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 پیشگفتار

اطالعات بر آن است که دانش و تالش موتور محرکه توسعه سازمانی محسوب شده و  ،نیروی انسانی توانمندامروزه 

در بخش کشاورزی، رویکردها و قرار گیرد. برای دستیابی به این هدف متعالی هنگام در خدمت رشد و تعالی نیروی انسانی ب

ها،  های متنوعی طراحی و به مرحله اجرا درآمده اند که در این مجموعه وسیع، بدون تردید یکی از موثرترین روش روش

 است.  "روز مزرعه"ویژه برنامه ها، به های انتقال یافته برنامه

این مند  مناسب و هدف یاجراو  ریزی اف، برنامههای روز مزرعه در تحقق اهد با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری برنامه

های روز  برنامه ماهانه ای ارتقا بخشد. بر این اساس، تقویم اجرایی را به شکل قابل مالحظه تواند اثربخشی آن میها  برنامه

های محترم  توسط دفتر ترویج و دانش کشاورزی و با همکاری مدیریت 1084بینی شده در سال  مزرعه استانی پیش

باشد،  می 1084سال  شهریورماهاین تقویم اجرایی که مربوط به  سومها تهیه و تدوین گردید. در جلد  هماهنگی ترویج استان

ل برگزاری و اطالعات مورد نیاز در خصوص موضوع / محصول مربوطه، عنوان روز مزرعه، استان، شهرستان و مح

های روز مزرعه  کنندگان استانی برنامه ضمناً، مشخصات هماهنگهای مجری و همکار به تفکیک ارائه شده است.  دستگاه

 هماهنگی و کسب اطالعات مورد نیاز و تکمیلی ارائه شده است. انجام نیز جهت

های اجرایی  طح کشور به معاونتهای روز مزرعه در س رسانی سراسری در خصوص برنامه این اقدام با هدف اطالع

ها، موسسات تحقیقاتی مادری، مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع  های جهاد کشاورزی استان وزارتخانه، سازمان

مندی طیف  تری جهت بهره ریزی مناسب های مخاطب صورت پذیرفت که در نتیجه، امکان برنامه دیگر گروهو  پایه

گردد. از سویی،  های دیگر( فراهم می ویژه در استان بردران، کارشناسان و ... )به ل محققان، بهرهتری از مخاطبان شام وسیع

تواند زمینه  ها داشته باشند. همچنین، این اقدام می تری جهت اجرای برنامه ریزی مناسب توانند برنامه مجریان برنامه نیز می

ها بر بندی برنامه، نیازسنجی و اولویتها ایی نقاط قوت و ضعف برنامههای اجرا شده، شناس تر برنامه ارزیابی و پایش مناسب

 های آتی را فراهم نماید. تر برای سال ریزی مناسب و در نتیجه برنامه های بخش کشاورزیاساس سیاست

اشتند های کشور که در تهیه و تدوین این تقویم اجرایی همکاری د در پایان از زحمات مدیریت هماهنگی ترویج استان

 گردد. تقدیر و تشکر می

 

 

 اکبر مویدی علی            

 معاون سازمان و رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه : 

 

های تحقیقاتی یا در  روز مزرعه موقعیتی است که نمود عینی یک فعالیت یا یافته نوین علمی، توسط محقق در ایستگاه

تر، روز  گیرد. با نگاهی کاربردی برداران، مروجان یا سایر افراد و واحدهای ذینفع قرار می دید بهرهواحد تولیدی در معرض 

و با همکاری و مشارکت مراکز  نهاد ترویجکه از سوی  دانستهای آموزشی ترویجی  یکی از پروژهتوان  مزرعه را می

شود.روز  شناسان، مروجان وکشاورزان پیشرو برگزار میها و مزارع تحقیقاتی وبا حضور جمعی از کار تحقیقاتی در ایستگاه

 .برای ترویج وانتقال دستاوردهای تحقیقاتی دانست مناسبی توان فرصت می مزرعه را

مختلف بخش  های های تحقیقاتی خود در زمینه ن مراکز تحقیقاتی به ارائه آخرین نتایج ویافتهامحققبرنامه، در این 

