـره گیری از سیسـتم آبیـاری قطـره ای وکاهش آب
مصرفی در باغ

Ë Ëرعایت اصول فنی تغذیه گیاهی بر اساس نتایج آزمون خاک ،آب و برگ
Ë Ëاخذ پروانه کاربرد عالمت استاندارد در فرآیند تولید محصول
Ë Ëاستفاده از سیستم پرورش فراز درتربیت درختان

Ë Ëرعایت اصول فنی هرس ،هرس سبز ،تنک سبز و هرس برگ

Ë Ëمدیریت تلفیقی آفات ،بیماری ها و علف هرز و رعایت اصول فنی مدیریت کف باغ
Ë Ëرعایت اصول فنی برداشت ،حمل و نقل و فرآوری محصول درجه یک
Ë Ëپیشرو در بکارگیری دانش فنی و علمی در فرآیند تولید محصول

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت فنی و بهینه باغ انگور در شرایط دیم رقم رشه مریوان در سطح  3هکتار

Ë Ëدست یابی به رکورد تولید  46600کیلوگرم محصول انگور مرغوب و با کیفیت در هکتار
یوسف انصاری
تولیدکننده نمونه
انگـور دیـم

استان /شهرستان:
کردستان  /بـانه

دهستان /روستا:
آرمرده /ضربنه

سطح تحصیالت:
ابتدایی
سن:

Ë Ëمدیریت بهینه ریسک با بیمه نمودن واحد تولیدی ومحصول
Ë Ëاخذ کد  IPMدر فرآیند تولید محصول تولیدی

Ë Ëمکان یابی صحیح ،بسـتر سـازی مناسـب کشـت و اسـتفاده از رقم با کیفیت و سـازگار
با منطقه

Ë Ëرعایت اصول فنی هرس باردهی ،سبز و تنک سبز

Ë Ëرعایـت اصـول تغذیـه گیاهـی و مصـرف عناصـر غذایـی بـه روش چـال کـود براسـاس
توصیههای فنی و کارشناسی

Ë Ëمدیریت عملیات ذخیره سازی رطوبت و بهره مندی مناسب از نزوالت آسمانی
Ë Ëمددکار ترویجی و مشارکت در برنامه های ترویجی مانند جشنواره ترویجی

 49سال

حوزه باغبانی

77

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریـت واحـد گلخانـه مدرن هیدروپونیـک تولید محصوالت سـبزی و صیفی (محصول
گوجه فرنگی خوشه ای) در سطح  60هکتار با سازه های هلندی

محمود ابراهیمی
تولیدکننده نمونه
محصوالت گلخانه ای
(سبزی و صیفی)

استان /شهرستان:

آذربایجان شرقی  /جلفا
دهستان /روستا:
حومه

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 50سال

Ë Ëدسـتیابی بـه رکـورد تولیـد  45کیلوگرم محصـول صادراتی و بازار پسـند بـا رقم و برند
تجاری در مترمربع

Ë Ëمدیریت بهینه ریسک با بیمه نمودن گلخانه و محصول

Ë Ëمدیریـت مصـرف بهینـه آب در گلخانـه بـا بهـره گیـری از سیسـتم آبیار ی قطـره ای و
استفاده از آب برگشتی در سیستم بسته وکاهش مصرف آب

Ë Ëرعایـت اصـول فنـی تغذیه گیاهی بر اسـاس انجـام آزمون خـاک ،آب و برگ با سیسـتم
فرموالسیون کود تمام مکانیزه و مصرف انواع کودهای بیولوژیک ،کمپوست و آلی

Ë Ëسیستم کنترل هوشمند اتوماسیون

Ë Ëمدیریـت تلفیقـی کنتـرل آفـات و بیماری هـا و رعایـت اصـول  IPM/FFSدر گلخانـه و
استفاده از تکنولوژی حشرات گرده افشان

Ë Ëاشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم برای  650نفر در گلخانه

Ë Ëبهره مندی از کارشناسان متخصص در قالب مدیریت فنی گلخانه

Ë Ëشـرکت در دورههـای آموزشـی ،بازدیدهای خارجی و پیشـرو در اجـرای توصیههای فنی
از طریق ارتباط با واحدهای آموزشی ،ترویجی ،اجرایی

78

حوزه باغبانی

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاعمـال مدیریـت فنـی و بهینـه واحـد گلخانـه مـدرن هیـدرو پونیـک مولتـی اسـپان در
سطح  2هکتار با تولید گل صادراتی آنتوریوم با برند رویش طبرستان

Ë Ëدسـتیابی بـه رکـورد تولیـد  130شـاخه گل بـا کیفیـت وبـازار پسـند در مترمربـع بـه
احمد قلی زاده

صورت مکانیزه

Ë Ëمدیریت بهینه ریسک با بیمه نمودن واحد گلخانه

Ë Ëمدیریـت بهینـه مصـرف آب از طریـق بهره مندی از سیسـتم آبیاری قطـره ای و کاهش

تولیدکننده نمونه
محصوالت گلخانه ای
(گل و گیاهان زینتی)

مصرف آب

استان /شهرستان:

سردخانه و استخر ذخیره آب

مازندران  /آمل

دهستان /روستا:
هزارپی جنوبی

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 41سال

Ë Ëتجهیز گلخانه به سیسـتم هوشـمند ،اتوماسـیون کنترل مرکزی و پایش عوامل اقلیمی،
Ë Ëرعایـت اصـول فنی در گلخانه در جهت مصرف بهینه انرژی ،روش های دوپوش ،سیسـتم
شیدینگ و انرژی سیوینگ و پیشگیری از سرمازدگی و کاهش مخاطرات کشاورزی

Ë Ëرعایت اصول فنی تغذیه گیاهی بر اساس آزمون خاک و برگ زیر نظر آزمایشگاه معتبر

Ë Ëمدیریـت تلفیقـی آفـات و بیماری هـا بـه شـیوه  IPM/FFSو رعایت اصول بهداشـتی در
سطح گلخانه و کارکنان

Ë Ëشـرکت در مجامـع بیـن المللی ،نمایشـگاه های داخلی و خارجی و کسـب عناوین برتر و
مشـارکت در انجام فعالیت های علمی – پژوهشـی و بهره مندی از متخصصین خارجی و
داخلی در مدیریت گلخانه

Ë Ëاشتغال زایی دائم برای  25نفر در سطح گلخانه
حوزه باغبانی

79

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریـت بهینـه وفنی نهالسـتان در سـطح  75000مترمربـع از ارقام سـیب ،گالبی و به
در یک قطعه

آیت اله مرادی
شاه قریه
تولیدکننده نمونه
نهـال باغـی

استان /شهرستان:

چهارمحال و بختیاری /
خانمیرزا

دهستان /روستا:
خانمیرزا  /مرادان

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 58سال

Ë Ëدستیابی به رکورد تولید انواع نهالهای با کیفیت رویشی و بذری با میانگین 300-350هزار
اصله در سال

Ë Ëتولیـد و عرضـه انواع نهال شناسـنامه دار با مجوز مؤسسـه تحقیقات ثبـت و گواهی بذر و
نهال و تأییدیه کمیته فنی نهال استان

Ë Ëمصرف بهینه آب در نهالستان با بهره گیری از سیستم آبیاری قطره ای
Ë Ëاستفاده از انواع ماشین آالت و تجهیزات تخصصی در نهالستان

Ë Ëانجـام آزمـون خـاک و آب و مصـرف انـواع عناصـر غذایـی بر اسـاس نیاز گیـاه و رعایت
اصول فنی کود آبیاری ،محلول پاشی و مصرف مواد آلی ،کود حیوانی

Ë Ëایجاد نهالستان فاقد هرگونه علف های هرز و اخذ گواهی سالمت

Ë Ëمعتمـد محلـی و پیشـرو در اجـرای طرح هـای باغبانـی و ترویجـی در منطقـه و انتقـال
دانـش فنـی ،تجـارب ومهارت هـای خـود بـه سـایر تولیدکننـدگان و جلـب رضایـت

مصرف کنندگان نهال

80

حوزه باغبانی

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاعمال مدیریت بهینه انجیرستان از رقم سبز در سطح سه هکتار

Ë Ëدسـتیابی به رکورد تولید  1350کیلوگرم محصول انجیر خشـک صادراتی و بازار پسـند
علی خداداده
تولیدکننده نمونه
انجـیر دیـم

استان /شهرستان:
فارس  /استهبان

دهستان /روستا:
حومه

سطح تحصیالت:
کارشناسیارشد
سن:

 50سال

در هکتار

Ë Ëبانکت بندی باغ جهت ذخیره صحیح نزوالت آسمانی

Ë Ëرعایت اصول تغذیه گیاهی با استفاده از آزمون خاک و آزمون آب
Ë Ëانجام اصولی انواع هرس و مدیریت کف باغ

Ë Ëمبارزه با شپشک انجیر به صورت روغن پاشی زمستانه

Ë Ëمدیریت بهینه ریسک با بیمه نمودن واحد تولیدی و محصول
Ë Ëرعایت اصول بهداشتی در فرآیند داشت و برداشت محصول
Ë Ëاستفاده از بارگاه خشک کن بهداشتی

Ë Ëشرکت در دورههای ترویجی ،آموزشی و فعال در انتقال دانش فنی ،تجارب و مهارت های
خود به سایر باغداران

حوزه باغبانی

81

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت فنی و بهینه باغ گردو از ارقام تجاری (چندلر ،پدرو ،فرانکت و الرا) و رقم محلی،
بذری و رویشی در سطح  5هکتار در یک قطعه ،با تراکم کاشت  110اصله در هکتار

بابامراد سلیمی
حسین آبادی
تولیدکننده نمونه
گـردو

استان /شهرستان:
کرمانشاه  /صحنه

دهستان /روستا:
خدابنده لو /

گرگه بیشه سفلی

سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن:

 55سال

82

حوزه باغبانی

Ë Ëدستیابی به رکورد تولید  4000کیلوگرم محصول خشک با کیفیت در هکتار
Ë Ëمدیریت مصرف بهینه آب با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای

Ë Ëرعایت اصول تغذیه گیاهی با استفاده از آزمون خاک و آزمون آب
Ë Ëانجام اصولی انواع هرس فرم دهی ،و باردهی

Ë Ëمدیریت بهینه ریسک با بیمه نمودن واحد تولیدی و محصول
Ë Ëرعایت اصول بهداشتی در باغ

Ë Ëبهره مندی از دانش کارشناسان باغبانی از طریق شرکت در کالس های ترویجی
Ë Ëپیشرو درانتقال دانش فنی ،تجارب ومهارت های خود به سایر باغداران

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت واحد گلخانه تولید انواع نشاء محصوالت سبزی و صیفی (گوجه فرنگی ،خیار،
فلفل ،بادمجان ،کلم و هندوانه) در سطح  8500مترمربع

سلیمان حسن
سعدآبادی
تولید کننده نمونه
محصوالت گلخانه اي
(نشاء مکانیزه سبزی و
صیفی)

استان /شهرستان:
قزوین  /بوئین زهرا
دهستان /روستا:
سگزآباد

سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن:

 38سال

Ë Ëدستیابی به رکورد تولید 10میلیون نشاء و  8دوره درسال انواع نشاء با کیفیت و بازار پسند
برای داخل وخارج استان

Ë Ëمدیریت مصرف بهینه آب در گلخانه با استفاده از سیستم بوم آبیاری
Ë Ëاخذ گواهی سالمت نشاء

Ë Ëاعمال مدیریت ریسک و کاهش مخاطرات با بیمه نمودن واحد تولید نشاء
Ë Ëرعایت اصول فنی تغذیه گیاهی بر اساس انجام آزمون خاک ،آب و برگ
Ë Ëایجاد خط مکانیزه تولید نشاء و بهره مندی از تجهیزات کامل

Ë Ëمدیریت تلفیقی در کنترل آفات و بیماری ها و رعایت اصول  IPM/FFSدر گلخانه
Ë Ëاشتغال زایی برای  18نفر به صورت دائم و  17نفر موقت در گلخانه

Ë Ëشرکت در دورههای آموزشی ،بازدیدهای ترویجی و پیشرو در انتقال دانش فنی ،تجارب و
مهارت های خود به سایر تولیدکنندگان

حوزه باغبانی

83

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتولیـد انـواع نهـال گـروه گیاهـان دارویـی ،دانـه ریـز ،هسـته داران و نیمه گرمسـیری با
برند شرکت فناور دارو

شکوفه شهرزاد
تولیدکننده نمونه
نهال از طریق
کشت بافت

استان /شهرستان:
البرز  /کرج

دهستان /روستا:
مرکزی

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 52سال

Ë Ëتولیـد نهـال کمـی و کیفـی از طریق کشـت بافـت تحت نظر مؤسسـه تحقیقـات ثبت و
گواهی بذر و نهال با میانگین تولید 120هزار نهال در سال

Ë Ëپیشـرو در حفـظ ذخایـر گیاهی دارویی و تولیـد گونه های انحصاری نهـال و هیبریدهای
مـورد نیـاز در کشـور در راسـتای جلوگیـری از خـروج ارز بـا ایجـاد دانش فنـی تکثیر و

تجاری سازی گیاهان کمیاب و درحال انقراض
Ë Ëهمکاری نزدیک با واحدهای دولتی برای تولید پروتکل کشت بافت برای کلون های یکنواخت
Ë Ëمشاوره فنی و تخصصی به شرکت های خصوصی در زمینه کشت بافت گیاهی

Ë Ëایجاد اشتغال در واحد برای  20نفر کارشناس و کارکنان

Ë Ëایجاد گلخانه های مکانیزه مادری و انتظار در سطح  5000مترمربع و باغ الگویی

Ë Ëانجـام فعالیـت هـای علمی و پژوهشـی در قالب ارائه  30مقاله علمـی -تخصصی 8 ،طرح

پژوهشـی ،مـدرس دوره هـای آموزشـی 42 ،پایـان نامـه دکتـری و کارشناسـی ارشـد

کشت بافت
Ë Ëهمکاری مستمر با واحدهای دولتی ،آموزشی و بخش خصوصی
84

حوزه باغبانی

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت فنی و بهینه باغ مکانیزه هسته داران ،محصول گیالس ،رقم تک دانه و صورتی
در سطح  2هکتار

مسلم نظرآهاری

Ë Ëمدیریت بهینه ریسک با بیمه نمودن واحد تولیدی و محصول

Ë Ëدستیابی به رکورد تولید 38500کیلوگرم محصول با کیفیت و بازار پسند در هکتار

تولیدکننده نمونه
میوه های هسته دار

Ë Ëرعایت اصول آماده سازی ،بسترسازی و فواصل کشت با تراکم  400اصله در هکتار

استان /شهرستان:

Ë Ëاستفاده از پایههای بذری و رویشی توصیه شده و سازگار با اقلیم منطقه

تهران  /شمیرانات

دهستان /روستا:

رودبار قصران  /آهار
سطح تحصیالت:
ابتدایی
سن:

 74سال

Ë Ëتأمین نهال مورد نیاز از مراکز معتبر و مورد تأیید

Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب با استفاده از سیتمهای آبیاری قطره ای با کارآیی  15/4کیلوگرم
محصول به ازاء هرمترمکعب آب مصرفی

Ë Ëانجام آزمون خاک ،آب و برگ و مصرف عناصر غذایی براساس نتایج آزمونها
Ë Ëشرکت در دورههای آموزشی و کالس های ترویجی

Ë Ëمددکار ترویجی و پیشرو در اجرای روش های نوین باغداری

حوزه باغبانی

85

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریـت صحیـح و فنـی گلسـتان گل محمـدی در سـطح  5هکتـار رقـم اصلاح شـده
کاشان 93

سعید فروهر خرزوقی

Ë Ëدستیابی به رکورد تولید  4000کیلوگرم محصول گل تر در هکتار

Ë Ëاستفاده بهینه از آب در گلستان با بهره گیری از سیستم آبیاری قطره ای

تولیدکننده نمونه
گـل محـمدی

Ë Ëتکمیـل زنجیـره تولید با ایجـاد فرآوری ثانویه شـامل :عرق گیری ،تهیه اسـانس ،عصاره،

استان /شهرستان:

Ë Ëرعایـت اصـول فنـی تغذیـه بـا بهره گیـری از انـواع کودهـای دامـی ،ورمی کمپوسـت و

اصفهان  /شاهین شهر
دهستان /روستا:
میمه  /ونداده

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 46سال

بسـته بندی و چای کیسه ای

ریز مغذی بر اساس آزمون خاک

Ë Ëکنترل مکانیکی علف های هرز

Ë Ëاشتغال زائی موقت برای  100نفر درسال

Ë Ëمـددکار ترویجـی و پیشـرو در انتقـال دانـش فنی ،تجـارب و مهارت های خود به سـایر
تولیدکنندگان

Ë Ëمدیریت بهینه ریسک با بیمه نمودن واحد تولیدی و محصول

86

حوزه باغبانی

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت بهینه واحد تولیدی قارچ خوراکی در سطح 7500مترمربع

Ë Ëدسـتیابی بـه رکـورد 24کیلوگـرم محصـول بـا کیفیـت ،بازار پسـند بـا مانـدگاری باال و
سیدمحسن سیدی
تولیدکننده نمونه
قارچ خـوراکی

استان /شهرستان:
قزوین  /آبیک

دهستان /روستا:
زیاران /

مزرعه قارچ صدف

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 76سال

بسته بندی مناسب در مترمربع با برند جلگه صدف

Ë Ëتولیـد  2000تـن محصـول درسـال و صـادرات محصـول بـه میـزان  1250تـن بـه
کشورهای حاشیه خلیج فارس

Ë Ëنگهـداری خـاک پوششـی در محـل مناسـب و خشـک سـر پوشـیده و دور از آلودگـی و
تولید قارچ در بستر کمپوست فاز  2و فاز 3

Ë Ëایجاد اشتغال برای بیش از 200نفر در واحد تولید کمپوست و واحد پرورش قارچ

Ë Ëبرداشـت اصولـی و انجـام پاستوریزاسـیون سـالنهای تولیـد در انتهای هـر دوره تولید و
رعایت اصول بهداشت سالن ها و شاغلین

Ë Ëکنترل عوامل اقلیمی و محیطی از طریق اتوماسیون کامل و پیشرفته

Ë Ëدارای گواهینامه ایزو و کنترل کیفیت و انطباق محصول از مراجع ذیصالح

Ë Ëحضـور در نمایشـگاهها و جشـنوارهها ،آمـوزش کارکنـان واحـد و مشـارکت و همـکاری
با مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی در اجرای طرح ها

Ë Ëمؤسـس و عضـو انجمـن قـارچ ایـران و پیشـرو در تهیـه برنامه هـای تلویزیونـی بـرای
فرهنگ سازی و ارتقاء مصرف سرانه در کشور

حوزه باغبانی

87

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریـت بهینـه و فنـی نهالسـتان در سـطح  2هکتار و باغ مـادری در سـطح  8هکتار از
ارقام دانه دار ،هسته دار

بهنام مشیری
مدیر نمونه
بـاغ مـادری

استان /شهرستان:
اصفهان  /اردستان

دهستان /روستا:

ریگستان  /چهارمیل
سطح تحصیالت:
کارشناسیارشد
سن:

 47سال

Ë Ëدسـتیابی بـه رکـورد تولیـد  100هـزار اصلـه نهـال در هکتـار ،دو میلیـون قلمـه قابـل
استحصال و  100هزار چشمه پیوندک در سال

Ë Ëمدیریت گلخانه اسـکرینهاوس تکثیر به روش هیدرو پونیک به مسـاحت  500متر مربع
برای نگه داری مواد اولیه تکثیری ،گلخانه انتظار و انطباق 3500مترمربع

Ë Ëبـاغ مـادری محصـور ،دارای تابلـو ثبـت مشـخصات و گواهـی سلامت درختـان مادری
براساس ضوابط حفظ نباتات

Ë Ëمدیریت بهینه مصرف آب با بهره گیری از سیستم آبیاری قطره ای

Ë Ëتولید نهال شناسـه دار و رویشـی در فضای باز و بسـته با مجوز و تحت نظارت مؤسسـه
تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

Ë Ëرعایت اصول تغذیه با سیستم آبیاری تحت نظارت کارشناسان

Ë Ëرعایت اصول بهداشتی و فنی در نهالستان ،باغ مادری و گلخانه
Ë Ëاشتغالزایی در واحد تولیدی

Ë Ëشـرکت در دورههـای آموزشـی ،سـمینارها و بازدیدهـا و تلفیـق دانـش فنـی مرتبـط از
طریق ارتباط مستمر با واحدهای زیربط در جهاد کشاورزی و رعایت توصیههای فنی

88

حوزه باغبانی

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریـت بهینـه باغ گل در سـطح  12هکتـار ازانواع ارقـام زینتی ( 140گونـه زینتی) از

جملـه :اطلسـی ،بنفشـه ،پامچال ،شـب بـو ،مجنون ،همیشـه بهار ،تاج خـروس و ....
داوود عطاءاللهی
تولیدکننده نمونه
گل و گیاهان زینتی
فضای باز

استان /شهرستان:
مرکزی  /محالت

دهستان /روستا:
باقرآباد  /علی آباد
سنجه باشی

سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 52سال

Ë Ëدسـتیابی بـه رکـورد تولیـد گل و بـذر گونـه هـای زینتـی (200کیلـو بـذر در هکتـار و
سه هزار تن تولید بذر ساالنه)

Ë Ëمدیریـت بهینـه مصـرف آب از طریـق بهره مندی از سیسـتم آبیاری قطـره ای و با روش
بوم آبیاری

Ë Ëرعایت اصول فنی تغذیه گیاهی بر اساس آزمون خاک و برگ زیر نظر کارشناسان مرتبط
Ë Ëرعایت اصول بهداشتی در سطح باغ

Ë Ëایجاد باغ الگویی برای بازدید کارشناسان و تولیدکنندگان داخل و خارج استانی

Ë Ëشـرکت در نمایشـگاه های گل وگیاهـان زینتـی و مشـارکت در اجـرای پایلوت هـای
اجرایی وترویجی

Ë Ëایجاد اشتغال دائم برای  15نفر وموقت برای  30نفر

Ë Ëارتبـاط بـا واحدهـای تحقیقاتـی ،اجرایـی ،آموزشـی وترویجـی و ارتقـاء دانـش فنـی و
پیشرو در انتقال تجارب به سایر تولیدکنندگان

حوزه باغبانی

89

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی در سال 1399
(حوزه دام و طیور)

رئیس کمیته فنی دام و طیور :حسین پیری

اعضای کمیته فنی
نام و نام خانوادگی
هادی برازنده

90

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناسـی ارشـد اقتصـاد
کشـاورزی

محل خدمت
معاونت امور تولیدات دامی

پست سازمانی

رشته مورد داوری

مشـاور برنامـه ریـزی معاون
وزیـر در امـور دام

کلیه رشتههای دام و طیور

معاون دفتر امور طیور

کلیه رشتههای طیور

وحید ایقانی

دکتـری تخصصـی تغذیـه معاونـت امور تولیـدات دامی،
دفتر امـور طیور
طیـور

نادر اسدزاده

دکتری تخصصی علوم دامی

رئیـس بخـش مدیریـت
مؤسسـه تحقیقـات علـوم
پـرورش و تولیـد مثـل دام و پرورش شتر
دامـی کشـور
طیـو ر

سعید امیر حاجیلو

دکتری عمومی دامپزشکی

سازمان دامپزشکی کشور

علیرضا آقاشاهی

دکتری تخصصی تغذیه دام

رشـتههای پرورش گاوشیری،
مؤسسـه تحقیقـات علـوم
رئیس بخش تحقیقات تغذیه
کارخانه خوراک دام
دامـی کشـور

حوزه دام و طیور

معـاون دفتـر بهداشـت و
کلیـه رشـتههای طیـور،
مدیریـت بیماریهـای طیور،
زنبـور عسـل و کـرم ابریشـم
زنبورعسـل و کـرم ابریشـم
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 
نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

محل خدمت

پست سازمانی

رشته مورد داوری

رشـتههای پـرورش بـز شـیری
معاونـت امور تولیـدات دامی،
معـاون گـروه پـرورش و
(سـنتی ،نیمـه صنعتـی و
مرکـز اصلاح نـژاد دام و
اصلاح نـژاد دام سـبک
صنعتـی )
بهبـود تولیـدات دامـی

امیرحسام اسکافی

دکتری عمومی دامپزشکی

جعفر مقدسی

کارشناسی علوم دامی

معاونت امور تولیدات دامی

پونه عابدین

دکتری زبانشناسی

معاونت امور تولیدات دامی

نادر پاپی

دکتری تخصصی تغذیه دام

مؤسسـه تحقیقـات علـوم
دامـی کشـور

ابوالحسن رشادت

معاونـت امور تولیـدات دامی ،رئیـس گـروه فنـاوری و
رشـتههای کارخانـه خوراک
کارشناسـی ارشـد مدیریـت
دفتـر بهبـود تغذیـه و جایگاه کنترل کیفیـت خوراک دام و
دام و طیـور
دامپـروری
طیور
دام

شیوا اسکندری

کارشناسی علوم دامی

کارشـناس گروه برنامه ریزی،
آمـوزش و ترویج دامپروری

رئیـس گـروه برنامـه ریـزی،
آمـوزش و ترویـج دامپـروری

عضو هیات علمی

کلیه رشتههای دام و طیور
کلیه رشتههای دام و طیور
رشـتههای پرورش گوسفند،
دامدارعشـایر ،پرواربندی بره

معاونـت امور تولیـدات دامی،
کارشـناس بررسـی ضوابط و رشـتههای کارخانـه خوراک
دفتـر بهبـود تغذیـه و جایگاه
دام و طیـور
مقررات
دام
رئیـس گـروه امـور تولیـدات
زنبـور عسـل

رشته پرورش زنبور عسل

حسین پیری

کارشناسـی ارشـد ژنتیـک و مؤسسـه آمـوزش و ترویـج قائـم مقـام و معاون دفتـر ترویج
دانـش و فناوری کشـاورزی
کشـاورزی
اصلاح نـژاد دام و طیـور

کلیه رشتههای دام وطیور

مرتضی بیطرف ثانی

اسـتادیار پژوهشـی ،عضـو
دکتـری تخصصـی ژنتیـک و مرکـز تحقیقـات و آمـوزش
هیـات علمـی و رئیس بخش پرورش شتر
کشـاورزی و منابعطبیعـی یـزد
اصلاح نـژاد دام
تحقیقـات علـوم دامـی مرکز

حسین اکبرپور شکتایی کارشناسی علوم دامی

هاله احمدالهیجانی

کارشناسی علوم دامی

معاونت امور تولیدات دامی

معاونت امور تولیدات دامی

کارشناس دامپروری

مرکز جمع آوری شیر
حوزه دام و طیور
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نام و نام خانوادگی
مهدی افتخاری

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 
مدرک و رشته تحصیلی

محل خدمت

پست سازمانی

مرکـز تحقیقـات و آمـوزش
عضو هیات علمی مرکز
دکتـری تخصصـی تغذیـه
کشـاورزی و منابعطبیعـی
تحقیقات
نشـخو ا ر کنند گا ن
قز و یـن

رشته مورد داوری
پرواربندی گوساله

مشـاور رئیـس سـازمان تات،
دکتری تخصصی حشـره شناسی مؤسسـه تحقیقـات علـوم
رئیـس بخـش تحقیقـات پرورش زنبور عسل
غالمحسین طهماسبی
دامـی کشـور
کشاورزی
زنبورعسـل مؤسسـه
ناصر تاج آبادی

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی مؤسسه تحقیقات علوم دامی پژوهشگر مروج ارشد ،محقق
زنبورعسل
کشور
زنبور عسل

هوشنگ لطف الهیان دکتری تخصصی تغذیه دام

سید عبداهلل حسینی
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پرورش زنبور عسل

رشـتههای پـرورش بوقلمون
پژوهشـگر مروج ارشـد ،عضو گوشـتی ،مـرغ تخمگـذار،
مؤسسـه تحقیقـات علـوم
هیـات علمـی مؤسسـه و جوجـه کشـی ،پرواربنـدی
دامـی کشـور
شـترمرغ ،مولد/تـوام شـتر
دانشـیار پژوهشـی
مـرغ

رشـتههای مـرغ گوشـتی،
مـرغ مـادر گوشـتی ،زنجیره
مؤسسـه تحقیقـات علـوم عضـو هیـات علمـی و اسـتاد
یکپارچـه تولیـد و عرضـه
دکتری تخصصی تغذیه طیور
پژوهشـی مؤسسـه
دامـی کشـور
گوشـت مـرغ ،کارخانـه
خـوراک طیـور

سعید رجاآبادی

کارشـناس مسئول ترویج دام
کلیـه رشـتههای طیـور و
کارشناسـی ارشـد تغذیه دام مؤسسـه آمـوزش و ترویـج
و طیـور دفتر ترویـج دانش و
پرورش گاو شیری (صنعتی)
کشـاورزی
و طیور
فناوری کشاورزی

محمدرضا صفابخش

کارشناسی علوم دامی

حوزه دام و طیور

رشـتههای کارخانـه خـوراک
کارشـناس ترویـج دام دفتـر دام و طیـور ،پرواربنـدی بـره،
مؤسسـه آمـوزش و ترویـج
ترویـج دانـش و فنـاوری پرواربندی گوسـاله ،پرواربندی
کشـاورزی
شـترمرغ ،پـرورش تـوام /مولـد
کشـاورزی
شـتر مـرغ ،پـرورش گاومیـش
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 
نام و نام خانوادگی
ابراهیم جعفری

مدرک و رشته تحصیلی

محل خدمت

پست سازمانی

رشته مورد داوری

رشـته های پـرورش گوسـفند،
کارشناسـی ارشـد ژنتیـک و مؤسسـه آمـوزش و ترویـج معـاون دفتـر ترویـج دانش و پـرورش بـز شـیری (صنعتـی،
نیمـه صنعتـی) ،دامدار عشـایر،
فناوری کشـاورزی
کشـاورزی
اصلاح نـژاد دام و طیـور
پـرورش شـتر

هوشنگ افروزان

دکتری تخصصی زنبورعسل

کارشـناس ترویج زنبورعسـل
رشـتههای پـرورش زنبـور
مؤسسـه آمـوزش و ترویـج
دفتـر ترویج دانـش و فناوری
عسـل و کـرم ابریشـم
کشـاورزی
کشاورزی

لیال سادات باللی

کارشناسـی ارشـد برنامـه
ریـزی روسـتایی و عشـایری

سازمان امور عشایری کشور

معـاون دفتر امـور تعاونیها و
نظام بهرهبرداری

مهدی سمواتی

کارشناسی ارشد زراعت

سـازمان امـور عشـایری
کشـور ،دفتـر امـور تعاونیها رئیس گروه آموزش و ترویج
و نظـام بهرهبـرداری

شهال نعمت الهیان

کارشناسـی ارشـد ژنتیـک و مرکـز تحقیقات کرم ابریشـم
کشو ر
اصلاح نـژاد دام

هیات علمی مرکز

دامدار عشایر

دامدار عشایر

پرورش کرم ابریشم

مرکـز تحقیقـات و آمـوزش
عضـو هیـات علمـی و رئیس
دکتری تخصصی ژنتیک و
پرورش گاومیش
کشـاورزی و منابعطبیعـی
بهاره طاهری دزفولی
بخـش تحقیقات علـوم دامی
اصالح نژاد دام
خوزسـتان
داریوش توحیدی

کارشناسی ارشد تغذیه دام

فاطمه سادات تهرانی دکتری عمومی دامپزشکی
مجید توکلی

معاونـت امور تولیـدات دامی،
رئیـس گـروه پـرورش و
پرورش گوسفند
مرکـز اصلاح نـژاد دام و
اصلاح نـژاد دام سـبک
بهبـود تولیـدات دامـی
سازمان دامپزشکی کشور

