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اسفند ماه83150450احداث باغ درختان میوه داروهسته دار1

آذر تا بهمن ماه3450200تولید محصول سالم در باغات میوه2

بهمن ماه83150450زراعت زعفران3

اسفند ماه3350150کاربرد آبیاري تحت فشار در باغات فندق4

اسفند ماه82150300هرس درختان میوه5

مهر ماه4375225پرورش قارچ خوراکی دکمه اي6

آبان ماه4375225پرورش گل وگیاهان زینتی در گلخانه7

آذر ماه55100500تولید محصوالت سالم گلخانه اي8

دي ماه55100500(سبزي ،صیفی،گل  )تولید محصوالت گلخانه اي 9

بهمن ماه53100300(... خیار،کوجه)تولید نباتات جالیزي10

آذر ماه4375225مقابله با سرمازدگی درختان میوه11

بهمن ماه53100300(احداث،تغذیه،هرس،آفات وبیماریها)مدیریت باغات میوه 12

بهمن ماه132575احداث و نگهداري باغات متراکم13

بهمن ماه4375225(...هرس،تغذیه و)مدیریت درختان  باغات موه14

مهر ماه83150450ارزیابی ارقام اصالح شده سبزي و صیفی15

مهر ماه132575ايهاي گلخانههاي باز به محیطانتقال کشت سبزي و صیفی از محیط16

آبان ماه132575فرنگی به روش هیدروپونیککشت توت17

آبان ماه4375225پرورش قارچ خوراکی دکمه اي18

آذر ماه132575پرورش قارچ خوراکی صدفی19

آذر ماه4275150پیوند سبزي وصیفی20

عناوین و مشخصات دوره های آموزش بهره برداران 

1395 پس از لحاظ نمودن نظر معاونت باغبانی برای اجرا در نیمه دوم سال 

عنوان دورهاستانردیف

ره
دو

اد 
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ت

مشخصات دوره
زمان پیشنهادي

معاونت باغبانی

اردبیل

اصفهان
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عناوین و مشخصات دوره های آموزش بهره برداران 

1395 پس از لحاظ نمودن نظر معاونت باغبانی برای اجرا در نیمه دوم سال 

عنوان دورهاستانردیف
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معاونت باغبانی
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آذر تا بهمن ماه53100300تغذیه باغات هسته دار21

مهر ماه132575توسعه باغات در اراضی شیبدار22

مهر ماه54100400تولید گیاهان دارویی23

آبان ماه53100300تولید نشاء سبزي وصیفی24

آذر ماه3350150تولید وپرورش گیاهان آپارتمانی25

آذر تا بهمن ماه1425100تولید محصول سالم در باغات میوه26

آبان ماه4475300شناخت وتکثیر گیاهان دارویی27

آذر تا بهمن ماه53100300کشاوري ارگانیک- کشاورزي دوستدار محیط زیست28

آذر ماه85150750مدیریت گلخانه ها29

آذر ماه55100500مدیریت مصرف انرژي در گلخانه ها30

مهر ماه122550هرس درختان سیب پایه بذري31

آذر ماه3360180احداث و نگهداري باغات دیم32

آذر ماه132575احداث و نگهداري باغات زیتون33

بهمن ماه2340120اصالح باغهاي قدیمی34

بهمن ماه53100300پرورش قارچ خوراکی دکمه اي35

آذر تا بهمن ماه1425100تولید محصول سالم در باغات میوه36

آبان ماه1425100شناسایی و بهره برداري از گیاهان دارویی37

آذر ماه132575کاشت ، داشت و برداشت نباتات جالیزي38

دي ماه132575کاشت و داشت و برداشت گوجه فرنگی39

مهر ماه2430120اسانس گیري از گیاهان داروئیآذربایجان شرقی40

البرز

ایالم
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عناوین و مشخصات دوره های آموزش بهره برداران 

1395 پس از لحاظ نمودن نظر معاونت باغبانی برای اجرا در نیمه دوم سال 
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معاونت باغبانی
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آبان ماه53100300پرورش قارچ خوراکی دکمه اي41