از مهمترین اهداف برنامه روز مزرعه  .پردازند می و ...ها و بیماری ، بهداشتآفات ، کنترلنژادی زراعی، به به نظیر کشاورزی

های تحقیقاتی جاری و  ها و طرح برداران، مروجان و کارشناسان با پروژه آشنایی هر چه بیشتر بهرهمواردی چون  توان به می

های  ها و طرح برداران نسبت به پروژه نگرش و آگاهی بهره بهبودات و مراکز تحقیقات ملی و استانی، در دست اجرای مؤسس

برداران از طریق حضور مستقیم در جریان  افزایش عمق و دامنه یادگیری بهره، تحقیقاتی و تسهیل در کاربرد نتایج آنها

گاهی محققان از آبرداران،  کارشناسان اجرایی و بهرهتر بین محققان، مروجان،  ارتباط نزدیک، های تحقیقاتی اجرای طرح

ها، مسائل روز و  سوی خواسته های تحقیقاتی کاربردی به برداران و هدایت هر چه بیشتر طرح مسائل و مشکالت بهره

برداران و   برداران وایجاد میل و رغبت در محققان نسبت به انتقال دستاوردهای تحقیقاتی خود به بهره نیازهای واقعی بهره

 زیر اشاره نمود. کارشناسان

 



 

 

های تولیدی خواهد  از آنجایی که مباحث مطرح شده در روز مزرعه و نتایج حاصل از آن تأثیر زیادی در مدیریت عرصه

های  ها، اعضای تعاونی برداران، مروجان مسئول پهنه ترین مخاطبان این برنامه را افرادی چون بهره رو، اصلی داشت، از این

ها و  ها اجرایی، رؤسای ادارات ترویج شهرستان ها و یا مدیریت ان معاونتتولیدی، مددکاران و تسهیلگران، کارشناس

دهند. گفتنی است، انتخاب موضوعات برنامه کارشناسان موضوعی که ارتباط مستقیمی با عوامل تولید دارند را تشکیل می

های  نامه با مراحل فعالیتای وزارت جهاد کشاورزی و زمان اجرای بر های محوری و توسعه روز مزرعه در راستای سیاست

های  برداران، مراکز یا ایستگاه اجرایی محصول/موضوع منطبق است. مکان اجرای برنامه، در یکی از واحدهای تولیدی بهره

ای، استانی و شهرستانی که با موضوع برنامه ارتباط  شود و مخاطبان در سه سطح ملی و منطقه تحقیقاتی در نظر گرفته می

شوند. همچنین نظارت و ارزیابی فنی برنامه نیز توسط کارشناسان موضوعی دفتر ترویج  شند، انتخاب میکاری داشته با

 پذیرد.  های تحقیقاتی صورت می های انتقال یافته عنوان متولی اصلی برنامه دانش و فناوری کشاورزی، به
 

موضوع  86استان کشور برگزار می گردد و برنامه روز مزرعه استانی  0موضوع روز مزرعه ملی در  0این برنامه شامل 

عنوان در بخش باغبانی،  12عنوان در بخش زراعت،  22گردد. الزم به ذکر است روز مزرعه استانی شامل  میاستان  21در 

  گردد.ماه برگزار میشهریورو یک عنوان در بخش منابع پایه در  در بخش شیالتعنوان  2عنوان در بخش دام و طیور،  13
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8931برنامه روز مزرعه ملی در سال   

شماره 

 تماس

مسئول 

 پیگیری

زمان   دستگاه مالحظات 

 اجرا

 ردیف استان موضوع زیربخش

43899032810 
آقای 
 ریحانی

به دلیل گذشت 
زمان برگزار 

 نشد

 پژوهشکده 
 سبزی وصیفی

 خرداد

 

 8 البرز نشاء پیوندی زراعت و باغبانی

 9 آذربایجان شرقی کشاورزی دیم زراعت و باغبانی تحقیقات دیم 

 شد برگزار

مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان خراسان رضوی

 زراعت

زراعت در شرایط کم آبی 
چه بکاریم؟ چگونه 

 مدیریت کنیم؟

 9 خراسان رضوی

 0 کرمانشاه حبوبات و غالت دیم زراعت موسسه تحقیقات دیم شد برگزار

 شد برگزار

مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان کرمانشاه

 5 کرمانشاه غالت و دام زراعت و دام

به دلیل گذشت 
زمان برگزار 

 نشد

 2 مرکزی گل وگیاه باغبانی پژوهشکده گل وگیاه

 شد برگزار

مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان همدان

 7 همدان سیب زمینی زراعت

تیرماه  92در 
 برگزار

 گردد   می 

 تحقیقات کرم ابریشم کشور

 تیر

 
 