رئیس گروه آموزش و ترویج

مؤسسه تحقیقات علوم دامی رئیـس اداره نظارت ،ارزیابی و
کارشناسی ارشد تغذیه طیور
پیگیری طرحها
کشور

کلیه رشتههای دام و طیور
کلیه رشتههای دام و طیور

حوزه دام و طیور
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نام و نام خانوادگی

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 
مدرک و رشته تحصیلی

محل خدمت

مجمـع ملـی
کشـا و ر ز ی

خبـرگان

پست سازمانی
مدیر عامل

رشته مورد داوری
کلیه رشتههای دام و طیور

علی خانمحمدی

کارشناسی زراعت

مجید دنیایی مبرز

کارشناسی علوم دامی

علی راهنورد

معاونـت امور تولیـدات دامی،
کارشـناس مسـئول بهبـود رشتههای پرواربندی بره و
کارشناسـی ارشـد مدیریـت
مرکـز اصلاح نـژاد دام و
گوساله
گوشـت قرمـز
دامپـروری
بهبـود تولیـدات دامـی

داراب عبدالهی

دکتری عمومی دامپزشکی

پیروز شاکری

دکتـری تخصصـی تغذیـه مؤسسـه تحقیقـات علـوم
دامـی کشـور
نشـخو ا ر کنند گا ن

افشین عسگرپور
طارمی

کارشناسی علوم دامی

امیر حسین علیزاده
قمصری

دکتری تغذیه طیور

معاونـت امور تولیـدات دامی ،کارشـناس آموزش و ترویج و
مرکـز توسـعه نوغانـداری روابـط عمومی مرکز توسـعه پرورش کرم ابریشم
نوغانداری کشـور
کشـور

سـازمان دامپزشـکی کشـور ،رئیـس گـروه مبـارزه بـا
دفتـر بهداشـت و مدیریـت بیماری هـای مایکوباکتریایی کلیه رشتههای دام
دام
بیماریهـای دام
مدیر امور پژوهشی مؤسسه

پرورش گاوشیری

معاونـت امور تولیـدات دامی،
مرکـز اصلاح نـژاد دام و رئیس گروه سایر دامهای سنگین پرورش گاوشیری
بهبـود تولیـدات دامـی
مؤسسـه تحقیقـات علـوم
دامـی کشـور

عضو هیات علمی مؤسسه

رشـتههای مـرغ گوشـتی،
مـرغ مـادر گوشـتی

رشــتههای پــرورش بــز
کارشناسی ارشـد فیزیولوژی مؤسسـه تحقیقـات علـوم مدیــر هماهنگــی امــور
شــیری (ســنتی ،نیمــه
رامین علیوردی نسب
ایســتگاههای تحقیقاتــی مؤسســه
دامـی کشـور
دام
صنعتــی و صنعتــی)

داوود کیانزاد
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حوزه دام و طیور

معاونـت امور تولیـدات دامی،
کارشـناس مسـئول ثبـت
کارشناسـی ارشـد ژنتیـک و
پرورش شتر
مرکـز اصلاح نـژاد دام و
مشـخصات و اصالح نـژاد دام
اصلاح نـژاد دام
بهبـود تولیـدات دامـی

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 
نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

پست سازمانی

محل خدمت

بهزاد منصوری

دکتری عمومی دامپزشکی

فرهاد میرزایی

دکتـری تخصصـی مدیریـت مؤسسه تحقیقات علوم دامی
کشور
دامپـروری

محمد همت آبادی

کارشناسی علوم دامی

کارشناس کشتارگاهها

سازمان دامپزشکی کشور

معاونت امور تولیدات دامی

35
رشته مورد داوری

رشـتههای کارخانـه خوراک
دام ،طیـور و مرکـز جمـع
آوری شـیر

کارشناس محقق

مرکز جمع آوری شیر

کارشناس ارزیابی تیپ دام

پرورش گاومیش

عنوان رشتهها
1

گاودار نمونه صنعتی (شیری)

13

پرورش دهنده نمونه مرغ تخمگذار

2

پرواربند نمونه گوساله (سنتی)

14

پرورش دهنده نمونه مرغ مادر گوشتی

3

پرواربند نمونه گوساله (نیمه صنعتی)

15

واحد نمونه جوجه کشی

4

پرورش دهنده نمونه گاومیش

16

پرورش دهنده نمونه بوقلمون گوشتی

5

پرورش دهنده نمونه شتر

17

واحد نمونه شترمرغ مولد  /توام شتر مرغ

6

پرورش دهنده نمونه گوسفند

18

پرواربند نمونه شترمرغ

7

پرواربند نمونه بره

19

شرکت نمونه دارای زنجیره یکپارچه تولید و عرضه گوشت مرغ

8

پرورش دهنده نمونه بز شیری (صنعتی)

20

کارخانه تولید خوراک دام نمونه

9

پرورش دهنده نمونه بز شیری ( نیمه صنعتی)

21

کارخانه تولید خوراک طیور نمونه

10

پرورش دهنده نمونه بز شیری (سنتی)

22

پرورش دهنده نمونه زنبورعسل

11

مرکز نمونه جمع آوری شیر

23

پرورش دهنده نمونه کرم ابریشم

12

پرورش دهنده نمونه مرغ گوشتی

24

دامدار نمونه عشایر

حوزه دام و طیور
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

مهمترین معیارها و شاخصهای انتخاب

از شاخص های مهم و تأثیرگذار در انتخاب برگزیدگان ملی دررشته های زیربخش دام و طیور می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 -1وضعیت واحد معرفی شده از نظر رعایت مسائل بهداشتی  ،زیست محیطی و نداشتن بیماری های رایج
 -2دارا بودن بهره وری مناسب دراستفاده از نهاده های تولیدی خاصه خوراک دام و طیور.

 -3دارا بـودن تولیـد مناسـب و باالتـر از میانگیـن کشـوردر رشـته تولیدی مربوطه بـا در نظرگرفتن مسـائل فنی و بهداشـتی و توجه
به کیفیت آن.

 -4رعایـت سیاسـت هـا ،دسـتورالعمل هـا و برنامه هـای معاونت تولیدات دامی و سـازمان دامپزشـکی کشـور در زمینـه فعالیت تولید
دام و طیور.

 -5مشـارکت درفعالیت هـای ترویجـی و همـکاری با دسـتگاه های دولتی در جهت پیشـبرد اهـداف کالن ملی در تولیـد فرآورده های
دام و طیور .

 -6تلاش در جهـت تولیـد محصـول سـالم و اسـتفاده کمتـر از داروهـا و مواد شـیمیایی در تولید گوشـت ،شـیر ،تخم مـرغ و ....برای
کمک به سالمت و بهداشت عمومی جامعه.

 -7مدیریـت مناسـب واحـد و ارائـه نـوآوری و خالقیـت در اداره واحـد تولیـدی مرتبـط در جهـت حفـظ کمیـت و کیفیـت تولیـد و
استمرار آن جهت جلوگیری از ایجاد کمبود در بازار مصرف.

 -8عـدم وابسـتگی بـه دسـتگاه  ،نهـاد و ارگان هـای دولتـی یا شـبه دولتی(جهادکشـاورزی،ارتش ،سـپاه ،بنیاد مسـتضعفان ،آسـتان
قدس رضوی)....،

 -9داشتن پروانه بهره برداری و بهداشتی معتبر

 -10رعایت حدنصاب های اندازه گله یا واحد ابالغ شده
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëپرورش و نگهداری 1500راس بره پرواری

Ë Ëکسب میانگین افزایش وزن روزانه  310گرم به ازای هر راس دام در طول دوره پروار
مهدی گنج خانلو
پرواربند نمونه بره

استان /شهرستان:
زنجان  /خدابنده

دهستان /روستا:

سجاسرود /شهر سجاس
سطح تحصیالت:

Ë Ëتنظیم جیره غذایی مناسب و دستیابی به ضریب تبدیل غذایی زیر 7
Ë Ëمیانگین تلفات بره در طول دوره پروار کمتر از  1درصد

Ë Ëدارا  بودن مزرعه داشـتی به منظور تولید بره نر پرواری در راسـتای کاهش وابسـتگی واحد به
خرید دام از بازار

Ë Ëبهبود بازدهی الشه پروار در گله

Ë Ëترویج فعالیت پرواربندی و دامداری در میان سایر عالقه مندان به این حرفه

دکتری
سن:

 42سال

حوزه دام و طیور
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëظرفیت واحد پرواربندی  500قطعه شترمرغ

Ë Ëتراکم شتر مرغ در هر پن استاندارد ( 20-30قطعه در هر پن )
سیده سعیده اصغری
پرواربند نمونه
شتر مرغ

استان /شهرستان:
خراسان جنوبی /
درمیان

دهستان /روستا:
فخرود /آویجان

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 42سال

98
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Ë Ëمیانگین تلفات تا پایان دوره پروارکم تر از  5درصد
Ë Ëکشتار شترمرغ های پرواری در سنین  7-8ماهگی

Ë Ëاستفاده از جیره های تجاری کارخانجات تولید کننده خوراک و ثبت مقدار مصرف روزانه
Ë Ëسالن مهد جوجه و پرورش  1تا  3ماهگی قابل شست و شو ،ضد عفونی و شعله افکنی
Ë Ëمدیریت بهینه ریسک با بیمه نمودن واحد تولیدی
Ë Ëدارا  بودن مجوز بسته بندی محصوالت

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëپروار  300راس گوساله نژاد سمینتال

Ë Ëمیانگین افزایش وزن روزانه  1/2کیلوگرم در طول دوره پروار
سربست وطن دوست
پرواربند نمونه گوساله
(سنتی)

استان /شهرستان:
کردستان /مریوان

دهستان /روستا:
سرگل  /نژمار

سطح تحصیالت:

Ë Ëمیانگین  2درصد تلفات گوساله در طول دوره پروار

Ë Ëانجام وزن کشی مرتب به صورت ماهیانه وثبت رکورد های مربوطه
Ë Ëانجام گروه بندی دام ها جهت دریافت جیره غذایی مناسب

Ë Ëاسـتفاده از ضایعـات و محصـوالت فرعـی کشـاورزی و صنایـع غذایـی در تغذیـه دامهـا بـه
منظور کاهش هزینه

Ë Ëتأمین بخشی از علوفه مورد نیاز دامداری توسط خودش
Ë Ëدارای جایگاه های مسقف و بهاربند مناسب و نورگیر

دیپلم
سن:

 40سال

حوزه دام و طیور
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëپروار  480راس نژاد هلشتاین  -سمینتال

Ë Ëکسب میانگین افزایش وزن روزانه  1/3گرم در طول دوره پروار
ابراهیم مهدیزاده
پرواربند نمونه گوساله
(نیمه صنعتی)

استان /شهرستان:

آذربایجان غربی /شوط
دهستان /روستا:
عظیم کندی

سطح تحصیالت:
دکتری
سن:

 68سال

100
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Ë Ëمیانگین تلفات گوساله کم تر از  2درصد در طول دوره پروار

Ë Ëتوزین نمونه ای دام ها به فاصله هر  15روز به منظور تعیین میزان رشد و تولید گوشت

Ë Ëتولید و تأمین بیش از  70درصد خوراک دام مورد نیاز واحد و کاهش وابستگی به بازار مصرف
Ë Ëانجام گروه بندی دام ها جهت دریافت جیره غذایی مناسب به ازای هر راس دام

Ë Ëایجـاد واحـد داشـتی بـه منظـور تولیـد گوسـاله های نـر برتر جهـت پـروار و نهایتـاً کاهش
اتکا به بازار

Ë Ëاستفاده از کارشناس تغذیه دام جهت تنظیم جیره مناسب برای دام ها

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتلفات کم تر از  5درصد در حاشی

Ë Ëضریب حاشی دهی باالی  60درصد در گله
عباس محمودیان
اردکانی
پرورش دهنده
نمونه شتر

استان /شهرستان:
یزد  /اردکان

دهستان /روستا:

مرکزی  /حسین آباد

Ë Ëتحت پوشش بردن بیمه کامل گله

Ë Ëایجاد اشتغال برای  20نفر از نیروهای بومی منطقه

Ë Ëنگهداری و پرورش بیش از  400نفر شتر نژاد الری

Ë Ëانجام عملیات رکوردبرداری در صفات بیومتری ،وزن ،شیر... ،
Ë Ëایجاد زیرساخت مناسب توسعه ای در قالب واحد صنعتی

Ë Ëحرکت در مسیر تشکیل تعاونی و تشکیل حلقه های زنجیره ارزش

کچیب

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 47سال

حوزه دام و طیور
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاولین ایستگاه اصالح نژاد دام خصوصی کشور

Ë Ëپرورش و نگهداری چهار نژاد خارجی بز (سانن ،آلپاین ،مورسیا و بوئر)
مهدی ساقی
پرورش دهنده نمونه بز
شیری(صنعتی)

استان /شهرستان:
خراسان جنوبی /
فردوس

دهستان /روستا:
مرکزی

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 45سال

102
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Ë Ëصادرات و فروش محصوالت سالم و ارگانیک
Ë Ëپرورش و نگهداری بیش از 4000راس بز
Ë Ëبیمه 100درصدی مزرعه

Ë Ëضریب بزغاله دهی باالی 150درصد

Ë Ëمجهز بودن مزرعه به سالن و دستگاه شیردوش

Ë Ëتلفات کم تر از  5درصدی بزغاله تا پایان شیرخوارگی و بز های بالغ

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëدارا  بودن اطالعات کافی به لحاظ تجربی

Ë Ëرعایت اصول بهداشت و انجام بموقع واکسیناسیون دام ها
مهدی نوبهاری
پرورش دهنده نمونه بز
شیری(نیمه صنعتی)

استان /شهرستان:

خراسان رضوی /نیشابور

Ë Ëرعایت پروتکل و اصول همزمان سازی و بهبود تکنیک های تولید مثلی

Ë Ëثبت کامل وقایع و رکورد های گله شامل بیماری ها ،واکسیناسیون ،زایش ها
Ë Ëکاهش تلفات بزغاله تا پایان شیرخوارگی به کم تر از  5درصد

Ë Ëمیانگین 210روز طول دوره شیردهی در نژادهای دورگ و خارجی
Ë Ëرعایت اصول فنی در ساخت تأسیسات و جایگاه های نگهداری دام.

دهستان /روستا:
قلعه نو /قلعه نو

سطح تحصیالت:
کاردانی
سن:

 48سال

حوزه دام و طیور

103

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمروج و ترویج گوسفند داشتی مولد پربازده در منطقه

Ë Ëرعایت اصول بهداشت و انجام بموقع واکسیناسیون دام ها
علی فرشباف زیرنگ کار
پرورش دهنده نمونه
گوسفند

استان /شهرستان:
گلستان  /مینودشت
دهستان /روستا:
چهل چای /قلمی

سطح تحصیالت:
کارشناسیارشد
سن:

 38سال

Ë Ëنگهداری و تعلیف دام ها در سیستم کامال بسته و عدم خروج دام از دامداری
Ë Ëعدم بهره برداری از مراتع منطقه بمنظور حفظ و احیاءمراتع

Ë Ëایجـاد بهـره وری کامـل گوسـفند داشـتی سـه بـار زایـش در دو سـال از طریـق افزایـش
چند قلو زایی

Ë Ëرعایت پروتکل و اصول همزمان سازی و بهبود تکنیک های تولید مثلی

Ë Ëثبت کامل وقایع و رکورد های گله شامل بیماری ها ،واکسیناسیون ،زایش ها
Ë Ëدارا  بودن تأسیسات و تجهیزات مناسب و سالن های مجهز

Ë Ëمیانگین آبستنی  55درصدی گله با استفاده از تکنیک تلقیح مصنوعی

Ë Ëایجـاد مرکـز اصلاح نـژاد دام هـای بومـی با نژاد هـای پربـازده خارجی نظیـر رومانـف ،ایلدو
فرانس و شاروله

Ë Ëترکیب سه نژادی برای افزایش راندمان دوقلو زایی و تولید گوشت

104
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëپـرورش  2دوره تولیـدی درهرسـال و پـرورش 31هـزار قطعـه بوقلمـون درهـردوره در
 3واحد تولیدی.

مهدی بابایی
پرورش دهنده نمونه
بوقلمون گوشتی

استان /شهرستان:
زنجان /زنجان

دهستان /روستا:

زنجانرود باال /علی آباد
سطح تحصیالت:
لیسانس

Ë Ëرعایت اصول نظام دامپروری در حصارکشی و محوطه سازی واحد پرورش بوقلمون.
Ë Ëرعایت اصول بهینه سازی سوخت و انرژی در احداث سالن های پرورش
Ë Ëعرضه گوشت بوقلمون به صورت کنسرو برای اولین بار درکشور.

Ë Ëعضویـت در تعاونـی تولیـدی و پرورش بوقلمون در قالب شـرکت تعاونـی و زنجیره یکپارچه
بوقلمون شمال غرب با نام تجاری هندوشکا

Ë Ëانجام صادرات جوجه یکروزه بوقلمون به خارج از کشور

Ë Ëرعایت تراکم مناسب گله برای حصول به حداکثر یکنواختی در طول دوره پرورش.

Ë Ëدارابودن میانگین ضریب تبدیل  2/5و تلفات کم تراز 5درصد در طول هر دوره پرورش.

سن:

 39سال

حوزه دام و طیور
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëپرورش و نگهداری  500راس گاومیش

Ë Ëتعویض گاومیش های نر هر  2سال یکبار
عبداالمام حمیدی اصل
پرورش دهنده نمونه
گاومیش

استان /شهرستان:
خوزستان  /کارون

دهستان /روستا:
سویسه  /سویسه

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 55سال

106
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Ë Ëمیانگین فاصله بین دو زایش گاومیش های گله حدود  13ماه
Ë Ëمیانگین تلفات گله کم تر از  5درصد

Ë Ëمیانگین گوساله زایی درگله حدود  70درصد

Ë Ëاستفاده از تکنیک تلقیح مصنوعی و همزمان سازی فحلی

Ë Ëرعایت ضوابط بهداشتی ،فنی ،واکسیناسیون و قرنطینه ای
Ë Ëتولید میانگین  2تن شیر در یک دوره شیرواری

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëبکارگیری توصیه های فنی و انتقال آنها به سایر بهرهبرداران

Ë Ëرعایت ضوابط بهداشتی ،فنی ،واکسیناسیون و قرنطینه ای در گله
محمد رضا بزی
دامدار نمونه عشایر

استان /شهرستان:

سیستان و بلوچستان /
نیمروز

Ë Ëمیانگین 90درصدی ضریب بره دهی در گله
Ë Ëکاهش تلفات گله به کم تر از  5درصد

Ë Ëمدیریت بهینه ریسک با بیمه کردن 100درصد گله

Ë Ëبهبود مدیریت تولیدمثل با استفاده از دام مولد نرمناسب و قوچ اندازی در زمان مناسب
Ë Ëحذف دام های مولد (نر و ماده) کم بازده و جایگزین دام های جوان

دهستان /روستا:

بزی  /حاجی میرخان
بزی

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 30سال

حوزه دام و طیور
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتولید  35هزار قطعه جوجه گوشتی درهردوره پرورش.

Ë Ëاستفاده از سیستم خودکار برای کنترل دما و رطوبت در سالن.
فرهاد رستمی
مرغدار نمونه واحد
گوشتی

استان /شهرستان:
ایالم/چرداول

دهستان /روستا:
شباب/جوبشیرعلی

سطح تحصیالت:
دکتری
سن:

 42سال

108
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Ë Ëتالش در جهت استفاده از گیاهان دارویی موجود درمنطقه برای تولید سالم تر گوشت مرغ.

Ë Ëدارای حداقـل  4دوره جوجـه ریـزی در تمامـی فصـول سـال جهت اسـتمرار تولیـد و عرضه
مستمر گوشت مرغ به بازار مصرف .

Ë Ëدارای متوسط ضریب تبدیل غذایی  1/8و متوسط تلفات کم تراز  4درصد دردوره های پرورش.
Ë Ëدارای متوسط شاخص تولید بیش از 300در دوره های مختلف پرورش.

Ë Ëتالش در جهت اجرای سیاست های ابالغی معاونت تولیدات دامی از طریق تولید مرغ سایز
برای افزایش میزان بهره وری و استفاده بهینه ازمواد خوراکی و رعایت حقوق مصرف کنندگان.

Ë Ëتوجـه بـه آمـوزش و انتقـال تجربیـات علمی و فنی بـه کلیه کارکنـان واحد مرغـداری و نیز
مشارکت دربرگزاری کالس های َآموزشی و ترویجی.

Ë Ëعضویت مؤثر وفعال درانجمن های صنفی ،تعاونی و اتحادیه مرغداران

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëپتانسیل تولید بیش از40درصد کل جوجه گوشتی مورد نیاز کشور
Ë Ëتولید بیش از  48میلیون جوجه گوشتی کاب
مریم زاهد

Ë Ëبازاریابی در کشور های منطقه خلیج فارس

Ë Ëصادر کننده نمونه کشوری درسال 96-97

شرکت نمونه دارای
زنجیره یکپارچه تولید
و عرضه گوشت مرغ

Ë Ëایجاد شبگه مویرگی در پنج استان کشور (زنجان ،گیالن ،قزوین ،سمنان وکرمان)

استان /شهرستان:

Ë Ëرعایت سن کشتار (کم تر از 40روز) و مرغ سایز در واحد تحت پوشش زنجیره

زنجان /خرم دره

دهستان /روستا:
مرکزی /خلج

سطح تحصیالت:
کارشناسیارشد
سن:

 55سال

Ë Ëتلفات کم تر از  4درصد در واحدهای مرغ گوشتی تحت پوشش زنجیره

Ë Ëثبت کامل فعالیت حلقههای مختلف مادر گوشتی ،گوشتی و جوجه کشی در سیستم سماصط
Ë Ëهمکاری مناسب و مستمر در تنظیم بازارجوجه یکروزه و گوشت مرغ
Ë Ëمدیریت بهینه ریسک با بیمه کردن محصوالت واحد تولیدی

Ë Ëدارای تیـم بازاریابـی قوی شـبکه مویرگی توزیـع و توزیع از طریق فروشـگاه های زنجیره ای
گوشت مرغ

حوزه دام و طیور
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتولید ۱۸هزار تن گوشت مرغ در قالب های گرم و منجمد

Ë Ëتیم بازاریابی قوی و شبکه مویرگی توزیع از طریق فروشگاه های زنجیره ای گوشت مرغ
رضا مبصری

Ë Ëتلفات کم تر از  4درصد در واحدهای مرغ گوشتی تحت پوشش زنجیره

Ë Ëرعایت سن کشتار (کم تر از 40روز) و مرغ سایز در واحد تحت پوشش زنجیره

شرکت نمونه دارای
زنجیره یکپارچه تولید
و عرضه گوشت مرغ

Ë Ëثبت کامل فعالیت حلقههای مختلف مادر گوشتی ،گوشتی و جوجه کشی در سیستم سماصط

استان /شهرستان:

Ë Ëمدیریت بهینه ریسک با بیمه کردن محصوالت واحد تولیدی

گلستان/گرگان

دهستان /روستا:
----

سطح تحصیالت:
دکتری
سن:

 50سال

Ë Ëهمکاری مناسب و مستمر در تنظیم بازارجوجه یکروزه و گوشت مرغ

Ë Ëدو میلیـون قطعـه جوجه ریـزی گوشـتی در هـر دوره در  ۳۰واحـد مالکیتـی و قـراردادی
(اقماری) و تولید بیش از ۱۰میلیون قطعه جوجه یکروزه در طی یک سال

Ë Ëارتقای شاخص تولید در واحدهای مالکیتی به ۲۹۰
Ë Ëتولید ماهیانه  ۳۵۰۰تن خوراک طیور

Ë Ëکشتارماهیانه بیش از یک میلیون قطعه مرغ گوشتی در کشتارگاه
Ë Ëتولید ۱۳درصد کل گوشت مرغ در استان گلستان

Ë Ëبـه کارگیـری بیـش از ۱۰۰نفـر نیـروی متخصص و فـارغ التحصیل دانشـگاه هـا و  ۵۵۰نفر
در زنجیره

110
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتولیـد عسـل اسـتاندارد بـا میانگین  20کیلوگـرم از هر کنـدو باالتر ازمیانگین تولید اسـتان
( 10کیلوگرم ) و میانگین کشور ( 11کیلو) به ازای هر کلنی

یداله مسافر
پرورش دهنده نمونه
زنبورعسل

استان /شهرستان:
مازندران /قائمشهر

دهستان /روستا:

فوالدکال  /فوالدکال
سطح تحصیالت:
لیسانس

Ë Ëمدیریت پرورش مناسب در اداره  400کلنی زنبورعسل

Ë Ëخـارج شـدن از تـک محصولـی بـا تولیـد  10کیلوگـرم ژل رویـال 20 ،کیلوگـرم بـره موم و
 500کیلوگرم گرده.

Ë Ëاستفاده از داروهای بیولوژیک و طبیعی در مبارزه با آفات و بیماری های زنبورعسل
Ë Ëرعایت اصول بهداشتی در زنبورستان و بسته بندی عسل

Ë Ëکوچ به موقع و رعایت فاصله مناسب با سایر زنبورستان ها

Ë Ëمبتکر در ساخت وسایل زنبورداری با گواهی ثبت طرح صنعتی

Ë Ëهمکاری با تعاونی زنبورداران ،ترویج و معاونت بهبود تولیدات دامی

سن:

 61سال

حوزه دام و طیور
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëپـرورش کـرم ابریشـم بـا ظرفیـت و عملکـرد بـاال (پـروش 20جعبـه کرم ابریشـم بـا تولید
 55کیلوگرم پیله تر از هر جعبه پرورش)

سعید صابری زو
پرورش دهنده نمونه
کرم ابریشم

استان /شهرستان:

خراسان رضوی /کالت
دهستان /روستا:
زاوین  /زاوین

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 41سال

112
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Ë Ëاعمال مدیریت صحیح در برداشت به موقع پیله تر و عرضه به بازار

Ë Ëرعایت اصول بهداشت اماکن پرورش و ضد عفونی صحیح بسترهای کرم ابریشم
Ë Ëایجاد جایگاه مناسب برای تفریخ و پرورش کرم ابریشم

Ë Ëرعایت اصول فنی و علمی در پرورش کرم ابریشم و تولید محصول عاری از بیماری
Ë Ëانجام صحیح عملیات داشت توتستان

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëظرفیت واحد تولیدی 43هزار تن خوراک دام

Ë Ëمستند سازی آیین نامه ها ،شیوه نامه ها مطابق با اهداف GMP
نادر فشنگچی
کارخانه تولید خوراک
دام نمونه

استان /شهرستان:

آذربایجان شرقی  /بناب
دهستان /روستا:
مرکزی - /

Ë Ëاستفاده از نیروهای متخصص در بخش های مختلف تولیدی

Ë Ëدارای آزمایشگاه آنالیز مواد مغذی برای انجام عملیات کنترل کیفیت خوراک
Ë Ëپایش محصول جهت عملکرد خوراک تولیدی در مزارع پرورشی
Ë Ëرعایت مقررات و ضوابط بسته بندی و چیدمان محصول در انبار

Ë Ëاستفاده مناسب از منابع غذایی و افزودنی های مجاز خوراکی در محصوالت تولیدی
Ë Ëاجرای استانداردهای فنی تولید خوراک

سطح تحصیالت:
متوسطه
سن:

 56سال

حوزه دام و طیور
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتولید  50هزار تن خوراک طیور

Ë Ëدارای گواهی نامه ها  ،HACCP ،GMPانواع  ISOو ...
سید حسن حسن زاده
جوهری
کارخانه تولید خوراک
طیور نمونه

استان /شهرستان:

خراسان رضوی  /مشهد
دهستان /روستا:
مرکزی-/

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 63سال

114
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Ë Ëتولیـد کنسـانتره طیـور بـا اسـتفاده از تکنولـوژی روز و مجهـز بـه سیسـتم سـوپر پخـت
(هایژنایزر)

Ë Ëاجرای دستورالعمل های مرتبط با کالیبراسیون ،تعمیر و نگهداری در واحد تولیدی

Ë Ëرعایـت ضوابـط و مقـررات برچسـب گذاری مطابـق با اسـتاندارد های ملـی و همچنین نحوه
بستهبندی محصول

Ë Ëامـکا نـات و تجهیـزات موجـود در آزمایشـگاه تجزیـه شـیمیایی خـوراک بـه منظـور انجـام
عملیات کنترل کیفی مواد اولیه و محصوالت نهایی

Ë Ëاجرای برنامه ها و کارگاه های آموزشی در ارتباط با پرسنل و مشتریان

Ë Ëپایش محصول جهت بررسی عملکرد خوراک تولیدی در مزارع پرورشی و ابالغ توصیه های
کارشناسی

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëپرورش و نگهداری  2هزار رأس دام شیری مولد

Ë Ëدارای واحد مدرن شیردوشـی و وسـایل اسـتاندارد برای ذخیره ،خنک کردن و نگهداری
محمد صادق معمارزاده
آشتیانی
گاودار نمونه صنعتی
(شیری)

استان /شهرستان:
قزوین /آبیک

دهستان /روستا:
بشاریات/هزار جلفا

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 71سال

مناسب شیر و حفظ کیفیت آن.

Ë Ëدارای سیسـتم کامـل  CIPجهـت شست و شـو و ضدعفونی وسـایل شیردوشـی و مخازن
ذخیره شیر در محل شیردوشی واحد گاوداری.

Ë Ëاستفاده ازکادرمجرب درامورپرورش و بهداشت به صورت تمام وقت .

Ë Ëتولید شیر با کیفیت با بارمیکروبی کم تراز  200هزار در هر میلی لیتر شیرخام.
Ë Ëاستفاده از کود خشک کن درواحد گاوداری.

Ë Ëایجـاد سیسـتم تصفیـه فاضالب مـدرن برای تصفیه پسـاب واحد گاوداری و شیردوشـی
در جهت حفظ محیط زیست.

Ë Ëتولید بیش از  12تن شیرخام با چربی 3/5درصد به ازای هررأس دام دوشان.
Ë Ëدارای تلفات کم تراز 5درصد برای گوساله های کم تر از 3ماهگی.

Ë Ëرعایـت قوانیـن کار و تأمیـن اجتماعـی بـرای کارکنان واحـد گاوداری در تمامی سـطوح
مدیریتی ،فنی و کارگری.

حوزه دام و طیور
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëپرورش و نگهداری  60هزارقطعه مرغ تخمگذار درهردوره
  

Ë Ëرعایـت کامـل قانـون نظـام دامپـروری در دیوارکشـی و محوطـه سـازی واحـد پـرورش
مرغان تخمگذار

مسعود کمالی نائینی

Ë Ëتوجه به رعایت نکات بهداشـتی و اسـتفاده از سیسـتم شسشـتو ودوش برای کارکنان قبل از

پرورش دهنده نمونه
مرغ تخمگذار

Ë Ëدارای برنـد ثبـت شـده بـا عنوانهانیـس بـرای تولیـد ،بسـته بندی و عرضه تخم مـرغ ودرج

استان /شهرستان:
قم /قم

دهستان /روستا:
کهک /صرم

سطح تحصیالت:
دکتری
سن:

 43سال

ورود به سالن های پرورش یا تولید

تاریخ تولید و انقضاء برروی تخم مرغ های تولیدی

Ë Ëانتقـال خـودکار کود مرغی از سـالن ها و اسـتفاده از سیسـتم کود خشـک کـن برای کاهش
آلودگی و حمل و نقل آسان کود مرغی

Ë Ëدارای اتـاق درجه بندی اسـتاندارد با تجهیزات و وسـایل خنک کننـده الزم برای انبارنمودن
تخم مرغ ها قبل از ارسال به بازارمصرف

Ë Ëرعایـت سـن مجـاز درنگهـداری گلـه و عـدم اسـتفاده از مرغان بـرای تولید دربیـش ازیک
دوره (تولک بری)

Ë Ëایجاد سیستم های خودکار برای کنترل دما ،رطوبت و گازکربنیک در سالن های تولید تخم مرغ

Ë Ëدارای تولید  97درصد درزمان اوج تولید گله.