آبان ماه4775525تولید محصوالت گلخانه اي42

آذر تا بهمن ماه3450200روش هاي تولید محصول سالم در باغات میوه43

مهر ماه4475300کشت و تولیدگیاهان دارویی44

آبان ماه3350150پرورش قارچ خوراکی دکمه اي45

آذر تا بهمن ماه3460240تولید محصول سالم در باغات میوه46

مهر ماه4375225کشت و تولیدگیاهان دارویی47

اسفند ماه233090تولید نهال باغات میوه هاي گرمسیري48

بهمن ماه3460240تولید الو ئه ورا49

آبان ماه3560300تولید محصوالت سبزي و صیفی گلخانه اي50

دي ماه133090تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی51

مهر ماه43100300اصول فنی در باغات میوه هاي گرمسیري52

بهمن ماه3360180کاشت وپرورش انبه53

بهمن ماه3360180کاشت وپرورش موز54

آبان ماه3360180کشت و پرورش نخل55

دي ماه3460240کشت و تولیدگیاهان دارویی56

بهمن ماه3360180نگهداري و مراقبت از کنار57

اسفند ماه52100200هرس درختان هسته دار ودانه دار58

آبان ماه53100300احداث و نگهداري باغات خرما59

آذر ماه2340120پرورش خیار گلخانه اي60
بوشهر

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

بلوچستان
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عناوین و مشخصات دوره های آموزش بهره برداران 

1395 پس از لحاظ نمودن نظر معاونت باغبانی برای اجرا در نیمه دوم سال 

عنوان دورهاستانردیف
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معاونت باغبانی

اردبیل

دي ماه2345135پرورش قارچ خوراکی دکمه اي61

اسفند ماه233090تولید آلوئه ورا62

آبان ماه233090تولید بذر سبزي و صیفی63

بهمن ماه3350150تولید سبزي و صیفی64

آذر تا بهمن ماه2340120تولید محصوالت سالم  باغی65

بهمن ماه3560300تولید محصوالت سالم گلخانه اي66

مهر ماه233090تولید نشاء گوجه فرنگی67

آبان ماه52100200مدیریت باغ لیمو ترش68

آذر ماه1425100روش هاي تولید محصول سالم در باغات میوه69

دي ماه63120360کاشت ، داشت و برداشت گوجه فرنگی70

آبان ماه53100300پرورش گیاهان آپارتمانی71

آذر تا بهمن ماه1425100تولید محصول سالم در باغات میوه72

آذر ماه54100400کشت و تولیدگیاهان دارویی73

بهمن ماه132575تولید نهال درختان سردسیري74

آذر ماه132575تولید نهال مرکبات75

اسفند ماه122550مدیریت باغ مرکبات76

آذر تا بهمن ماه2335105تولید محصوالت سالم  باغی77

اسفند ماه132575زراعت زعفران78

آبان ماه2435140شناسایی و بهره برداري از گیاهان دارویی79

دي ماه3350150کاشت،داشت و برداشت سبزي80

بوشهر

تهران

جیرفت
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عناوین و مشخصات دوره های آموزش بهره برداران 

1395 پس از لحاظ نمودن نظر معاونت باغبانی برای اجرا در نیمه دوم سال 

عنوان دورهاستانردیف
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بهمن ماه4370210کاشت،داشت و برداشت کاهو81

آذر ماه4385255گرده افشانی خرما82

دي ماه223570پیوند زنی در انبه83

بهمن ماه3355165نگهداري و مراقبت از باغ پسته84

مهر ماه53100300پرورش قارچ خوراکی دکمه اي85

مهر ماه4475300پرورش گیاهان دارویی86

آبان ماه3350150پرورش توت فرنگی87

آذر ماه55100500تولید محصوالت صیفی وسبزي در گلخانه88

آبان ماه5590450تولید محصوالت گلخانه اي89

آذر تا بهمن ماه1425100روش هاي تولید محصول سالم در باغات میوه90

دي ماه4375225زراعت زعفران91

آبان ماه4475300کشت گیاهان دارویی پیازدار92

آذر ماه4375225پرورش قارچ خوراکی دکمه اي93

آذر تا بهمن ماه1425100تولید محصول سالم در باغات میوه94

آبان ماه4375225تولید زرشک95

مهر ماه53100300زراعت زعفران96

آذر ماه53100300پرورش خیار  گلخانه اي97

آبان ماه53100300پرورش قارچ خوراکی دکمه اي98

آبان ماه53100300پرورش گل وگیاهان زینتی در گلخانه99

بهمن ماه54100400تولید گیاهان دارویی100

چهارمحال و بختیاري

خراسان جنوبی

جیرفت
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عناوین و مشخصات دوره های آموزش بهره برداران 