 
 

 کرم ابریشم

مدیریت اقتصادی 
پرورش کرم ابریشم در 

 کشور
 1 گیالن
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8931ادامه برنامه روز مزرعه ملی در سال   

شماره 

 همراه

مسئول 

 پیگیری

زمان  دستگاه  مالحظات 

 اجرا

 ردیف استان موضوع زیربخش

43899032810 
آقای 
 ریحانی

شد برگزار  دام تیر تحقیقات علوم دامی کشور 
تغذیه و اصالح نژاد دام 

 سبک
 3 خراسان رضوی

 

مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان مازندران

 مرداد

 زراعت
روز مزرعه  ملی  اولین

ترویج و توسعه 
 کشاورزی ارگانیک ایران

 84 مازندران

 88 البرز غالت / دانه های روغنی زراعت اصالح وتهیه نهال وبذر 

 
سسه تحقیقات جنگلها و ؤم

 مراتع
 89 آذربایجان شرقی صنوبر پایهمنابع 

 

بین تحقیقات مؤسسه 
تاسماهیان دریای المللی 

 خزر

 آبزیانشیالت و 

فرصت ها و چالش های 
تکثیر و پرورش ماهیان 
خاویاری در مزارع بخش 

 خصوصی

 89 گیالن

 
پژوهشکده میوه های 

 معتدله
 باغبانی

محصوالت معتدله 
 وسردسیری

 80 البرز

 
پژوهشکده حفاظت خاک و 

 یبخیزدارآ
 85 البرز سد های زیر زمینی آب و خاک

 82 البرز چغندرقند زراعت تحقیقات چغندرقند 

 87 گیالن برنج زراعت سسه برنجؤم 

 تحقیقات چغندرقند 

 شهریور

 81 آذربایجان غربی چغندرقند نشائی زراعت

 83 کرمان پسته باغبانی پژوهشکده پسته 

 زراعت سسه پنبهؤم 
مدیریت -ارقام پنبه

 زراعی
 94 گلستان
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8931ادامه برنامه روز مزرعه ملی در سال   

ماره ش

 همراه

مسئول 

 پیگیری

زمان  دستگاه  مالحظات 

 اجرا

 ردیف استان موضوع زیربخش

43899032810 
آقای 
 ریحانی

 

علوم شیالتی 
کشور)پژوهشکده میگو 

 بوشهر(

 مهر

 شیالت و آبزیان
مدیریت بهینه پرورش 

میگو با تاکید بر 
 پیشگیری از بیماری ها

 98 بوشهر

 

مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان سیستان و بلوچستان
 موز یا انبه باغبانی

 سیستان و
 بلوچستان

99 

 
سسه تحقیقات جنگلها و ؤم

 مراتع
 99 فارس ییدارو گیاهان  منابع پایه

 
سسه فنی و ؤموسسه م

 مهندسی
 90 جنوب کرمان مدیریت گلخانه باغبانی

 دام تحقیقات علوم دامی کشور 
استفاده از علوفه های 
شورپسند و کم آب بر 

 در تغذیه دام
 95 سمنان

 

تحقیقات علوم شیالتی 
کشور)پژوهشکده آبزی 

 انزلی( –پروری 

 شیالت و آبزیان

  ترویج مصرف فرآورده
های شیالت و آبزیان با 
 محوریت کپور نقره ای

 92 گیالن

 
سسه تحقیقات خاک و ؤم

 آب
 97 لرستان خاکمدیریت آب و  آب و خاک

 دام تحقیقات علوم دامی کشور 
مدیریت تولید مثل و تغذیه 

 در شتر تک کوهانه
 91 یزد

 93 مازندران انواع مرکبات باغبانی آذر پژوهشکده مرکبات 

در حال مذاکره با 
مؤسسه تحقیقات 
 و جابه جایی استان

سسه تحقیقات جنگلها و ؤم
 مراتع

 94 کردستان بید پایهمنابع  



 

