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همایش بین المللی "بررسی مسایل اجتماعی نوآوری های بخش کشاورزی"  روزهای یک شنبه و دوشنبه مورخ 8 و 9 اردیبهشت 1398 از 
ساعت 8 تا 11 صبح در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد�

در این همایش که با حضور 162 نفر از اعضای سازمان و کارشناسان دستگاه های اجرایی و تحقیقاتی استان شامل سازمان جهاد کشاورزی، 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، مرکز آموزش جهاد کشاورزی، اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری، اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه صنعتی،  اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد؛ آقای دکتر جف کینی مدرس دانشگاه ملبورن استرالیا به همراه آقای دکتر اورنگ 
 ADOPT تاکی عضو هیات علمی و رییس اداره مکانیزاسیون مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان به ارایه مدلی به نام
پرداختند که این مدل حاصل تحقیقات آقای دکتر جف کینی در مقطع فوق دکترا در سازمان تحقیقات علمی و صنعتی کشورهای مشترک 
المنافع می باشد� بیشتر تحقیقات دکتر کینی بر روی کشاورزان مختلف شاغل در زمینه باغبانی، دامپروری و تولید انگور، پنبه، غالت و 

علوفه بوده و در کشورهای در حال توسعه تحقیقاتی را به همراه کشاورزان خرده مالک انجام داده است�

این همایش با اهداف زیر برگزار شد:

- شناخت عوامل محیطی )فرهنگی، سنن، عقاید و جنسیت( موثر بر پذیرش ایده های نو در بین کشاورزان خرده مالک

- شناخت عوامل موثر بر تصمیم گیری کشاورزان

- شناخت موانع و محدودیت ها در پذیرش فعالیت های نو در بین کشاورزان خرده مالک

در پایان مقرر شد این مدل با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی استان در تعدادی از مناطق اصفهان به صورت پایلوت اجرا شود�

برگزاری همایش بین المللی "بررسی مسایل اجتماعی نوآوری های بخش کشاورزی"
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کارگاه آموزشی "شناخت انواع ملخ و راه های مبارزه با آن" روز چهارشنبه مورخ 11 اردیبهشت 1398 به مدت 3 ساعت در محل سازمان برگزار شد�

شایان ذکر است در این دوره آموزشی که با تدریس آقای دکتر محمد حسن بشارت نژاد؛ عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی استان برگزار شد،  تعداد 11 نفر از عالقه مندان شرکت کرده و در پایان، گواهی پایان دوره برای ایشان صادر شد�

برگزاری کارگاه آموزشی "شناخت انواع ملخ و راه های مبارزه با آن"
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نامه ابالغی معاون محترم وزیر در امور باغبانی با عنوان جدول حداقل فواصل مجاز گل خانه ها از رودخانه ها )اعم از دایمی و فصلی( به 
PDF  با عنوان " مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی" در زیر قابل مشاهده می باشد: همراه فایل 

جدول حداقل فواصل مجاز گل خانه ها از رودخانه ها )اعم از دایمی و فصلی(

مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی
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http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A.pdf
file:http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2019/04/Tosiyehaye-Karshenasi.pdf


محصوالت تولید  واحدهای  فاصله  حداقل  اصفهان؛  استان  دولتی  غیر  کشاورزی  خدمات  مراکز  عامل  مدیران  به  سازمان  رییس  طرف  از  ای  نامه   طی 
گل خانه ای تا واحدهای مرغ مادر اعالم شد.

در متن نامه آمده است:

نظر به مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی صدور مجوزهای دامداری استان به آگاهی می رساند، حداقل فاصله واحدهای تولید محصوالت 
گل خانه ای تا واحدهای مرغ مادر 500 متر تعیین شده است.

مقتضی است ضمن اطالع رسانی به بهره برداران منطقه تحت پوشش، در رعایت این فاصله در تشکیل پرونده های مربوطه دقت الزم معمول فرمایید.