1395 پس از لحاظ نمودن نظر معاونت باغبانی برای اجرا در نیمه دوم سال 

عنوان دورهاستانردیف
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معاونت باغبانی

اردبیل

دي ماه4575375تولید سبزیجات و صیفی جات گلخانه اي101

مهر ماه53100300زراعت زعفران102

آذر ماه52100200مدیریت باغات انار103

آذر ماه3350150احداث و توسعه باغات انگور به روش داربستی104

اسفند ماه141560بهره برداري از گیاه دارویی باریجه105

دي ماه2445180برگی و ریشه اي, تولید  گیاهان دارویی بذري 106

آذر تا بهمن ماه3350150تولید محصوالت سالم  باغی107

بهمن ماه132060تولید و پرورش انواع گیاهان آپارتمانی108

بهمن ماه3350150تولید و پرورش انواع گیاهان شاخه بریده109

آبان ماه2530150تولید و پرورش انواع محصوالت گلخانه اي110

آذر ماه233090تولید و پرورش گل محمدي111

آبان ماه141560صنعتی- تولید وکشت وبهره برداري از گیاهان دارویی 112

آذر تا بهمن ماه1425100روش هاي تولید محصول سالم در باغات میوه113

مهر ماه3350150زراعت زعفران114

بهمن ماه131545کاشت درختان مثمر در اراضی شیبدار115

بهمن ماه132575اصالح و نگهداري باغ انار116

آذر ماه4375225اصالح و نگهداري نخلستان117

آذر ماه53100300پرورش قارچ خوراکی دکمه اي118

آبان ماه3550250تولید سبزیجات  و صیفی جات گلخانه اي119

آذر ماه1425100مدیریت باغات مرکبات120

خراسان رضوي

خراسان شمالی

خوزستان
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عناوین و مشخصات دوره های آموزش بهره برداران 

1395 پس از لحاظ نمودن نظر معاونت باغبانی برای اجرا در نیمه دوم سال 

عنوان دورهاستانردیف
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معاونت باغبانی

اردبیل

بهمن ماه3450200شناسایی و بهره برداري از گیاهان دارویی121

دي ماه132575کاشت،داشت و برداشت گوجه فرنگی122

آذر ماه142080بهره برداري از  گیاهان دارویی ریشه اي123

آذر ماه132060(کتیرا)بهره برداري از گیاه دارویی گون 124

آذر ماه132060بهره برداري گیاهان دارویی بذري125

آبان ماه132060پرورش قارچ خوراکی دکمه اي126

آبان ماه142080پرورش گیاهان دارویی127

بهمن ماه122040پیوند درختان و درخنچه هاي زینتی128

مهر ماه2440160تولید  گیاهان دارویی برگی129

مهر ماه142080تولید  گیاهان دارویی صنعتی130

مهر ماه142080تولید آلوئه ورا131

آذر ماه132060تولید سبزي و صیفی132

آذر تا بهمن ماه132060تولید محصوالت سالم  باغی133

دي ماه132060تولید و پرورش گل محمدي134

مهر ماه82150300مدیریت باغات انار135

مهر ماه233090انواع سازه هاو تجهیزات گلخانه اي136

مهر ماه3350150بسته بندي گیاهان داروئی برگی و میوه ایی137

آبان ماه233090پرورش گلخانه اي توت فرنگی138

آذر تا بهمن ماه1425100روش هاي تولید محصول سالم در باغات میوه139

مهر ماه3450200روشهاي جمع آوري بذورگیاهان داروئی140

خوزستان

دامغان

زنجان
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عناوین و مشخصات دوره های آموزش بهره برداران 