Ë Ëدارای واحـد مسـتقل پرورش پولت برای تأمین مرغان تخمگـذار پس از اتمام دوره تولیدی و
حذف گله.
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35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëپرورش و نگهداری  160هزار قطعه مرغ تخمگذار درهردوره

Ë Ëرعایـت کامـل قانـون نظـام دامپـروری در دیوارکشـی و محوطـه سـازی واحـد پـرورش
احسان خطیبی
پرورش دهنده نمونه
مرغ تخمگذار

استان /شهرستان:
سمنان /آرادان

دهستان /روستا:
----

سطح تحصیالت:
دکتری
سن:

 35سال

مرغان تخمگذار.

Ë Ëدارای اتـاق درجـه بنـدی اسـتاندارد بـا تجهیـزات و وسـایل خنـک کننـده الزم بـرای
انبارنمودن تخم مرغ ها قبل از ارسال به بازارمصرف.

Ë Ëایجـاد سیسـتم های خـودکار بـرای کنتـرل دمـا ،رطوبـت و گازکربنیـک در سـالن های
تولید تخم مرغ.

Ë Ëدارای تولید  97درصد در زمان اوج تولید گله.

Ë Ëاحتـرام بـه حقـوق مصـرف کننـده و عرضـه تخـم مـرغ سـالم و بهداشـتی در انـدازه و
بسته بندی های متفاوت.

Ë Ëدارای واحـد مسـتقل پـرورش پولـت بـرای تأمیـن مرغـان تخمگذار پـس از اتمـام دوره
تولیدی و حذف گله

Ë Ëتولید بیش از  18کیلوگرم به ازای هر قطعه مرغ تخمگذار در یک دوره تولید.

Ë Ëنشـان گـذاری تخـم مرغ هـا و کارتن هـای حمل آنهـا و درج تاریـخ تولیـد و انقضاء روی
تخم مرغ های تولیدی.

Ë Ëثبت و ضبط اطالعات تولیدی و بهداشتی واحد مرغداری در هر دوره
حوزه دام و طیور
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمستند سازی و ثبت اطالعات رایانه ای در مرکز

Ë Ëاجرای دقیق بهداشت و ضدعفونی صحیح مخازن نگهداری شیر
جعفر صادق نقی لو
مرکز نمونه جمع آوری
شیر

استان /شهرستان:

آذربایجان غربی /خوی
دهستان /روستا:
ولدیان  /دیزج دیز

سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 50سال

118
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Ë Ëکاهش بار میکروبی شیر کم تر از  500هزاردر هر میلی لیتر شیرخام
Ë Ëحمل شیرخام با تانکرهای استیل دو جداره از مرکز تا کارخانه

Ë Ëاستقرار مخازن مناسب شیر خام و سایر تجهیزات با یک فضای بازمناسب
Ë Ëرعایت کامل اصول بهداشتی با دستگاه بیدون شور اتوماتیک
Ë Ëتحویل روزانه 10تن شیرخام از دامداری های سنتی منطقه

Ë Ëتوصیههـای فنـی و بهداشـتی از طریـق کارشناسـان مرکـز بـه دامداری های تحت پوشـش
برای بهبود کیفیت شیر خام تحویلی

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëظرفیت واحد تولیدی  200قطعه مولد

Ë Ëسالن مهد جوجه و پرورش  1تا  3ماهگی قابل شست و شو ،ضد عفونی و شعله افکنی
امیر عابدیان
واحد نمونه شترمرغ
مولد  /توام شتر مرغ

استان /شهرستان:

خراسان جنوبی /بشرویه
دهستان /روستا:

مرکزی /علی جمال
سطح تحصیالت:

Ë Ëمیانگین 80درصدی جوجه درآوری گله از کل تخم تولیدی

Ë Ëمیانگین تعداد  65درصد تخم تولیدی به ازای هر قطعه در گله مولد
Ë Ëمیانگین 90درصدی ماندگاری جوجه ها از زمان هچ تا یک ماهگی

Ë Ëرعایت واحد جوجه کشـی از نظر اجرای موازین دسـتورالعمل ( GMPمسـیر یک طرفه،

رختکن مناسـب ،اتاق دوش با رعایت مسـائل بهداشـتی ،اسـتاندارد سـالن ها از نظر ابعاد،
قابلیت شست و شو ضدعفونی ،تهویه ،دما و رطوبت)

Ë Ëثبت رایانه ای اطالعات و مشخصات مزرعه

دیپلم
سن:

 41سال
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëفعالیـت در قالـب و زیـر مجموعـه زنجیـره تولیـد و عرضـه گوشـت مـرغ و تولیـد سـالیانه
 33میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی

مهرداد میزبانی
واحد نمونه
جوجه کشی

استان /شهرستان:
مازندران /نشتارود

دهستان /روستا:
سرفقیه آباد/
سرفقیه آباد

سطح تحصیالت:
کارشناسیارشد
سن:

 47سال
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حوزه دام و طیور

Ë Ëاسـتفاده از کادر مجـرب و بـا تجربـه در امورفنـی و بهداشـتی بطـور تمـام وقـت در واحـد
جوجه کشی

Ë Ëاسـتفاده از دسـتگاه های مدرن تصفیه آب و تولید آب مقطر برای اسـتفاده در قسـمت های
مختلف واحد جوجه کشی

Ë Ëدارای میانگین درصد جوجه درآوری (هچ) بیش از  83درصد برای هردوره تولیدی
Ë Ëدارای سیستم های هوا ساز و اطفاء حریق خودکاردر سالن های تولید
Ë Ëدارای واحد پخت و تبدیل ضایعات در واحد جوجه کشی

Ë Ëتوجـه به محیطزیسـت و دفع بهداشـتی و مناسـب فاضلاب و فضوالت واحد جوجه کشـی
مورد تأیید سازمان محیط زیست

Ë Ëهمکاری مستمر با ترویج و سایر دستگاه های دولتی

Ë Ëتوجه کامل به قرنطینه برای ورود وسایل و افراد به واحد جوجه کشی.

35
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëپرورش و نگهداری  38هزار قطعه مرغ مادر درهردوره پرورشی.

Ë Ëپـرورش مرغـان مـادر در چنـد سـن بـا زمان بنـدی مناسـب جهـت تولید دائمـی تخم
مصطفی عباس نژاد
شانی
پرورش دهنده نمونه
مرغ مادر گوشتی

استان /شهرستان:
مازندران /بابل

دهستان /روستا:
بند پی غربی شیخ

محله /بندپی غربی
شانه تراش

سطح تحصیالت:
دکتری
سن:

 41سال

مرغ نطفه دار.

Ë Ëدارای میانگین تلفات  4درصد دردوره های پرورش و تولید.

Ë Ëاستفاده ازکارشناسان و دامپزشکان بطورتمام وقت درامورتولیدی ،مدیریتی و بهداشتی.

Ë Ëدارای میانگیـن تولیـد  200عـدد تخـم مـرغ به ازای هر مـرغ مادرگوشـتی در طول یک
دوره با متوسط طول دوره  64هفته.

Ë Ëثبـت و ضبـط دقیـق اطالعـات تولیـدی و بهداشـتی مـزارع پـرورش مـرغ مـادر تحـت
پوشـش و انجام مقایسـات آماری مسـتمربرای بهبود سـطح کمی و کیفی تخم مرغ های
نطفه دار.
Ë Ëتولید تخم مرغ های نطفه دار و قابل جوجه کشی با میزان هچ  88درصد

Ë Ëرعایـت کامـل قانـون نظـام دامپـروری در دیوارکشـی و محوطـه سـازی واحـد پـرورش
مرغان تخمگذار.

حوزه دام و طیور
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معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی در سال 1399
(حوزه شیالت و آبزیان)

رئیس کمیته فنی شیالت و آبزیان :حسین پیری

اعضای کمیته فنی
نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

محل خدمت

پست سازمانی

رشته مورد داوری

معــاون ترویــج و انتقــال
همایــون حســین زاده دکتری تخصصـی فیزیولوژی مؤسســه تحقیقــات علــوم یافته هــا مؤسســه تحقیقــات کلیــه رشــتههای شــیالت و
علــوم شــیالتی کشــور ،آبزیــان
شــیالتی کشــور
آبزیان
صحا فی
پژوهشــگر مــروج ارشــد،
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عادل حقیقی

دکتری تخصصی پاتولوزی

سازمان دامپزشکی کشور

رئیــس گــروه بهداشــت و
کلیه رشتههای شیالت و
مدیریــت بیماریهــای
آبزیان
ماهیــان گرمابــی

ناصر کرمی راد

دکتری شیالت

سازمان شیالت ایران

مدیــر کل دفتــر بازســازی رشــتههای ماهیــان خاویــاری
ســاحلی و غیــر ســاحلی
ذخایــر آبزیــان

حوزه شیالت و آبزیان
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نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

محل خدمت

35

پست سازمانی

رشته مورد داوری

مدیر امور فنی آبزی پروران

کلیه رشتههای آبزی پروری

اژدر شیری

کارشناسی ارشد شیالت

سازمان شیالت ایران

علی خانمحمدی

کارشناسـی زراعـت و اصالح
نباتات

مجمع ملی خبرگان کشاورزی مدیر عامل

کلیـه رشـتههای شـیالت و
آبزیـان

سید بیژن
سیدعلیخانی

کارشناسی ارشد شیالت

سازمان شیالت ایران

رئیس گـروه بهبـود مدیریت
مـزارع و ترویـج فناوری

کلیه رشتههای آبزی پروری

مختار آخوندی

کارشناسی ارشد شیالت

سازمان شیالت ایران

مدیر کل امور صید وصیادی

کلیـه رشـتههای صیـد و
صیـا د ی

محمـد کاظم سـیدی
قمی

کارشناسی ارشد شیالت

سازمان شیالت ایران

رئیـس گروه تکثیـر و پرورش رشـتههای پـرورش ماهی در
قفس در دریا و پشـت سـد
ماهیان دریایی

کامیار غرا

دکتری سازه

مؤسسـه تحقیقـات علـوم
شـیالتی کشـور

عضو هیات علمی مؤسسه

کلیـه رشـتههای شـیالت و
آبزیـان

سازمان شیالت ایران

رئیـس گروه تکثیـر و پرورش
ماهیان سردابی

پرورش ماهیان سردابی

وحید معدنی

کارشناسی شیالت

سازمان شیالت ایران

مدیـر کل دفتـر امـور میگو و رشـتههای تکثیـر و پـرورش
میگو
آبزیان آب شـور

علی محمد یاری

کارشناسی شیالت

سازمان شیالت ایران

رئیـس اداره تکثیـر و رشتههای تکثیر و پرورش
میگو
میگـو
مولدسـازی

سید ابراهیم موسوی

کارشناسی ارشد شیالت

سازمان شیالت ایران

کارشـناس مسـئول تکثیـر و رشـتههای ماهیـان خاویاری
سـاحلی و غیر سـاحلی
بازسـازی ذخایـر آبزیـان

جواد غالمرضا شیرازی کارشناسی ارشد شیالت

حوزه شیالت و آبزیان

123

35
نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

محل خدمت

فریبرز رجایی

مهندسی دریا

مرتصی آزادی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی سازمان شیالت ایران

سازمان شیالت ایران

سازمان شیالت ایران

پست سازمانی
رئیس گروه امور صیادان

رشته مورد داوری
کلیـه رشـتههای صیـد و
صیـا د ی

معـاون مدیـر کل امـور صید کلیـه رشـتههای صیـد و
صیـا د ی
و صیـادی
کارشـناس مسـئول تکثیـر و
پـرورش ماهیـان زینتـی

محمد حسن الهی

کارشناسی شیالت

طیبه باشتی

دکتـری تکثیـر و پـرورش مؤسسـه تحقیقـات علـوم مدیـر گـروه ترویـج و انتقـال
یافته هـای علمـی
شـیالتی کشـور
آبزیـان

ماهیان زینتی
کلیه رشته شیالت و آبزیان

علی بیگی

دکتـری تکثیـر و پـرورش
آبزیـان

سازمان شیالت ایران

رئیـس گروه تکثیـر و پرورش
ماهیان گرمابی

پرورش ماهیان گرمابی

ترانه توکلی

کارشناسی مدیریت دولتی

سازمان شیالت ایران

رئیس گروه توسـعه تشکلها
و آموزش بهرهبرداران

کلیه رشتههای آبزی پروری

حسین پیری

کارشناسـی ارشـد ژنتیـک و مؤسسه آموزش و ترویج
کشاورزی
اصلاح نـژاد دام و طیـور

فاطمه سادات تهرانی
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س 

حوزه شیالت و آبزیان

دکتری دامپزشکی

سازمان دامپزشکی کشور

قائـم مقـام و معـاون دفتـر
کلیـه رشـتههای شـیالت و
ترویـج دانـش و فنـاوری
آبزیـان
کشـاورزی
رئیس گروه آمـوزش و ترویج کلیـه رشـته های شـیالت و
آبزیان
سـازمان دامپزشکی کشور

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

عنوان رشتهها
1
2
3
4
5
6
7

پرورش دهنده نمونه ماهیان گرمابی
پرورش دهنده نمونه ماهیان گرمابی (متراکم)
پرورش دهنده نمونه ماهیان سردابی (متراکم)
پرورش دهنده نمونه ماهیان سردابی
پرورش دهنده نمونه ماهیان زینتی
پرورش دهنده نمونه ماهی درقفس در دریا
پرورش دهنده نمونه ماهی در قفس در آبهای داخلی (پشت سد)

8

پرورش دهنده نمونه ماهیان خاویاری در مناطق ساحلی

9
10
11
12
13
14
15
16
17

پرورش دهنده نمونه ماهیان خاویاری در مناطق غیرساحلی
پرورش دهنده نمونه میگو
واحد تکثیرکننده نمونه میگو
صیاد نمونه ماهیان صنعتی
صیاد نمونه ماهیان تجاری
صیاد نمونه میگو
صیاد نمونه پرساین ساردین
شرکت تعاونی نمونه صیادی پره شمال
شرکت تعاونی نمونه خدمات صیادی کیلکا شمال

مهمترین معیارها و شاخصهای انتخاب
از شاخص های مهم و تأثیرگذار در انتخاب برگزیدگان ملی دررشته های زیربخش شیالت و آبزیان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 -1افزایش تولید با رعایت مسائل بهداشتی و زیست محیطی و نداشتن بیماری های رایج
 -2بهره وری مناسب دراستفاده از نهاده های تولیدی

 -3دارابودن تولید مناسب و باالتر از میانگین با حفظ و رعایت قوانین و مقررات بخش های اجرایی

 -4رعایت سیاست ها ،دستورالعمل ها و برنامه های سازمان شیالت ایران و سازمان دامپزشکی کشور

 -5مشارکت در فعالیت های پژوهشی ،ترویجی و همکاری با دستگاه های دولتی در جهت پیشبرد اهداف کالن ملی در تولید

 -6تالش درجهت تولید محصول سالم و استفاده کمتراز داروها و مواد شیمیایی در تولید برای کمک به سالمت و بهداشت عمومی جامعه.

 -7مدیریت مناسب واحد و ارائه نوآوری و خالقیت در اداره واحد تولیدی مرتبط در جهت حفظ کمیت و کیفیت تولید و استمرار آن
جهت جلوگیری از ایجاد کمبود در بازار مصرف.

 -8عدم وابستگی به دستگاه  ،نهاد و ارگان های دولتی یا شبه دولتی (جهادکشاورزی ،ارتش ،سپاه ،بنیاد مستضعفان ،آستان قدس رضوی).... ،

 -9داشتن پروانه بهره برداری و بهداشتی معتبر

حوزه شیالت و آبزیان
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëدارا  بودن امکانات اختصاصی در سایت پشتیبانی مزرعه
Ë Ëثبت اطالعات و مستند سازی داده ها در مزرعه
محمد شهبازی

Ë Ëدستیابی به درصد باالی بازماندگی باالی  90درصد

پرورش دهنده ماهی
در قفس در آب های
داخلی (پشت سد)

Ë Ëبهره گیری از دو فصل پرورش و دو گونه پرورشی (ماهیان گرمابی و سردآبی)

استان /شهرستان:

Ë Ëتولید بیش از 500تن گوشت ماهی در سال

چهارمحال وبختیاری/
اردل

دهستان /روستا:

سرخون /ده شهبازي
سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 38سال
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Ë Ëدستیابی به ضریب تبدیل غذایی 1/2

حوزه شیالت و آبزیان

Ë Ëهمکاری در اجرای پروژه های اجرایی و علمی با دستگاه های اجرایی ،تحقیقاتی و علمی
Ë Ëاشتغال زایی مستقیم برای بیش از  50نفر و بکارگیری از نیروهای بومی منطقه

35
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س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
 Ë Ëانجام مطالعه میدانی و تدقیق مکان یابی برای استقرار قفس ها در دریا
Ë Ëدارا  بودن سایت پشتیبانی اختصاصی ساحلی با امکانات مناسب
رامین هاشمی طباطبایی
پرورش دهنده نمونه
ماهی در قفس در دریا

استان /شهرستان:
هرمزگان /بندر لنگه
دهستان /روستا:
گرزه/طاهونه

سطح تحصیالت:
کارشناسیارشد

Ë Ëاستفاده از خوراک مناسب و خاص گونه پرورشی
Ë Ëبرداشت محصول پرورشی متناسب با نیاز بازار

Ë Ëهمکاری با شیالت و دامپزشکی و ارائه آمار و اطالعات فنی

Ë Ëبهره گیری از نتایج یافته های تحقیقاتی وپژوهشی در مزرعه
Ë Ëضریب تبدیل غذایی 1/7

Ë Ëدرصد بازماندگی باالی  80درصد درقفس در دریا

Ë Ëرعایت شرایط و دستورالعمل های فنی ذخیره سازی ماهی در دریا
Ë Ëتولید 320تن گوشت ماهی پرورشی در سال در دریا

سن:

 33سال

حوزه شیالت و آبزیان
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاستفاده از تجهیزات و مکانیزاسیون مناسب در مزرعه
Ë Ëتولید ماهی سبز و عدم استفاده از آنتی بیوتیک ها
اصغر عبودی
پرورش دهنده نمونه
ماهیان خاویاری در
مناطق غیرساحلی

استان /شهرستان:
فارس /بیضا

دهستان /روستا:

کوشک هزار /ملوسجان
سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 45سال

Ë Ëرعایت اصول مدیریت تولید و پرورش ماهیان خاویاری بر اساس استاندارد های جدید

Ë Ëرعایت ضوابط و اصول بهداشتی پرورش بر اساس استاندارد  HACCPو کاهش بار میکروبی
Ë Ëافزایش تراکم در واحد سطح و افزایش تولید و بهره وری

Ë Ëرعایت استانداردهای بهداشت جهانی و بستر سازی برای صادرات

Ë Ëپـرورش انـواع ماهیـان خاویـاری و تنـوع گونـه ای بـا تأکیـد بـر پـرورش گونه هـای بومـی
دریای خزر (فیل ماهی ،ازون برون ،قره برون ،شیپ ،چالباش)... ،

Ë Ëدستیابی به باالترین راندمان بازماندگی در مزرعه (باالی 90درصد)

Ë Ëاستفاده از عصاره های گیاهی به منظور افزایش ایمنی ،رشد و تسریع در رسیدگی جنسی
Ë Ëداشتن ضریب تبدیل  1.1در مزرعه و تولید  60تن گوشت ماهی خاویاری
Ë Ëدمای مناسب آب و تأمین شرایط مطلوب پرورشی در تمامی فصول سال
Ë Ëاستفاده از تکنولوژی تزریق اکسیژن برای افزایش تراکم

Ë Ëتولید گوشت خاویار در هر متر مربع 50کیلوگرم گونه فیل ماهی و  40کیلوگرم ماهی سیبری
Ë Ëکاهش بارمیکروبی آب از 35هزار به زیر 300MPN/100ml

Ë Ëایجاد اشتغال برای 15نفر نیرو و بکارگیری نیروهای بومی منطقه
128
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتکثیـر گونههـای جدیـد ماهیـان زینتـی نظیـر بـارب حلـب ،ردالین،کـت خـاردار ،لـوچ
پاکستانی ،سیلور شارک ،بلک گوست ،کت فیش ها...،

فرشاد کوشیار
پرورش دهنده نمونه
ماهیان زینتی

استان /شهرستان:
قزوین  /قزوین

دهستان /روستا:

مرکزی /اقبال الهوری
سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 40سال

Ë Ëایجـاد واحـد تحقیـق و توسـعه در مزرعـه و تکثیـر ماهیـان وارداتـی کـه تا کنون در کشـور
تکثیر نشده یا به صورت محدود انجام شده است

Ë Ëاستفاده از روش های شوک ده و تزریق و تولید به روشهای نیمه مصنوعی (هورمون تراپی ) و

تکثیـر مصنوعـی و پـرورش در انکوباتـور و هیبرید سـازی گونه های جدید (سـفره ماهی)
برای بهبود رنگ و استایل ظاهری (سیچیالید ها)

Ë Ëتولید و صادرات ماهیان زینتی آکواریوم درابعاد مختلف
Ë Ëتنوع تولید گونه های مختلف ماهیان زینتی

Ë Ëخرید ماهی تولیدی از مزارع خرد و ایجاد اشتغال مناسب در کشور
Ë Ëضریب بقا و بازماندگی باالی  80درصد در مزرعه
Ë Ëتولید 10میلیون قطعه ماهی زینتی در سال

Ë Ëتولید چهار برابری ظرفیت اسمی مزرعه با استفاده از فیلتراسیون باال

حوزه شیالت و آبزیان

129

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتکثیر و پرورش  ۶۰گونه ماهی زینتی

Ë Ëهمـکاری بـا مؤسسـه تحقیقـات علـوم شـیالتی کشـور از طریق عقـد قـرارداد و تفاهم نامه
محمد شاهرخی
پرورش دهنده نمونه
ماهیان زینتی

استان /شهرستان:
مرکزی  /محالت

دهستان /روستا:
محالت /محالت

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 56سال

130

حوزه شیالت و آبزیان

برای تکثیر  ۵گونه ماهی زینتی وارداتی

Ë Ëحضور در نمایشگاه بین المللی  pet zooاستانبول 2020

Ë Ëتولیدکننـده گیاهـان آکواریومـی بـا همـکاری شـرکت دانـش بنیـان رویان نهـال محالت و
تولید  ۵۰۰۰شاخه در  ۵گونه گیاهی آبزی

Ë Ëصادرکننده نمونه استان و صادرات به کشورهای عراق ،ترکیه  ،ارمنستان....،
Ë Ëتولید 3.5میلیون قطعه انواع گونه ماهیان زینتی

Ë Ëتجهیز مزرعه به کامیون اسکانیا یخچال دارکاپوتاژ شده برای حمل ماهیان زینتی صادراتی
Ë Ëراه اندازی کارخانه تولید آکواریوم و قطع واردات آکواریوم از خارج از کشور
Ë Ëاینترنت مارکتینگ مؤثر برای تسهیل در صادرات محصوالت تولیدی

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاستفاده از غذای فرموله شده با ضریب تبدیل غذایی پایین
Ë Ëرعایت تراکم پرورش مناسب ماهیان خاویاری
حسینعلی محمد جانپور

Ë Ëپرورش ماهیان خاویاری در اراضی کم بازده ساحلی

Ë Ëکمک به حفظ و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر

پرورش دهنده نمونه
ماهیان خاویاری در
مناطق ساحلی

Ë Ëاستفاده از تجهیزات و مکانیزاسیون مناسب

استان /شهرستان:

Ë Ëهمـکاری و تعامـل مسـتمر بـا دسـتگاههای اجرایـی ،علمـی و تحقیقاتی شـیالت در اجرای

مازندران  /بابلسر

دهستان /روستا:
بهنمیر  /میرودسر

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 57سال

Ë Ëتنوع گونه های پرورشی ازجمله سیبری ،چالباش ،ازون برون ،قره برون و فیل ماهی
طرح و پروژههای تحقیقاتی مشترک

Ë Ëاستفاده بهینه از ظرفیت های منابع آب در دسترس

Ë Ëتولید بیش از  50تن گوشت ماهی خاویاری و  500کیلوگرم خاویار

Ë Ëصادرات خاویار به کشور های اروپایی (روسیه ،آلمان ،فرانسه ،اسپانیا )..،و امارات
Ë Ëداشتن ضریب تبدیل  1/8و بازندگی باالی  85درصد در مزرعه

حوزه شیالت و آبزیان
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëایجاد زنجیره تولید از تولید بچه ماهی تا تولید  500تن ماهی پرواری
Ë Ëاحداث کارخانه تولید خوراک  600تنی در مزرعه
محمد مهرزاد
پرورش دهنده نمونه
ماهیان سردابی
(متراکم)

استان /شهرستان:
آذربایجان شرقی /
رزقان

دهستان /روستا:
----

سطح تحصیالت:
کارشناسیارشد
سن:

 67سال

132

حوزه شیالت و آبزیان

Ë Ëحداکثر بهره وری از آب با صرفه جویی و تصفیه  75درصد از آب ورودی برای استفاده مجدد
Ë Ëاستفاده از کم تر از یک لیتر آب برای تولید  2تن ماهی

Ë Ëاستفاده از سیستم تصفیه پساب خروجی در راستای حفاظت از محیط زیست

Ë Ëاستفاده از سیستم های نوین مکانیزاسیون (دستگاه اکسیژن ساز ،دستگاه ا ُ ُزن ضد عفونی کننده
آب ،رقم بند خودکار)

Ë Ëافزایش تولید از  200تن به  500تن طی  2سال و تولید بچه ماهی در مزرعه

Ë Ëبهره گیـری از فنـاوری روز آمـد و نـوآوری نظیـر دسـتگاه های بلـور و دفیوزر ها در اسـتخر و
قسمتهای بیوفیلتر

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëافزایش راندمان تولید 20برابری تولید

Ë Ëتولید ساالنه  50تن گوشت ماهی قزل آال
میر مسلم بنی هاشم
ساطی سفلی
پرورش دهنده نمونه
ماهیان سردآبی
(متداول)

استان /شهرستان:

اردبیل  /مشگین شهر
دهستان /روستا:

نقدی  /ارباب کندی
سطح تحصیالت:
کاردانی
سن:

 33سال

Ë Ëبستر سازی الزم برای صادرات گوشت ماهی به کشورهای همسایه

Ë Ëاستفاده از سیستم تصفیه پساب خروجی در راستای حفاظت از محیط زیست
Ë Ëاستفاده کم تر از یک لیتر آب ورودی برای تولید  2تن ماهی

Ë Ëتلفیـق پـرورش ماهـی بـا گردشـگری بـا احداث کمـپ گردشـگری قیزیـل بالیـق در جنب
سایت اصلی

Ë Ëاشتغال زایی در منطقه و استفاده از نیروهای بومی
Ë Ëرعایت اصول مبانی بهداشت و محیط زیست

Ë Ëدستیابی به ضریب تبدیل  1/2و بازماندگی  98درصد در مزرعه
Ë Ëبیمه تأسیسات،تجهیزات و محصول مزرعه

Ë Ëپرورش ماهی قزل آال بیش از دو بار در سال

حوزه شیالت و آبزیان
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëپرورش گونه بومی گرمابی خوزستان نظیر بنی ،شیربت...،
Ë Ëداشتن ضریب بازماندگی باالی 90درصد در مزرعه
مهرداد داریوش کریمی

Ë Ëمیانگین تولید 5تن ماهی درهر هکتار

پرورش دهنده نمونه
ماهیان گرمابی
(متراکم)

Ë Ëصید و حمل و نقل بهداشتی ماهیان وعرضه مستقیم به بازار

استان /شهرستان:

Ë Ëثبت اطالعات و مستند سازی در مزرعه

خوزستان /کارون

دهستان /روستا:
سویسه /سویسه

سطح تحصیالت:
کاردانی
سن:

 35سال

134

Ë Ëتولید بیش از 120تن گوشت ماهی پرواری در سال

حوزه شیالت و آبزیان

Ë Ëداشتن تجهیزات و لوازم اندازه گیری و آزمایشگاهی در مزرعه
Ë Ëرعایـت اصـول غذادهـی و تعییـن غـذای مصرفـی (مطابـق جـداول تغذیـه ای مـورد تأییـد
سازمان شیالت ایران)

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëدستیابی به میانگین تولید بیش از  5تن در هکتار از مزارع خاکی

Ë Ëاستفاده از انواع هواده ها و غذا پاش اتوماتیک جهت غذادهی ماهیان
محمد حسن جعفری
رکاوندی
پرورش دهنده نمونه
ماهیان گرمابی

استان /شهرستان:
مازندران  /بهشهر

دهستان /روستا:

پنجهزاره /خلیل شهر
سطح تحصیالت:
ابتدایی

Ë Ëاستفاده از غذای اکسترود استاندارد جهت تغذیه ماهیان کپور
Ë Ëهمکاری و راهنمایی سایر پرورش دهندگان منطقه و استان

Ë Ëصید و حمل و نقل بهداشتی ماهیان با عرضه مستقیم به بازار
Ë Ëتولید  70تن گوشت ماهی در سال

Ë Ëداشتن ضریب بازماندگی باالی  90درصد

Ë Ëبازچرخانـی و ریـکاوری آب بـرای اسـتفاده بـرای چنـد دوره پـرورش به دلیـل عـدم وجـود
پشتوانه آبی مطمئن نظیر چاه رودخانه...،

Ë Ëمدیریت اصولی برای کشت دو بار در سال و برداشت الیه ای

سن:

 59سال

حوزه شیالت و آبزیان
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتولید  286تن میگو پرورشی

Ë Ëبکارگیری افراد بومی و اشتغال زایی و استفاده از کارشناسان فنی و بهداشتی مجرب

Ë Ëتولیـد  5/4تـن میگـو در هکتـار و ارتقـاء  46درصـدی نسـبت بـه راندمـان تولیـد کشـوری
محمد مالحی
پرورش دهنده نمونه
میگو

استان /شهرستان:
هرمزگان  /جاسک

(راندمان کشوری  3/7تن در هکتار)

Ë Ëذخیرهسـازی بچـه میگـو در واحـد سـطح بـه مقـدار حداکثـر 400هـزار قطعـه در هکتار و
مطابق با دستورالعمل های سازمان های شیالت و دامپزشکی کشور

Ë Ëنوآوری و خالقیت در روند تولید میگو پرورشی (سیستم هوادهی ،غذاده اتوماتیک و غیره)

Ë Ëاستفاده از خوراک آبزیان کارخانه ای با کیفیت و عدم استفاده از غذاهای دست ساز و آلوده ساز
Ë Ëرعایت اصول بهداشت محیطی در مزارع و مبانی بهداشتی در فرآیند تولید و قرنطینه

دهستان /روستا:

Ë Ëثبت و مستندسـازی مسـتمر اطالعات روزانه اسـتخرهای مزارع پرورش و همچنین زیسـت

سطح تحصیالت:

Ë Ëرعایـت اصـول و ضوابـط فنـی و بهداشـتی در تمـام مراحـل پـرورش و همـکاری مناسـب با

کنگان  /گزی
لیسانس
سن:

 38سال

سنجی دوره ای میگوها در حین تولید در دفاتر اسناد مزرعه

کارشناسان و متولیان فنی و بهداشتی تولید (شیالت و دامپزشکی)

Ë Ëتأمین ژنراتور (مولد) برق با ظرفیت باال در مزرعه برای تأمین انرژی برق مزرعه
Ë Ëاستفاده اصولی و فنی از خوراک میگو و دستیابی به ضریب تبدیل غذایی 1/5

Ë Ëرعایت تراکم ذخیره سازی بچه میگو در واحد سطح و پرهیز از ذخیره سازی باال
Ë Ëبازماندگی و بقاء  80درصدی در مزارع پرورش میگوی در زمان برداشت