6 

 

8931 شهریورماههای روز مزرعه  مشخصات کلی برنامه  

 استان ردیف

 زیربخش

 تعداد کل
 باغبانی زراعت

دام و 
 طیور

شیالت و 
 آبزیان

آب، خاک و 
 صنایع

 پایهمنابع 

 8 0 0 0 0 0 1 اردبیل 8

 4 0 0 0 0 0 0 اصفهان 9

 8 0 0 0 0 0 1 البرز 9

 4 0 0 0 0 0 0 ایالم 0

 4 0 0 0 0 0 0 آذربایجان شرقی 5

 8 0 0 0 0 0 1 آذربایجان غربی 2

 8 0 0 1 0 0 0 بوشهر 7

 9 0 0 0 0 0 2 تهران 1

 4 0 0 0 0 0 0 جنوب کرمان 3

 8 0 0 0 0 0 1 چهارمحال وبختیاری 84

 9 1 0 0 0 0 1 خراسان جنوبی 88

 0 0 0 1 0 2 1 رضویخراسان  89

 4 0 0 0 0 0 0 خراسان شمالی 89

 8 0 0 0 0 0 1 خوزستان 80

 0 0 0 0 1 0 3 زنجان 85

 8 0 0 0 0 0 1 سمنان 82

 4 0 0 0 0 0 0 وبلوچستان سیستان 87

 5 0 0 0 0 4 1 فارس 81

 4 0 0 0 0 0 0 قزوین 83

 8 0 0 0 0 0 1 قم 94

 4 0 0 0 0 0 0 کردستان 98

 8 0 0 0 0 0 1 کرمان 99

 3 0 0 0 7 2 0 کرمانشاه 99

 4 0 0 0 0 0 0 بویراحمد و کهگیلویه 90

 5 0 0 0 1 0 4 گلستان 95

 9 0 0 0 0 1 1 گیالن 92

 8 0 0 0 1 0 0 لرستان 97

 4 0 0 0 0 0 0 مازندران 91

 9 0 0 0 0 2 0 مرکزی 93

 8 0 0 0 0 1 0 هرمزگان 94

 8 0 0 0 0 0 1 همدان 98

 4 0 0 0 0 0 0 یزد 99

 47 1 0 2 10 12 22 جمع کل
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 رهای روز مزرعه د برنامه -8

 زیربخش زراعت
 

 (8931 ماه شهریور)
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 (8931 ماه شهریور)  به تفکیک استان زیربخش زراعتدرهای روز مزرعه  مشخصات برنامه
 

 شماره تماس مسئول پیگیری ادارات و دستگاه ها  محل برگزاری تاریخ برگزاری مزرعهعنوان روز  استان ردیف

