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  بسمه تعالي 
  وزارت جهاد كشاورزي 

موزش و ترويج كشاورزي    سازمان تحقيقات، آ
 مركز ترويج و توسعه تكنولوژي هراز

  

  

  

  

  تجربيات ی مستند ساز 

ک نژاد د ن   مج

  

 

  

  

۴ -١٣٩- ١٢۵  
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  ھاي آموزشي خارج و داخل كشور شركت در دوره -
  

  

  نام و نوع دوره

موزش دهنده   نام موسسه آ
تاريخ 
  شروع

  يانتاريخ پا

١  Rice cultivation ژانس همكاريهاي ژاپن-كشور ژاپن فوريه   )ماه ۹( آ
۲۰۰۰  

  ۲۰۰۱ اکـتبر 

موزش نرم افزارهاي   ٢  Microsoftآ
windows  and office   

ژانس همكاريهاي ژاپن-كشور ژاپن   ۲۰۰۱مارچ      آ

كابرد فرمون هاي جنسي حشرات   ٣
در  و تكنيك هاي صحيح سمپاش

  شاليزار

موسسه  (POPs-IR05-06)رك پروژه مشت
فات و بيماريهاي گياهي و برنامه  تحقيفات آ

وابسته  (CEP)محيط زيست درياي خزر 
 (UNDP)به برنامه توسعه سازمال ملل 

  ۸۵تير   خرداد

د کارشناس ارشد   ٤ و  فناوری تول
استاندارسازی و تجاری سازی 

ک برنج   ارگان

د فروزنده  موزش علم و کاربردی شه مرکز آ
  ری سا

۱۱۳۹۴    

زاد اسالم واحد رودهن  و اصالح نباتات کارشناس زراعت   ٥     ۱۳۸۳  دانشگاه آ
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  ) چاپ در نشريه يا مجموعه مقاالت كنفرانسها(مقاالت ارائه شده  -

  
  :همايشها و مجالت داخل و خارج از كشور به شرح زير» ارائه و چاپ مقاله در سمينارها  

  
  ذيرش و ارائه مقالهمحل پ  نام مقاله  

  .... )همايش ،مجله و (  
  سال انتشار

١  Observation on current of three major 
element and effect of compost on growth and 

yield of rice   

  ٢٠٠١  دانشگاه توسوبوکا  -کشور ژاپن 

  كشت ارگانيك برنج بدون استفاده از كود و سم شيميائ  ٢
  

لي توسعه كاربرد سومين همايش م
مواد بيولوژيك و كاهش مصرف كود 

  كرج  -و سم در كشاورزي 

١٣٧٩  

   راهبردهاي عملي توسعه بازار فروش محصوالت ارگانيك   ٣
اولين همايش و جشنواره ملي 

  ساري -اي محصوالت گلخانه

١٣٨٣  

تجارب مركز ترويج و توسعه منابع انساني شاليزاري   ٤
  )سخنراني(كشور در كشت ارگانيك برنج 

اولين جشنواره و همايش توليد 
  محصوالت سالم و كشاورزي پايدار

١٣٨٤  

سه روشهای مختلف کنترل علف هرز   ٥ ران  مقا ش علوم علفهای هرز ا ن هما   ١٣٨٤  اول
بررس اثر بسترهای مختلف کشت بدون خاک و تعداد   ٦

ت  گوجه فرنگ  ف وه در خوشه روی عمکلرد و ک م
  گلخانه ای 

ن د و  اول گنگره مل فناوری تول
وری گوجه فرنگ    فرآ

١٣٨٧  

ستم ساده شده کشت بدون خاک  ٧ ک و   طراح و اجرای س دروپون ن گنگره مل ه اول
دات گلخانه ای    تول

١٣٨٨  

ره انرژی   ٨ ستم ذخ اولين جشنواره و همايش توليد   کشت بدون خاک با استفاده  از س
  محصوالت سالم و كشاورزي پايدار

١٣٨٤  

ــ محل روی هندوانه ارقام   ٩ وند کدو حلوا ر پ تاث
مسون و ساکاتا   کر

اولين جشنواره و همايش توليد 
  محصوالت سالم و كشاورزي پايدار

١٣٨٤  

ع  ١٠ اس وس ف جات در مق وند در ص   -  چاپ در بازتاب تات   )همکار ( توسعه پ
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ليف كـتاب   )مترجمين ، سال و نشر ذكر عنوان ، مولفين يا: (ترجمه يا تأ
نوع   نام  