Ë Ëبرداشـت به موقـع محصـول میگـو و عرضـه آن بـه بازارهـای خارجـی و داخلی بـا وزن 14تا
 16گرم در هر قطعه

136

حوزه شیالت و آبزیان

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëصید  241تن ماهیان استخوانی در سال

Ë Ëارائه منظم تراز مالی ساالنه به دستگاه های نظارتی
مظفر پیواک
شرکت تعاونی نمونه
صیادی پره شمال

استان /شهرستان:
گیالن  /رشت

دهستان /روستا:
زیبا کنار /زیبا کنار
سطح تحصیالت:
سیکل

Ë Ëفراهم کردن بیمه تأمین اجتماعی وحوادث برای کلیه صیادان شرکت تعاونی

Ë Ëهمکاری مسـتمر و مشـارکت فعال در اجرای پروژه ملی تکثیر طبیعی ماهیان دریای خزر با
سازمان شیالت ایران (رها سازی  500هزارقطعه بچه ماهی سفید دررودخانه های منطقه)

Ë Ëمشارکت و کمک به حفظ و بازسازی ذخایر با ارزش دریای خزر

Ë Ëهمکاری با اداره کل شیالت در تأمین مولدین ماهی سفید مورد نیاز مراکز تکثیر

Ë Ëتحویـل به موقـع ماهیـان صید شـده خاویـاری بـا مراقبت هـای الزم به صورت زنـده به مرکز
بازسازی ماهیان خاویاری

Ë Ëهمکاری الزم با کارشناسان درخصوص انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی

سن:

 51سال

حوزه شیالت و آبزیان
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëصید بیش از  410تن ماهی کیلکا

Ë Ëهمکاری و ارتباط نزدیک با کارشناسان شیالت
شرکت صیادی کیلکا وارش
عبدالحمید عمویی

شرکت تعاونی نمونه
خدمات صیادی
کیلکای شمال

استان /شهرستان:
مازندران  /بابلسر

دهستان /روستا:
مرکزی/بابلسر

سطح تحصیالت:
متوسطه
سن:

 57سال

138

حوزه شیالت و آبزیان

Ë Ëصید مسئوالنه و رعایت قوانین و مقررات صید و صیادی

Ë Ëشرکت وحضور فعال و مستمر در اجرای مانورهای آموزشی شیالت
Ë Ëاطفای حریق و مبارزه با آلودگی های نفتی

Ë Ëتعامل و همکاری مستمر با شیالت در فصل تخم ریزی ماهی کلیکا

Ë Ëعضو فعال غریق نجات بندر صیادی و گروه امداد و نجات استان مازندران
Ë Ëکمک در حفظ ذخایر سایر ماهیان دریای خزر نظیر فک دریایی و...
Ë Ëرعایت زمان صید و استفاده از وسایل و تجهیزات مجاز صید
Ë Ëمروج شیالت و همکاری در ارتقاء مهارت سایر صیادان
Ë Ëارائه آمار و اطالعات صید به صیدگاه

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëصید  860تن ماهی ساردین با قایق قدرت  55اسب بخار

Ë Ëحضور فعال در کلیه دوره های آموزشی ،ترویجی و امور اجتماعی
عبداله شادمان
صیاد نمونه ماهیان
پرساین ساردین

استان /شهرستان:
هرمزگان  /قشم

دهستان /روستا:
هرا  /صلخ

سطح تحصیالت:
دیپلم

Ë Ëعضو گروه حافظان ذخایر دریا

Ë Ëباالترین میزان صید پرساین دو قایقی ساردین ماهیان در کشور
Ë Ëرعایت ابزار صید استاندارد در روش صید ساردین
Ë Ëرعایت تقویم ممنوعیت صید ساردین

Ë Ëهمکاری در اقتصادی نمودن صید ساردین ماهیان
Ë Ëاشتغال برای  15نفر از افراد بومی منطقه
Ë Ëکمک به شناورهای آسیب دیده

Ë Ëارائه صحیح آمار صید به بندر صیدگاه و شیالت

سن:

 46سال

حوزه شیالت و آبزیان
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëصید  83تن ماهیان تجاری با شناور دارای قدرت  360اسب بخار

Ë Ëاخذ کارت ملوانی درجه یک و ناخدایی شناور صیادی طول کم تر از 24متر در آب های محدود
قندیل کنگانی
صیاد نمونه ماهیان
تجاری

استان /شهرستان:
بوشهر /دیر

دهستان /روستا:

مرکزی /بندرصیادی
دیر

سطح تحصیالت:
ابتدایی
سن:

 56سال

140

حوزه شیالت و آبزیان

Ë Ëرهاسازی گونه های کمیاب یا در معرض خطر نظیر الک پشت ،دولفین و ...
Ë Ëرهاسازی و آزادسازی گونه های تجاری زیر اندازه استاندارد
Ë Ëرعایت قوانین و مقررات صیادی در بندر و اسکله صیادی
Ë Ëدریانورد نمونه استان

Ë Ëهمیار ناجی در عملیات تجسس و امداد دریایی
Ë Ëارائه آمار و اطالعات دقیق صید به بندر صیادی
Ë Ëعدم تخلفات صیادی در بندر صیادی

Ë Ëداشتن مهارت کامل تور بافی و رفع مشکالت و عیوب تورهای صیادی

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëصید  240تن ماهیان تجاری با لنج دارای قدرت  430اسب بخار

Ë Ëرهاسازی گونه های کمیاب یا در معرض خطر نظیر الک پشت ،دولفین و ...
مهدی ربیعی
صیاد نمونه ماهیان
تجاری

استان /شهرستان:
هرمزگان  /بندرلنگه
دهستان /روستا:

بندر کنگ /بندر کنگ
سطح تحصیالت:
ابتدایی

Ë Ëرهاسازی و آزادسازی گونه های تجاری زیر اندازه استاندارد
Ë Ëرعایت قوانین و مقررات صیادی در بندر و اسکله صیادی
Ë Ëهمیار ناجی در عملیات تجسس و امداد دریایی
Ë Ëارائه آمار و اطالعات دقیق صید به بندر صیادی
Ë Ëعدم تخلفات صیادی در بندر صیادی

Ë Ëداشتن مهارت کامل تور بافی و رفع مشکالت تورهای صیادی

Ë Ëاستفاده از ابزار و ادوات مجاز صید و عدم صید در زمان ممنوعیت صید
Ë Ëماهیگیری مسئوالنه و کمک به بازسازی ذخایر دریای

سن:

 47سال

حوزه شیالت و آبزیان
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëصید  420تن ماهیان صنعتی با لنج دارای قدرت  675اسب بخار

Ë Ëرهاسازی گونه های کمیاب یا در معرض خطر نظیرالک پشت ،دولفین و ...
حسین افراز
صیاد نمونه ماهیان
صنعتی

استان /شهرستان:

سیستان و بلوچستان /
چابهار

دهستان /روستا:
کنارک/کنارک

سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 43سال
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Ë Ëرعایت قوانین و مقررات صیادی در بندر و اسکله صیادی
Ë Ëارائه آمار و اطالعات دقیق صید به بندر صیادی
Ë Ëعدم تخلفات صیادی در بندر صیادی

Ë Ëداشتن مهارت کامل تور بافی و رفع مشکالت تورهای صیادی

Ë Ëاستفاده از ابزار و ادوات مجاز صید و عدم صید در زمان ممنوعیت صید
Ë Ëماهیگیری مسئوالنه و کمک به بازسازی ذخایر دریا
Ë Ëدریانورد نمونه کشوری

Ë Ëاخذ کارت ناخدایی شناور های صیادی طول کم تر از 24متر در آب های نزدیک ساحل

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëصید  12تن میگو با شناور دارای قدرت  270اسب بخار

Ë Ëرهاسازی گونه های کمیاب یا در معرض خطر نظیر الک پشت ،دولفین و ...
رضا نظری
صیاد نمونه میگو

استان /شهرستان:
بوشهر /تنگستان

دهستان /روستا:

ساحلی /بندرعامری
سطح تحصیالت:
ابتدایی

Ë Ëرعایت ممنوعیت مکانی صید

Ë Ëرعایت قوانین و مقررات صیادی در بندر و اسکله صیادی
Ë Ëارائه آمار و اطالعات دقیق صید به بندر صیادی
Ë Ëعدم تخلفات صیادی در بندر صیادی

Ë Ëداشتن مهارت کامل تور بافی و رفع مشکالت تورهای صیادی
Ë Ëاستفاده از ابزار و ادوات مجاز صید

Ë Ëصید مسئوالنه و کمک به بازسازی ذخایر دریای

سن:

 56سال

حوزه شیالت و آبزیان
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتولیـد  278میلیـون قطعـه بچـه میگـو و تأمیـن بچـه میگـوی مـورد نیـاز مـزارع پـرورش
میگوی استان های هرمزگان و خوزستان

محمد مراد جمالی
واحد تکثیرکننده
نمونه میگو

استان /شهرستان:
هرمزگان  /قشم

دهستان /روستا:
سوزا  /سوزا

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 62سال

Ë Ëارتقاء میانگین تولید بچه میگو به ازای هر قطعه میگوی مولد مصرفی (تعداد  231433قطعه
در مقایسه با میانگین استانی ( 190305قطعه) و کشوری ( 148119قطعه)

Ë Ëبه کارگیری افراد بومی و اشتغال زایی و استفاده از کارشناسان فنی و بهداشتی مجرب
Ë Ëنوآوری و خالقیت در فرآیند تکثیر و تولید بچه میگو

Ë Ëاستفاده از غذاهای ویژه الروی میگو و همچنین غذای خاص مولدین

Ë Ëرعایت اصول بهداشت محیطی و امنیت زیستی در مراکز تحت مدیریت
Ë Ëتهیه و تأمین دستگاههای کنترل پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب

Ë Ëرعایت اصول و ضوابط فنی و بهداشتی در تمام مراحل تولید الرو میگو

Ë Ëپیش بینی و تأمین ژنراتور (مولد) برق در مراکز برای استفاده در مواقع اضطراری
Ë Ëدارا  بودن تجربیات و اطالعات کافی در خصوص فرآیند تولید بچه میگو

Ë Ëواردات میگو مولد وانامی عاری از بیماری های خاص از کشور امریکا به عنوان گله های ژنتیکی
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی در سال 1399
(حوزه آموزش و ترویج کشاورزی)
رئیس کمیته فنی آموزش و ترویج کشاورزی :مسعود پیروشعبانی

اعضای کمیته فنی
نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

محل خدمت

مهـدی ابراهیـم نـژاد کارشناســی ارشــد ترویــج و دفتـر سـاماندهی مراکـز جهـاد کشـاورزی و شـبکه
تر و یج
آمــوزش کشــاورزی
مغانلـو
سحر اقدسی

کارشناســی ارشــد توســعه دفتر توسـعه فعالیتهای کشـاورزی زنان روسـتایی
و عشایری
روســتایی

علی امرایی آستانی

کارشناسـی ارشـد برنامه ریزی
شهر ی

سیدمحمدتقی برقعی کارشناسی دامپروری

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی

پست سازمانی
معاون مدیرکل
کارشناس مسئول
مدیـر امورمالـی و توسـعه سـرمایه
انسـانی

دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج کارشناس مسئول

صدیقه بکوردی

کارشناسی تولیدات گیاهی

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

کارشناسی

مسعود پیروشعبانی

کارشناسـی ارشـد ترویـج و
آمـوزش کشـاورزی

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

رئیـس گـروه ممیـزی رهیافت هـا،
الگوهـا و روش هـای ترویجـی
حوزه آموزش و ترویج کشاورزی
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نام و نام خانوادگی
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 
محل خدمت

مدرک و رشته تحصیلی

پست سازمانی

لیالسادات باللی

کارشناسـی ارشـد جغرافیـا
(برنامـه ریـزی روسـتایی و سازمان امور عشایر
عشـا یر ی )

معــاون دفتــر امــور تعاونی هــا و
نظــام بهرهبــرداری

طاهره بنکدار

کارشناســی ارشــد ترویــج و دفتــر توســعه فعالیتهــای کشــاورزی زنــان
روســتایی و عشــایری
آمــوزش کشــاورزی

کارشناسی

فریبا تقیپور

کارشناسی مهندسی باغبانی

دفتــر توســعه فعالیتهــای کشــاورزی زنــان
روســتایی و عشــایری

لیال توکلی

کارشناســی ارشــد ترویــج و
آمــوزش کشــاورزی

دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج کارشناس مسئول

فریبا حبیبکاظمی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

کارشناس مسئول توسعه اجتماعی

کارشناس مسئول

رضا حسنی

کارشناسی هنر (طراحی)

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

کارشناس الگوها و روش های ترویجی

فرزانهسادات حسینی

کارشناسی ارشد کشاورزی

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

کارشناسی

رضا ذبیحی طاری

کارشناســی ارشــد ترویــج و
آمــوزش کشــاورزی

دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج معاون مدیرکل

حمید راستگو

کارشناســی ارشــد آمــوزش و
ترویــج کشــاورزی

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی

معاون اداره کل آموزش و ترویج

محمد
رحمانیکرچگانی

دکتری مدیریت منابع انسانی

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی

رئیس اداره کل آموزش و ترویج

حسین سعیدیان

حوزوی

سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

سعید صفری

کارشناســی ارشــد ترویــج و
آمــوزش کشــاورزی

دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج کارشناس مسئول

حوزه آموزش و ترویج کشاورزی

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 
نام و نام خانوادگی
حبیب ا...ضیائی

مدرک و رشته تحصیلی
کارشناســی ارشــد مدیریــت
آمــوزش

محل خدمت
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی

مالحــت عبدالهــی کارشناســی ارشــد مهندســی دفتــر توســعه فعالیتهــای کشــاورزی زنــان
روســتایی و عشــایری
منابع طبیعــی
گیال نــی
محمود عزیزپور

کارشناســی ارشــد ترویــج و
آمــوزش کشــاورزی

حسامالدین غالمی

دکتــری ترویــج و آمــوزش
کشــاورزی

افراســیاب فتحــی کارشناســی ارشــد ترویــج و
آمــوزش کشــاورزی
مهو یز ا نــی

پست سازمانی
کارشناس مسئول اداره کل آموزش و
ترویج
کارشناس کارآفرینی

دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج کارشناس مسئول
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

هیات علمی

دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج رئیس گروه

رشیده قاسمی

کارشناسی دامپروری

دفتــر توســعه فعالیتهــای کشــاورزی زنــان
روســتایی و عشــایری

رئیس اداره

رمضانعلی قباخلو

کارشناســی ترویــج و آمــوزش
کشــاورزی

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

کارشناس مسئول

مهری مداحی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دفتر زنان روستایی

زهره مهیاری تفنگچی کارشناسی جغرافی

دفتــر توســعه فعالیتهــای کشــاورزی زنــان
روســتایی و عشــایری

معاون دفتر
رئیس اداره

علی اکبر صابری

کارشناسی جغرافیا

دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج رئیس گروه

مریم یزدانی

کارشناســی ارشــد ترویــج و
آمــوزش کشــاورزی

دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج کارشناس

حوزه آموزش و ترویج کشاورزی
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

عنوان رشته ها
1

مودی نمونه زکات

8

شرکت نمونه خدمات مشاورهای ،فنی و مهندسی

2

زن نمونه مشاغل خانگی

9

مجری نمونه کانون یادگیری

3

تسهيلگر نمونه زن روستايي

10

مجری نمونه سایت های جامع الگویی تولیدی ترویجی

4

زن نمونه کارآفرین روستایی

11

مدیرعامل نمونه صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی

5

بیمه گذار نمونه

12

زن نمونه عشایری

6

مددکار نمونه ترویجی

7

مروج مسئول پهنه نمونه

13

مرکز جهاد کشاورزی نمونه

مهم ترین معیارها و شاخصهای انتخاب
 همکاری و ارتباط با مروجان و کارشناسان ترویج کشاورزی

 ارتباط مستمر با روستاییان و تشکلهای تخصصی بخش کشاورزی به منظور جلب مشارکت آنان در اجرای برنامههای ترویجی
 ارتباط مستمر با محققان برای انعکاس مسائل و مشکالت فنی

 حضور فعال در برنامه های آموزشی ضمن خدمت در راستای ارتقای دانش فنی
 ارائه خدمات مشاوره ای ،نظارتی و مشارکتی
 رعایت معیار و شاخصه های شغلی

 ارائه و برگزاری برنامه های اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری و برپایی مسابقات ،نمایشگاه و بازدیدهای فنی

148
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëارتباط مؤثر با جامعه محلی ،سازمان ها و ارگان های دولتی
Ë Ëایفای نقش مؤثر تسهیلگری در جامعه محلی
کبری اصغری
تسهیلگرنمونه زن
روستایی

استان /شهرستان:
آذربایجان غربی/
میاندواب

دهستان /روستا:

مرحمت آباد شمالی/
قره قوزلو

Ë Ëایجاد زمینه های تبادل تجربیات موفق در بین زنان روستایی

Ë Ëزمینه سازی برای پروژه های اشتغال زا و کسب و کارهای خانگی زنان روستایی
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی مهارتی کشاورزی

Ë Ëهمکاری در احیای دریاچه ارومیه و حفظ محیط زیست
Ë Ëتعامل و ارتباط با سایر تسهیلگران در سطح ملی
Ë Ëزمینه سازی برای ایجاد تشکل های مردم نهاد
Ë Ëارائه کالس های آموزش برای زنان روستایی

Ë Ëهمکاری در برگزاری نمایشگاه های تولیدات زنان روستایی

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 42سال

حوزه آموزش و ترویج کشاورزی
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمشـارکت فعـال و قوی در فعالیت هـای ترویجی (سـایت های الگویی -کانـون یادگیری-
طرح های تحقیقی ترویجی -بازدید ها -کالس ها و )...

محمد بیگ محمدی
مجری نمونه سایت های
جامع الگویی تولیدی
ترویجی

استان /شهرستان:
کرمانشاه /صحنه

دهستان /روستا:

هجر /سمنگان سفلی
سطح تحصیالت:
ابتدایی
سن:

 64سال

150

حوزه آموزش و ترویج کشاورزی

Ë Ëبکارگیـری توصیههـای تحقیقاتـی و کارشناسـی و اسـتفاده از تنـاوب زراعـی مناسـب،
کودسـبز و ...کـه منجـر بـه حاصلخیـزی خـاک زراعـی زمین مـورد نظر شـده و به درجه

یـک تبدیـل و بـه رکـورد باالی  ۹تـن در هکتار در گندم رسـیده اسـت.
Ë Ëکشـت محصـول ذرت به صـورت دو ردیـف و یک جـوی و گندم به صورت چهـار ردیف و
یک جوی

Ë Ëاستفاده از بذور اصالح شده و مقاوم جهت پیشگیری از آفات و بیماری ها
Ë Ëکشاورز پیشرو در اجرا و برگزاری فعالیت های ترویجی
Ë Ëشرکت فعال در دوره های ترویجی

Ë Ëتوجه و بکارگیری توصیه کارشناسان در امور کشاورزی و دامپروری

Ë Ëبرنامه ریـزی مسـتمر جهـت حضـور کشـاورزان (واحد هـای تابعـی) در مراحـل مختلـف
کاری جهت فراگیری و بکار بستن یافته ها در واحد های تابعی

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاستفاده از کشاورزان خبره و نمونه به عنوان مدرس در برنامه های آموزشی

Ë Ëدارای تجربـه و مهـارت چشـمگیر در فعالیت هـای حرفـهای بهویـژه در مراحـل مختلـف
منصور تنوره
مددکار نمونه ترویجی

استان /شهرستان:
زنجان /طارم

دهستان /روستا:
دستجرده  /دهنه

سطح تحصیالت:

تولید زیتون

Ë Ëقدرت تاثیرگذاری باال بر افکار و رفتار روستاییان

Ë Ëمشارکت فعال و تاثیرگذار در طراحی و اجرای برنامههای ترویجی
Ë Ëعضو فعال در انتخاب نمونههای کشاورزی استان

Ë Ëایجاد واحدهای تولیدی ،مزارع و باغ های نمایشی

Ë Ëشناسایی دقیق نیازهای آموزشی -ترویجی ،اعالم به مسئوالن ترویج و دریافت بازخورد
Ë Ëاجرای فنون تسهیلگری در راستای جلب مشارکت بهرهبرداران

دیپلم
سن:

 56سال

حوزه آموزش و ترویج کشاورزی
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëپرداخت زکات واجب

Ë Ëپرداخت زکات مستحب
قدمعلی ایروانی
مودی نمونه زکات

استان /شهرستان:
اصفهان /جرقویه

دهستان /روستا:
----

سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 60سال

152

حوزه آموزش و ترویج کشاورزی

Ë Ëاستفاده از نظرات کارشناسان و محققان کشاورزی در فعالیت های حرفه ای
Ë Ëپرداخت هزینه درمان نیازمندان

Ë Ëپرداخت هزینه تحصیلی نیازمندان
Ë Ëکمک به تأمین معیشت نیازمندان

Ë Ëکمک به خرید جهیزیه برای نیازمندان
Ë Ëکمک به خرید مسکن برای نیازمندان

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمشارکت و مساعدت در امور فنی و اجتماعی شرکت های تعاونی تولید روستایی و کشاورزی

Ë Ëداشتن روحیه نوپذیری و پذیرش الگوهای جدید
مجتبی خانی آبادی
مودی نمونه زکات

استان /شهرستان:
تهران /اسالمشهر

Ë Ëپیشرو در امور خیریه و عامالمنفعه (مشارکت در محرومیت زدایی ،عمران و آبادی منطقه)
Ë Ëداشتن حسن شهرت و جایگاه اجتماعی در منطقه و مورد اعتماد سایر روستاییان

Ë Ëهمکاری در تشویق وترغیب سایر مومنان و بهرهبرداران بخش کشاورزی نسبت به اهمیت
پرداخت زکات و اثرات آن در زندگی و کشاورزی

Ë Ëارتباط مؤثر با کشاورزی (مهندسان و مروجان جهاد کشاورزی و مسئوالن و عامالن زکات)

دهستان /روستا:

احمدآباد /احمدآباد
سطح تحصیالت:
دیپلم

سن:

 49سال

حوزه آموزش و ترویج کشاورزی
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتنوع در موارد تحت پوشش بیمه کشاورزی (پوشش فعالیت های متنوع)
Ë Ëسنوات بهره برداری ازخدمات بیمه کشاورزی (مشتری باسابقه و وفادار)
حسین طالبی
بیمه گذار نمونه

استان /شهرستان:
خراسان جنوبی/
نهبندان

دهستان /روستا:
شوسف /محمدآباد

سطح تحصیالت:
دبیرستان
سن:

 57سال

154

حوزه آموزش و ترویج کشاورزی

Ë Ëپرداخت به موقع حق بیمه (مشتری خوش حساب)
Ë Ëتعامل مؤثر با کلیه عوامل اجرایی بیمه کشاورزی

Ë Ëاعمال مدیریت ریسک مطلوب در واحدهای تولیدی
Ë Ëرعایت اصول به زراعی و الگوی کشت

Ë Ëرعایت اصول پرورشی و بهداشتی در واحد های تولیدی
Ë Ëتسهیلگر روستایی و مددکار ترویجی فعال

Ë Ëمجری کانون های یادگیری و عضویت در سایت های جامع الگویی

Ë Ëمشارکت فعال در برگزاری برنامه ها و دوره های آموزشی و ترویجی

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëشـرکت در جشـنوارهها و تلاش در جهـت بازاریابـی و بازاررسـانی محصـوالت تولیـدی
زنان عشایری.

زهرا صفری
زن نمونه عشایری

استان /شهرستان:

کهگیلویه و بویراحمد /
گچساران

دهستان /روستا:
امام زاده جعفر/

منطقه عشایری پاکوه
سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 30سال

Ë Ëدارای مهارت هـای الزم در فعالیت هـای عشـایری (گلیـم بافی -قالی بافـی -نازک دوزی
زنانه -تغذیه گوسفند و بز و. )...

Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی -ترویجی و مهارتی -فنی مورد نیاز زندگی روستایی و عشایری.
ی مستمر و قوی با سایر ادارات دولتی از جمله اداره عشایری و جهاد کشاورزی.
Ë Ëارتباط و همکار 
Ë Ëانتقال تجربیات و مهارت های فنی در حرف گوناگون روستایی و عشایری به دیگر زنان عشایری.
Ë Ëطراحی و اجرای فرش دستباف با اصول و مبانی فنی آن.
Ë Ëدارای پروانه کسب تولید فرش ،گبه و ...

Ë Ëتشـکیل صنـدوق خـرد زنـان به منظـور تقویت بنیـه تولید محصوالت عشـایری توسـط
زنان عشایر

Ë Ëحفـظ و نگهـداری منابع طبیعـی (کپـهکاری ،نهـال کاری ،خشـکه چینـی و  )...به ویـژه
مراتع و جلوگیری از تخریب آنها

Ë Ëآمـوزش و سـاماندهی زنـان عشـایری در امـر تولیـدات عشـایری و بازاریابـی بـه منظور
فروش آن.

حوزه آموزش و ترویج کشاورزی
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمقدار عملکرد سالیانه 11120تن
Ë Ëتعداد افراد شاغل1020نفر
محبوبه عبداله پور
زن نمونه کارآفرین
روستایی

استان /شهرستان:

جنوب کرمان /عنبرآباد
دهستان /روستا:
محمدآباد /اهلل آباد

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 34سال

Ë Ëبیش از   75درصد ارزش افزوده حاصل از ایده نوآورانه (تولید شیر خشک)

Ë Ëرعایت مسائل محیط زیستی :دفع اصولی و بازیافت زباله ،بسته بندی منطبق با محیط زیست،
حفظ چشم اندازهای طبیعی

Ë Ëموجب ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوار روستایی
Ë Ëدارابودن زنجیر ارزش از تولید تا بازار

Ë Ëتأمین حداقل  10درصد از مواد اولیه مورد نیاز توسط کارآفرین

Ë Ëبا بیش از  75درصد از ظرفیت کسب وکار خود به تولید می پردازد
Ë Ëدارا بودن نشان تجاری معتبر

Ë Ëبیش از  75درصد محصوالت تولیدی خود را در بازاهای ملی و منطقه ایی به فروش میرساند

Ë Ëاقدامـات الزم جهـت اصلاح مصـرف انـرژی :تعمیـرات دوره ای دسـتگاه ها ،اسـتفاده از
سیسـتم اتوماتیـک بـرای مصـرف آب و بـرق ،جمع آوری و پـردازش اطالعـات مربوط به
حامل های انرژی
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35

ویژگیهای برجسته حرفهای:

علیرضا خاقانی
شرکت نمونه خدمات
مشاورهای ،فنی و
مهندسی
(گیاه گستر دشت قزوین)

استان /شهرستان:
قزوین /قزوین

دهستان /روستا:

کلیه روستاهای استان
سطح تحصیالت:
دانشجوی دکتری
سن:

 44سال

Ë Ëبرگزاری بیش از  10همایش آموزشی با حضور کارشناسان کشورهای اروپایی برای بیش از  500نفر
کارشناس و  1000نفر کشاورز پیشرو استان و کشور
Ë Ëطراحـی و اجـرای پروژههـای احـداث گلخانه ،پروژه های آبیـاری قطـرهای و ...در اراضی بیش از
 50بهره بردار طرف قرارداد شرکت
Ë Ëبرگـزاری دوره هـای فنـی و حرفـه ای و برگزاری بیـش از  75مورد کالس آموزشـی و ترویجی با
هماهنگی مراکز جهاد کشاورزی در سراسر استان و برگزاری آنالین کالس های آموزشی از طریق
برنامه "اسکای روم"
Ë Ëتنهـا کلینیـک مرجـع اسـتان و انجـام آزمایش هـای نهالسـتانها (بیـش از  100مـورد) جهت
صدور تأییدیه لیبل توزیع نهال
Ë Ëمشـارکت و ایجـاد غرفـه در بیـش از  25نمایشـگاه تخصصـی کشـاورزی اسـتانهای قزویـن،
زنجان و آذربایجان شرقی در همایشها و کنفرانسهای ملی و بین المللی
Ë Ëثبـت اطالعـات کشـاورزی بیـش از  ۳۰هـزار کشـاورز و بهـره بـردار (سـطح زیـر کشـت ،نـوع
محصول ،منطقه کشـت و  )...و کارشناسـان مربوطه (از سراسـر کشـور) در سیسـتم شـرکت و
ارائه اطالعات هواشناسی  ۲۵روزه و توصیه های کشاورزی به آنها
Ë Ëنقش مؤثر در افزايش عملكرد  4500هکتار از اراضی واحدهای طرف قرارداد  6100نفر از بهرهبرداران
Ë Ëتوصیـه و ترویـج بکارگیـری كودهـاي زيسـتي /ارگانيك به میـزان  250تـن در  4000هکتار و
سموم ارگانيك به میزان  50تن در  1500هکتار از اراضی بهره برداران تحت پوشش
Ë Ëمیزبانـی بازدیـد وزیـر جهـاد کشـاورزی ،رئیـس مرکـز تحقیقـات سـودان ،رئیـس اسـتانداری
اسـتانهای مختلف ،رؤسـای سـازمان های جهاد کشـاورزی کشور ،رئیس سـازمان حفظ نباتات
کشور و رئیس انجمن برنج ایران در جهت ارائه توانمندی ها و فعالیت های متنوع شرکت
Ë Ëبرگـزاری بیـش از  20مـورد مزرعـه نمایشـی و روز مزرعـه جهت معرفـی بذور نمونه سـبزی و
صیفی بزرگ ترین کمپانیهای دنیا به بهرهبرداران استانهای مختلف
حوزه آموزش و ترویج کشاورزی
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:

مریم رحمتی
مدیرعامل نمونه
صندوق اعتبارات خرد
زنان روستایی

استان /شهرستان:
کرمانشاه  /هرسین

دهستان /روستا:

چم چمال  /حیدراباد
سطح تحصیالت:
دانشجوی دکتری
سن:

 34سال

158

حوزه آموزش و ترویج کشاورزی

Ë Ëدارا  بـودن تحصیالت دانشـگاهی مرتبط با مدیریت صندوق (دانشـجوی دکتـری مدیریت دولتی گرایش
منابع انسانی)
Ë Ëارتباط خوب و مؤثر با جهاد کشاورزی شهرستان
Ë Ëتوجه به توسعه فردی از طریق شرکت در  3دوره ی آموزشی تخصصی مرتبط با مدیریت صندوق
Ë Ëانجـام برنامه ریـزی و هماهنگی هـای الزم بـرای برگـزاری  8دوره آموزشـی تخصصـی مرتبـط بـا حوزه
کاری اعضای صندوق به تعداد  250نفر در طول سه سال فعالیت
Ë Ëگذرانـدن  3دوره تخصصـی ( LNSIEدوره هـای تخصصـی کار آفرینـی) و ارائـه تجربیات مکتسـبه به
اعضای صندوق
Ë Ëکسـب آموزش های الزم در زمینه تولید محصول سـالم ،ایجاد  3سـایت تولید محصول سـالم و گیاهان
دارویی جهت انتقال تجربیات به اعضاء
Ë Ëزمینـه سـازی ایجـاد اشـتغال گروهـی بـرای  8گـروه  4نفـره و  4مـورد اشـتغال فـردی بـرای اعضای
صندوق در طول سه سال فعالیت
Ë Ëتشـویق و ترغیـب اعضـا جهـت مشـارکت در پـس انداز بـرای افزایش سـرمایه صنـدوق (سـرمایه اولیه
صندوق  22000هزار ریال سرمایه فعلی  1122000هزار ریال) در طول سه سال فعالیت
Ë Ëدریافـت تسـهیالت قـرض الحسـنه بـه مبلـغ  350میلیـون ریـال جهـت اعضـای صندوق ازمؤسسـات
اعتباری در طول سه سال فعالیت
Ë Ëایجـاد  6مـورد پـروژه اشـتغال زا در راسـتای حفظ محیط زیسـت بـرای اعضای صندوق ها بـا همکاری
سایر ارگان ها در طول سه سال فعالیت
Ë Ëپرداخت  120مورد وام به اعضای صندوق جهت اجرای طرح های اشتغال زا در طول سه سال فعالیت
Ë Ëبرگـزاری  6مـورد بازدیـد خـارج و داخـل اسـتان جهت کسـب تجربه جهـت اعضای صنـدوق در طول
سه سال فعالیت
Ë Ëاحیـای مشـاغل بومـی منطقـه از قبیـل کشـت و تولیـد گیاهـان بومـی ،صنایـع دسـتی محلـی ماننـد
قالی بافی و گلیم بافی
Ë Ëپشـتیبانی از تولیـدات اعضـای صنـدوق اعتبارات خـرد از قبیل :کمک بـه تأمین نهاده های کشـاورزی،
بازاریابـی و فـروش تولیـدات اعضـای صنـدوق از طريـق شـبکه های مجـازی ،بازارهـای داخـل و خارج
از استان

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتحت پوشش قرار دادن تعداد کثیری از بهره برداران منطقه در قالب واحدهای تابعی
Ë Ëارائه مشاوره حرفهای به بهره برداران منطقه در زمینه های مختلف
شهرام شاهینفر
مجری نمونه
کانون یادگیری

استان /شهرستان:
قزوین /آبیک

دهستان /روستا:
زیاران  /زیاران

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 51سال

Ë Ëافزایـش میانگیـن عملکرد محصـول واحدهای تابعـی کانون یادگیری در مقایسـه با قبل
از اجرای آن به میزان  25درصد

Ë Ëکاهش حدوداً10درصدی مصرف آب نسبت به قبل از تشکیل کانون

Ë Ëترویـج اسـتفاده از کـود سـبز و کـود حیوانی کـه نتیجـه آن کاهش حـدود ًا  15درصدی
مصرف کود شیمیایی نسبت به قبل از تشکیل کانون یادگیری بوده است.