 روز مزرعه دانه های روغنی )سویا( اردبیل  8

98/6/3 
ایستگاه تحقیقاتی 

 مغان  

مدیریت هماهنگی ترویج 

-ایستگاه تحقیقاتی مغان

 خانم رزمی 

 3800580929 آقای  ضیاء چهره 

 نژادی سویاروز مزرعه به  البرز  9

98/06/25 
هکتاری،  044مزرعه 

 موسسه اصالح بذر

مدیریت هماهنگی 

ترویج،موسسه تحقیقات 

 اصلح بذر

 3892399942 خانم پورعوض

9 
آذربایجان 

 غربی 
 روزمزرعه یونجه

98/06/05 

 خوی یا نقده

مدیریت هماهنگی 

ترویج،مرکز تحقیقات 

 کشاورزی استان

خانم  

 زاده عبدالعظیم
3890804597 

0 

 تهران 
روز مزرعه معرفی ارقام ذرت علوفه 

 ای

98/06/25 
-شهرستان ری

 روستای قلعه نو

مدیریت هماهنگی ترویج  

کشاورزی، مدیریت جهاد 

 کشاورزی شهرستان ری

آقای حمیدرضا 

 آقائی
9818899309 

 روز مزرعه  تغذیه سیب زمینی تهران 

شهرستان  98/06/27

شرکت  -فیروزکوه

 ران

مدیریت هماهنگی ترویج  ،   

مدیریت جهاد کشاورزی 

 شهرستان فیروزکوه

آقای  حمیدرضا 

 آقائی
9818899309 

5 
چهارمحال 

 و بختیاری 

روز مزرعه آشنایی با عوامل ایجاد 

 بیماری سرارغوانی سیب زمینی

98/06/24 

 شهرکرد

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات کشاورزی، 

 شهرستاناستان، اداره ترویج 

خانم مهندس 

 علیزاده
3899194734 

2 
خراسان 

 جنوبی 

روز مزرعه آشنایی با آفات پنبه 

 وزعفران

98/06/26 
شهرستان خوسف ، 

 روستای ماژان

مدیریت هماهنگی 

ترویج،مرکز تحقیقات 

 کشاورزی استان

 3855482728 آقای  مودی
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 (8931 )شهریور ماه  به تفکیک استان زیربخش زراعتدرهای روز مزرعه  مشخصات برنامهادامه 
 

 شماره تماس مسئول پیگیری ادارات و دستگاه ها  محل برگزاری تاریخ برگزاری عنوان روز مزرعه استان ردیف

7 
خراسان 

 رضوی 

روز مزرعه مدیریت بهزراعی وبهره 

 وری آب و معرفی ارقام  پنبه
98/06/27 

مزرعه استان قدس 

بخش انابد -رضوی 

 بردسکن-

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات، کشاورزی 

 استان، مدیریت زراعت

 3855849891 آقای  روحانی

 خوزستان  1
روز مزرعه مدیریت بهره وری 

 مصرف آب در محصول برنج
98/06/26 

-شهرستان اهواز

 مرکز الهایی

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات کشاورزی 

استان، مدیریت جهاد 

 کشاورزی شهرستان مربوطه 

 3829890097 آقای وکیلی

3 

 حومه-ایجرود 98/06/06 روز مزرعه ارقام جدید کلزا زنجان 

مدیریت هماهنگی ترویج،  

مرکز تحقیقات استان، 

مدیریت جهاد کشاورزی 

 شهرستان ایجرود

 3899098772 باباییآقای  جالل 

 صائین قلعه -ابهر 98/06/11 روز مزرعه ارقام جدید کلزا زنجان 

مدیریت هماهنگی ترویج،  

مرکز تحقیقات استان، 

مدیریت جهاد کشاورزی 

 شهرستان ابهر

 3899098772 آقای  جالل بابایی

 حومه-سلطانیه 98/06/13 روز مزرعه ارقام جدید کلزا زنجان 

مدیریت هماهنگی ترویج،  

مرکز تحقیقات استان، 

مدیریت جهاد کشاورزی 

 شهرستان سلطانیه

 3899098772 آقای  جالل بابایی

 مرکز آموزش آرادان 98/06/24 روز مزرعه  معرفی ارقام جدید پنبه سمنان  84
مدیریت هماهنگی ترویج، 

 معاونت تولیدات گیاهی
 3830990359 آقای حسنیان
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 (8931 )شهریور ماه  به تفکیک استان زیربخش زراعتدرهای روز مزرعه  مشخصات برنامهادامه 
 

 شماره تماس مسئول پیگیری ادارات و دستگاه ها  محل برگزاری تاریخ برگزاری عنوان روز مزرعه استان ردیف