1395 پس از لحاظ نمودن نظر معاونت باغبانی برای اجرا در نیمه دوم سال 

عنوان دورهاستانردیف
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معاونت باغبانی

اردبیل

بهمن ماه233090زراعت زعفران141

آبان ماه3450200کشت و تولیدگیاهان دارویی142

آذر ماه233090نگهداري و مراقبت از باغ پسته143

آذر ماه3250100هرس باغات هسته دار144

مهر ماه2440160بسته بندي گیاهان دارویی برگی145

آبان ماه122040بوجاري و بسته بندي بذور گیاهان دارویی146

آذر ماه2440160(کتیرا)بهره برداري از  گیاه دارویی گون 147

دي ماه3350150بهره برداري از گیاه دارویی باریجه148

بهمن ماه132060بهره برداري از گیاهان دارویی ریشه اي149

اسفند ماه132060بهره برداري گیاهان دارویی بذري150

بهمن ماه132060پرورش گل و گیاهان زینتی151

مهر ماه142080پرورش گیاهان دارویی152

بهمن ماه122040پیوند درختان و درخنچه هاي زینتی153

بهمن ماه2440160تولید  گیاهان دارویی برگی154

آذر ماه142080تولید  گیاهان دارویی صنعتی155

آبان ماه132060تولید  و پرورش توت فرنگی156

آذر ماه142080تولید آلوئه ورا157

دي ماه142080تولید دمنوش هاي گیاهی و چاي کیسه اي158

آبان ماه132060تولید سبزي و صیفی159

آذر تا بهمن ماه132060تولید محصوالت سالم  باغی160

زنجان

سمنان



ت
مد

(
وز

ر
)

فر
ن

وز
رر

نف

عناوین و مشخصات دوره های آموزش بهره برداران 

1395 پس از لحاظ نمودن نظر معاونت باغبانی برای اجرا در نیمه دوم سال 
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معاونت باغبانی

اردبیل

آبان ماه132060تولید و پرورش گل محمدي161

آذر تا بهمن ماه1425100روش هاي تولید محصول سالم در باغات میوه162

دي ماه53100300زراعت زعفران163

بهمن ماه142080زراعت زیره164

آذر ماه2540200سبزي و صیفی کار گلخانه اي خاکی165

آبان ماه4380240نگهداري و مراقبت از باغ  انار166

دي ماه132060نگهداري و مراقبت از باغ گردو167

بهمن ماه122040هرس درختان و درختچه هاي زینتی168

دي ماه1430120تولید الو ئه ورا169

آذر ماه1053001500تولید محصوالت سبزي و صیفی گلخانه اي170

دي ماه133090تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی171

بهمن ماه133090رعایت اصول فنی در نخلستان172

بهمن ماه44120480کشت و تولیدگیاهان دارویی173

آبان ماه133090نگهداري و مراقبت از باغ  انار174

آذر تا بهمن ماه62100200هرس و تغذیه باغ انگور175

بهمن ماه103200600پرورش قارچ خوراکی دکمه اي176

دي ماه55100500تولیدسبزیجات صیفی جات گلخانه اي177

آذر تا بهمن ماه1425100روش هاي تولید محصول سالم در باغات میوه178

اسفند ماه133250750سبزي و گلکاري در منازل179

بهمن ماه3450200شناسایی و بهره برداري از گیاهان دارویی180

سمنان

سیستان

صفی آباد
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عناوین و مشخصات دوره های آموزش بهره برداران 

1395 پس از لحاظ نمودن نظر معاونت باغبانی برای اجرا در نیمه دوم سال 

عنوان دورهاستانردیف
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مشخصات دوره
زمان پیشنهادي