Ë Ëکشت نشائی کلزا و چغندر قند

Ë Ëگسترش استفاده از ارقام جدید و اصالح شده کلزا ،گندم و جو در واحدهای تابعی کانون
Ë Ëکمک به کاهش قابل توجه مصرف سموم شیمیایی درواحدهای تابعی کانون

Ë Ëکاهـش حـدود ًا  12درصـدی هزینههـای تولید بـا تردد کمتر تراکتور ،کشـت مسـتقیم،
کم خاک ورزی و استفاده کمتر از آب و کود و سم

حوزه آموزش و ترویج کشاورزی

159

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:

کاظم مسروری فر
مرکز جهاد
کشاورزی نمونه

استان /شهرستان:
یزد /اشکذر

دهستان /روستا:
رستاق

سطح تحصیالت:
کارشناسی ارشد
سن:

 44سال

160

حوزه آموزش و ترویج کشاورزی

Ë Ëانگیـزه و تلاش مضاعـف رئیس مرکز به رغم  23سـال سـابقه و عالقمندی بـه خدمت در مرکز
جهاد کشاورزی با وجود داشتن فرصت خدمت در سازمان جهاد کشاورزی استان.
Ë Ëتوجـه بـه عناصر اجتماعی سـامانه کشـاورزی و روش های ترویج مشـارکتی و اجـرای یک طرح
مدیریـت مشـارکتی آب بـا بهرهگیـری از مـدل ترویجـی ( )IPCMدر شـرف آباد بـا مشـارکت
حداکثـری جامعـه محلـی و احیـای سـرمایهگذاریهای انجـام شـده توسـط بخـش آب و خاک
در این منطقه و افزایش اعتماد جامعه محلی به برنامههای جهاد کشاورزی.
Ë Ëفعالیـت جامـع در زیربخشهـای گوناگـون بخـش کشـاورزی ماننـد ترویـج آبیـاری نویـن در
زراعـت ،اصلاح نـژاد دام سـبک و سـنگین ،ایجـاد واحدهـای پـرورش دام سـبک پرتولیـد،
پـرورش مـرغ بومـی ،کشـت دانههـای روغنـی ،باغـداری ،شـیالت ،باغچههای خانگی ،توسـعه
کشـت گلخانهای و گیاهان دارویی ،جذب مناسـب تسـهیالت توسـعه مکانیزاسـیون و افزایش
ضریـب مکانیزاسـیون ،بیمـه کشـاورزی ،توسـعه اشـتغال پایـدار در منطقـه با محوریـت بازار و
تالش جهت توسعه بازارچههای محلی
Ë Ëاجـرای طرح هـا و اقدامـات نوآورانـه در منطقـه ماننـد پـرورش االغ شـیری و ماهـی تیالپیـا،
سـاماندهی اطالعـات دام سـبک در راسـتای توزیـع عادالنـه نهادههـای دامـی یارانـهای و طرح
پایش سالمت اتباع خارجی شاغل در بخش کشاورزی برای  2000نفر.
Ë Ëتوجـه بـه کشـاورزی پایـدار از جملـه مدیریـت تلفیقـی عوامـل خسـارتزا و ردیابـی و
پایـش آنهـا؛ توجـه بـه تولیـد محصـوالت سـالم در کشـتهای فضـای بـاز و گلخانـه و اجـرای
چندین طرح تجمیعی ّآب.
Ë Ëاصالح الگوی کشت و ترویج کاشت محصوالت کم آببر (گل محمدی ،زعفران ،کنجد ،گلرنگ،
رزماری و )...؛
Ë Ëاجـرای موفـق و فراتـر از انتظـار سیاسـتهای ابالغـی همانند توسـعه کشـت دانههـای روغنی
در حـد ظرفیتهـای اقلیمـی منطقـه و پیشـرفت قابلتوجـه در زمینـه طـرح هویتگـذاری و
بیمه اجباری دام سبک و سنگین.
Ë Ëتوجـه بـه آموزش هـای مجازی بـرای بهرهبرداران( :ایجـاد گروههای مجازی  30نفـره در پهنهها
با توجه به تولید غالب منطقه؛ تهیه کلیپها و فایلهای صوتی آموزشی مورد تأیید محققین).

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëزمینهسازی تشکیل کانون های یادگیری در دو موضوع سیب درختی و ژن چند قلو زایی

Ë Ëمشـارکت فعـال در احـداث باغـات بـادام دیـم در اراضـی شـیب دار بـرای اولیـن بـار در

الناز شادمهر
مروج مسئول
پهنه نمونه

استان /شهرستان:
زنجان /سلطانیه

دهستان /روستا:
حومه

سطح تحصیالت:
کارشناسیارشد
سن:

 38سال

   سطح شهرستان.

Ë Ëتوسعه سطح زیر کشت گیاهان دارویی ،دانه های روغنی (کلزا و گلرنگ).
Ë Ëایجاد باغچه های خانگی ویژه زنان روستایی.

Ë Ëایجاد صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و توسعه اشتغال زنان روستایی.

Ë Ëمساعدت در اجرای طرح اصالح و نوسازی و طرح افزایش تولید در باغات میوه

Ë Ëهمکاری در توسعه ادوات نوین باغبانی و افزایش ضریب مکانیزاسیون در پهنه های تولیدی.

Ë Ëمشـارکت فعـال در سرشـاخه کاری درختـان میـوه (گـردو ،سـیب ،آلـو) در باغـات میوه

   درجـه یـک بـه منظـور تغییـر رقم جهـت تولیـد محصول مقـاوم به سـرما بـا عملکرد و
   کیفیتی مناسب).

Ë Ëهمـکاری در راه انـدازی و نصـب سـامانه های ضد تگرگ و ضد سـرما به روش مه پاشـی
   و چاهک های معکوس در باغات میوه درجه یک جهت مقابله با خسارت تگرگ و سرمازدگی.

Ë Ëاجـرای طـرح غنی سـازی اوقـات فراغت جوانان شهرسـتان سـلطانیه و کسـب رتبه ایده
   برتر در سـطح شهرسـتان در پنج سـال متوالی و انتخاب به عنوان فعال ترین کارشـناس
شهرستان در اجرای طرح فوق.

حوزه آموزش و ترویج کشاورزی
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتنوع بيش از  15محصول توليدي

Ë Ëميزان رشد سرمايه باالي  110درصد
فاطمه ابوالعالیی
زن نمونه
مشاغل خانگی

استان /شهرستان:

آذربایجان شرقی /مرند
دهستان /روستا:
زنوزق /زنوز

سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن:

 61سال

162

حوزه آموزش و ترویج کشاورزی

Ë Ëاقدامات علمي و نوآورانه در خصوص كاهش ضايعات
Ë Ëاستفاده از فن آوري هاي نوين

Ë Ëفعـال در کلیـه مراحـل کار شـامل :تولیـد و تأمین مـواد اولیـه ،دریافت مجوزهـای الزم،
فرآوری و بازار فروش

Ë Ëداشتن پروانه های الزم و مجوزهای بهداشتی و رعایت کامل اصول بهداشتی و GMP

Ë Ëپشتیبانی مناسب از مشاغل خانگی سایر زنان روستا

Ë Ëتوجـه بـه توسـعه فـردی از طریـق شـرکت در دوره هـای آموزشـی تخصصـی مرتبـط با
فعالیت خود

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëایجاد انگیزه ماندن در روستا برای روستاییان

Ë Ëتخصیص  30درصد سرمایه اولیه به عنوان آورده جهت سرمایهگذاری در کسب کار
طوفانه فرهور
زنکارآفرین روستایی

استان /شهرستان:
گیالن /صومعه سرا

دهستان /روستا:

ضیابر /کتمجانمعتمد
سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 55سال

Ë Ëتأمین حداقل10درصد مواد اولیه مورد نیاز
Ë Ëدارا بودن زنجیره ارزش از تولید تا بازار

Ë Ëبا بیش از  75درصد ظرفیت به تولید میپردازد

Ë Ëانعطـاف و سـازگاری بـرای تغییـر برنامههـا و انطبـاق بـازار با توجـه به چالـش و تنشهای
ایجاد شده در بازار

Ë Ëداشتن مزیتنسبی محصول ،خلوص بهتر بذر تولیدی نسبت به محصوالت مشابه رقبا
Ë Ëبیش از  75درصد از محصوالت تولیدی خود را به فروش میرسانند
Ë Ëتولید بذر گواهی شده

Ë Ëرعایت مسائلزیست محیطی :دفع اصولی زباله و بازیافت زباله ،استفاده حداقلی از مواد شیمیایی
در فرآیند تولید ،توجه به حفظ چشم انداز طبیعی ،توجه به حفاظت از آب و خاک

Ë Ëرعایت روش های اصالح مصرف انرژی

حوزه آموزش و ترویج کشاورزی
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معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی در سال 1399
(حوزه آب و خاک)
رئیس کمیته فنی آب و خاک :مسعود سیدی نیاسر

اعضای کمیته فنی
نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

صمد اهلل ابراهیمی پور کارشناسی ارشد آبیاری

محل خدمت
معاونت آب و خاک

معاون فنی مجری طرح توسعه سامانههای نوین آبیاری

فرهاد ملکی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

معاونت آب و خاک

رئیس گروه توسعه روش های نوین آبیاری

حسن صدیقی

کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

معاونت آب و خاک

کارشناس سامانههای نوین آبیای

الدن بینا

کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

معاونت آب و خاک

کارشناس مسئول نظارت

فاطمه اقدسی

رئیس گروه توسعه و بهبود منابع آب کشاورزی معاونت آب و خاک

کارشناسی ارشد ژئوماتیک ،مدلسازی و منابع آب

وحید مقدم

کارشناسی ماشین های کشاورزی

معاونت آب و خاک

کارشناس توسعه شبکههای آبیاری

رمضانعلی ابراهیم پور

کارشناس ارشد خاکشناسی

معاونت آب و خاک

کارشناس حفظ و حاصلخیزی خاک

محمد خازنی اسکویی

کارشناسی کامپیوتر

معاونت آب و خاک

کارشناس فرآوری داده

مهران مصاحبی

کارشناسی علوم سیاسی

معاونت آب و خاک

مدیر روابط عمومی معاونت آب و خاک

سید جمال پارسا محبی کارشناسی ارشد آبیاری
مسعود سیدی نیاسر
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حوزه آب و خاک

کارشناسی خاکشناسی

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی کارشناس مسئول
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی کارشناس مسئول آب و خاک و مکانیزاسیون
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
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 عنوان رشتهها
1

بهرهبردار نمونه سیستم آبیاری موضعی روسطحی

9

بهرهبردار نمونه نگهداری و بهرهبرداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

2

بهرهبردار نمونه سیستم آبیاری موضعی زیر سطحی

10

بهرهبـردار نمونـه نگهـداری و بهرهبـرداری از سـازه ها و تاسیسـات
آبیاری و زهکشـی

3

بهرهبردار نمونه سیستم آبیاری موضعی ()TAPE

11

بهرهبردار نمونه نگهداری و بهرهبرداری از طرح انتقال آب با لوله

4

بهرهبردار نمونه سیستم آبیاری بارانی کالسیک

12

بهرهبردار نمونه مشارکت در اجرای ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی

5

بهرهبردار نمونه سیستم آبیاری بارانی سنتر پیوت و لینیر

13

بهرهبردار نمونه مشـارکت در احداث و بهسـازی سـازه ها و تأسیسات
آبیاری و زهکشی

6

بهرهبردار نمونه سیستم آبیاری بارانی ویل موو و گان

7

بهرهبردار نمونه سیستم آبیاری کم فشار

14

بهرهبردار نمونه مشارکت در اجرای طرح انتقال آب با لوله

8

بهرهبردار نمونه نگهداری و بهرهبرداری از قنوات

15

بهرهبردار نمونه تجهیز ،نوسازی و یکپارچگی اراضی

مهم ترین معیارها و شاخصهای انتخاب
شاخص های مورد عمل این کمیته به صورت فهرست و در مجموع در تمامی رشته های مورد عمل زیر بخش آب و خاک به شرح زیر می باشد:
 متناسب بودن طرحهای ابیاری تحت فشار با شرایط آب و خاک و گیاه
 میزان پیشگام بودن بهره بردار در اجرای طرح های آبیاری تحت فشار
 مدیریت صحیح نگهداری و بهره برداری از سیستم های آبیاری تحت فشار و کم فشار
 افزایش کارایی مصرف آب به صورت منطقی پس از اجرای سیستم های آبیاری و نیز انجام فعالیت های بهینه سازی انتقال آب و
تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی
 کاهش برداشت از منابع آبی پس از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار
 شناخت دستگاه ها و سیستم های آبیاری تحت فشار و سرویس و نگهداری اصولی آن
حوزه آب و خاک
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 انجام مدیریت صحیح آبیاری در تمامی رشته های آب و خاک
 استفاده از تکنولوژی های نوین در کاربرد و مدیریت سیستم های آبیای
 رعایت مسائل زیست محیطی
 نو آوری و ابتکار در نگهداری و بهره برداری از سیستم های آبیاری و ابنیه انتقال آب
 میزان مشارکت بهره برداران در اجرای صحیح طرح های انتقال آب
 میزان پیشگام بودن و انجام فعالیت های اجتماعی و تسهیلگری در کلیه رشته های آب و خاک
 اقدامات مؤثر بهره برداری ،نگهداری و مرمت قنوات
 انجام اقدامات مؤثر و پایدار در حفظ شرایط حاصلخیزی خاک
 میزان فعالیت های اجتماعی شامل رهبری افکار  ،عضویت در شوراها ،تشکل ها و تعاونی ها و مدیریت این تشکل های غیر دولتی
 مشـارکت فعـال درفعالیت هـای ترویجـی مشـارکتی و تسـهیلگری از جملـه سـایت ها ،کانون هـا ،برنامه هـای روز مزرعـه و هفتـه
انتقال یافته های تحقیقاتی و سایر فعالیت های مؤثر ترویجی.

166
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35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتجهیز ،نوسازی اراضی به مساحت  113هکتار
Ë Ëیکپارچگی اراضی در  160قطعه
سید حسن
حسینی احمدی
بهرهبردار نمونه تجهیز،
نوسازی و یکپارچگی
اراضی

استان /شهرستان:
مازندران /بابل

دهستان /روستا:

 Ë Ëتسـهیلگر و مشـارکت فعـال در فعالیت هـای آموزشـی  -ترویجـی در زمینـه تجهیـز و
یکپارچه سازی اراضی

Ë Ëاجرای کانال درجه  4و  5به طول  8700متر در داخل مزارع

Ë Ëهمکاری مؤثر در تمامی مراحل فنی اجرای طرح از زمان نقشه برداری اولیه و امکان سنجی
تا پایان مراحل اجرایی با مجریان و دست اندرکاران و جامعه محلی

Ë Ëاستفاده از ارقام زراعی با میزان مصرف آب کمتر از قبل

احمد چاله پی

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 48سال

حوزه آب و خاک
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت صحیح سیستم آبیاری قطره ای  Tapeدر سطح  58هکتار

Ë Ëافزایش  70درصدی بهره وری فیزیکی مصرف آب پس از اجرای سیستم آبیاری
احمد عزیزی
بهرهبردار نمونه سیستم
آبیاری موضعی Tape

استان /شهرستان:
البرز -کرج

دهستان /روستا:
جاده قاسم آباد

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 66سال

168
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Ë Ëارتقاء راندمان کاربرد آب در مزرعه به  82درصد

Ë Ëمدیریت صحیح آبیاری و نگهداری اصولی سیستم آبیاری
Ë Ëکنترل مستمر فشار سیستم و نگهداشت آن در بازه مجاز

Ë Ëرعایت دقیق فاکتورهای مدیریت مزرعه نظیرکود آبیاری ،اصول به زراعی و ...

Ë Ëافزایش  35درصدی میانگین عملکرد محصول در هکتار پس از اجرای سیستم

Ë Ëرعایت فاکتورهای مدیریتی مزرعه و سیستم از جمله کود آبیاری )(Fertigation

35
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت صحیح سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی در  21هکتار باغ پسته

Ë Ëکاهش  60درصدی (در واحد سطح ) آب مصرفی باغ پس از اجرای سیستم
قربان سعادت
بهرهبردار نمونه
سیستم آبیاری موضعی
زیر سطحی

استان /شهرستان:
فارس -نی ریز

دهستان /روستا:
تاکستان

Ë Ëدستیابی به بهره وری فیزیکی آب به میزان  2/26کیلوگرم بر متر مکعب در محصول پسته
Ë Ëارتقای راندمان کاربرد آب در مزرعه به  96درصد
Ë Ëکاهش برداشت آب از حوضه آبی

Ë Ëرعایت اصول فنی نگهداری و بهره برداری از سیسـتم از جمله نگهداشـت فشـار سیسـتم
در بازه مجاز و کنترل مستمر آن

Ë Ëرعایت اصول آبیای با توجه به نیاز آبی و توصیه طراح
Ë Ëمشارکت فعال در برنامه های ترویجی

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 58سال

حوزه آب و خاک
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت اصولی مزرعه با استفاده از سیستم سنتر پیوت در سطح  210هکتار

Ë Ëبهبـود بهـره وری قابـل قبـول آب آبیاری پـس از اجرای سیسـتم از  0/74بـه  2کیلوگرم
نادر میر ابوالفتحی
بهره بردار نمونه
سیستم آبیاری بارانی
سنتر پیوت و لینیر

استان /شهرستان:
زنجان  /خدابنده

دهستان /روستا:
دو تپه سفلی

سطح تحصیالت:
دکتری
سن:

 50سال
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بر متر مکعب

Ë Ëمدیریـت علمـی مزرعـه و رعایـت فاکتورهـای فنی از جمله آبیـاری با توجه بـه نیاز آبی،
کاربرد بذور اصالح شده  ،یکپارچگی اراضی

Ë Ëکاهش برداشت از حوزه آبی به میزان  15درصد

Ë Ëاشراف کامل فنی به نگهداری  ،سرویس و بهره برداری از سیستم آبیاری
Ë Ëنگهداری و سرویس ماشین آبیاری مطابق چک لیست سازنده
Ë Ëهمکاری مؤثر ترویجی با بخش های مربوطه تا سطح استان

Ë Ëرعایت اصول تغذیه تلفیقی گیاه و کاربرد صحیح کود در سیستم ()Fertigation

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمشـارکت فعـال بـا سـایر بهـره بـرداران در نگهـداری و بهره بـرداری از قنـات در سـطح
 106هکتار

غالمرضا کریمی
بهرهبردار نمونه
نگهداری و بهرهبرداری
از قنوات

استان /شهرستان:
خراسان جنوبی -

Ë Ëداشتن تشکل بهره برداری رسمی از قنات

Ë Ëمشارکت مؤثر و فعال بهره برداران در مرمت و نگهداری از قنات

Ë Ëاستفاده از روشهای نوین و سازگار با محیط زیست در مرمت قنات
Ë Ëرعایت موارد ایمنی و حفاظتی در مرمت قنات

Ë Ëبازدیـد مسـتمر دوره ای از باالدسـت قنات به منظور بررسـی بسـته بـودن میله چاه های
قنات جهت جلوگیری از ورود احشام و آب ناشی از سیل به سیستم قنات.

بیرجند

دهستان /روستا:
سربیشه

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 45سال

حوزه آب و خاک
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمشـارکت فعـال بـا سـایر بهـره بـرداران در نگهـداری و بهره بـرداری از قنـات در سـطح
 800هکتار

محمد نبی پور
بهرهبردار نمونه
نگهداری و بهرهبرداری
از قنوات

استان /شهرستان:

خراسان رضوی /گناباد
دهستان /روستا:
قصبه

سطح تحصیالت:
دکتری
سن:

 55سال
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Ë Ëداشتن تشکل بهره برداری رسمی از قنات

Ë Ëمشارکت مؤثر و فعال بهره برداران در مرمت و نگهداری از قنات

Ë Ëاستفاده از روش های نوین و سازگار با محیط زیست در مرمت قنات
Ë Ëرعایت موارد ایمنی و حفاظتی در پروسه مرمت قنات

Ë Ëداشتن استخر چند منظوره بتنی و متناسب با آبدهی و نیز مصرف پایین دست قنات
Ë Ëترغیب خیرین در امر مشارکت در بازسازی قنات
Ë Ëثبت قنات در میراث فرهنگی و گردشگری

35
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëبهره برداری صحیح و نگهداری از سیستم آبیاری کالسیک
Ë Ëکاهش مصرف آب از طریق مدیریت آبیاری
عبد الرشید نارویی

Ë Ëسرویس و نگهداری منظم سیستم آبیاری

Ë Ëپایش ،مراقبت و نگهداری فشار سیستم در بازه مجاز

بهره بردار نمونه
سیستم آبیاری بارانی
کالسیک

Ë Ëانجام فاکتورهای تغذیه ای و کود آبیاری از طریق سیستم ()Fertigation

استان /شهرستان:

Ë Ëمشارکت فعال در برنامه های ترویجی

سیستان و بلوچستان /
دلگان

Ë Ëتصحیح الگوی کشت به محصوالت با مصرف آب کمتر

Ë Ëاجرای توصیه های فنی کارشناسان بخش آب و خاک و ترویج

دهستان /روستا:
علی آباد کچک

سطح تحصیالت:
زیر دیپلم
سن:

 34سال

حوزه آب و خاک
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëبهره برداری صحیح و نگهداری از سیستم آبیاری کم فشار در سطح  104هکتار
Ë Ëارتقای تا  90درصدی بهره وری آب در کشت های مختلف
حسین زارع
بهره بردار نمونه
سیستم آبیاری
کم فشار

استان /شهرستان:
اصفهان  /اصفهان

دهستان /روستا:
مارچی

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 46سال
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Ë Ëکاهش برداشت از حوزه آبی پس از اجرای سیستم به میزان  20درصد
Ë Ëافزایش میزان محصول با استفاده از پتانسیل مدیریتی سیستم
Ë Ëانجام فاکتورهای تغذیه ای و کود آبیاری از طریق سیستم

Ë Ëثبت و استفاده از داده های آبیاری و مدت زمان آن برای مدیریت صحیح کشت

Ë Ëمشارکت فعال در برنامه های ترویجی و ارتباط مؤثر و مستمر با کارشناسان بخش
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëانجام فعالیت های مؤثر مشارکتی و تسهیلگری برای پیشبرد اجرای صحیح و اصولی پروژه
Ë Ëاجرای شبکه آبیاری و زهکشی در سطح  1350هکتار
مهدی چوپانیان مقدم
بهراه بردار نمونه
مشارکت در اجرای
شبکه ساختمان آبیاری
و زهکشی

استان /شهرستان:

Ë Ëانجام فاکتورهای مدیریتی مزرعه از جمله رعایت اصول آبیاری و تغذیه گیاه
Ë Ëاصالح الگوی اقتصادی کشت پس از اجرای شبکه

Ë Ëارتباط مستمر و مؤثر ترویجی با کارشناسان بخش ترویج و آب و خاک
Ë Ëرعایت شرایط و موازین زیست محیطی

Ë Ëهماهنگی و همکاری با سایر بهره برداران در مدیریت صحیح تقسیم آب

خراسان رضوی /
فریمان

دهستان /روستا:
فریمان

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 54سال

حوزه آب و خاک
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëانجام فعالیت های مؤثر مشارکتی و تسهیلگری برای اجرای صحیح و اصولی پروژه
Ë Ëاجرای  140هکتار تجهیز با کانال آبیاری
علی علی خاصی
حبیب آبادی
بهره بردار نمونه
مشارکت در احداث
و بهسازی سازه ها و
تاسیسات آبیاری و
زهکشی

استان /شهرستان:
اصفهان  /برخوار

دهستان /روستا:
حبیب آباد

سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن:

 39سال

176
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Ë Ëمدیریت آب شور با هدایت الکتریکی  6000میکرو موس

Ë Ëانجام مدیریت مناسب آبیاری در شرایط نامتعارف شیمیایی آب و خاک

Ë Ëکاهـش  40درصـد میـزان آب مصرفی (در واحد سـطح) بـا رعایت فاکتورهـای مدیریت
آبیای و زراعی

Ë Ëافزایـش راندمـان انتقـال آبیاری و اسـتفاده از پتانسـیل آبی ایجاد شـده در بهبود کارایی
مصرف آب

Ë Ëتوجه به فاکتورهای زیست محیطی و توسعه پایدار
Ë Ëمشارکت فعال در برنامه های ترویجی

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëانجام فعالیت های مؤثر مشارکتی و تسهیلگری برای پروژه
Ë Ëاجرای  73هکتار انتقال آب با لوله
قدرت اهلل عمویی

Ë Ëهمکاری و ارتباط مستمر با پیمانکاران اجرای طرح
Ë Ëافزایش راندمان انتقال آبیاری

بهره بردار نمونه
مشارکت در اجرای
طرح انتقال آب با لوله

Ë Ëاستفاده از پتانسیل آبی ایجاد شده در بهبود کارایی مصرف آب

استان /شهرستان:

Ë Ëمشارکت فعال در برنامه های ترویجی

قزوین  /تاکستان

Ë Ëکاهش  20درصدی برداشت آب از حوضه

دهستان /روستا:
اسفرورین

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 77سال

حوزه آب و خاک
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت صحیح سیستم آبیاری قطره ای در سطح  51هکتار

Ë Ëافزایش بهره وری فیزیکی آب بیش از  100درصد پس از اجرای سیستم
اصغر مهر علیان
بهره بردار نمونه
سیستم آبیاری موضعی
روسطحی

استان /شهرستان:
قزوین  /تاکستان

دهستان /روستا:
تاکستان

سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 57سال

178

حوزه آب و خاک

Ë Ëافزایش قابل توجه راندمان کاربرد آب در مزرعه

Ë Ëکاهش مصرف آب به میزان  50درصد پس از اجرای سیستم
Ë Ëشناخت صحیح سیستم و نگهداری و سرویس اصولی آن

Ë Ëاستفاده از دستگاه فیلتراسیون اتوماتیک اسکرین خود شوینده
Ë Ëکاهش برداشت از حوضه آبی بعد از اجرای سیستم
Ë Ëمشارکت فعال در برنامه های ترویجی

Ë Ëارتباط مستمر با کارشناسان ترویج و آب و خاک

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëانجام فعالیت های مؤثر مشارکتی و تسهیلگری برای پروژه

Ë Ëنگهداری و بهره برداری مشارکتی از  120هکتار دارای شبکه
عزیز قدرت پور
بهره بردار نمونه
نگهداری و بهرهبرداری
ازشبکه آبیاری و
زهکشی

استان /شهرستان:

Ë Ëرعایت فاکتورهای مدیریت آبیاری از جمله دور صحیح آبیاری

Ë Ëکاهش برداشت از حوضه آبی به میزان  1500متر مکعب در هکتار
Ë Ëمشارکت فعال در برنامه های ترویجی

Ë Ëارتباط مستمر با کارشناسان ترویج و آب و خاک

Ë Ëانجام فعالیت های مدیریت مشارکتی آب در حوضه کاری

آذربایجان شرقی /
مراغه

دهستان /روستا:
سراجوی شرقی

سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن:

 59سال

حوزه آب و خاک
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëانجام فعالیت های مؤثر مشارکتی و تسهیلگری برای پروژه

Ë Ëنگهداری و بهره برداری مشـارکتی از  420هکتار مجهز به کانال آبیاری با دبی  150لیتر
محمود باقرزاده
بهره بردار نمونه
نگهداری و بهرهبرداری
از سازه ها و تاسیسات
آبیاری و زهکشی

استان /شهرستان:

آذربایجان شرقی  /بناب
دهستان /روستا:
زاوشت

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 61سال

180

حوزه آب و خاک

بر ثانیه

Ë Ëرعایت فاکتورهای مدیریت آبیاری از جمله دور صحیح آبیاری

Ë Ëکاهش برداشت از حوضه آبی به میزان  1500متر مکعب در هکتار
Ë Ëمشارکت فعال در برنامه های ترویجی

Ë Ëرعایـت مسـائل زیسـت محیطـی و کشـاورزی پایدار از جملـه کاربرد مواد آلی و زیسـتی
در تغذیه گیاه

Ë Ëبازدید مستمر از شبکه آبیاری و پاکسازی مسیرها به صورت مشارکتی

Ë Ëتشکیل جلسات مستمر آب بران و تقسیم اصولی بر مبنای حقابه و نیاز آبی

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëانجام فعالیت های مؤثر مشارکتی و تسهیلگری برای پروژه

Ë Ëنگهداری و بهره برداری مشارکتی از طرح انتقال آب با لوله
مجید محمدی
بهره بردار نمونه
نگهداری و بهرهبرداری
از طرح انتقال آب
با لوله

استان /شهرستان:
زنجان  /زنجان

دهستان /روستا:
بوغداکندی

Ë Ëپیگیری مستمر در حین اجرای طرح در تمام مراحل کاری
Ë Ëافزایش بهره وری آب از طریق افزایش راندمان انتقال آب
Ë Ëاستفاده از ارقام کم مصرف آب زراعی
 Ë Ëرعایت تناوب و آرایش صحیح کاشت

Ë Ëتوجه به اصول کشاورزی پایدار از جمله به کار گیری مواد آلی و زیستی در مدیریت زراعی
Ë Ëمشارکت فعال در برنامه های ترویجی

Ë Ëارتباط مستمر با کارشناسان ترویج و اجرا

سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 49سال

حوزه آب و خاک
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمدیریت صحیح سیستم آبیاری بارانی در سطح  102هکتار

Ë Ëافزایش قابل توجه عملکرد و نیز بهره وری آب پس از اجرای سیستم
اسفندیار سعادت
دامغانی
بهرهبردار نمونه سیستم
آبیاری بارانی
ویل موو و گان

استان /شهرستان:
همدان  /رزن

دهستان /روستا:
دولت آباد

سطح تحصیالت:
دکتری
سن:

 80سال

182

حوزه آب و خاک

Ë Ëسرویس و نگهداری صحیح و اصولی سیستم

Ë Ëاستفاده از پتانسیل ثقل اختالف ارتفاع موجود برای تأمین فشار سیستم
Ë Ëانجام فاکتور کود آبیاری در سیستم ()Fertigation

Ë Ëمدیریـت بهینـه کشـت بـر مبنـای آزمـون خـاک و آب و اسـتفاده مسـتمر از مشـاوره
کارشناسی افراد و بخش های صاحب نظر

Ë Ëانجام کود آبیاری در سیستم و کاربرد ترکیبات ریز مغذی و پتاس باال
Ë Ëشرکت در کالس های فنی و حرفه ای مرتبط با نگهداری از سیستم
Ë Ëارتباط مستمر با کارشناسان ترویج و آب و خاک
Ë Ëمشارکت فعال و مؤثر در برنامه های ترویجی

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی در سال 1399
(حوزه بازرگانی ،صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی)
رئیس کمیته فنی بازرگانی ،صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی :حمیدرضا گیلوری

اعضای کمیته فنی
نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

محل خدمت

پست سازمانی

مجید حسنی مقدم

دکتری اقتصاد کشاورزی

عضو هئیت علمی سـازمان تحقیقات،
معاونـت توسـعه صنایـع تبدیلی و کسـب و کارهای
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و معاون
کشاورزی
دفتر توسـعه بـازار و زنجیرهها

محسن رفعتی

دکتری اقتصاد کشاورزی

مؤسسـه پژوهشهای برنامه ریزی ،اقتصادکشاورزی
و توسعه روستایی

ندا مزید آبادی

رئیـس گـروه اقتصـاد  ،بازرگانـی و
کارشناســی ارشــد علــوم و معاونـت توسـعه صنایـع تبدیلی و کسـب و کارهای
اطالع رسـانی دفتـر صنایع تبدیلی
کشاورزی
صنایــع غذائــی
و غذائی

معاون مؤسسه

حوزه بازرگانی ،صنایع تبدیلی...
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35
نام و نام خانوادگی
صفت اهلل رحمانی

184

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 
مدرک و رشته تحصیلی
دکتری اقتصاد کشاورزی

محل خدمت

پست سازمانی

عضو هئیت علمی سازمان تحقیقات،
دفتـر امـور اقتصادی سـازمان تحقیقـات  ،آموزش و
آموزش و ترویج کشاورزی و رئیس
ترویج کشـاورزی
گروه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی

دکتــری مهندســی علــوم و
مهدی نیکخواه ممان
صنایــع غذائــی

مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

عضو هئیت علمی سـازمان تحقیقات،
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و رئیس
گروه تخصصی صنایـع تبدیلی غذائی

مجیدرضا خداوردیان

دکتـری ترویـج و آمـوزش
کشـا و ر ز ی

مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

رئیس گـروه مطالعات و نیازسـنجی
معاونـت علمـی و فناوری

علی اصغر پالوج

کارشناســی جنــگل داری و
اقتصــاد جنــگل

مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

رئیـس گـروه ترویج بهـرهوری منابع
پایـه تولیـد دفتـر ترویـج دانـش و
فنـاوری کشـاورزی

پرشاد عاشوری

کارشناسـی ارشد جنگلداری و
اقتصاد جنگل

مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

کارشــناس مســئول نظــارت و
ارزشــیابی

کامبیز اسالنی

کارشناسی الکترونیک

مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

کارشــناس مســئول پایــش
برنامههــای ترویجــی دفتــر ترویــج
دانــش و فنــاوری کشــاورزی

حمیدرضا گیلوری

کارشناسـی ترویـج و آمـوزش
کشـاورزی

مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

مســئول ترویــج منابعطبیعــی و
آبخیــزداری دفتــر ترویــج دانــش و
فنــاوری کشــاورزی

حوزه بازرگانی ،صنایع تبدیلی...