 اقلید 98/06/20 روز مزرعه معرفی ارقام کلزا فارس 88

مدیریت هماهنگی ترویج 

مرکز تحقیقاتو استان و 

آموزش کشاورزی و منابع 

 طبیعی استان

 3877299915 آقای نظافت

 قم 89
روز مزرعه ترویج کشت ارقام 

 مختلف سورگوم جهت تعلیف دام
98/06/27 

موقوفه گلپایگان 

 وقنوات 

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات، کشاورزی 

 استان

 3847594571 آقای آتش نما

 کرمان 89
بررسی کیفیت ذرت  روز مزرعه

 ای در شهرستان بردسیر علوفه
98/06/12 

شهرستان -بردسیر 

 نگار

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات کشاورزی 

 استان، بخش اجرایی مربوطه

 3894004018 آقای ساالر محمدی

80 

 98/06/12 روز مزرعه معرفی ارقام پنبه گلستان
ایستگاه تحقیقاتی، 

 هاشم آباد گرگان 

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات کشاورزی 

استان،  معاونت تولیدات 

 گیاهی

 3888714820 آقای  کریمی

 گلستان 
روز مزرعه معرفی ارقام ذرت دانه 

 ای وسیلویی
98/06/17 

ایستگاه تحقیقاتی 

 عراقی محله گرگان

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات کشاورزی 

استان،  معاونت تولیدات 

 گیاهی

 3888714820 آقای  کریمی
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 (8931 )شهریور ماه  به تفکیک استان زیربخش زراعتدرهای روز مزرعه  مشخصات برنامهادامه 
 

 شماره تماس مسئول پیگیری ادارات و دستگاه ها  محل برگزاری تاریخ برگزاری عنوان روز مزرعه استان ردیف

 

 98/06/23 روز مزرعه برداشت برنج گلستان 
ایستگاه تحقیقاتی 

 عراقی محله گرگان

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات کشاورزی 

استان،  معاونت تولیدات 

 گیاهی

 3888714820 آقای  کریمی

 گلستان 

روز مزرعه مقایسه ارقام کنجد 

وتعیین، بهترین تاریخ کاشت 

 ونراکم بوته

98/06/25 
ایستگاه تحقیقاتی 

 گنبد

ترویج، مدیریت هماهنگی 

مرکز تحقیقات کشاورزی 

استان،  معاونت تولیدات 

 گیاهی

 3888714820 آقای  کریمی

 98/06/24 روز مزرعه بادام زمینی گیالن  85
آستانه اشرفیه، 

 روستای دهکاء

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات کشاورزی 

 استان

 3889991194 آقای پور سرابانی

 98/06/12 ارقام چغندرقندروز مزرعه مقایسه  همدان  82
مرکز تحقیقات 

 استان همدان

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات کشاورزی 

 استان

 3818881970 آقای  رستمی
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 رهای روز مزرعه د برنامه -2

 باغبانیزیربخش 
 

 (8931ماه  شهریور)
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 (8931 ماه شهریور)  به تفکیک استان باغبانی زیربخش  درهای روز مزرعه  مشخصات برنامه
 