حداقل فاصله واحدهای تولید محصوالت گل خانه ای تا واحدهای مرغ مادر
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برگزاری نخستین آزمون مسوولین فنی واحدهای آبزی پروری
پیرو فراخوان مورخ 26 بهمن 1397، نخستین آزمون مسوولین فنی واحدهای آبزی پروری در روز پنج شنبه مورخ 19 اردیبهشت 1398 در محل 
سازمان برگزار شد� در این آزمون که با حضور مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد؛ 17 نفر از فارغ التحصیالن 

گرایش های مختلف شیالت شرکت کردند�

برگزاری کارگاه های آموزشی "مدیریت به هنگام باغات پسته"
آبادی طی  آقای دکتر حکم  با حضور جناب  ماه سال جاری   اردیبهشت  تاریخ 28  از  باغات پسته  به هنگام  رایگان مدیریت  آموزشی  کارگاه های 
روزهای 28 تا 31 اردیبهشت برگزار شد� از اهداف اصلی این کارگاه ها آشنایی با اصول اولیه و اصلی احداث باغ پسته به منظور ایجاد باغ های نوین 

و افزایش ضریب مکانیزاسیون، سیستم های آبیاری نوین، تغذیه مطلوب، هرس و پیوند با ارقام متناسب با هر منطقه بود�
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برگزاری رویداد "روز سیب زمینی خاورمیانه" در مرداد  1398

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با مشارکت شرکت خدمات نمایشگاهی و تورهای تخصصی بخش کشاورزی )سان 
صفا(، با هدف مهارت آموزی و کارورزی در نظر دارد تور آموزشی- تفریحی "رویداد روز سیب زمینی خاورمیانه" را که در اواخر مرداد 1398 در 
ترکیه و یک سال بعد در آلمان اجرایی خواهد شد؛ برگزار نماید� لذا از کلیه اعضا، کارشناسان، تولیدکنندگان، زارعان سیب زمینی، مهندسان 

کشاورزی، فراوری و صنایع تبدیلی و انجمن های تولیدکنندگان سیب زمینی برای شرکت در این تور آموزشی دعوت به عمل می آید�

الزم به ذکر است مهلت ثبت نام تا 31 تیر 1398 می باشد�
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جدول ظرفیت اجرایی اعضای حقیقی و حقوقی سازمان در سال 1398 که به استناد مواد 6 و 14 قانون تاسیس سازمان در تاریخ 25 اردیبهشت 
1398 به تصویب شورای مرکزی رسیده است، در زیر قابل مشاهده و بهره برداری می باشد:

جدول ظرفیت اجرایی اعضای حقیقی و حقوقی سازمان در سال 1398

جدول ظرفیت اجرایی اعضای حقیقی و حقوقی سازمان

شیوه نامه اجرایی برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی ابالغی توسط معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:

شیوه نامه اجرایی برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی

شیوه نامه اجرایی برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی
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http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D8%B8%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
file:http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2019/04/Tosiyehaye-Karshenasi.pdf
http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF.pdf
file:http://agriengs.ir/wp-content/uploads/2019/04/Tosiyehaye-Karshenasi.pdf


برگزاری دهمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان
دهمین جلسه پنجمین دوره شورای سازمان، روز سه شنبه 30 اردیبهشت 1398 برگزار شد�

در این جلسه که با حضور کلیه اعضای شورا تشکیل شد، ابتدا رییس سازمان گزارشی از اقدامات سازمان طی جلسه قبل تا این جلسه ارایه کرد و 
سپس موارد زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت�

1- برنامه زمان بندی جلسات شورا در سال 1398 تصویب شد�

2- دستورالعمل داخلی شورای سازمان )اصالحیه شماره 4( مصوب شورای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت�

3- روسای کارگروه  آب و آبیاری، کارگروه دامپروری، کارگروه گل خانه و محصوالت گل خانه ای، کارگروه محیط زیست، منابع طبیعی، گردشگری و 
کارگروه صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی انتخاب شدند�

4- بودجه سال 1398 سازمان برای طرح و تصویب در مجمع عمومی سالیانه سازمان به تایید شورا رسید�

5- نظر به دوازدهمین برنامه مصوب شورای سازمان، چگونگی ایجاد بستر سرمایه گذاری در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی و حمایت از کارشناسان 
مربوطه برای راه اندازی این واحدها مورد بررسی قرار گرفت�
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راه های ارتباط با سازمان

 اصفهان- بلوار کشاورز- خیابان گل ها )کوی امیریه(- جنب مجموعه ورزشی زیتون 

جهت نمایش نقشه در Google Map کلیک نمایید

 info@agriengs�ir   

  031-37815360-4    031-37815365 

 esfahananreo    

 www�agriengs�ir  

 @esfahananreo
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http://instagram.com/esfahananreo
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http://agriengs.ir/Content/Default.aspx?Landir=rtl&Lan=Fa
https://t.me/esfahananreo
https://t.me/esfahananreo