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

عنوان رشتهها
بخش بازرگانی :
1
2
3
4
5
6

بخش صنایع :

صادرکننده محصوالت شیالت و آبزیان
صادرکننده محصوالت زراعی و باغی (انواع میوه ،سبزی و صیفی ،محصوالت
جالیزی و گلخانه ای)
صادرکننده محصوالت دامی و لبنی
صادرکننده خشکبار (پسته ،بادام ،زعفران ،آجیل ،لوبیا ،نخود و )...
صادرکننده گل و گیاهان زینتی
صادرکننده محصوالت گیاهان دارویی و فراوردههای منابعطبیعی

1

صنایع تبدیلی و تکمیلی لبنی

2

صنایع تبدیلی و تکمیلی شیالتی

3
4

صنایع تبدیلی و تکمیلی زراعی
صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی

5

صنایع تبدیلی و تکمیلی دامی

مهمترین معیارها و شاخصهای انتخاب
بخش بازرگانی :

 شیوه تأمین محصوالت صادراتی
 ارزش افزوده ایجاد شده در فرآیند صادرات
 میزان حجمی صادرات
 ایجاد فرصت شغلی

بخش صنایع :

 شیوه تأمین مواد اولیه
 نوآوری ،ابتکارات ،استفاده از ماشین آالت بر اساس تولید
سالیانه و تنوع تولید
 تنوع محصوالت با ارائه پروانه ساخت
 ارزش افزوده مواد اولیه
 ثبت برند داخلی و خارجی ،گواهینامههای مختلف ملی و بین المللی

 دارا بودن گواهی های مختلف از قبیل …GMP ,GLP, GHP,

 میزان ارز آوری
ثبت برند داخلی و خارجی  ،گواهینامههای مختلف ملی و بین المللی
 استفاده از روش های بازاریابی علمی در شناخت بازار

 ایجاد فرصت شغلی
 اخذ ایزوها
 داشتن صادرات
 توجه به مصرف بهینه انرژی ،آب و استفاده از انرژی های نو
 حمایت مالی از فعالیت های پزوهشی دانشگاه ها
 فعال بودن بخش تحقیق و توسعه

حوزه بازرگانی ،صنایع تبدیلی...

185
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëکارآفرین و ایجاد اشتغال برای  60نفر

Ë Ëصادرات بیش از  30000تن محصول در سـال به  10کشـور اروپائی ،آسـیائی و آسـیای
سعید همرنگ
صادرکننده نمونه
محصوالت باغی و
زراعی غیر از خشکبار

استان /شهرستان:
زنجان /زنجان

دهستان /روستا:
-----

سطح تحصیالت:
کارشناسیارشد
سن:

 42سال

186

حوزه بازرگانی ،صنایع تبدیلی...

میانه و ...

Ë Ëکمک به ارز آوری کشور به میزان یک میلیون دالر و یک میلیون یورو در سال
Ë Ëمشارکت در اجرای کشاورزی قراردادی با تولیدکنندگان

Ë Ëافزایـش میانگیـن 35درصدی سـود حاصلـه از فروش محصـول در بازارهـای خارجی در
مقایسه با فروش آنها در بازارهای داخلی

Ë Ëدارا  بودن دفتر فروش در ترکیه و نمایندگی در بیش از 7کشور

Ë Ëتوسعه فعالیت های فراوری برای جلوگیری از خام فروشی محصوالت کشاورزی

Ë Ëدارا  بـودن گواهینامه هـا و ایزو هـای مختلـف ( ISO2200و  ISO9001و ،HACCP
حالل )halal

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëکارآفرین و ایجاد اشتغال برای  70نفر

Ë Ëبرخـورداری از ظرفیـت تولیـد بالـغ بـر  3000تن کنسـانتره میوه و  120تـن روغن خام
سید حمید حجتی
مدیر نمونه واحد
صنایع تبدیلی و
تکمیلی (باغی)

استان /شهرستان:
خراسان جنوبی /
فردوس

گیاهی در سال

Ë Ëارتقاء بیش از  60درصدی ارزش افزوده در فرایند تولید

Ë Ëاخذ گواهی های استاندارد و ایزو ()HACCP . ISO22000. ISO9001

Ë Ëصـادر نمـودن سـاالنه بیـش از  100تـن محصـوالت تبدیلی کشـاورزی به کشـورهای
ترکیه و روسیه

Ë Ëدارا  بودن  3مورد نشان تجاری بین المللی ()nutricia-saloomeh-agrooch

دهستان /روستا:
-----

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 35سال

حوزه بازرگانی ،صنایع تبدیلی...
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëکارآفرین و ایجاد اشتغال برای  80نفر

Ë Ëتولید انواع فرآورده های گوشتی بالغ بر  ۸۶۰۰تن در سال
محمود رمضانی
مدیر نمونه واحد
صنایع تبدیلی و
تکمیلی (دامی)

استان /شهرستان:
قم  /قم

دهستان /روستا:
-----

سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 46سال

188

حوزه بازرگانی ،صنایع تبدیلی...

Ë Ëنـوآوری و ابتـکارات و اسـتفاده از ماشـین آالت بـر اسـاس تولیـد سـالیانه و تنـوع تولیـد
بالغ بر  75درصد

Ë Ëتنوع محصول حدود  50محصول

Ë Ëارتقاء بیش از  65درصدی ارزش افزوده در فرایند تولید
Ë Ëارائه محصول جدید تولیدی در کشور در  2سال اخیر

Ë Ëدارا  بودن گواهی های GMP . GLP . GHP . GSP. HACCP

Ë Ëدارا  بودن  4مورد نشان تجاری بین المللی (پاتریس -پطروس -هام -سی سی)
Ë Ëاخذ  5مورد ایزو ()ISO 14001. 9001 .45001 .22000 . 10004

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëکارآفرین و ایجاد اشتغال برای  100نفر دائم و  200نفر فصلی
Ë Ëبرخورداری از ظرفیت تولید بالغ بر  13500تن در سال
محسن شریعتی
دستجردان
مدیر نمونه واحد
صنایع تبدیلی و
تکمیلی (زراعی)

استان /شهرستان:

خراسان رضوی  /مشهد
دهستان /روستا:
----

Ë Ëنـوآوری و ابتـکارات و اسـتفاده از ماشـین آالت بـر اسـاس تولیـد سـالیانه و تنـوع تولیـد
بالغ بر  75درصد

Ë Ëتنوع محصول بالغ بر  75نوع محصول

Ë Ëارتقاء بیش از  80درصدی ارزش افزوده در فرایند تولید
Ë Ëارائه محصول جدید تولیدی  5مورد در دو سال گذشته
Ë Ëاخذ گواهی HACCP

Ë Ëاخذ ایزو  18001و 22000

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 36سال

حوزه بازرگانی ،صنایع تبدیلی...
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëکارآفرین و ایجاد اشتغال برای  106نفر دائم و  25نفر فصلی
Ë Ëبرخورداری از ظرفیت تولید بالغ بر  14600تن در سال
محمدرضا شادمهر
مدیر نمونه واحد
صنایع تبدیلی و
تکمیلی (لبنی)

استان /شهرستان:

خراسان رضوی  /قوچان
دهستان /روستا:
-----

سطح تحصیالت:
کارشناسیارشد
سن:

 49سال
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Ë Ëشیوه تأمین مواد اولیه (شیر) بالغ بر  10درصد توسط واحد و مابقی از دامداران منطقه

Ë Ëنـوآوری و ابتـکارات و اسـتفاده از ماشـین آالت بـر اسـاس تولیـد سـالیانه و تنـوع تولیـد
بالغ بر  50درصد

Ë Ëتنوع محصول بالغ بر  20نوع محصول

Ë Ëتبدیل ضایعات به محصول جدید (تولید پنیرهای پروسس از ضایعات خط تولید)
Ë Ëارتقاء بیش از 60درصدی ارزش افزوده در فرایند تولید

Ë Ëارائه محصول جدید تولیدی در کشور (تولید انواع پنیر پیتزا بدون چربی افزوده)
Ë Ëدارا  بودن گواهی GMP . HACCP

Ë Ëاخذ  4مورد ایزو  18001و 22000

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 
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معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی در سال 1399
(حوزه تشکل های بخش کشاورزی و منابعطبیعی)
رئیس کمیته فنی تشکل های بخش کشاورزی و منابعطبیعی :جواد قاسمی

اعضای کمیته فنی
نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

پست سازمانی

محل خدمت

محمد احمدی فر

کارشناسی ارشد زراعت

معاونت زراعت  -گروه بذر

مرتضی ادیب

کارشناسی ارشد جغرافیا

سازمان مرکزی تعاونی روستایی

سیروان اردالن

کارشناسی ارشد زراعت

کارشناسی تولیدات کشاورزی

انجمن صنفی تولیدکنندگان بذر کشور
دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

دبیر انجمن

علیاکبر بخشی

کارشناسی دامپروری

سازمان مرکزی تعاونی روستایی

رئیس گروه شرکتهای سهامی زراعی

لیالسادات باللی
ملیحه بهنود

کارشناسی ارشد جغرافیا (برنامهریزی
روستایی و عشایری)

سازمان امور عشایری ایران

رئیس اداره امور تعاونیها

کارشناسی علوم گیاهی

سازمان مرکزی تعاونی روستایی

رئیس اداره زنان روستایی

ودود پرتوی

کارشناسی ارشد مدیریت

صادق توکلی

کارشناسی ارشد توسعه کشاورزی سازمان مرکزی تعاونی روستایی

کامبیز اسالنی

سازمان مرکزی تعاونی روستایی

رئیس گروه بذر

معاون دفتر سازماندهی صنوف و تشکلهای
مردم نهاد

کارشناس مسئول برنامههای ترویجی

کارشـناس مسئول دفتر توسعه ،آموزش و
ترویج تعاونیها
معاون دفتر توسعه ،آموزش و ترویج تعاونیها

حوزه تشکل های بخش کشاورزی...
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نام و نام خانوادگی
فرهاد جواهری

مدرک و رشته تحصیلی

محل خدمت

کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

پست سازمانی
کارشـناس مسـئول گـروه توانمندسـازی
بهرهبـرداران
مدیـرکل دفتـر توسـعه ،آمـوزش و ترویج
تعاونیهـا

بیژن جهان پناه

دکتری مدیریت آموزشی

سازمان مرکزی تعاونی روستایی

طیبه حسینی

دکتری ترویج کشاورزی

دفتـر آمـوزش ،ترویـج و مشـارکت مردمـی رئیـس گـروه ترویـج و انتقـال یافتههـای
سـازمان جنگلهـا ،مراتع و آبخیزداری کشـور تحقیقاتی

ناهید خان احمدی

کارشناسی ارشد روانشناسی

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

کارشناس گروه توانمندسازی بهرهبرداران

پروانه رجبیهامانه

کارشناسی ارشد اقتصاد جنگل

دفتـر آمـوزش ،ترویـج و مشـارکت مردمـی
سـازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشـور

گروه ترویج و انتقال یافتههای تحقیقاتی

ماشاءاهلل رضائی

دفتـر آمـوزش ،ترویـج و مشـارکت مردمـی
کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی
سـازمان جنگلهـا ،مراتع و آبخیزداری کشـور

ستار دهقان

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سازمان مرکزی تعاونی روستایی

رئیس گروه شرکتهای تعاونی تولید

کارشناس تعاونی
عضـو هیاتعلمـی و کارشـناس مسـئول
بـذر غالت

عباس زارعیان

دکتری زراعت

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

فیروزه سلیمانی امید
حسامالدین غالمی

کارشناســی ارشــد تحقیــق در
ارتباطــات اجتماعــی

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

کارشـناس مسـئول گـروه توانمندسـازی
بهرهبـرداران

جواد قاسمی

دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

عضــو هیــاتعلمــی و رئیــس گــروه
توانمندســازی بهرهبــرداران

دفتـر آمـوزش ،ترویـج و مشـارکت مردمـی
سـازمان جنگلهـا ،مراتع و آبخیزداری کشـور

علیاصغر قاسمی

دکتری آموزش کشاورزی

فرهاد گودرزی

دفتـر آمـوزش ،ترویـج و مشـارکت مردمـی
کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی
سـازمان جنگلهـا ،مراتع و آبخیزداری کشـور

مهین محبوبی

رویا ناوی ثانی
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کارشناسی مدیریت تعاون

کارشناس ارشد مشاوره

حوزه تشکل های بخش کشاورزی...

سازمان امور عشایری

سازمان مرکزی تعاونی روستایی

عضو هیاتعلمی

معاون گروه مشارکتهای مردمی
رئیس گروه مشارکتهای مردمی
رئیس اداره امور تعاونیها

رئیس گروه کشت و صنعتها

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

عنوان رشتهها:
1
2

شرکت کشت و صنعت نمونه
شركت سهامي زراعي نمونه

8
9

3

شرکت تعاونی تولید روستایی نمونه

10

4

شرکت تعاونی کشاورزی نمونه

11

5

شرکت تعاونی روستایی نمونه

12

شرکت نمونه تولید و فرآوری بذر گندم

6
7

شرکت تعاونی روستایی نمونه زنان

13
14

شرکت تعاونی نمونه عشایری
شرکت تعاونی نمونه منابعطبیعی و آبخیزداری

مهمترین معیارها و شاخصهای انتخاب:

 میزان توانمندی ،خودکفایی و خودگردانی
 مشـارکت اعضـا در تصمیمگیـری از طریـق جلسـات مجمع
عمومی
 اعمال مدیریت و رعایت اصل بهرهوری در استفاده از کلیه
عوامل و منابع تولید
 رعایت مفاد مندرج در اساسنامه تشکل مربوطه
 ارائه اطالعات و مشاورههای فنی به اعضا
 مشارکت در فعالیتهای آموزشی ترویجی
 رعایت دقیق استانداردها و دستورالعملها
 طراحی و اجرای طرحها و پروژههای توسعهای

اتحادیه نمونه شرکتهای تعاونی تولید روستایی
اتحادیه نمونه شرکتهای تعاونی کشاورزی
اتحاديه سراسري نمونه تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی
(در سال جاری انتخاب انجام نشد)
نظام صنفی نمونه کارهای کشاورزی

 فعالیتهای کارآفرینانه ،اشتغالزا و نوآورانه
 استفاده از مشاوران تخصصی و علمی
 جذب اعتبارات و تسهیالت بانکی
 بازاریابی محصوالت تولیدی
 کمیت و کیفیت محصوالت تولیدی
 توجه به زنجیره ارزش
 رعایـت جنبههـای پایـداری (اقتصـادی ،اجتماعـی و
محیطزیستی)
 مشارکت در فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی و فرانقش

حوزه تشکل های بخش کشاورزی...
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتنوع در تولید محصوالت کشاورزي و تکمیل زنجیرههاي تولید مرتبط با آنها
Ë Ëرعایت الگوي کشت مناسب در زراعت و باغبانی
شرکت کشت و صنعت جوین
(سیدمحمد حسینی)

شرکت کشت و صنعت
نمونه کشاورزی

استان /شهرستان:

خراسان رضوی  /جوین
دهستان /روستا:
-----

سطح تحصیالت:
کارشناسی ارشد
سن:

 60سال

Ë Ëدارا  بودن برند در محصوالت تولیدی (کشت و صنعت جوین)

Ë Ëبرخورداری از امکانات و زیرساختهایی الزم نظیر انبار ،واحد مکانیزاسیون ،گیاهپزشکی،
جایگاه سوخت ،دفع پساب و غیره

Ë Ëافزایـش عملکـرد قابل توجـه در محصوالت اسـتراتژیک همچون گندم ،جـو و چغندرقند
در مقایسه با میانگین منطقه

Ë Ëرعایـت اصـول پایـداری بـا اسـتفاده از روش هـاي غیرشـیمیایی در مدیریـت آفـات و
بیماری ها

Ë Ëبهره بـرداری بهینـه از منابـع آب از طریـق اجـرای سیسـتم های آبیـاری تحـت فشـار در
کلیه اراضی شرکت

Ë Ëتسطیح و یکپارچه سازي اراضی در سطوح باال و اجراي برنامه هاي اصالح خاك
Ë Ëفعالیت در زمینه صادرات محصوالتی چون بذر و اسید سیتریک
Ë Ëارتباط تنگاتنگ با واحدهای ترویج و تحقیقات کشاورزی

Ë Ëفعالیت در زمینه حفظ ،احیا ،توسعه و بهره برداري از جنگل ها و مراتع
194
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتنوع فعالیت های تولیدی در زیربخش های زراعی ،باغی و دامی

Ë Ëرعایـت الگـوي کشـت مناسـب و اصلاح آن در راسـتای بهـره وری بهینـه از منابـع آب
(توسعه زراعت زعفران در سطح  40هکتار)

شرکت سهامی زراعی
خضری
(محمدرضا رمضانی)

شركت سهامي
زراعي نمونه

استان /شهرستان:

خراسان جنوبی  /قائنات
دهستان /روستا:
----

Ë Ëدارا  بودن برند در محصوالت تولیدی (برندهای نیمبلوک و خضری در فرآوردههای لبنی)

Ë Ëبرخـورداری از واحـد تولیـد و فـرآوری بـذر غلات به عنـون اولین واحـد تولید بـذر غله
در استان خراسان جنوبی

Ë Ëبرخـورداري از واحـد گاوداري  800راسـی شـیري و تولیـد شـیر بیـش از  6000تـن در
سال و تولید حداقل  200تن گوشت قرمز

Ë Ëبرخـورداري از واحـد پـرورش  1000راسـی گوسـفند نـژاد بلوچـی بهعنـوان غنیتریـن
سایت تأمین قوچ و گوسفند اصیل در منطقه

سطح تحصیالت:

Ë Ëدارا  بـودن کارخانـه خـوراك دام به ظرفیت تولیـدي  1000تن خـوراك دام و تأمین نیاز

سن:

Ë Ëدارا  بـودن واحـد نهالسـتان میوه هـاي سردسـیري ازقبیـل گالبـی ،سـیب ،آلـو ،زردآلـو،

کارشناسی ارشد
 50سال

داخل و پشتیبانی منطقه
هلو ،به ،شلیل

Ë Ëبرخـورداري از کارخانـه فـرآوری شـیر بـا جـذب  15تـن شـیر خـام در روز و تولیـد
محصوالت لبنی

Ë Ëمشـارکت فعـال در اجـرای طرح هـای آموزشـی-ترویجی و تحقیقاتـی و ایجـاد نقـش
الگویی در بهره برداران منطقه

حوزه تشکل های بخش کشاورزی...
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëبرخورداری از تیم مدیریتی و کارشناسی با تجربه و ساختار اداری مناسب
Ë Ëرعایت و ترویج اصول پایداری در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی.
شرکت تعاونی تولید
روستایی فوشنجان
(احسان بلوچی)

شرکت تعاونی تولید
روستایی نمونه

استان /شهرستان:
خراسان رضوی /
نیشابور

دهستان /روستا:
فضل  /فوشنجان

سطح تحصیالت:
کارشناسی ارشد
سن:

 37سال
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Ë Ëارائه خدمات فنی ،تخصصی و مشاوره ای مناسب به اعضای شرکت.

Ë Ëتوسـعه سیسـتم های آبیاری تحت فشـار در اراضی تحت پوشش شـرکت و توانمندسازی
اعضا در جهت مدیریت بهینه منابع آب

Ë Ëبهینه سازی مصرف خوراک دام در راستای افزاش بهره وری دامداریهای عضو
Ë Ëبرگزاری دوره های آموزشی برای اعضا در زمینه های مختلف.

Ë Ëترویج احداث گلخانه های کوچک مقیاس در حوزه تعاونی در جهت توسعه اشتغال

Ë Ëمقاوم سـازی اقتصـاد پـرورش گوسـفند از طریـق اصلاح انعطاف پذیر سـامانه های بومی
منطقه مطابق با الگوهای پربازده نوین

Ë Ëاجرای برنامه های تجهیز و نوسازی اراضی و حاصلخیزی خاک

Ë Ëارتباط مستمر با واحدهای آموزشی ،ترویجی ،پژوهشی و دانشگاهی

Ë Ëمشارکت در فعاليتهاي اجتماعي ،فرهنگي در سطح روستاهای عضو

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاحیا و بازسازی باغات خرما و مرکبات واقع در منطقه قادرآباد

Ë Ëتسـطیح اراضـی به منظـور افزایـش سـطح زیرکشـت و اجرای بیـش از  600هکتار سیسـتم
شرکت تعاونی کشاورزی سوم
شعبان
(مقداد گلستان)

شرکت تعاونی
کشاورزی نمونه

استان /شهرستان:
کرمان  /بافت

دهستان /روستا:
قادرآباد

سطح تحصیالت:
کارشناسی ارشد
سن:

 37سال

آبیاری تحت فشار و ایجاد  4استخر سرپوشیده ذخیره آب

Ë Ëتولیدکننـده برتـر بـذر گنـدم در اسـتان با رعایـت اسـتاندارهای الزم و ایجاد واحـد بوجاری
بذر گندم به ظرفیت  1000تن

Ë Ëبرخـورداری از امکانـات و زیرسـاخت های مناسـب از قبیـل :انبـار ،سـردخانه ،کارخانـه ذرت
خشک کنی ،ماشینآالت و ادوات کشاورزی ،فروشگاه نهاده ها و غیره

Ë Ëارائـه مشـاورهها و توصیههـای فنـی در زمینههـای مختلـف از قبیـل امـور زراعـی و باغـی،
تلقیح مصنوعی و اصالح نژاد دام ،مدیریت آفات و بیماری ها و غیره به اعضا

Ë Ëمشارکت در فعالیت های ترویجی از قبیل سایت های جامع الگوی ،کانون های یادگیری و
طرح های تحقیقی ترویجی

Ë Ëتأمین و توزیع نهادههای کشاورزی مورد نیاز اعضا

حوزه تشکل های بخش کشاورزی...
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمشـارکت در فعالیت هـای جدیـد از قبیـل راه انـدازی واحـد تولیـد قـارچ خوراکـی و
راه اندازی واحد تولید کود ورمی کمپوست

شرکت تعاونی روستایی اتفاق
(داود کبودانی)

Ë Ëرعایت قوانین و مقررات و دستورالعملهای جاری ابالغی سازمان تعاون روستایی
Ë Ëتأمین و توزیع نهادههای مورد نیاز اعضا

شرکت تعاونی
روستایی نمونه

Ë Ëاجـرای طـرح منطقـه ای  IPMتولیـد محصـوالت سـالم و انجـام فعالیت هـای ترویجی و

استان /شهرستان:

Ë Ëانجـام توصیه هـای مربـوط بـه تغییـر الگـوی کشـت و تولیـد گیاهـان دارویـی از طریق

تهران  /پیشوا

دهستان /روستا:
طارند باال

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 46سال

آموزشی آن با همکاری کارشناسان و مروجان پهنه

دستورالعمل های فنی مراکز جهاد کشاورزی

Ë Ëتطبیق فعالیت های تولیدی و خدماتی اعضای تعاونی براساس استانداردهای فنی

Ë Ëرعایـت اصـول حفظ محیط زیسـت و کاهـش به کارگیری سـموم در تولیدات کشـاورزی
در واحدهای تولیدی

Ë Ëاشـتغال زایی و کارآفرینی (مسـتقیم و غیرمسـتقیم) برای کارشناسـان کشـاورزی تحت
پوشش نظام مهندسی از طریق اجرای طرح های کشاورزی و کلینیک گیاهپزشکی
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëکارآفرینـی و اشـتغال زایی بـرای زنـان عضـو تعاونـی به منظـور ارتقـای تـوان اقتصـادی و
بازرگانی خانوار روستایی و کسب درآمد بهویژه در حوزه گیاهان دارویی و احیاء صنایع بومی

Ë Ëایجـاد کارگاههـای برک بافـی و قالیبافـی بـرای زنـان روسـتایی منطقـه بـه منظـور حفظ و

شرکت تعاونی روستایی زنان
الزهراء مود
(مریم همت پور)

صیانت از تولیدات فرهنگی ،بومی و محلی

شرکت تعاونی روستایی
نمونه زنان

سـنتی ،فرهنگـی زنـان و رونمایـی و ثبـت «سـربند کرکـی» بـرای اولیـن بـار در مرکز ملی

استان /شهرستان:
خراسان جنوبی /
سربیشه

دهستان /روستا:
مود

سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن:

 55سال

Ë Ëتأسـیس و بازگشـایی اولیـن «خانـه بـرک ایران» در شـهر مـود بهمنظـور معرفـی تولیدات
میراث فرهنگی کشور

Ë Ëهمـکاری بـا سـازمان میـراث فرهنگـی به منظور فـروش محصـوالت تولیدی زنان روسـتایی
عضو تعاونی به ویژه برک ،قالی ،گلیم ،دستمال ،حولههای سنتی و سایر منسوجات تولیدی

Ë Ëخریـد مسـتقیم تولیـدات مربـوط بـه مشـاغل خانگـی و دست سـازههای غذایـی و بافندگی
اعضای تعاونی و عرضه به بازارهای فروش

Ë Ëبرگـزاری کالس هـای آموزشـی و ترویجـی بـا همـکاری مروجـان جهـاد کشـاورزی ،تولیـد
محصوالت سـالم ،گیاهان دارویی ،کشـت زعفران و مشـاغل خانگی (شـیرینی پزی ،قنادی)،
حبوبات و ...