ثار    آ
سال   نويسنده يا نويسندگان

  انتشار

تاثیر مصرف منابع کود آلی و کود   
بر خصوصیات ) N-P-K( شیمیایی 

  رشد و عملکرد برنج

ان  پا
  نامه

ک نژاد  د ن   ۱۳۹۴  مج

ک  به روش برنج كشت   ١   ی بهمن امير -محمد كارگران-مجيد نيك نژاد  نشريه  ارگان
١٣٧٩  

٢  
  

د محصوالت  موزش نحوه تول جزوه آ
ک   ارگان

  )power point (  

ه ک نژاد   نشر د ن   مج
١٣٨٩  

جات   ٣ ک نژاد  کـتاب  )١( کشت  سبز د ن   جالل افضل –حاتم  حاتم  -مج
١٣٨٤  

جات   ٤ ک نژاد   کـتاب   )٢(کشت سبز د ن   جالل افضل –حاتم  حاتم  –مج
١٣٨٤  

جات   ٥ ری سبز ک نژاد  بکـتا  کشت  تصو د ن   جالل افضل  -حاتم  حاتم -مج
١٣٨٦  

ار  به   ٦ مشاهدات مزرعه ای کشت خ
کاه و کلش برنج و ( روش مالچ    

ک    )پالست

ه ک نژاد   نشر د ن   جالل  افضل -حاتم حاتم   –مج
١٣٩٠  

ای سبز رونده   ٧ ه   کشت لوب ک نژاد  نشر د ن   جالل افضل -حاتم حاتم -مج
١٣٩١  

ه  د بذر اسفناج تول  ٨ ک نژاد  نشر د ن   جالل افضای–دکـتر حاتم حاتم   -مج
١٣٩١  

برداشت  خانواده  –داشت –کاشت   ٩
  کلم

ک نژاد  کـتاب د ن جالل  –دکـتر حاتم  حاتم    -مج
  ١٣٩١  افضل

اربرداشت  –داشت  –کاشت   ١٠ ک نژاد –دکـتر حاتم  حاتم    کـتاب   خ د ن   جالل افضل  -مج
١٣٩١  
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  : و ثبت اختراع  ابق پژوهشيسو
نظارت و اجراي پروژه كشت ارگانيك برنج به مدت سه سال در استان مازنـدران در مزرعـه -طراحي -١

ـــب طـــرح همكاريهـــاي فنـــي دو كشـــور  ـــا همكـــاري كارشناســـان ژاپنـــي در قال ـــرويج ب شـــاليزاري مركـــز ت
 ) JICAجايكا (

 مي و كود شيميائيمقايسه و بررسي رشد برنج تحت تيمارهاي كودسبز، كود دا -۲
زمايشـــي اجـــراي پروژه -٣ ـــرورش نشـــاي جعبـــه-نمايشـــي-هـــاي آ نشـــاكاري و » اي ترويجـــي در خصـــوص پ

ژانس جايكا  .كشت مكانيزه برنج در قالب همكاري با كارشناسان ژاپني آ
قــ  -٤ ج و توســعه تکنولــوژی  –اجــرای طــرح تحق ــک بــرنج در مزرعــه مرکــز تــرو قــ  کشــت ارگان تطب

 هراز
زار  – داور مجله علم -٥ ج شال  ترو
ع  -٦ اس وس ف جات در مق وند در ص   توسعه پ
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موزش -   : سوابق آ
موزشي پودماني كاركنان  تدوين و طراحي موضوعات و واحدهاي درسي ، تدريس دوره هاي آ

  :ح زيركشاورزان و مهندسين ناظر برنج كشور در زمينه كشت برنج به شر » وزارت جهاد كشاورزي 
  

  نوع همكاري   مكان  نام دوره
  .... )مدرس يا (  

  سال

موزش ت آ ج  -راه اندازی سا ن   –ترو فر مجری و مسئول    www.majidorgainc.irکارآ
ت   سا

۱۳۹۴  

د  ــ تول ت الگو د بذر  برنج و سا مدرس و کارشناس مسئول مزرعه تول
باد رجارون محمود آ   محصول سالم در روستای س

  ۹۵-۹۶  مدرس  بادمحمود آ 

باد رجارون محمود آ د بذر در روستای س باد  مدرس و کارشناس مسئول مزرعه تول   ۹۵-۹۴  مدرس  محمود آ
ش قات  -مسئول مزرعه به زراع  زراعت برنج در مزرعه نما باد  تحق   ۹۴-۹۵  مجری و مدرس  محمودآ

ش موزش  -مسئول مزرعه نما ران( RIPAآ فغانستان-ژاپن - ا بادمحمود  )آ   ۹۵-۹۴  مجری   آ
حات زمستانه در روستای حاج کال سرخرود  د سبز ت تول ن سا باد  محقق مع   ۹۵  مجری و مدرس  محمودآ

