


 

نمىنه های استانی        
 4931بخش کشاورزی سال 

 سازمان جهادکشاورزی
 استان اصفهان 

 هذیزیت ّواٌّگی تزٍیج کشاٍرسی

 ی رعاًِ ّای آهَسشی، تزٍیجی ادارُ

 5931تْوي هاُ 
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 ضشٍست ٍ اّذاف  اًتخاب ًوًَِ ّا ی تخص کطاٍسصی

 
ًظش تِ ًقص ٍ اّویت ًیشٍی اًساًی کاس آهذ تِ عٌَاى سشهایِ هلی ٍ اسج                      

    ِ ی تَلیذکٌٌذگاى تخص کطاٍسصی طشح ضٌاسائی ،         ًْادى تِ صحوات صادقاً

 .اًتخاب ، هعشفی ٍ تِ کاسگیشی ًوًَِ ّا اص جایگاُ ٍیژُ ای تشخَسداس هی تاضذ 

 :دس ایي ساستا اّذاف کلی دس اًتخاب ًوًَِ ّا عثاستٌذ اص 

 .اهٌیت غزائی * 

 .تَسعِ پایذاس* 

 .حفظ هحیط صیست* 

 .تَسعِ ی صادسات* 

 .خَدکفایی دس هحصَالت استشاتژیک* 

 .استقاء سطح داًص ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی ضاغل دس تخص کطاٍسصی* 

  *       ِ ِ  فعال ًوَدى گشٍُ ّای تخصصی دس صهیٌِ تشًاه کاسگیشی ًوًَِ ّا   سیضی ٍ ت

 .دس  تشًاهِ ّای آهَصضی

پیگیشی اّذاف یاد ضذُ  تا تشًاهِ سیض ی ّای الصم ٍ اًجام اهَس آهَصضی ،                      

تشٍیجی ٍ فٌی تَسط کاسضٌاساى ٍ هشٍجاى ساصهاى جْاد کطاٍسصی ّوشاُ                    

     ِ ی تَلیذکٌٌذگاى تخص کطاٍسصی هٌجش تِ پیذایص         تا تالش جذی ٍ صادقاً

 .ًتایج هطلَب دس اهش تَلیذ گشدیذُ است کِ اّن آى تِ ضشح ریل هی تاضذ
ایجاد سقاتت سالن تیي تَلیذکٌٌذگاى تشای تَلیذ تیص تش ٍ تْتش هحصَالت                   *  

 .کطاٍسصی 

 .الگَی قشاس دادى کطاٍسصاى خثشُ دس اًتقال اطالعات ًَیي تِ سایش تْشُ تشداساى * 

 .ایجاد ضشایط هٌاسة تشای ّوکاسی تْشُ تشداساى ًوًَِ دس سطح ضْشستاى ّا * 

 .ایجاد تستش هٌاسة آهَصضی تشای ًیشٍّای کاسآهذ* 
 

 هذیشیت ّواٌّگی تشٍیج کطاٍسصی
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 احوذرضا جاللی

  (ًوًَِ کشَری)

هذیز ػاهل ًوًَِ ی شزکت تؼاًٍی 

  تَلیذ رٍعتائی سایٌذُ رٍد اصفْاى

  اصفْاى

 

 هحوذ حز

  (ًوًَِ کشَری)

هجزی ًوًَِ ی عیغتن ّای آتیاری 

 (تیپ)تحت فشار

 فالٍرجاى

 

 هحغي هزتْة

  (ًوًَِ کشَری)

هذیز ًوًَِ ی ایجاد کٌٌذُ ی         

 تاؽ هادری

 شْزضا

 

 ػلیزضا هٌصَریاى

  (ًوًَِ کشَری)

هذیز ػاهل ًوًَِ ی ٍاحذ صٌایغ 

 (سراػی)تثذیلی تَلیذات گیاّی 

 ًجف آتاد

 

 هصطفی علیواًی

  (ًوًَِ کشَری)

هذیز ػاهل ًوًَِ ی شزکت تؼاًٍی 

 داهذاری رٍعتائی

 خویٌی شْز

 

 دّاقاى تغْیل گز ًوًَِ ی سى رٍعتائی رتاتِ خالصی

 

هذیز ًوًَِ ی صٌذٍق اػتثارات خزد  سّزا صادقی

 ٍیضُ سًاى رٍعتائی

 اصفْاى
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 اصفْاى پزٍرػ دٌّذُ ی ًوًَِ ی دام عثك هجتثی کَّی اصفْاًی

 

 آراى ٍ تیذگل هذیز ًوًَِ ی هزکش جوغ آٍری شیز عیذ احوذ غفاری

 

 ًائیي هزغذار ًوًَِ ی ٍاحذ گَشتی هجیذ هحوذ ػلی تیگی

 

 اصفْاى هزغذار ًوًَِ ی ٍاحذ تخن گذار غضٌفز حغیٌی

 