Ë Ëمشـارکت در فعالیتهـای اجتماعـی -فرهنگـی مختلـف ماننـد طـرح غربالگـری کرونـا و
بیماریهـای فراگیـر ،توزیـع ماسـک و مـواد ضدعفونـی و همـکاری با مرکز نیکـوکاری برای
کمک به نیازمندان

Ë Ëحضور فعال در نمایشگاه های مختلف در داخل و خارج از استان
حوزه تشکل های بخش کشاورزی...
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاسـتقرار واحـد تولیـد و فـرآوری بـذر؛ از جملـه تهیه  3900بـذر گندم دیـم و توزیع آن
بین کشاورزان منطقه

اتحادیه شرکتهای تعاونی
تولید روستایی استان همدان
(محمد سعید خاکسار)

اتحادیه نمونه
شرکتهای تعاونی
تولید روستایی

استان /شهرستان:
همدان  /همدان

دهستان /روستا:
----

سطح تحصیالت:
کارشناسی ارشد
سن:

 31سال

Ë Ëایجـاد اولیـن و تنهـا زنجیره تولید نهال گردوی گواهی شـده با ظرفیـت یکصد هزار اصله
نهال گواهی شـده ،دو میلیون پیوندک و یکصد و پنجاه هزار پایه گردو و زیرسـاخت های

مربوطـه از جملـه ،شـش هکتـار بـاغ مـادری ،احـداث خزانـه نهـال گـردو بـه مسـاحت
دو هکتار و احداث گلخانه به مساحت سه هکتار
Ë Ëتولید انواع سموم و کودهای شیمیایی ،آلی و ارگانیک با  50نفر اشتغال مستقیم

Ë Ëهمـکاری بـا مدیریـت هماهنگـی ترویج اسـتان ،حفـظ نباتات و نظـام بهرهبـرداری برای
بکارگیـری یکصـد نفـر نیـروی بسـیجی در سـطح تعاونیهـای تولیـد اسـتان بهمنظـور
مبارزه با سن غالت
Ë Ëاخـذ مجـوز تولیـد بـذر حبوبـات و اولیـن تولید کننـده انحصـاری بـذر نخود رقم سـعید
در سطح استان

Ë Ëاجـرای طـرح معاینـه کمباینهـای برداشـت غلات و کلـزا در سـطح اسـتان همـدان با
همکاری اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان

Ë Ëتوجه به آموزش و ترویج و ارائه آموزش ها و مشاورههای تخصصی به اعضا و شبکه
200
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتأمین و توزیع نهادههای دامی در بین اعضاء

Ë Ëتولید روزانه بیش از  50تن خوراک دام مورد نیاز اعضاء
اتحادیه شرکت های تعاونی
کشاورزی دامداران استان
چهارمحال و بختیاری
(بهرام دهقاني سامانی)

اتحادیه نمونه
شرکت های تعاونی
کشاورزی

استان /شهرستان:

چهارمحال و بختیاری /
شهرکرد

دهستان /روستا:
----

Ë Ëجمـعآوری و خریـد شـیر تولیـدی اعضاء و فروش سـاالنه  18هزارتن شـیر بـه کارخانههای
طـرف قـرارداد و ایفـای نقـش مؤثردر رقابتی کـردن بازار خرید این محصـول و تعیین قیمت
آن در استان
Ë Ëتلاش در جهـت تکمیـل زنجیـره تولیـد شـیر و تولیـد انـواع فرآوردههـای شـیر ماننـد
شیرپاستوریزه ،ماست و دوغ ،ماست و کشک پاستوریزه با نمانام نیکپسند

Ë Ëعضویت مؤثر در کارگروههای تخصصی مرتبط
Ë Ëتوجه به آموزش اعضا و فعالیت های ترویجی

Ë Ëراه اندازی  4سیلوی کام ً
ال مکانیزه با ظرفیت هر سیلو  250تن

سطح تحصیالت:
کارشناسی
سن:

 47سال

حوزه تشکل های بخش کشاورزی...
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاحـداث ایسـتگاه تکثیـر ملکه زنبورعسـل در شهرسـتان کازرون به منظور افزایـش بهره وری
صنعت زنبورداری استان

اتحادیه شرکتهای تعاونی
کشاورزی زنبورداران استان
فارس
(سید محمد رضوی)

اتحادیه نمونه
شرکت های تعاونی
کشاورزی

استان /شهرستان:
فارس  /شیراز

دهستان /روستا:
----

سطح تحصیالت:
کارشناسی ارشد
سن:

 39سال

202
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Ë Ëخـروج صنعـت زنبـورداری از حالـت تـک محصولی (عسـل) به چنـد محصولـی (ژل رویال،
گرده گل ،بره موم ،زهر زنبورعسل) به منظور افزایش سطح درآمد زنبورداران

Ë Ëراه انـدازی فروشـگاه های عرضه محصوالت و تجهیزات زنبوداری توسـط اتحادیـه و بازاریابی،
فروش و بسته بندی عسل و سایر فرآورده های زنبورداری

Ë Ëبرگـزاری کارگاه هـای آموزشـی بـا هـدف ارتقا سـطح علمـی زنبـورداران با دعوت از اسـاتید
مجرب داخلی و خارجی

Ë Ëارائـه مشـاوره و اطالع رسـانی بـه زنبـورداران در خصـوص اسـتفاده صحیـح و به موقـع از

سـموم جهـت مبـازره بـا بیماری هـا و آفـات بهخصـوص کنـه زنبورعسـل از طریـق پیامک،
بروشور و حضور کارشناسان در زنبورستان ها

Ë Ëاستفاده بهینه از نیروی انسانی در اداره امور اتحادیه

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëجمـع آوری مـدارک حقابه داران ،سـهام آبداران جهت صـدور پروانه مصرف معقـول آب ،بالغ
بر یازده هزار مورد

نظام صنفی کارهای کشاورزی
شهرستان اصفهان
(رحمتاله نوروزی)

نظام صنفی نمونه
کارهای کشاورزی

استان /شهرستان:
اصفهان  /اصفهان

دهستان /روستا:
----

سطح تحصیالت:
کارشناسی
سن:

 59سال

Ë Ëتحـت پوشـش قـرار گرفتـن  409نفـر از کارفرمایـان بخش کشـاورزی جهـت بهره مندی از
معافیت کارفرمایان کارگاههای کشاورزی جهت بیمه تأمین اجتماعی

Ë Ëهمـکاری بـا کارگـروه بنـد خ ماده  33قانون برنامه ششـم توسـعه جهت انتفاع کشـاورزان از
استمهال تسهیالت ارائه شده به آنها

Ë Ëهمکاری با جهاد کشـاورزی و معاونت غذا و دارو جهت تأسـیس کارگاههای صنايع تبدیلی و
تکمیلی بخش مواد غذایی

Ë Ëساماندهی رودخانه زاینده رود از بند آبشار تا تاالب بینالمللی گاوخونی به طول  120کیلومتر
با مشارکت کشاورزان حقابه دار شهرستان و تعاونی های تولید

Ë Ëهمـکاری بـا جهـاد کشـاورزی شهرسـتان در خصـوص ثبـت آمـار و اطالعـات مربـوط بـه
دریچه های کانال های آبرسانی و آببرآن دریچه ها

Ë Ëهمـکاری با مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان جهـت صدور دفترچه مالکین ماشـین های
خودگردان بخش کشـاورزی و همچنین صدور کارت شناسـایی رانندگان حرفه ای تراکتور و
معاینه فنی کمباین ها

Ë Ëتشـکیل هياتهـای بـدوی و تجدیدنظر رسـیدگی بـه تخلفات صنفـی اعضای نظـام صنفي
کشاورزی شهرستان اصفهان برای اولین بار در کشور

Ë Ëهمکاری با شرکت منابع آب اصفهان جهت پاسخ دهی به استعالم های اراضی تحت الشرب
حوزه تشکل های بخش کشاورزی...
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتولید بذر گندم با کیفیت و استاندار باال

Ë Ëدارا  بودن خط کامل بوجاری و فرآوری بذر گندم
شرکت خوشه سهند مراغه
(رضا رضایی)

کارشناسی تخصصی و مجرب

شرکت نمونه تولید و
فرآوری بذر گندم

Ë Ëدارا  بودن امتیاز تولید و تکثیر انحصاری رقم

استان /شهرستان:

Ë Ëدارا  بودن امکانات ،ماشین آالت و تجهیزات مناسب و به روز

آذربایجان شرقی /
مراغه

دهستان /روستا:
----

سطح تحصیالت:
کارشناسی ارشد
سن:

 53سال

204

Ë Ëدارا  بـودن متخصصـان ،کارشناسـان و دانـش فنـی بـاال و اسـتفاده از تیـم مدیریتـی و

حوزه تشکل های بخش کشاورزی...

Ë Ëبرخورداری از رتبه بندی مناسب

Ë Ëدارا  بودن مجوز تولید و فرآوری بذر از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

Ë Ëهمـکاری و تعامـل مسـتمر بـا بخش هـای ترویـج و تحقیقات کشـاورزی و مشـارکت در
اجرای برنامه های ترویجی و آموزشی

Ë Ëعضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان بذر اصالح شده کشور

Ë Ëرضایت مطلوب دست اندرکاران تولید بذر در استان و کشور از عملکرد شرکت

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتأسیس و راه اندازی کارخانه تولید کنسانتره دامی برای عشایر شهرستان

Ë Ëبهبـود زنجیـره تولیـد گوشـت قرمـز بـه صـورت مـدت دار و افزایـش  65درصـدی سـرمایه
شرکت تعاونی عشایری و
کشاورزی شهرستان بردسیر
(حمید ولی شاهی)

شرکت تعاونی نمونه
عشایری

استان /شهرستان:
کرمان  /بردسیر

دهستان /روستا:
----

سطح تحصیالت:
کارشناسی
سن:

 48سال

عشایر عضو تعاونی

Ë Ëاجرای طرح های دامداری با مشارکت بانک کارآفرینی و کمیته امداد امام خمینی (ره)

Ë Ëدریافـت موافقتنامـه اصولـی دامـداری داشـتی بـا تراکـم  1000رأس و اخـذ مجوز رسـمی
انشعاب حفر چاه و برق در منطقه بهرامجرد شهرستان بردسیر

Ë Ëتأمیـن و توزیـع  1000سـیلندر گاز بـه منظور کاهش سـوخت چوبی و حفظ محیط زیسـت
در بین عشایر تحت پوشش

Ë Ëمشاوره و ترویج اصالح نژاد و تلقیح مصنوعی دام عشایر

Ë Ëمشـارکت در اجرای جشـنواره "گل محمدی" و "سـیب گالب" در سـطح ملی و اسـتانی و
عرضه محصوالت صنایع دستی و محلی عشایر تحت پوشش تعاونی

Ë Ëهمکاری و همیاری در اجرای کالس های آموزشی و ترویجی برای عشایر تحت پوشش تعاونی

حوزه تشکل های بخش کشاورزی...
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëشرکت در دوره های آموزشی ،ترویجی و اخذ گواهینامه های آموزشی مربوطه

Ë Ëاجـرای مشـارکتی پروژه هـای منابع طبیعـی و آبخیـزداری در قالـب آییننامـه اجرایـی
شرکت تعاونی توسعه روستایی
سیجان کوثر
(مجید عسگری سیجانی)

شرکت تعاونی
نمونه منابعطبیعی و
آبخیزداری

استان /شهرستان:
البرز  /کرج

دهستان /روستا:
آدران  /سیجان

سطح تحصیالت:
زیردیپلم
سن:

 67سال
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بند ب ماده 29

Ë Ëاجرای پروژه های بیولوژیک در قالب کپه کاری ،بذرکاری و قرق در سطح  250هکتار
Ë Ëاحداث سازه های سیل بند ( 1650مترمکعب)

Ë Ëهمـکاری مؤثـر و مفید بـا کارشناسـان اداره کل و منابع طبیعی شهرسـتان و به کارگیری
توصیه های فنی

Ë Ëایجاد اشتغال با هدف کاهش وابستگی معیشتی به منابع طبیعی و جلوگیری از مهاجرت
Ë Ëتشویق و ترغیب بهره برداران به حفاظت و حراست از منابع طبیعی

Ë Ëترویـج فرهنـگ منابع طبیعـی و حضور فعـال در تمـام برنامه های مرتبـط از جمله هفته
منابع طبیعی و جشنواره ها و نمایشگاه های ترویجی

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتأسـیس و راه انـدازی میـدان خریـد دام بـه مقیاس  7هکتـار و یک واحد دامپـروری دام
سبک برای عرضه و پروار دام عشایر شهرستان

شرکت تعاونی کشاورزی
عشایری ذخایر انقالب نیشابور
(جمشید عمارلو)

شرکت تعاونی نمونه
عشایری

استان /شهرستان:

خراسان رضوی /نیشابور
دهستان /روستا:
-----

سطح تحصیالت:
کارشناسی
سن:

 45سال

Ë Ëبهره گیـری از نیـروی انسـانی بـا تحصیلات دانشـگاهی بـه منظـور تبعیـت از ابالغیـه
سازمان و اصالح ساختار مدیریتی

Ë Ëکارگـزار بیمـه دام و تأمین اجتماعی عشـایر شهرسـتان و تأمین  20تانکر آبرسـانی برای
توزیع آب شرب عشایر منطقه

Ë Ëمشاوره ،آموزش و ترویج طرح محوری اصالح نژاد و تلقیح مصنوعی دام عشایر شهرستان

Ë Ëانعقـاد قـرارداد مشـارکتی در زمینـه پرواربنـدی و نگهـداری دام مولـد بـا عشـایر تحـت
پوشش تعاونی

Ë Ëترویج مشاغل پایه برای عشایر تعاونی مانند زنبورداری ،پرورش مرغ بومی و گیاهان دارویی

Ë Ëهمکاری و همیاری در اجرای کالس های آموزشی و ترویجی برای عشایر تحت پوشش تعاونی

حوزه تشکل های بخش کشاورزی...
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س 

معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی در سال 1399
(محصول گواهیشده و ارگانیک)

رئیس کمیته فنی محصول گواهیشده و ارگانیک :محمد شریفی مقدم

اعضای کمیته فنی
نام و نام خانوادگی
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محل خدمت

پست سازمانی

محمد شریفی مقدم

کارشناسی ارشد کشاورزی

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

مجری ملی برنامه ترویج وتوسـعه کشاورزی-
مسئول کمیته

محسن مروتی

دکتری سم شناسی و فیزیولوژی

مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی

عضو هئیت علمی

حسین صفاری

دکتری علوم خاک

مؤسسه تحقیقات خاک و آب

عضو هئیت علمی

ناصر تاج آبادی

دکتری بیو تکنولوژی

مؤسسه تحقیقات علوم دامی

کارشناس تحقیقات زنبور عسل

هوشنگ افروزان

دکتری کشاورزی

مؤسسه تحقیقات علوم دامی

کارشناس تحقیقات زنبور عسل

سید مهدی قریشی

کشاورز نمونه

مجمع ملی خبرگان

نماینده مجمع ملی خبرگان

مهدی فوالدی

کارشناسی ارشد حشره شناسی

دفترمحیط زیست و سالمت

کارشناس پاالیش آالینده ها

محمد علی شاکری

کارشناسی ارشد باغبانی

معاونت باغبانی

مشـاور معـاون وزیـر و رئیـس گـروه تغذیه و
ارگانیـک و امـور بیـن الملل

محصول گواهی شده و ...

مدرک و رشته تحصیلی

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

محل خدمت
دفترمحیط زیست و سالمت غذا

اقسانه اقدامی

کارشناسی ارشد محیط زیست

زهرا نظریان

کارشناسی ارشد مبازره با علف هرز سازمان حفظ نباتات

35

پست سازمانی
رئیس گروه استانداردها
کارشناس ناظر درختان میوه

وحیده مهدوی

دکتری سم شناسی

مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی

عضـو هئیـت علمـی و مسـئول آزمایشـگاه
مؤسسـه تحقیقاتـی گیاهپزشـکی

علی محسنی

کارشناسی ارشد علوم باغبانی

معاونت باغبانی

کارشناس مسئول سبزی و صیفی

محمد حسن کریمی

کارشناسی ارشد زراعت

دفترمحیط زیست و سالمت غذا

معاون دفترمحیط زیست و سالمت غذا

غالمرضا ضیایی

کارشناسی ارشد توسعه روستایی

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

رئیـس کمینـه فنـی باغبانـی و رئیـس گروه
تولیدات کشـاورزی

حسین پیری

کارشناسی ارشد علوم دامی

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

معـاون دفتـر و رئیـس کمیته فنـی امور دام
و شـیالت و آبزیان

محسن عصار

کارشناسی ارشد حشره شناسی

سازمان حفظ نباتات

کارشـناس مسـئول مبـارزه بـا آفـات باغـی
نماینـده سـازمان حفـظ نباتـات

علی قربانی

کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

معاونت باغبانی

کارشناس باغبانی معاونت باغبانی

عبدالمحمد ارزان پور

کاردانی امور زراعی

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

کارشناس ترویج امور زراعی

ابوالفضل ریحانی

کارشناسی ارشد زراعت

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

رئیس کمیته فنی زراعت

کامبیز اسالنی

کارشناسی تولیدات کشاورزی

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

کارشناس برنامه های ترویجی

رضا حسنی

کارشناسی هنرهای تجسمی

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

کارشناس ترویج کشاورزی

محصول گواهی شده و ...
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عنوان رشته ها:
1

تولیدکننده نمونه محصوالت گواهیشده و ارگانیک زراعی

2

تولیدکننده نمونه محصوالت گواهیشده و ارگانیک باغی

3

تولیدکننده نمونه محصوالت گواهیشده و ارگانیک دامی (در سال جاری انتخاب انجام نشد)

مهم ترین معیارها و شاخصهای انتخاب:
 )1بررسی  4شاخص و مستندات مربوط به ارزش و اهمیت محصول و منطقه تحت پوشش نظام کنترل کیفیت
 )2بررسی  26شاخص و اطالعات اختصاصی تولیدکننده و واحد تولیدی
 )3بررسی  7شاخص و مستندات مرتبط با فعالیت اجتماعی

 )4بررسی  14شاخص و مستندات مرتبط با فعالیت ترویجی -آموزشی

 )5بررسـی  120شـاخص فنـی -اجرایـی در مدیریـت کامـل زنجیره تولید محصول براسـاس اسـتانداردهای معتبـر تضمین کیفیت
محیط و محصول

 )6بررسی  4شاخص و مستندات مرتبطبا ارزش استاندارد و ویژگی های سیستم تضمین کیفیت در واحد تولیدی

 )7بررسی 3شاخص و مستندات مرتبط با سوابق گواهی ،دوره گذار ،استمرار در استقرار سیستم کنترل کیفیت در واحد تولیدی
 )8بررسی  5شاخص و مستندات مرتبط با سیستم رهگیری ،مجوزها ،شناسه مدیریت فنی معتبر
 )9بررسی  10شاخص و مستندات آزمایشات فنی  -تشخیصی

 )10تأیید  12نهاد حقوقی و حقیقی مرتبط با سیستم کنترل کیفیت
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:

منوچهر درزیان حیدری
تولید کننده نمونه
محصوالت گواهی شده
زراعی

استان /شهرستان:
مازندران /فریدونکنار
دهستان /روستا:

باریکرود  /حیدرکال
سطح تحصیالت:
کارشناس ارشد
سن:

 51سال

ک در زنجیره کامل کاشت ،داشت ،برداشت ،انبار ،فرآوری،برندسازی،
Ë Ëاسـتقرار داوطلبانه استاندارد ارگانی 
بسته بندی و عرضه برنج (ارقام محلی ).
Ë Ëتولیـد میانگیـن سـالیانه  5500کیلوگـرم برنج رقم محلـی ارگانیک در هر هکتار ،حـذف  100درصدی
مصـرف نهـاده شـیمیایی صنعتی(حـذف  250کیلـو کـود شـیمیایی و  3لیتر افت کش در هـر هکتار)،
افرایش سـالیانه  10تن مواد آلی و کمپوسـت غنی شـده در هر هکتار ،اسـتقرار کامل سیسـتم کنترل
بیولوژیک و مبارزه غیر شیمیایی ( ،)IPMحذف  100درصدی مصرف سموم ،هورمون ها و محرک های
رشـد ،صـادارت 30درصـد تولیـد سـالیانه محصـول ارگانیـک ،ایجـاد اشـتغال مسـتقیم بـرای  5نفر و
کاهش  50درصدی مصرف آب با آبیاری تناوبی.
Ë Ëرعایـت دوره گـذار واسـتقرار سیسـتم تضمین کیفیت از سـال  1392و اسـتمرار در تولیـد ارگانیک در
هشت سال متوالی براساس استاندارد ملی ارگانیک.
Ë Ëمدیریـت فـرآوری دقیـق برای حفـظ کیفیت محصول در همـه مراحل با اسـتفاده از کمباین مخصوص
برداشت برنج مناسب با کاربر دقیق و شالیکوبی مدرن.
Ë Ëاسـتقرار سیسـتم کنتـرل کیفیت ،کد شناسـه بهره بـرداری ،مسـتندات آزمایشـگاهی ،کدرهگیری ،کد
اقتصادی و نشان تجاری بر اساس استاندارد ارگانیک.
Ë Ëدارای گواهـی ثبـت اختـراع نهـاده ارگانیـک  ،رهبر ف ّنـی  -ترویجی در ترویج دانش ارگانیک در سـطح
محلی ،شهرستان ،ملی و سایر استان های کشور.
Ë Ëعضو فعال سازمان های غیر دولتی و تعاونی های تخصصی کشاورزی.
Ë Ëکشـاورز مرجـع و مـددکار ترویجـی فعـال در برنامه هـای فنـی  -ترویجـی مرتبـط بـا ارتقای سلامت
محصـوالت و توسـعه کشـاورزی ارگانیک به ویژه اجـرای سـایت های  ، IPM.FFSدوره ها و کارگاه های
آموزشی ،روز مزرعه ،جشنواره و همایش های علمی و مدرس کارگاه های کشاورز به کشاورز
Ë Ëکسـب رتبه هـای برتـر در سـال های متوالـی در جشـنواره های ترویجـی و کشـاورزی و دارا  بـودن
دانـش و مهـارت کامـل در مدیریـت واحـد تولیـدی بـر اسـاس نظـام کشـاورزی ارگانیـک و تضمین
کیفیت در زنجیره تولید.

محصول گواهی شده و ...

211

35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاسـتقرار داوطلبانه اسـتاندارد عملیات خوب کشـاورزی( )GAPو اسـتاندارد ملی حدمجا ز آالیندهها در
تولید محصوالت کلیدی باغی و گلخانه ای.

Ë Ëتولیـد سـالیانه 520تـن محصـول گواهی شـده (پرتقـال  200تـن  ،نارنگـی  20تـن ،خیـار گلخانه ای
 300تـن) براسـاس اسـتاندارد ملی،کاهـش میانگیـن 70درصدی مصـرف نهاده های شـیمیایی صنعتی

مهدی دادگر

در باغـات ،حـذف  100درصـدی سـموم پرخطر،هورمون هـا ،محرک هـای رشـد صنعتـی ،کاهـش

تولید کننده نمونه
محصوالت گواهی شده
باغی

مـواد آلـی زیسـتی بـرای ارتقـای تـوان زیسـتی خاک ،ایجاد اشـتغال مسـتقیم برای  25نفـر ،ارتقای

استان /شهرستان:
فارس /داراب

دهستان /روستا:
جنت  /اشکرویه

سطح تحصیالت:
کارشناسی ارشد

سن:

 39سال

میانگین مصرف  50درصد مصرف کود و آفت کش صنعتی در سیسـتم گلخانه ،کاربرد سـالیانه  200تن
 40درصدی راندمان انتقال و کاربرد آب با اسـتقرار سیسـتم آبیاری تحت فشـار ،اسـتقرار روش های های
کنترل غیرشیمیایی براساس اصول IPM

Ë Ëاسـتقرار مقـررات کنتـرل و رعایـت مدیریـت دوره هـای گـذار به مدت  13سـال در گلخانه و  25سـال
در باغات مرکبات در سطح  8.5هکتار واحد تولیدی.

Ë Ëدارا بـودن سیسـتم کـد شناسـه بهره برداری ،کـد رهگیری سلامت محصول ،مسـتندات آزمایشـگاهی
بـر اسـاس اسـتاندارد ملـی حـد مجـاز آالینده هـا و تأیید کیفیت محصول و مزرعه براسـاس  5دسـته

آزمایش فنی معتبر و عرضه محصول گواهی در سطح داخلی و خارجی

Ë Ëرهبـر ف ّنـی  -ترویجـی و معتمـد محلی در سـطح روسـتا و شهرسـتان ،عضو فعـال سـازمان های مردم
نهاد ،تعاونی های و اتحادیه کشاورزی

Ë Ëکشـاورز مرجـع و مـددکار ترویجـی فعـال در برنامه هـای فنـی  -ترویجـی مرتبـط بـا ارتقای سلامت
محصوالت و توسعه کشاورزی ارگانیک به ویژه اجرای سایت های  ، IPM-IPM.FFSدوره ها و کارگاه های
آموزشی ،روز مزرعه ،جشنواره و همایش های علمی و مدرس کارگاه های کشاورز به کشاورز

Ë Ëدارا  بـودن دانـش و مهـارت کامـل در مدیریت واحد تولیدی بر اسـاس نظام کشـاورزی عملیات خوب
کشاورزی و تضمین کیفیت در زنجیره تولید براساس استاندارد های حد مجاز
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معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی در سال 1399
(حوزه منابعطبیعی و آبخیزداری)

رئیس کمیته فنی منابعطبیعی و آبخیزداری :علی اصغرپالوج

اعضای کمیته فنی
نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

پست سازمانی

محل خدمت

جالل باقری

کارشناس ارشد جنگلداری

دفتـر حفاظـت سـازمان جنگلهـا ،مراتـع و
آبخیزداری کشـور

کارشناس

علی بدیع نیا

لیسانس مرتع وآبخیزداری

دفتر امـور مراتـع سـازمان جنگلها،مراتع و
آبخیزداری کشـور

کارشناس

علی اصغر پالوج

لیســانس جنگلــداری و
اقتصــاد جنــگل

دفتر دانش وفناوری کشاورزی

رئیس گروه ترویج بهروری منابع پایه تولید

طیبه حسینی

دکتری آموزش وترویج

دفتـر آمـوزش وترویـج ومشـارکت مردمـی
سـازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشـور

رئیس گروه ترویج وانتقال یافتههای تحقیقاتی

پروانه رجبی

کارشــناس ارشــد قتصــاد دفتـر آمـوزش وترویـج ومشـارکت مردمـی کارشــناس گــروه ترویــج و انتقــال یافته های
سـازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشـور تحقیقاتی
کشــاورزی
حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری
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مدرک و رشته تحصیلی

پست سازمانی

محل خدمت

سید محسن رسولی

کارشناس ارشد جنگلداری

مرکـز جنگلهـای خارج از شـمال ،سـازمان
جنگلهـا ،مراتـع و آبخیزداری کشـور

کارشناس

فاطمه شریعتی

مدیریـت زراعـت چـوب سـازمان جنگلهـا،
کارشناس ارشد جنگلشناسی
مراتـع و آبخیزداری کشـور

کارشناس

پرشاد عاشوری

کارشناس ارشد جنگلداری

دفتر دانش و فناوری کشاورزی

کارشـناس گـروه ترویج بهـرهوری منابع پایه
تو لید

تورج شعبانی عمران

کارشناس ارشد جنگلداری

دفتـر امور بیابان سـازمان جنگلهـا ،مراتع و
آبخیزداری کشور

کارشناس

علی اصغر قاسمی

دکتری آموزش کشاورزی

معـاون ترویـج و مشـارکتهای مردمی دفتر
دفتـر آمـوزش وترویـج ومشـارکت مردمـی
آمـوزش وترویج و مشـارکت مردمی سـازمان
سـازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشـور
جنگلهـا ،مراتـع و آبخیزداری کشـور

حمیدرضا گیلوری

کارشناس ترویج و اموزش

دفتر دانش و فناوری کشاورزی

کارشناس گروه ترویج بهرهوری منابع پایه تولید

پروانه محمودی

دکتری آبخیزداری

دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری

کارشناس

محسن کالگری

دکتری جنگلداری

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

رئیـس بخـش تحقیقـات صنوبـر و درختـان
سریع الرشـد

فاطمه احمدلو

دکتری جنگلداری

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

عضو هئیت بخش تحقیقات صنوبر ودرختان
سریع الرشد

بهلول عباس زاده

دکتری زراعت

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

رئیـس بخـش تحقیقـات گیاهـان دارویـی و
محصـوالت فرعـی

حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

مدرک و رشته تحصیلی
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پست سازمانی

معصومه الیق حقیقی

دکتری گیاهان دارویی

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

کارشــناس بخش تحقیقات گیاهان دارویی و
محصوالت فرعی

رمضانعلی قباخلو

کارشناس ترویج و آموزش

دفتر دانش وفناوری کشاورزی

مســئول دبیرخانه ســتاد انتخــاب نمونه های
بخش کشاورزی

عباس ملکی

کارشناس ارشد پژوهش وهنر سازمان امور اراضی

معاون دفتر ترویج سازمان امور اراضی

عنوان رشته ها
1

مرتعدار نمونه (مناطق با بارندگی باالی  400میلیمتر)

9

آبخیزدار بیولوژیک نمونه

2

مرتعدار نمونه (مناطق با بارندگی بین 400تا 200میلیمتر)

10

آبخیزدار مکانیک نمونه

3

مرتعدار نمونه (مناطق با بارندگی زیر 200میلیمتر)

11

مجری نمونه حفاظت مشارکتی

4

خیر و حامی نمونه منابع طبیعی و آبخیزداری

12

زراعت کار نمونه چوب (صنوبر خارج از شمال)

5

مجری نمونه منابع جنگلی (طرح صیانت از جنگل های زاگرس)

13

زراعت کار نمونه چوب (صنوبر شمال و شمال غرب)

6

مجری نمونه پروژه مشارکت مردمی تثبیت شن و بیابان زدائی

14

بهـره بـردار نمونـه اصلاح و احیـای اراضـی واگـذاری (اراضی
شـیبدار و تپـه ماهور)

7

بهره بردار نمونه محصوالت فرعی جنگل و مرتع

15

بهـره بـردار نمونـه تجمیـع و مدیریـت یکپارچـه در اراضـی
واگـذاری

8

بهـرهبـردار نمونـه مدیریـت بهینـه منابـع آبـی در اراضـی
واگـذاری (زراعـی و باغـی و گلخانـه)

16

تولید کننده نمونه نهال جنگلی

حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری
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مهمترین معیارها و شاخصهای انتخاب
 رعایت اصول فنی در بهرهبرداری و انجام تعهدات از جمله تعادل دام و مرتع

 سطح اجراء وکیفیت عملیات مرتعداری ،جنگلداری ،آبخیزداری و بیابانزدائی

 اجرای منظم برنامه های پیش بینی شده بر اساس مندرجات طرح ها وکتابچه راهنما

 توانایی جلب مشارکت مردمی در کلیه فعالیت های زیر بخش (مرتع داری ،جنگل داری ،آبخیزداری و بیابانزدائی)
 توجه به آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی ،واحد بهره برداری ،مجریان ،مجریان و بهره برداران
 توجه به حفظ اکوسیستم منطقه و تنوع زیستی
 توانایی در ایجاد اشتغال پایدار در منطقه

 تولید در جهت سیاست های کالن زیر بخش

 تجهیز ،تنظیم ،نوسازی و یکپارچه سازی اراضی

 اعمال مدیریت فنی به منظور ارتقای بهرهوری آب و مصرف آن
 توانایی در ایجاد اشتغال پایدار در منطقه
 بازاریابی و بازاررسانی محصوالت تولیدی
 کمیت و کیفیت محصوالت تولیدی

 مدیریت بهینه اراضی و باغات و رعایت اصول بهداشتی در تولید و فرآوری محصول
 مدیریت تلفیقی آفات ،بیماری ها و علفهای هرز

 رعایت اصل بهره وری منابع پایه و تولید و مصرف متعادل مواد شیمیایی

216
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35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëبکارگیری عملیات آبخیزداری در سطح  9هکتار امالک شخصی و  600هکتار اراضی ملی
Ë Ëاجـرای دقیـق عملیـات احیایی و اصالحـی آبخیزداری (کپه کاری  80هکتار ،کود پاشـی
بهنام کریمی
آبخیزدار بیولوژیک
نمونه

استان /شهرستان:
کرمانشاه /سنقر

دهستان /روستا:

کیونانات /خانقاه اولیاء
سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 38سال

در مراتـع قـرق  20هکتـار ،علوفه کاری  10هکتار ،بوتـه کاری  10هکتار ،گیاهان دارویی
 4هکتار) در منطقه حوزه عمل

Ë Ëکارآفرین و ایجاد اشتغال دایم برای  8نفر و  150نفرروز در سال
Ë Ëاجرای قرق به میزان  100هکتار ( %100تعهد)

Ë Ëاحـداث بند خشـکه چین  400مترمکعب ،احداث بانکـت  10کیلومتر ،احداث بند مالتی
 650متـر مکعـب ،احداث اسـتخر  200متر مکعب ،احداث بنـد گابیونی  150متر مکعب،
احداث بند چپری  80متر مکعب ،سکوبندی اراضی شیبدار  6هکتار
Ë Ëکاهش میزان سیالب های فصلی به میزان  %70در مقایسه با قبل از اجرای پروژه

Ë Ëکمـک بـه افزایـش سـطح آبهای زیـر زمینی منطقـه به میـزان  4متر در مقایسـه با قبل
از اجرای پروژه

Ë Ëتوسعه و احیاء گیاهان دارویی بومی در منطقه

حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëبکارگیری عملیات آبخیزداری در سطح  8هکتار امالک شخصی و  800هکتار اراضی ملی
Ë Ëاجـرای دقیـق عملیات احیائی و اصالحی آبخیزداری (بند خشـکه چین  400متر مکعب،
سپهر سلیمی
حسین آبادی
آبخیزدار مکانیک نمونه

استان /شهرستان:
کرمانشاه /صحنه

دهستان /روستا:
خدابنده لو/

گرگه بیشه سفلی

سطح تحصیالت:
فوق دیپلم
سن:

 27سال

218
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بنـد بتونـی  1000مترمکعـب ،بانکـت  9هکتـار ،بنـد خاکـی  800متـر مکعـب ،احداث
استخر  2562متر مکعب ،بند چپری  45متر مکعب ،سکوبندی اراضی شیبدار  1هکتار)

Ë Ëکارآفرین و ایجاد اشتغال دائم برای  8نفر و  150نفرروز در سال
Ë Ëاجرای قرق به میزان  400هکتار ( %100تعهد)

Ë Ëعملیـات بیولوژیکـی همـراه بـا عملیـات مکانیکـی :بوتـه کاری  400هکتـار (در صـد
پیشرفت  ،)%100نهالکاری  400هکتار (در صد پیشرفت  ،)%100علوفه کاری  400هکتار

(در صد پیشـرفت  ،)%100کپه کاری  400هکتار (در صد پیشـرفت  ،)%100بذر پاشـی
 400هکتار (در صد پیشرفت )%100
Ë Ëکاهش میزان سیالب های فصلی به مکیزان  %40در مقایسه با قبل اجرای پروژه

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
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35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتسطیح ،اصالح و احیای اراضی تپه ماهور در سطح  76/5هکتار و اقدام به کشاورزی
		
Ë Ëبهره برداری از ماشین آالت و ادوات مکانیزه
قربان محمد دانش پژوه
بهرهبردار نمونه
اصالح و احیای اراضی
واگذاری (اراضی
شیبدار و تپه ماهور)

استان /شهرستان:
خراسان شمالی/
مانه و سملقان

Ë Ëاستفاده از بذر و نهال گواهی شده

Ë Ëشرکاعمال مدیریت بهینه مصرف آب با استفاده از آبیاری کم فشار.