 محل برگزاری تاریخ برگزاری عنوان روز مزرعه استان ردیف
 

 ادارات و دستگاه ها

مسئول 

 پیگیری
 شماره تماس

8 
خراسان 

 رضوی

روز مزرعه بهزراعی وبهره وری آب و 

 اهمیت اقتصادی گیاهان دارویی
98/06/25 

-کوشک باغ 

 داورزن

مدیریت هماهنگی ترویج، مرکز 

تحقیقات، کشاورزی استان، 

 مدیریت باغبانی 

آقای  

 روحانی
3855849891 

روز مزرعه مدیریت بهنگام باغی وبهروه 

 وری آب  در باغات پسته 
98/0624 

ترمینال  -باغ پسته 

 ضبط پسته آخوندی

مدیریت هماهنگی ترویج، مرکز 

تحقیقات، کشاورزی استان، 

 مدیریت زراعت

آقای  

 روحانی
3855849891 

 فارس 9

 ممسنی 98/06/08 روز مزرعه تغذیه انگور

مدیریت هماهنگی ترویج استان 

و مرکز تحقیقاتو آموزش 

 کشاورزی و منابع طبیعی استان

 3877299915 آقای نظافت

 پاسارگاد 98/06/16 روز مزرعه گلخانه

هماهنگی ترویج استان مدیریت 

و مرکز تحقیقات و آموزش 

 کشاورزی و منابع طبیعی استان

 3877299915 آقای نظافت

 سروستان 98/06/31 روز مزرعه برداشت پسته

مدیریت هماهنگی ترویج استان 

و مرکز تحقیقاتو آموزش 

 کشاورزی و منابع طبیعی استان

 3877299915 آقای نظافت

 استهبان 98/6/15 انجیرروز مزرعه برداشت 

مدیریت هماهنگی ترویج استان 

و مرکز تحقیقاتو آموزش 

 کشاورزی و منابع طبیعی استان

 3877299915 آقای نظافت

 کرمانشاه 9
روز مزرعه باغداری واحداث باغ،  مدرن 

 ورمنجه رو سیمی
98/06/12 

باغ مدرن ورمنجه، 

 کرمانشاه

مدیریت هماهنگی ترویج، مرکز 

کشاورزی استان،  سپاه تحقیقات 

نبی اکرم )ص(، مدیریت باغبانی 

استان،  مدیریت جهاد کشاورزی 

 شهرستان

آقای  

 فتاحی
3819933978 
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 (8931 )شهریور ماه  به تفکیک استان باغبانی زیربخش  درهای روز مزرعه  مشخصات برنامهادامه 
 

 محل برگزاری تاریخ برگزاری عنوان روز مزرعه استان ردیف
 

 ادارات و دستگاه ها

مسئول 

 پیگیری
 شماره تماس

 کرمانشاه 
روز مزرعه باغداری واحداث باغ،  مدرن 

 ورمنجه رو سیمی
98/06/15 

باغ مدرن ورمنجه، 

 کرمانشاه

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات کشاورزی 

استان،  ارتش، مدیریت 

باغبانی استان،  مدیریت جهاد 

 کشاورزی شهرستان

آقای  

 فتاحی
3819933978 

 98/06/03 روز مزرعه فندق گیالن 0
رودسر، روستای 

 مایستان سفال

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات کشاورزی 

 استان

آقای پور 

 سرابانی
3889991194 

 مرکزی 5

 شازند روستای پاکل 98/06/24 روز مزرعه کنترل آفات گردو

مدیریت هماهنگی 

ترویج،مرکز تحقیقات 

 کشاورزی استان

خانم  

 پورمتین
3819018939 

 98/06/31 روز مزرعه معرفی ارقام وکنترل آفات  انار
ایستگاه تحقیقات 

 انار ساوه

مدیریت هماهنگی 

ترویج،مرکز تحقیقات 

 کشاورزی استان

خانم  

 پورمتین
3819018939 

 حاجی آباد 98/06/05 روز مزرعه خرما هرمزگان 2

 مدیریت هماهنگی ترویج،

مرکز تحقیقات کشاورزی 

 استان، حفظ نباتات استان

 -قسمی  

 پسندی پور

3879299919 

-3877190539 
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 رهای روز مزرعه د برنامه -9

 دام و طیورزیربخش 
 

 (8931ماه  شهریور)
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 (8931 ماه شهریور)  به تفکیک استان طیوردام و زیربخش درهای روز مزرعه  مشخصات برنامه
 
 

 محل برگزاری تاریخ برگزاری عنوان روز مزرعه استان ردیف
 

 ادارات و دستگاه ها

مسئول 

 پیگیری
 شماره تماس

 زنجان 8

روز مزرعه استفاده از ضایعات بوجاری با 

آنزیم و بدون آنزیم و پروبیوتیک در تغذیه 

 بوقلمون گوشتی

 زنجانشهرستان  98/06/03

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات،  استان، 

مدیریت جهاد کشاورزی 

 شهرستان زنجان

آقای  جالل 

 بابایی
3899098772 

 کرمانشاه 9

 98/06/15 روز مزرعه معرفی نژاد گوسفند سنجابی
ایستگاه تحقیقات 

 دامپروری مهرگان

مدیریت هماهنگی ترویج، مرکز 

تحقیقات کشاورزی استان، امور 

دام استان،  مدیریت جهاد 

 کشاورزی شهرستان

آقای  

 فتاحی
3819933978 

 صحنه 98/06/25 روز مزرعه پرورش زنبورعسل

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات کشاورزی 

استان، امور دام استان،  

مدیریت جهاد کشاورزی 

 شهرستان

آقای  

 فتاحی
3819933978 

 98/06/20 روز مزرعه گاوداری مدرن
گاوداری پیشرو، 

 ماهیدشت

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات کشاورزی 

استان، امور دام استان،  

مدیریت جهاد کشاورزی 

 شهرستان

آقای  

 فتاحی
3819933978 

 98/06/26 روز مزرعه گاوداری مدرن
گاوداری پیشرو، 

 ماهیدشت

مدیریت هماهنگی ترویج، مرکز 

استان، امور تحقیقات کشاورزی 

دام استان،  مدیریت جهاد 

 کشاورزی شهرستان

آقای  

 فتاحی
3819933978 
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 (8931 )شهریور ماه  به تفکیک استان دام و طیورزیربخش درهای روز مزرعه  مشخصات برنامهادامه 
 