ج باد کل جات زمستانه در روستای احمد آ د سبز باد  مدرس تول   ۹۵  مدرس   محمود آ
ت  باد   F.F.Sکارشناس سا د بذر برنج( روستای سبرجارون محمودآ باد  )تول   ۹۳-۱۳۹۴  درسم  محمود آ

ت  ن سا باد   F.F.Sمحقق مع باد  روستای خردونکال محمود آ ن  محمود آ   ۹۵-۱۳۹۴  محقق مع
ک در سطح  د برنج ارگان پروژه موسسه ( هکـتار ۱۰کارشناس فن تول

ن قات مازندران -کارافر   )مرکز تحق
  ۹۵-۱۳۹۴  کارشناس فن  نکا

د محصول سالم  موزش تول قات ( کالس آ موزش مازندران–مرکز تحق   ۱۳۹۴  مدرس  ساری   )آ
ک    د محصول ارگان موزش تول مل  )مرکز خدمات کلوده( کارگاه آ   ۱۳۹۴  مدرس  آ

    زراعت مكانيزه برنج ويژه كاركنان و كشاورزان
  
  
  

مركز ترويج و 
توسعه 

تكنولوژي 
  هراز

و  ١٣٧٩  مدرس
١٣٨٠  

 و ١٣٨١  مدرس  زراعت مكانيزه برنج ويژه كاركنان و كشاورزان
١٣٨٢  

  ١٣٨٤  مدرس   اصول بهزراعي برنج ويژه كارشناسان
  ١٣٨٤  مدرس و فراگير  دوره توليد نشا و روش نشاكاري با ماشين

موزش مهندسين ناظر مزارع شاليزاري استان مازندران    ١٣٨٥  مدرس  آ
موزشي ويژه كارشناسان برنج سراسر كشور    ١٣٨٥  مدرس  دوره آ

موزشي ويژه كارشناسان    ١٣٨٥  مدرس  ترويجي استان مازندران دوره آ
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موزشي و مجمع عمومي كشاورزان خبره   ١٣٨٥  مدرس  كارگاه آ
موزشي مديران نظامهاي بهره   ١٣٨٥  مدرس  برداري كشور  كارگاه آ

موزشي مديران تعاوني هاي توليد يراير كشور    ١٣٨٥  مدرس  كارگاه آ
موزشي ويژه كارشناسان برنج كشور افغانستان    ١٣٩٠  مدرس  دوره آ
موزشي ويژه كارشناسان برنج كشور افغانستان   ١٣٩٢  مدرس  دوره آ

ن برنج  ک برای ناظر ج کشت ارگان مرکزخدمات   ترو
  کلوده

  ١٣٩٠  مدرس 

های کشت برنج  مار فات و ب موزش   بررس کشت دوم در کاهش آ مرکز آ
  ساری 

  ١٣٩٠  مدرس 

  
  
  
  

  : سوابق اجرائي -
زمايشــ(ليزاري كارشـناس مزرعـه مكــانيزه شـا -١ هكـتـاري مركــز تـرويج و توســعه  ٥٠)ترويجــ-نمايشـ-آ

 ١٣٨٣-١٣٧٧تكنولوژي هراز 
 كشت محصوالت زمستانه و كشت مكانيزه برنج در مزارع روستاهاي حوزه یمجري پايلوتها -٢

 
ک در سطح استان -٣ ج کشت محصوالت سالم و ارگان ق و ترو  تحق

 
جات از سال -٤ د کننده برنج و صبف و سبر  تا اکنون ١٣٧٣ تول
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س فعاليت ها موزش یر   در امور مربوطه ی براي بكارگير  از طريق كسب دانش فن  یبراي ايجاد توانمند آ

  نتايج  مدت   زمان   عنوان 
موزش نحوه احداث شرکـتهای  دوره آ

ان   دانش بن
ان و    ساعت ۳۰  ۱۵/۷/۹۴ س شرکـتهای دانش بن نحوه تاس

ن    دستورالعمل آ
موزش غير حضوري مفاهيم پايه ي د وره آ

  فناوري اطالعات و ارتباطات
  توانمندي در  ايجاد پايگاه داده هاي مركز  ساعت ۱۲  ۰۲/۱۱/۱۳۸۱

موزش غير حضوري زبان انگليسي   و ترجمه توانمندي در ايجاد ارتباطات   )خوب(-   ۲۲/۳/۸۳  دوره آ
موزش غير حضوري استفاده از  دوره آ