Ë Ëمدیریـت بهینـه مصرف عناصر شـیمیایی ،آلی و زیسـتی براسـاس نتایج آزمـون خاک و
توصیه کارشناسان.

Ë Ëرعایت اصول فنی تولید بر اساس توصیه کارشناسی.

Ë Ëتلفیق توصیههای فنی محققین و تجارب عملی ودانش بومی در اراضی تحت مدیریت.
Ë Ëحفظ یکپارچگی اراضی واگذار شده.

دهستان /روستا:
جیرانسو  /امند

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 48سال

حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتسطیح ،اصالح و احیای اراضی تپه ماهور در سطح  8/6هکتار و اقدام به کشاورزی
Ë Ëکاهش کود شیمیایی مصرفی به میزان  80درصد
رضا یاراحمدی
بهرهبردار نمونه
اصالح و احیای اراضی
واگذاری (اراضی
شیبدار و تپه ماهور)

استان /شهرستان:
لرستان  /دورود

دهستان /روستا:
کاغه شمالی /
دو خواهران

سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 66سال
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Ë Ëکاهش آفت کش های شیمیایی  60درصد

Ë Ëکنترل فرایند فرسایش خاک به میزان  100درصد

Ë Ëشرکت در کالس های ترویجی و پیشرو در انتقال تجارب به کشاورزان منطقه
Ë Ëاعمال مدیریت بهینه مصرف آب با استفاده از آبیاری قطره ای.

Ë Ëمدیریـت بهینـه مصرف عناصر شـیمیایی ،آلی و زیسـتی براسـاس نتایج آزمـون خاک و
توصیه کارشناسان

Ë Ëرعایت اصول فنی تولید بر اساس توصیه کارشناسی

Ë Ëتلفیق توصیههای فنی محققین و تجارب عملی ودانش بومی در اراضی تحت مدیریت
Ë Ëبرنامهریزی ،اجرا و مدیریت جامع در کل اراضی واگذار شده
Ë Ëحفظ یکپارچگی اراضی واگذار شده

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاجرای طرح بیابان زدائی با مشارکت مردم در سطح  500هکتار
Ë Ëانجام عملیات بیولوژیکی در سطح  50هکتاراز اراضی منطقه
عظیم الدین احراری
مجری نمونه پروژه
مشارکت مردمی تثبیت
شن و بیابان زدائی

استان /شهرستان:

خراسان جنوبی /زیرکوه
دهستان /روستا:

بهمن اباد /بهمن آباد
سطح تحصیالت:
کارشناسیارشد
سن:

 35سال

Ë Ëقرق اراضی منطقه در سطح  70هکتار

Ë Ëکنترل  %90حرکت شن های روان و تولید گرد و غبار در منطقه

Ë Ëتأمین و تحویل نهاده های دامی در زمان های قرق عرصه به وزن  300تن از انواع نهاده ها

Ë Ëاسـتفاده از سـایر ظرفیت هـای منطقـه از جمله شـورا ،جوانان و روحانیـون منطقه جهت
جلوگیری از تخریب

Ë Ëآموزش بهره برداران و روستاییان منطقه با موضوعاتی مانند حفاظت  ،احیاء و بهره برداری
اصولی و فنی از عرصه به میزان  120ساعت

Ë Ëافزایـش میـزان دبی آب چاه های کشـاورزی از  6لیتـر بر ثانیه به میـزان  12لیتر برثانیه
با اجرای پروژه مذکور

Ë Ëحفاظت از گونه های نادرگیاهی مانند بنه ،زرشک کوهی و ...در سطح  70هکتار

حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëتالش در جهت متقاعد کردن بهره برداران روستا نسبت به تجمیع و یکپارچهسازی 162قطعه
با مساحت  220هکتار از اراضی روستا با توجه به طایفهای بودن منطقه

غالمرضا سیف
بهره بردار نمونه تجمیع
و مدیریت یکپارچه در
اراضی واگذاری

استان /شهرستان:
لرستان  /دلفان

دهستان /روستا:
خاوه شمالی

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 57سال

222

حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری

Ë Ëمدیریت اراضی تجمیع شده در قالب تعاونی

Ë Ëکاهـش  50درصـدی مصـرف آب در اراضـی تحـت مدیریـت از طریـق مدیریـت آب و
تجمیع شده.

Ë Ëرعایت اصول صحیح تغذیه با تأکیدبر آزمون خاک و توصیه ای کارشناسی

Ë Ëکاهـش مصـرف کـود شـیمیایی بـا تأکید بـر تولیـد محصول سـالم و مبـارزه بـا آفات و
بیماری ها از روش مبارزه تلفیقی به میزان  15درصد

Ë Ëافزایـش محصـوالت تولیـد شـده به لحـاظ امـکان بکارگیـری توصیه های کارشناسـی و
ادوات کشاورزی

Ë Ëتوجـه بـه امـر آمـوزش و تشـویق سـایر روسـتاییان نسـبت بـه مشـارکت در دوره هـای
آموزشی و فراگیری مطالب ارائه شده در کالس ها

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاستفاده مجدد از آب از طریف هدایت آب مازاد به استخر جهت پدها و خنک نگه داشتن
گلخانه و قسمتی دیگر هم به محصوالت کشت شده در محوطه هدایت می شود

نازیال تفرشی حسینی

 Ë Ëوارد کردن شـوک به بوته ها جهت افزایش محصول و باال بردن کیفیت میوه توت فرنگی
در گلخانه بعد از گلدهی به فاصله زمانی  6-7شب دما به  8الی  7درجه رسانده می شود

Ë Ëحفظ دمای گلخانه تا  25درجه در طول روز با هدف باال بردن کیفیت محصول

بهرهبردار نمونه
مدیریت بهینه منابع
آبی دراراضی واگذاری
(زراعی و باغی و
گلخانه)

Ë Ëحفظ دمای 10-7درجه بین شب و روز به منظور بهترین عملکرد در گلخانه

استان /شهرستان:

Ë Ëتوجه به توصیه کارشناسان و تلفیق آن با تجارب محلی و منطقه ای

زنجان /زنجان

دهستان /روستا:
----

سطح تحصیالت:
کارشناسی ارشد

Ë Ëحفظ رطوبت ،اختالف دما و کنترل  PHو ...به منظورکاهش مصرف کودهای شیمیایی
Ë Ëشـرکت فعـال در کالس هـای ترویجی و تشـویق سـایر کشـاورزان نسـبت بـه حضور در
کالس های مذکور.

Ë Ëرعایت تمامی مفاد مندرج در طرح واگذاری اراضی.

سن:

 45سال

حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëمشـارکت مسـتمر دراجـراء همایش هـا و کارگاه هـای آموزشـی در ارتبـاط بـا تولیـد نهال
جنگلی در استان

محمد علی محمد نژاد
تولید کننده نمونه نهال
جنگلی

استان /شهرستان:
مازندران /بهشهر

دهستان /روستا:
زاغمرز /یکه توت

سطح تحصیالت:
کارشناسیارشد
سن:

 44سال

224

حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری

Ë Ëتولید نهال سـوزنی برگ شـامل :گونه های سـرو شـیراز ،سـرو نقره ای ،سـرو زربین ،سـرو
خمره ای و کاج سیاه به تعداد  150هزار اصله گلدانی

Ë Ëتولیـد نهـال پهـن بـرگ گونههـای :افرا،صنوبـر ،بلـوط بلنـد کازو ،داغداغـان ،اکالیپتـوس
 200هزار اصله

Ë Ëتولید شمشاد جنگلی در حال انقراض به تعداد  50هزار اصله گلدانی
Ë Ëنصب تابلو نهالستان به تفکیک گونه و جنس

Ë Ëکنترل آفات و بیماری درسطح نهالستان (کنترل  %100آفت وبیماری)

Ë Ëاجـراء و بهره بـرداری از سیسـتم آبیاری تحت فشـار در سـطح  7هکتار بـه منظور کاهش
مصرف آب و کنترل علف های هرز

Ë Ëکارآفرین و ایجاد اشتغال دائم  2نفر و  1500نفرروز در سال

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاجرای عملیات آبخیزداری و حفاظتی در سطح  500هکتار از اراضی ملی
Ë Ëکاشت نهال بلوط ،زالزالک و ...در سطح  15هکتاراز اراضی ملی منطقه.
محمد رستمی
خیر و حامی نمونه
منابع طبیعی و
آبخیزداری

استان /شهرستان:
ایالم /چرداول

دهستان /روستا:

شباب /جوبشیر علی
سطح تحصیالت:
لیسانس

Ë Ëایجاد سامانه آبگیری برای نهال های کشت شده در سطح  15هکتار
Ë Ëاحیاء و توسعه گیاهان مرتعی بومی منطقه در سطح  20هکتار
Ë Ëاحداث  7دستگاه آبشخوربرای حیوانات وحشی و پرندگان

Ë Ëبرگـزاری جلسـات آموزشـی بـه منظـور توجیـه منتخبیـن شـوراها و دهیـاران جهـت
بکارگیری امکانات به منظورحفظ و احیا عرصه

Ë Ëطراحـی و مجـری طـرح احـداث هـر خانـواده روسـتایی  5متر مکعب بند خشـکه چین
در اراضی ملی منطقه

Ë Ëآموزش بیش از  1000نفر در ارتباط با مباحث منابع طبیعی و آبخیزداری

سن:

 52سال

حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاحداث مزرعه تولید چوب در سطح  12هکتاردر اراضی شخصی

Ë Ëاسـتفاده از ارقـام زودبـازده و برتـر نیگرا و اور آمریکن پیشـنهادی توسـط مرکـز تحقیقات
محمد فیروز
امیری بیگوند
زراعت کار نمونه چوب
(صنوبر خارج از شمال)

استان /شهرستان:
کرمانشاه /سنقر
وکلیایی

دهستان /روستا:
سطر /چنگیزه

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 66سال

226

حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری

کشاورزی و منابع طبیعی استان

Ë Ëرعایـت کامـل اصـول فنـی کاشـت ،داشـت و برداشـت کـه باعث تولیـد و برداشـت چوب
باالتر از متوسط منطقه شده است ( 20متر مکعب در هکتار در سال)

Ë Ëپایـش ،پیشـگیری و محدود سـازی آفات و بیمـاری و مبارزه تلفیقی با آفـات و بیماری ها
بر اساس نظرات کارشناسان بخش تحقیقات و اجراء

Ë Ëکاشـت به روش اگرو فارسـتری (کاشـت یونجه در بین نهال های کشـت شـده) که سـبب
افزایش درآمدبا توجه به تولید  6تن در هکتار یونجه شده است

Ë Ëکار آفرین وایجاد اشتغال دائم  9نفر و  1500نفرروز در سال

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاحداث مزرعه تولید چوب در سطح  32هکتاردر اراضی شخصی

Ë Ëاسـتفاده از ارقام زودبازده و برتر پوسـت دارچینی به پیشنهاد مرکز تحقیقات کشاورزی و
منابع طبیعی استان

عباس مهرپرور
زراعت کار نمونه چوب
(صنوبر شمال و شمال
غرب)

استان /شهرستان:
گیالن /صومعه سرا

دهستان /روستا:
ضیابر /ضیابر

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 49سال

Ë Ëکشـت تلفیقـی صیفـی جـات ماننـد هندوانـه ،خیار ،کـدو وکوجـه فرنگی در سـال های
اولیـه بیـن ردیف هابـه میـزان درآمـد ریالی در هـر هکتـار  250میلیون ریـال به منظور

تأمین بخشی از هزینه ها
Ë Ëرعایـت کامـل اصول فنی کاشـت ،داشـت و برداشـت کـه باعـث تولید و برداشـت چوب
باالتر از متوسـط منطقه ( 18-17مترمکعب در هکتار در سـال) به میزان  22متر مکعب
در هکتار در سال
Ë Ëپایش ،پیشـگیری و محدود سـازی آفات و بیماری و مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری ها
بر اساس نظرات کارشناسان بخش تحقیقات و اجراء

Ë Ëاستفاده از سیستم آبیاری قطره ای در سطح  32هکتار

Ë Ëایجاد اشتغال پایداربه میزان  12نفر ثابت و  1350نفرروز کارگر فصلی منطقه
Ë Ëبازاریابی مناسب وبازار پایدار به جهت کیفیت چوب تولید شده

Ë Ëایجـاد محـل مناسـب دپو چوب با توجه به شـرایط اقلیمی منطقه که سـبب پوسـیدگی
سریع درختان قطع شده می گردد.

حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری
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35

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëقـرق کامـل منطقـه حفاظتی و کنترل کامـل پروانه چرای دامداران منطقـه در فصل ورود
به عرصه مرتعی در سطح  600هکتار

منصور میرزایی

بیش از  40مورد به مقامات ذیربط

مجری نمونه حفاظت
مشارکتی

Ë Ëاجرای طرح ذخیره نزوالت در مراتع منطقه تحت پوشش در سطح  60هکتار

استان /شهرستان:

Ë Ëنصب تابلوی هشدار در مناطق مختلف بحرانی و بسیج مردمی در زمان بروز بحران

کرمانشاه /جوانرود

دهستان /روستا:

مرکزی /ترکه تازه آباد
سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 30سال

228

Ë Ëگشـت و سرکشـی از محـدوده اراضـی ملی و شناسـایی تخلفـات صورت گرفتـه و گزارش

حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری

Ë Ëاجرای مدیریت چرا از نظر ورود وخروج به موقع دامداران در سطح 400هکتار

Ë Ëهمـکاری در احـداث کمربنـد حفاظتی بـه جهت حفاظـت اراضی ملی در سـطحی معادل
 50کیلومتر

Ë Ëبرگـزاری کالس هـای آموزشـی برای دامـداران و روسـتاییان منطقه در ارتباط با آشـنایی
با قوانین و فواید منابع طبیعی به میزان  60ساعت

ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

35

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëایجاد اشتغال پایدار به تعداد  5نفر ثابت و 4800نفرروز

Ë Ëاحیـاء وبهره بـرداری از کتیـرا و باریجـه در سـطح  4000هکتـاراز اراضـی واگـذار شـده

رمضانعلی مسعودی
طلب
بهره بردار نمونه
محصوالت فرعی جنگل
و مرتع

استان /شهرستان:

خراسان رضوی /داورزن
دهستان /روستا:
مزینان /بیزه

سطح تحصیالت:
سیکل
سن:

 47سال

منطقه جهت اجرای طرح

Ë Ëاحیـاء وبهره بـرداری از باریجـه در سـطح  2425هکتـاراز اراضـی واگـذار شـده منطقـه
جهت اجرای طرح

Ë Ëبذر پاشی و کپه کاری گیاهان مرتعی در سطح  30هکتار به منظور حفظ اکوسیستم منطقه
Ë Ëانجـام عملیـات توسـعه رویشـگاه از طریـق پارسـل بنـدی وحفاظت از رویشـگاه توسـط
قرقبان به تعداد  5نفر

Ë Ëکنترل کامل و نظارت بر ورود و خروج دام و کاهش دام به میزان  %20در عرصه

Ë Ëنگهـداری در شـرایط مناسـب محصـول بهره بـرداری شـده بـر اسـاس اسـتاندارد های
موجـوددر انبارهـای سـرد و برداشـت باالتر از متوسـط کشـور با روش مناسـب به میزان

 20کیلوگرم در هکتار

حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری
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ی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
س 

ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاجرای طرح صیانت از جنگل های زاگرس در سطح  365هکتاراز اراضی جنگلی منطقه

Ë Ëهمـکاری بـا آژانـس بیـن المللـی ژاپنـی (جایـکاه) و اداره کل منابع در سـطح  400هکتار
علی داد خداوردی
مجری نمونه مدیریت
منابع جنگلی (طرح
صیانت از جنگل های
زاگرس)

استان /شهرستان:

چهارمحال وبختیاری/
کوهرنگ

دهستان /روستا:
/-تبرک سفلی

سطح تحصیالت:
خواندن و نوشتن
سن:

 65سال

230

حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری

طبیعی استان با عنوان عملیات مدیریت مشارکتی حفظ ،احیا و اصالح جنگل

Ë Ëقرق کل منطقه طرح در سطح 365با مشارکت روستاییان منطقه
Ë Ëخروج کامل دام از سطح طرح به میزان %100

Ë Ëکاشت نهال درختان بلوط ،زالزالک انجیر کوهی ،بنه و ...در سطح طرح به میزان  65هکتار
Ë Ëکاشت گیاهان دارویی مانند ریواس ،ختمی و ...در سطح طرح به میزان  20هکتار

Ë Ëاحداث آبشخور 10دستگاه در سطح طرح به منظور استفاده حیوانات وحشی و پرندگان

Ë Ëبرگـزاری کالس هـای توجیهـی حفاظـت از عرصه هـا و فوائد آن برای روسـتاییان حاشـیه
طرح به میزان  40ساعت
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاجرای طرح مرتعداری در سطح  375هکتاراز اراضی ملی منطقه
Ë Ëرعایت کامل ورود و خروج دام و کاهش میزان دام به میزان %50
عبداهلل عبداللهی

Ë Ëکاشـت گیاهان دارویی مانند :گل محمدی ،آویشـن ،موسـیر ،کلوس و باریجه در سـطح
 50هکتار از طرح به منظور ایجاد درامد جانبی پایدار

مرتعدار نمونه
(مناطق با بارندگی
باالی  400میلیمتر)

Ë Ëسوخت رسـانی بـه روسـتاها منطقه (نفت و سـیلندر گاز) به منظور جلوگیـری از تخریب

استان /شهرستان:

Ë Ëمدیریـت بهره بـرداری در عرصـه و اطلاع رسـانی مقـررات و قوانیـن مرتـع بـه سـایر به

لرستان /الیگودرز

دهستان /روستا:
شهرک اباذر/
داالئی علیا

سطح تحصیالت:
دیپلم

اراضی ملی

مرتعداران به میزان  30ساعت

Ë Ëبیمه نمودن مراتع سامانه عرفی مربوطه

Ë Ëکارآفرین وایجاد اشتغال دائم  7نفر و  1700نفرروز در سال
Ë Ëاستخدام  5نفر قرقبان

سن:

 61سال
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاجرای طرح مرتعداری در سطح  1735هکتار از اراضی ملی منطقه

Ë Ëرعایـت کامـل ورود و خـروج دام و کاهـش دام بـه میـزان  %50براسـاس ظرفیـت طـرح و
عباداهلل اکبری
مرتعدار نمونه
(مناطق با بارندگی بین
 400تا 200میلیمتر)

استان /شهرستان:
زنجان /سلطانیه

دهستان /روستا:
قره بالغ /قشالق

سطح تحصیالت:
دیپلم
سن:

 51سال
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شرایط آب وهوایی

Ë Ëاجـرای عملیـات احیائـی براسـاس ضوابـط طـرح (کپـه کاری  50هکتـار ،حفاظـت و قرق
 50هکتار)

Ë Ëاحداث  5دستگاه آبشخور در سطح عرصه

Ë Ëکاشـت نهال گردو،گل محمدی وایجـاد سـامانه آبگیـر بـا اسـتفاده از سـوپر جاذب هـا در
سطح  25هکتار

Ë Ëرعایت کامل دام مجاز در عرصه و کاهش  %40از دام های موجود
Ë Ëکارآفرین وایجاد اشتغال دائم  7نفر و  15000نفرروز در سال
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاجرای طرح در سطح  65000هکتار

Ë Ëرعایت کامل ورود و خروج دام و کاهش تعداد دام براساس کم ترازظرفیت به میزان %20
غالمرضا شایقی
مرتعدار نمونه
(مناطق با بارندگی
زیر  200میلیمتر)

استان /شهرستان:
یزد /اردکان

دهستان /روستا:
رباطات /ساغند

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 66سال

Ë Ëاجـرای طـرح تلفیقـی مرتعـداری همـراه بـا پـرورش سیسـتم بسـته شـتر در سـطحی
معادل 30هکتاراز اراضی ملی منطقه

Ë Ëاجـرای سـایت الگویـی کاشـت گونه هـای مرتعـی بیابانـی در سـطح  30هکتـاراز اراضی
مرتعی منطقه

Ë Ëاجرای عملیات ایجاد هاللی و نهالکاری در سطح  100هکتار ( %100تعهد طرح)
Ë Ëاجرای عملیات ایجاد گوراب در سطح  113هکتار ( %100تعهد طرح)
Ë Ëنهال کاری و کاشت ردیفی در سطح  50هکتار ( %100تعهد طرح)
Ë Ëکاهش دام در سطح عرصه به میزان %25

Ë Ëپـرورش بـز بـا قـوچ و میـش کوهـی ،ایجـاد سـایت مرتـع نـوردی و گـردش در مرتع به

منظـور اسـتفاده ظرفیت هـای منطقـه جهـت افزایـش درآمـد و کاهـش فشـار بـه مرتع

(پیشرفت )%100
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ویژگیهای برجسته حرفهای:
Ë Ëاجرای طرح مرتع داری در سطح  892هکتار

Ë Ëرعایت کامل ورود و خروج دام و کاهش تعداد دام براساس کم تر از ظرفیت به میزان %25
سید اسماعیل عطایی
مرتعدار نمونه
(مناطق با بارندگی بین
 400تا  200میلیمتر)

استان /شهرستان:

اردبیل /مشکین شهر
دهستان /روستا:
دشت /جبدرق

سطح تحصیالت:
لیسانس
سن:

 59سال
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Ë Ëاجرای عملیات کود پاشی در سطح  175هکتار از مرتع مذکور
Ë Ëاجرای عملیات قرق در سطح  442هکتار از مرتع مذکور

Ë Ëکاهش دام به میزان  %25مصوب در طرح مرتعداری مربوطه
Ë Ëبیمه نمودن مرتع

Ë Ëبرگـزاری دوره هـای آموزشـی برای سـایر مرتع داران نسـبت بـه نحوه بهره بـرداری اصولی
از مراتع مذکور به میزان  40ساعت

Ë Ëایجاد اشتغال دائم برای  15نفر و  750نفر روز در سال
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کانون های یادگیری
رویکردی نو در انتقال دانش کشاورزی به بهره برداران
نقـش آفرینـی در مدیریـت دانـش و اطالعات کشـاورزی برای تسـریع در فرایند توسـعه کشـاورزی دانش بنیان یکـی از وظایف اصلی
مؤسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی اسـت .ایـن مؤسسـه برای تحقـق این مأموریـت از منابـع ،رهیافت هـا ،الگوها و روش هـای متعدد و
متنوعـی اسـتفاده می کند .کشـاورزان پیشـرو در ایران و سـایر کشـورهای جهـان از جمله عناصر اصلـی مؤثر بر هنجارهای ذهنی سـایر
کشـاورزان بـه حسـاب می آینـد .دانـش ،تجربـه و مهارت هـای شـغلی و حرفـه ای ایـن افـراد در بهـره وری مؤثـر و کارآمد از منابـع تولید
الگـوی بسـیار مناسـبی بـرای سـایر افراد اسـت که مـورد توجه و الگوبـرداری قرار مـی گیرد.
یکـی از اهـداف اصلـی فرایند شناسـایی ،انتخـاب و معرفی برگزیدگان بخش کشـاورزی شناسـایی و معرفی الگوه هـای عینی و عملی
در رشـته های مختلـف بـه سـایر بهره بـرداران و اسـتفاده از دانـش ،تجـارب و مهارت های آنـان در فعالیت های آموزشـی -ترویجی اسـت.
افـراد برگزیـد پـس از انتخـاب در قالـب مجمـع ملـی خبرگان کشـاورزی سـازماندهی شـده و بـه شـیوه های مختلفی نظیر مشـارکت در
برنامه های ارزیابی سـریع و یا مشـارکتی روسـتایی ،ارائه مشـاوره در جلسـات هماندیشـی ،عضویت در کمیته های فنی سـتاد شناسـایی،
انتخـاب و معرفـی برگزیـدگان بخـش کشـاورزی و مهم تر از همـه عناصر محور کانونهای یادگیری کشـاورزی اسـتفاده می شـود.
كانون هـاي يادگيـري يكـي از مصاديـق روش هـاي مشـاركتي و یادگیـری افقـی اسـت کـه رويكـردي نـو در انتقـال دانـش و تجربـه
توليد كننـدگان نمونـه بـه سـایر تولیدکننـدگان محسـوب مـی شـود .ایـن طـرح کـه نگاهـی الگویـی و بهرهورانـه بـه منابـع تولیـد دارد
مجموعـه مشـخصی از واحدهـای تولیـدی در زمینههـای مختلف بخش کشـاورزی اسـت که یکی از آنهـا تحت عنوان واحـد اصلی متعلق
بـه تولیدکننـده نمونـه ای اسـت کـه تـوان و تمایـل انتقال دانـش و تجربه حرفـه ای خود را به سـایر تولیدکننـدگان دارد و سـایر واحدها
نیـز تحـت عنـوان واحدهـای تابعـی ،متعلق به بهره بردارانی اسـت کـه توصیه های فنـی ،از واحد تولیدکننـده نمونه به واحدهـای تولیدی
آنـان ،انتقال و تسـری مـی یابد.
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تغییـر رفتـار حرفـه ای تولیدکننـدگان در واحدهـای تابعـی در اثـر انتقـال پایـدار دانـش و تجـارب تولیدکننـدگان نمونـه و خبره به
واحدهـای تولیـدی آنهـا مهم تریـن هـدف طراحـی ،اجـرا و بکارگیـری کانونهـای یادگیری اسـت.
اسـتفاده از ظرفیـت کشـاورزان نمونـه برای آموزش دیگر کشـاورزان اسـتفاده میکند .اتفاق افتـادن آموزش در بسـتر واقعی یادگیری
یعنـی مزرعـه ،تبـادل و انتقـال دانـش فنـی و بومی و تجارب شـخصی کشـاورزان به یکدیگـر از مهم تریـن ویزگیهای کانونهـای یادگیری
به حسـاب مـی آیند.
طـرح کانون هـای یادگیـری در بهمـن ماه سـال  1392در جریان برگزاری بیسـت و هشـتمین دوره ی معرفی و تجلیـل از برگزیدگان
ملـی بخـش کشـاورزی توسـط جنـاب آقای مهنـدس حجتی وزیـر محترم وقـت جهاد کشـاورزی رونمایی ،درتیرماه سـال  1394توسـط
جنـاب آقـای دکتـر اسـکندر زنـد رئیـس وقت سـازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشـاورزی به اسـتانهای سراسـر کشـور ابلاغ و از آن
پس تـا کنـون اجرایی گردیده اسـت.
در حال حاضر  474کانون یادگیری فعال در کشور وجود دارد که موضوعات مختلف و متنوعی را دنبال می کنند.

 کاهش  30درصدی میزان نیترات غده سیب زمینی

 افزایش میزان تولید عسل دست کم به میزان  2تا  2.5کیلوگرم در هر کندو
 محلول پاشی مزارع زعفران به میزان  40درصد
 اصالح نژا و حذف گوسفندان غیرسالم
 افزايش  30درصدي سطح زير كشت گیاهان دارویی
 کنترل مینوز گوجه فرنگی با استفاده از تله فرمونی
 کاهش مصرف آب نسبت به روش معمول و افزایش عملکرد تا میزان  18درصد
 گسترش مشاغل خانگی زنان روستایی و افزایش درآمد بهره برداران
 افزايش  60درصدي دوقلو و چند قلوزایی
 فراوری خرماهای درجه سه
 كاهش 50درصدي مصرف سموم كشاورزي
از جمله مهم ترین دستاوردهای ناشی از اجرای این روش کارآمد ترویجی در نقاط مختلف کشور است.
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سخن پایانی
بدون تردید اجرای موفقیت آمیز هر برنامه حاصل تالش گروهی و همکاری همدالنه و هم افزایانه تمام افراد درگیر در آن است.

در مراحـل مختلـف برنامه ریـزی ،طراحـی و اجـرای دقیق سـی و پنجمین دوره ی شناسـایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشـاورزی طیف

وسـیعی از همکاران ارجمندمان در سراسـر کشـور مشـارکت و همکاری داشـته اند .بر این اسـاس بر خود فرض می دانیم از:
 جناب آقای دکتر خاوازی مقام عالی وزارت برای حمایتها ،بخشیدن انگیزه و دلگرمیهای بی دریغ شان

 جناب آقای دکتر بازرگان معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی برای مدیریت هوشمندانه شان
در ستادشناسایی ،انتخاب ،معرفی و تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی

 معاونین محترم وزیر ،رؤسای محترم سازمان ها ،شرکت ها و مؤسسات تابعه و مدیران و کارشناسان حوزه عمل آنان برای مشارکت و همراهی
بی دریغ در تمام مراحل برنامه

 مجمع ملی خبرگان کشاورزی در سطوح ملی ،استانی و شهرستانی

 رؤسای محترم سازمان های جهاد کشاورزی استان ،به عنوان رئیس ستاد استانی ستادشناسایی ،انتخاب ،معرفی و تجلیل از برگزیدگان
بخش کشاورزی ،معاونین و مدیران و کارشناسان ستادی ،مدیران کل ادارات و مؤسسات تابعه و کارشناسان آنها

 رؤسای محترم مؤسسات تحقیقاتی و مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ،معاونین و کارشناسان آنها در سطوح ملی و استانی
 مدیران محترم هماهنگی ترویج کشاورزی ،رؤسای ادارت تابعه آنان و بخصوص اداره ترویج دانش و فناوری کشاورزی
 مدیران محترم جهاد کشاورزی شهرستانها ،معاونین و مدیران ستادی و ادارات تابع شهرستانی آنها

 رؤسای محترم مراکز جهاد کشاورزی و کارشناسان آنها بخصوص کارشناسان محترم مسؤل پهنه های تولیدی

 تولیدکنندگان و بهره برداران عزیز همراهی کننده در فرایند ،و تمام عزیزانی که به هر طریقی ما را دراین مسیر طوالنی و پرزحمت یاری نمودند
قدردانی نماییم.

الزم بـه گفتـن نیسـت کـه مسـؤلیت و بار اصلـی برنامه ریزی ،طراحـی ،پیگیری و اجـرای این فرایند بر دوش مؤسسـه آموزش و ترویج کشـاورزی

و دفتـر ترویـج دانـش و فناوری کشـاورزی این مؤسسـه بوده و سـایر معاونین ،مدیـران کل ،مدیران و کارشناسـان آن همراهی و همکاری دلسـوزانه و

تمـام وقـت در تمـام مراحـل داشـته اند .بدیـن لحـاظ الزم می دانیم به نمایندگـی از تمام این عزیـزان مراتب قدردانی و سـپاس خـود را از جناب آقای
دکتـر مؤیـدی معـاون محترم سـازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشـاورزی و رئیس مؤسسـه آمـوزش و ترویج کشـاورزی اعالم نماییم.
خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار

دبیرخانه اجرایی سی و پنجمین دوره شناسایی ،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
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یادداشت
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