 

 محل برگزاری تاریخ برگزاری عنوان روز مزرعه استان ردیف
 

 ادارات و دستگاه ها

مسئول 

 پیگیری
 شماره تماس

 کرمانشاه 

 98/06/30 روز مزرعه گاوداری مدرن
گاوداری پیشرو، 

 ماهیدشت

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات کشاورزی 

استان، امور دام استان،  

مدیریت جهاد کشاورزی 

 شهرستان

آقای  

 فتاحی
3819933978 

 98/06/22 روز مزرعه گاوداری مدرن
گاوداری پیشرو، 

 ماهیدشت

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات کشاورزی 

استان، امور دام استان،  

مدیریت جهاد کشاورزی 

 شهرستان

آقای  

 فتاحی
3819933978 

 جوانرود 98/06/20 روز مزرعه نحوه تولید عسل ارگانیک

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات کشاورزی 

استان،  مدیریت جهاد 

 کشاورزی شهرستان

آقای  

 فتاحی
3819933978 

 98/06/26 روز مزرعه اصالح نژاد گاومیش گلستان 9
هاشم آباد، -بندرگز

 گرگان

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات کشاورزی 

 استان،  معاونت تولیدات دامی

آقای  

 کریمی
3888714820 

 98/06/23 روز مزرعه ترکیب ژنتیکی گوسفند پربازده لرستان 0

کشت و صنعت صفای 

فجر لرستان، روستای 

چشمه سرده 

 شهرستان سلسله

مدیریت هماهنگی ترویج، 

مرکز تحقیقات کشاورزی 

استان،معاونت بهبود تولیدات 

 دامی استان

آقای  

مهرداد تقی 

 زاده

3822282982 
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 رهای روز مزرعه د برنامه -4

 شیالت و آبزیانزیربخش 
 

 (8931 شهریورماه)
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 (8931 ماهشهریور)  به تفکیک استان شیالت و آبزیانزیربخش درهای روز مزرعه  مشخصات برنامه

 
 

 محل برگزاری تاریخ برگزاری عنوان روز مزرعه استان ردیف
 

 ادارات و دستگاه ها

مسئول 

 پیگیری
 شماره تماس

 بوشهر 8
روز مزرعه عملیات بهینه برداشت و کنترل 

 عارضه سرقرمزی در میگوهای پرورشی
98/06/13 

بندر ریگ،   -گناوه

 سایت حله

پژوهشکده میگوی کشور، 

 مدیریت هماهنگی ترویج 

خانم  بتول 

فوالدی 

 هلیله

3878758130 

9 
خراسان 

 رضوی

روز مزرعه اصول پرورش وتغذیه ماهیان 

 سرد آبی وگرم آبی
98/06/26 

روستای هاشم آباد 

 سبزوار

هماهنگی ترویج، مدیریت 

مرکز تحقیقات، کشاورزی 

 استان، مدیریت زراعت

آقای  

 روحانی
3855849891 
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 رهای روز مزرعه د برنامه -5

 منابع پایهزیربخش 
 

 (8931 شهریورماه)
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 (8931 ماهشهریور)  به تفکیک استان پایهمنابع بخش  زیر درهای روز مزرعه  مشخصات برنامه

 
 

 محل برگزاری تاریخ برگزاری عنوان روز مزرعه استان ردیف
 

 ادارات و دستگاه ها

مسئول 

 پیگیری
 شماره تماس

8 
خراسان 

 جنوبی 
 3/2/31 روز مزرعه کنترل آفات چوبخوار

روستای -بیرجند 

 خراشاد

مدیریت هماهنگی 

ترویج،مرکز تحقیقات 

 کشاورزی استان

 3855482728 آقای  مودی

 