  فايلهاكامپيوتر و مديريت 
  ساعت ۸  ۱۴/۱۲/۸۳

توانمندي مضاعف در بكارگيري كامپيوتر و طيقه 
  بندي مستندات الكـترونيكي

موزشي كاربرد فرمون هاي جنسي  كارگاه آ
  حشرات و تكنيك صحيح سم پاشي 

۳۰/۳/۸۵  
۱۵/۴/۸۵  

  ساعت ۱۶
بسط و توسعه دانش فوق  بمنظور كاهش ميزان 

ها و محيط استفاده و  باقيمانده  سموم در شاليزار 
  زيست 

ــ ج و خودکـقا ش ترو د در واحد سطح  ساعت ۱۶  ۲۸/۵/۸۵  کارگاه هم اند ش تول   توانمندی در  افزا

موزش اينترنت   دوره آ
لغايت  ۲
۵/۱۰/۸۵  

  ساعت ۱۲
وري داده ها و  استفاده از اينترنت براي جمع آ

  ارتباط با موسسات علمي

موزش موزش   توانمندسازي رابطين آ   دوره آ
اغايت  ۳۰
۳۱/۲/۸۸  

موزش   ساعت ۱۶   توانمندي در برگزاري كالس هاي آ

ون موزش اتوماس   دوره آ
ت ۲۰   لغا
۲۳/۸/۹۱  

  توانمند سازی در  مکاتبات اداری   ساعت  ۲۴

موزش واژه پرداز    )word(دوره آ
لغايت  ۲
۵/۱۰/۸۵  

  ساعت  ۲۶
ايجاد توانمندي مضاعف در بكارگيري نرم افزار 

office  وردن اطالعاتو به نظم در   آ

موزش  صفحه گستر    )excel(دوره آ
لغايت  ۸
۱۱/۱۰/۸۵  

مار و اطالعات  ساعت ۲۶ ناليز آ   استفاده از دانش فوق در آ

موزش   بانكهاي اطالعاتي   )Access(دوره آ
اغايت  ۲۷
۳۰/۱۰/۸۵  

  توانمندي در حفظ و نگهداري دانش   ساعت ۲۶

موزش مباني نظارت و ارزيابي نظام هاي  دوره آ
  هره برداري ب

لغايت ۲۸
۲۹/۹۳/۸۵  

بريز  ساعت ۱۲   توانمندي در  مطالعات پژوهشي حوزه آ

موزش  ارائه مطالب    )power point(دوره آ
لغايت  ۱
۳/۱۱/۸۵  

  ساعت ۲۰
موزشي با نرم  توانمندي در توليد و ارائه  مطالب آ

  افزار مربوطه 

ک  دروپون   دوره کشت ه
ت  ۲/۷ لغا

۷/۷/۸۴  
د و پر   ساعت ۳۶ کتول دروپون   ورش نشا برنج به روش ه
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  دوره اصول مبان الگوی کشت
ت  ۱۴/۶ لغا
۱۵/۶/۱۳۹۱  

  ساعت ۱۶
ط  برنامه در الگوی سطح کشت برنج در شرا

ب   بحران آ
دوره کاشت داشت و برداشت خانواده 

ان   کدوئ
ان  ساعت ۱۸  ۱۳۸۹   مهارت در کشت خانواده کدوئ

س ر حضوری راهنمای درست نو زمون غ   مهارت در مکاتبات اداری   ساعت ۱۲  ۱۳۸۲  آ
ف جات گلخانه ای  جات  و ص د  سبز ک   ساعت  ۳۶  ۱۳۸۷  تول ر پوشش پالست د در ز   تول

موزش زبان ژاپن  الدی  ۲۰۰۰  دوره آ   ک ترم  م
ت صحبت ژاپن   قابل

  )(Domo Aricato 
ن  موزش احکام د ن  ساعت ۱۸  ۱۳۹۰  دوره آ   استواری در د

ن و مقرارت مرتبط با سالمت دوره قوان
  اداری 

ن و مقرارت  ساعت ۳۶  ۱۳۹۱ گاه در خصوص قوان   آ

  برنامه هفته انتقال يافته هاي برنج
و  ۲۴

۲۵/۹/۸۷  
 -  

كسب تجربه و توانمند شدن در انتقال تجربيات و 
  دانش فني به كشاورزان

موزش    موزش کارشناسان و    ساعت ۵۵  ۱۳۸۷  ) مدرس( گواه آ ت آ   کشاورزان در مرکز در جه
موزش   موزش کارشناسان و  کشاورزان در مرکز  ساعت ۳۰  ۱۳۸۶  )مدرس( گواه آ ت آ   در جه
موزش   موزش کارشناسان و  کشاورزان در مرکز  ساعت ۳۰  ۱۳۸۹  )مدرس( گواه آ ت آ   در جه