معاونت باغبانی

اردبیل

بهمن ماه3350150کاشت،داشت و برداشت گوجه فرنگیصفی آباد181

آذر ماه132575اصالح و نگهداري باغ مرکبات182

اسفند ماه3350150اصالح و نگهداري باغات انار183

دي ماه132575بهزراعی گوجه فرنگی184

آذر ماه132575پرورش انگور به روش داربستی185

آذر ماه4375225پرورش قارچ خوراکی دکمه اي186

آبان ماه132575پرورش گلهاي آپارتمانی187

مهر ماه54100400پرورش گیاهان دارویی188

آذر تا بهمن ماه4375225تولید محصوالت سالم  باغی189

آذر ماه4775525تولید محصوالت گلخانه اي190

مهر ماه3350150تولید و پرورش گل محمدي191

دي ماه53100300زراعت زعفران192

مهر ماه3350150کاشت و داشت زیره193

مهر ماه132575(گیاهان دارویی)کشت گل محمدي 194

آبان ماه132575مدیریت باغات انجیر دیم195

مهر ماه3250100مدیریت باغات انار196

بهمن ماه52100200هرس گل محمدي197

اسفند ماه3360180پرورش درختان بادام وگردو198

آذر ماه233090پرورش قارچ خوراکی دکمه اي199

آذر تا بهمن ماه233090تغذیه و آبیاري در باغات پسته200
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عناوین و مشخصات دوره های آموزش بهره برداران 
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اردبیل

آذر ماه55100500تولید سبزیجات و صیفی جات گلخانه اي201

مهر ماه2430120کشت و تولیدگیاهان دارویی202

آبان ماه132575تولید ارگانیک محصوالت گلخانه ایی203

بهمن ماه122550مدیریت باغات انار204

آبان ماه2340120احداث و نگهداري باغات انار205

آبان ماه3360180پرورش قارچ خوراکی دکمه اي206

آبان ماه132060پرورش قارچ خوراکی صدفی207

آبان ماه2340120پرورش گل وگیاهان زینتی208

آبان ماه1720140تولید محصوالت گلخانه اي209

مهر ماه54100400تولید ویهره برداري گیاهان دارویی210

اسفند ماه5390270زراعت زعفران211

آذر ماه3350150کشت توت فرنگی به روش هیدروپونیک212

آبان ماه53100300نگهداري و مراقبت از باغ سیب213

مهر ماه53100300برداشت  خرما214

اسفند ماه53100300پرورش  گل و گیاهان زینتی215

آبان ماه53100300پرورش قارچ خوراکی دکمه اي216

آذر ماه63125375زراعت زعفران217

دي ماه133250750کاشت و پرورش گل محمدي218

اسفند ماه2535001500نگهداري و مراقبت از باغ  پسته219

آبان ماه3355165پرورش  سبزي صیفیکرمانشاه220

قزوین

کردستان

کرمان

فارس
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اردبیل

مهر ماه53100300پرورش قارچ خوراکی دکمه اي221

مهر ماه84150600تولید گیاهان دارویی222

آبان ماه3250100داربست انگور223

بهمن ماه103190570زراعت زعفران224

آذر ماه233090کاشت،داشت و برداشت گوجه فرنگی225

بهمن ماه132060نگهداري و مراقبت از باغ  پسته226

بهمن ماه3350150احداث ونگهداري باغات انار227

آبان ماه53100300پرورش قارچ خوراکی دکمه اي228

آبان ماه233090پرورش گلهاي گلدانی229

آذر ماه1425100(لیمو ترش )روش هاي تولید محصول سالم در باغات میوه230

اسفند ماه3350150زراعت زعفران231

مهر ماه54100400شناسایی وبهره برداري از گیاهان دارویی232

دي ماه53100300نگهداري و مراقبت از باغ سیب233

آذر ماه2335105پرورش قارچ خوراکی دکمه اي234

آذر تا بهمن ماه1425100تولید محصول سالم در باغات میوه235

آذر ماه3350150احداث باغ فندق236

آذر ماه83150450مدیریت باغ کیوي237

آذر ماه83150450مدیریت باغ مرکبات238

آبان ماه53100300پرورش قارچ خوراکی دکمه اي239

آذر ماه53100300پرورش قارچ خوراکی صدفی240

گلستان

گیالن

کرمانشاه

کهکیلویه و بویراحمد
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عناوین و مشخصات دوره های آموزش بهره برداران 
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معاونت باغبانی