پزٍرػ دٌّذُ ی ًوًَِ ی سًثَر  هحوذ رضا کَّی

 ػغل ٍ هحصَالت جاًثی

 اردعتاى

 

تَئیي ٍ  هزتغ دار ًوًَِ هحوذ خوغِ

 هیاًذشت

 

اردشیز اهیزی تْوي 

 تیگلَ

 عویزم هزتغ دار ًوًَِ ی ػشایزی
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هجزی ًوًَِ ی تجْیش ٍ ًَعاسی  غالهؼلی آقاجاًی

 اراضی کشاٍرسی

 اصفْاى

 

هْذی ػشیش سادُ 

 تَشْزی

طزاح ٍ عاسًذُ ی تزتز ادٍات 

 کشاٍرسی

 اصفْاى

 

هذیز ػاهل ًوًَِ ی شزکت خذهات  اهیز ػثاط هظلَهی

 هكاًیشاعیَى کشاٍرسی

 ًطٌش

 

هذیز ػاهل ًوًَِ ی صٌایغ تثذیل  رضا تلٌذی

 (گالب ٍ ػزقیات)تَلیذات گیاّی

 کاشاى

 

هذیز ػاهل ًوًَِ ی صٌایغ تثذیل  حویذ رضا هقیوی

 (تغتِ تٌذی ػغل)تَلیذات داهی

 خَاًغار

 

هذیز ػاهل ًوًَِ ی صٌایغ تثذیلی ٍ  داٍد جْاًگیزی

 تكویلی شیالتی

 تزخَار

 

هذیز ػاهل ًوًَِ ی ٍاحذ داهذاری  عؼیذ صالحی

 صٌؼتی

شاّیي شْز ٍ 

 هیوِ
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 گلپایگاى تَلیذکٌٌذُ ًوًَِ ی ًْال تاغی هزضیِ ػثیزی

 

 هثارکِ سى ًوًَِ ی کارآفزیي رٍعتائی اللِ طْواعثی تلذاجی

 

رئیظ ًوًَِ ی هزکش جْاد کشاٍرسی  ػلی ًیكثخت

 دّغتاى

 اصفْاى

 

تَلیذ کٌٌذُ ی ًوًَِ ی هحصَل  جوشیذ فزٍغی

 گٌذم آتی

 خَاًغار

 

تَلیذ کٌٌذُ ی ًوًَِ ی هحصَل  هزتضی آقایی

 گٌذم دین

 چادگاى

 

تَلیذ کٌٌذُ ی ًوًَِ ی هحصَل      ػلیزضا تاقزی

 جَ آتی

 فزیذى

 

 تزخَار کلشاتَلیذ کٌٌذُ ی ًوًَِ ی هحصَل حغیي فتاحی
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تَلیذ کٌٌذُ ی ًوًَِ ی هحصَل  هحوذ رضا ػاتذی

 ًثاتات ػلَفِ ای

 فالٍرجاى

 

تَلیذ کٌٌذُ ی ًوًَِ ی هحصَل  احوذ رعتوی

 چغٌذر قٌذ

 فزیذى

 

تَلیذ کٌٌذُ ی ًوًَِ ی هحصَل  هحوذ احوذی

 (گَجِ فزًگی)عالن سراػی

 اصفْاى

 

تَلیذ کٌٌذُ ی ًوًَِ ی هحصَل  ػلی ّاشوی

 صیفی فضای تاس

 اصفْاى

 

تَلیذ کٌٌذُ ی ًوًَِ ی هحصَالت  حغیي ػطائی

  گلخاًِ ای

 هثارکِ

 

تَلیذ کٌٌذُ ی ًوًَِ ی هحصَالت  رعَل یشدخَاعتی

  گل ٍ گیاّاى  سیٌتی

 دّاقاى

 

تَلیذ کٌٌذُ ی تزتزًشاء گلخاًِ ای  جالل ػشقی

 در فضای تاس

 شْزضا
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 آراى ٍ تیذگل تَلیذ کٌٌذُ ی ًوًَِ ی هحصَل پغتِ هحوَد رحیوی

 

 آراى ٍ تیذگل تَلیذ کٌٌذُ ی ًوًَِ ی هحصَل اًار هحوَد خادهی

 

 فالٍرجاى تَلیذ کٌٌذُ ی ًوًَِ ی هحصَل تِ ػلیزضاصالحی

 

هذیز ًوًَِ ی ًظام صٌفی کارّای  حغي هحغٌی اصُ ای

 کشاٍرسی

 اصفْاى

 

هذیز ػاهل ًوًَِ ی شزکت تؼاًٍی  حغیي شاُ ًظزی

 رٍعتائی

شاّیي شْز ٍ 

 هیوِ

 

شزکت ًوًَِ ی خذهات هشاٍرُ ای ،  هحوذ رضا ػلیزضایی

 فٌی ٍ هٌْذعی

 خویٌی شْز

 

هذیز ًوًَِ ی ٍاحذ تَلیذی هشاع  هْذی رضا ئیاى

 کشاٍرسی

 اردعتاى
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