موزش     ۱۳۸۹  )مدرس( گواه آ
۲  

  ساعت
کهای زراعت برنج کشور افغانستان   دوره بهبود تکن

موزش     ساعت ۳۰  ۱۳۹۰  )مدرس( گواه آ
دوره ضمن خدمت کشت دوم  در سازمان 

  کشاورزی استان

موزش     ساعت  ۴۸  ۱۳۸۶  )مدرس( گواه آ
جات گلخانه ای در مجتمع  ف و سبز د ص دوره تول

موزش ساری    آ

ــ   ۱۳۸۹  گواه شرکت در گردهما
ت  ۳۰ لغا
۳۱/۶/۸۹  

زی  در خصوص دانه های روغن کلزا و (  برنامه ر
  )گلرنگ

ش   ساعت ۲۴  ۱۳۸۲  گواه شرکت  در هما
ک  ولوژ ش مل توسعه کاربرد مواد ب ن هما سوم

نه از کود و سم در کشاورزی    و استفاده به
ــ ارتباطات فردی   ساعت ۳۸  ۱۳۹۲  دوره  بهداشت روان در خانواده ش توانا   افزا

موزش   مو   ساعت  ۳۰  ۱۳۸۸  )مدرس( گواه آ ت آ   زش کارشناسان و  کشاورزان در مرکزدر جه
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موزش یفعاليت ها  تدريس   و ترويج آ
  

شروع   نوع و سطح فراگيران  
  فعاليت 

  موضوع

١  
موزش ضمن خدمت كاركنان وزارت جهاد  آ
  كشاورزي شامل  مديران وكارشناسان  برنج 

از سال 
۱۳۸۵   

انتقال دانش فني در زمينه مديريت مزرعه ،  
انيزه برنج ، احداث بانك نشاء كشت وكار مك

  ...برنج و 

٢  
موزش فني و مهارتي ويژه كارشناسان و  آ

  مروجين ترويج 
از سال  

۱۳۷۲  

ن در زمينه   انتقال دانش فني و شيوه هاي آ
مديريت مزرعه ، كشت وكار مكانيزه برنج ، 

برگزاري برنامه ...احداث بانك نشاء برنج و 
  رنج ، روز مزرعه ترويجي هفته انتقال يافته هاي ب

موزش هاي مهارتي كشاورزان و بهره برداران  ٣   آ
از سال 
۱۳۷۲  

توانمندسازي كشاورزان و بهره برداران در زمينه 
مديريت مزرعه ، پرورش نشاء جعبه اي،  كشت 

  ...وكار مكانيزه برنج ، احداث بانك نشاء برنج و 

۴  
كارشناسان ناظر برنج استانهاي شمالي و 

  ان و زنجان فارس ، اصفه
از سال 
۱۳۸۴  

ن در زمينه  انتقال دانش فني و شيوه هاي آ
مديريت مزرعه ، كشت وكار مكانيزه برنج ، 

احداث بانك نشاء برنج و شناسائي و مبارزه با 
فات و بيماريها  برنج   آ

۵  
مديران، محققان و كارشناسان زراعت و 
  ترويج  وزارت كشاورزي كشور افعانستان 

از سال 
۱۳۹۱  

تقال دانش فني در زمينه مديريت مزرعه ، ان
كشت وكار مكانيزه برنج ، احداث بانك نشاء 

  ...برنج و 

۶  
موزان و كاروزان مقطع ليسانس و  موزش كارآ آ

  فوق ديپلم رشته هاي زراعت و باغباني 
از سال 
۱۳۸۲  

موزش در زمينه مديريت مزرعه ، كشت وكار  آ
 مكانيزه برنج ، احداث بانك نشاء برنج و
فات و بيماريها  برنج   شناسائي و مبارزه با آ

موزش اعضاء و اركان تعاوني توليد   ٧   آ
از سال 
۱۳۸۲  

موزش در زمينه مديريت مزرعه ، كشت وكار  آ
مكانيزه برنج ، احداث بانك نشاء برنج و 

فات و بيماريها  برنج و توليد  شناسائي و مبارزه با آ
  محصوالت سالم و ارگانيك

موزش دانشجو   از سال   يان مقطع ليسانسآ
۱۳۸۸  

موزش ،  در زمينه باغباني ،  اصول ترويج و آ
  زراعت 

موزش   ساعت۶۰۰بيش از   مجموع ساعات آ

  