اردبیل

آذر ماه53100300پرورش گل وگیاهان زینتی241

آذر تا بهمن ماه1425100تولید محصول سالم در باغات میوه242

اسفند ماه3450200کشت و تولیدگیاهان دارویی243

آذر ماه122550مدیریت باغ کیوي244

آبان ماه4380240پرورش گل وگیاهان زینتی245

آبان ماه4380240پرورش گلهاي پیازي246

مهر ماه54100400پرورش گیاهان دارویی247

آذر ماه4380240تولید سبزي و صیفی248

مهر ماه4480320تولید گیاهان دارویی صنعتی249

آبان ماه132060تولید نشا250

آبان ماه4380240تولید و پرورش گل محمدي251

آبان ماه54100400روش هاي تولید محصول سالم در باغات انجیر252

بهمن ماه4380240نگهداري و مراقبت از باغ انار253

مهر ماه63120360تولید نهال مرکبات254

بهمن ماه53100300(هرس،تغذیه و آبیاري)مدیریت باغ کیوي255

آذر ماه63120360(هرس،تغذیه و آبیاري)مدیریت باغ مرکبات256

آذر ماه53100300پرورش قارچ خوراکی دکمه اي257

اسفند ماه54100400پرورش گیاهان دارویی258

دي ماه52100200تولید سبزیجات و صیفی جات259

آذر ماه62120240تولید سبزیجات و صیفی جات در گلخانه260

مازندران

گیالن

لرستان
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عناوین و مشخصات دوره های آموزش بهره برداران 
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معاونت باغبانی

اردبیل

آذر ماه63120360تولید وتکثیر گیاهان دارویی261

مهر ماه62120240عوامل موثر ماندگاري میوه مرکبات262

آذر ماه62120240کاشت و پرورش گیاهان زینتی263

بهمن ماه52100200کاهش مصرف سموم در پرورش سبزي وصیفی264

آبان ماه3360180پرورش قارچ خوراکی دکمه اي265

آذر ماه3560300تولید سبزي و صیفی جات گلخانه اي266

آذر تا بهمن ماه1425100روش هاي تولید محصول سالم در باغات میوه267

دي ماه2340120زراعت زعفران268

دي ماه3560300کشت محصوالت گلخانه اي269

اسفند ماه3460240کشت و تولیدگیاهان دارویی270

اسفند ماه3260120مدیریت باغات انار271

دي ماه53100300پرورش قارچ خوراکی دکمه اي272

اسفند ماه3460240پرورش گیاهان دارویی273

بهمن ماه131545تولید سبزي و صیفی274

بهمن ماه55100500تولید محصوالت گلخانه اي275

آذر تا بهمن ماه1425100روش هاي تولید محصول سالم در باغات میوه276

بهمن ماه2340120نوسازي باغات آلوده به جاروک277

آذر ماه2335105کاشت ، داشت و برداشت سبزیجات برگی278

بهمن ماه2435140کشت و تولیدگیاهان دارویی279

آبان ماه132060مدیریت باغ مرکبات280

مازندران

مرکزي

هرمزگان
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عناوین و مشخصات دوره های آموزش بهره برداران 

1395 پس از لحاظ نمودن نظر معاونت باغبانی برای اجرا در نیمه دوم سال 
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زمان پیشنهادي

معاونت باغبانی

اردبیل

آذر ماه132060مدیریت باغ نخیالت281

آبان ماه2530150مدیریت مصرف انرژي در گلخانه282

مهر ماه3350150پرورش قارچ خوراکی دکمه اي283

آبان ماه2530150تولید محصوالت سالم گلخانه اي284

آذر تا بهمن ماه3450200روش هاي تولید محصول سالم در باغات میوه285

دي ماه3350150زراعت زعفران286

مهر ماه3350150فنون برداشت و فرآوري انگور287

مهر ماه3450200کشت و تولیدگیاهان دارویی288

آبان ماه2530150مصرف بهینه سوخت در گلخانه289

دي ماه4280160هرس درختان میوه معتدله و سردسیري290

آبان ماه33100300پرورش قارچ خوراکی دکمه اي291

آبان ماه52100200مدیریت باغات انار292

بهمن ماه4480320کاشت و بهره برداري گیاهان دارو یی وکم آبخواه293
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همدان

یزد

هرمزگان

جمع کل


