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سخن نخست
دانش آموختگان مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی در نقاط مختلف و در واحدهای تولیدی مرتبط و نیز مراکز علمی 
و پژوهشی بزرگ و کوچکی مشغول کار و فعالیت هستند. بسیاری از آنها در طول زندگی حرفه ای و تخصصی خود الگویی موفق و تأثیرگذار 
بوده و هستند. هدف از راه اندازی این نشریه، برقراری تعاملی صمیمانه، تحکیم روابط علمی و تخصصی، تبادل اطالعات علمی و فرهنگی، 

ارتقای سطح آگاهی تخصصی و ارایه برخی خدمات و تسهیالت به جامعه ای بالغ بر هفتاد هزار دانش آموخته این مؤسسه است.
امید است با مرتبط کردن دانش آموختگان این مؤسسه که تنها نهاد مجری آموزش های علمی کاربردی بخش کشاورزی است بتوان از 

استعدادها، توانمندی ها و تجربیات ایشان در جهت اعتالء و ارتقاء جایگاه آموزش های مهارتی و علمی کاربردی بهره برد.
در همیـن راسـتا کانـون دانـش آموختـگان مؤسسـه نیـز بـا هـدف ایجـاد و حفـظ ارتبـاط مسـتمر بیـن دانـش آموختـگان بـا یکدیگـر و 

آشـنایی و بهـره گیـری موثرتـر از امکانـات و تجربیـات علمـی فرهنگـی اعضـاء تشـکیل شـده اسـت.
کانون دانش آموختگان تشّکلی است غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی که با حمایت مستقیم دانش آموختگان، اساتید و مدرسان 
مؤسسه و سایر حامیان آن، تشکیل گردیده و در مسیر گسترش ارتباطات اجتماعی و فرهنگی میان دانش آموختگان این مؤسسه تالش 

خواهد نمود.
بر این اساس نشریه ارتباط با اهداف زیر جهت دستیابی به این مهم گام بر خواهد داشت:

1- ارتباط دوسویه با دانش آموختگان
2- انعکاس فعالیت های تأثیرگذار

3- انعکاس الگوهای موفق
4- معرفی دانش آموختگان و بهره برداران نمونه

5- معرفی فرصت های شغلی در هر حوزه
6- برقراری تعامل میان دانش آموختگان با تشکل ها و مجامع بخش کشاورزی

7- معرفی توانمندی های مراکز آموزش کشاورزی
8- زمینه سازی برای انجام پژوهش های کاربردی

در این راستا از کلیه فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی مراکز آموزشی تحت پوشش مؤسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی و کلیه صاحب نظران و 
عالقمندان به عرصه گسترش آموزشهای بخش کشاورزی درخواست می گردد نقطه نظرات ، تجارب کاری ، پیشنهادات خود در جهت ایجاد پیوند مابین 
فارغ التحصیالن مراکز آموزشی و انتقال تجارب موفق آنان  ،برای ما ارسال تا بتوانیم گامی کوچک در این  مهم برداشته باشیم . عالقندان می توانند از 

طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشند.

مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
تهران،خیابان آزادی،تقاطع نواب، طبقه 9،معاونت آموزشی و دانشجویی، صندوق پستی:  13145-1783

 ertebat.itvhe.ac.ir    :پست الکترونیک موسسه      www.itvhe.ac.ir   :پورتال موسسه
شماره تماس:   66430452-021    شماره نمابر:     021-66595958

نشریه ارتباط
صاحب امتیاز:  موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی

مدیر مسئول: دکتر سیدجالل الدین بصام 
سردبیر: دکتر محسن احمدی نژاد

مدیر داخلی: صادق سجادی
مدیر اجرایی: نرگس ملک زاده

طراح و صفحه آرا: معصومه شیری
همکاران این شماره: جمشید پیشکار،محسن دادار، حسین ایراندوست، فرشاد 

بختیاری، مهرداد مدیرصانعی، پریدخت خلج آبادی، سعیده پوربقائی
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منابـع  و  کشـاورزی  جهـاد  آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز 
مرکـز  دو  ادغـام  از   1393 سـال  در  اصفهـان  اسـتان  طبیعـی 
آمـوزش جهاد کشـاورزی اصفهان و مرکز تحقیقات کشـاورزی 
 3 مرکـز  ایـن  در  گردیـد.  تشـکیل  اصفهـان  طبیعـی  منابـع  و 
برنامـه  معاونـت آموزشـی، پژوهشـی و معاونـت پشـتیبانی و 
ریـزی و همچنیـن ادارات و گـروه هـای آموزشـی و بخش های 

دارد. وجـود  تحقیقاتـی 

از جملـه فعالیـت هایـی کـه ایـن مرکـز بـرای 
نیـل بـه اهـداف خـود بـه کار گرفتـه اسـت:

  برنامـه ریـزی بـه منظـور بازسـازی و جـوان سـازی 
انسـانی شـاغل در بخـش کشـاورزی نیـروی  هـرم 

افزایـش سـطح سـواد مولـدان در بخـش  بـه    توجـه 
کشـاورزی

جـذب  بـرای  مناسـب  زمینـه ی  نمـودن  فراهـم    
دانـش آموزان واجد شـرایط بـه ویژه فرزندان کشـاورزان 

کننـدگان تولیـد  و 
التحصیـالن  فـارغ  از  بـرای حمایـت  انگیـزه  ایجـاد    

علمی-کاربـردی  هـای  دوره 
  ایجـاد توانایـی و اعتمـاد بـه نفس الزم برای اشـتغال 

در واحدهـای تولیدی

برنامه های مرکز جهت مهارت آموزی دانشجویان 
و اشتغال دانش آموختگان:

  طـرح کارآفرینـی: اجـرای طـرح کارآفرینـی غنی 
D سـازی تخـم مـرغ بـا ویتامین

در ایــن طــرح، بــا همــکاری مرکــز کارآفرینــی موسســه 
ــاورزی  ــاد کش ــی جه ــردی و مهارت ــی کارب ــی علم ــوزش عال آم
ــرغ  ــرورش م ــی پ ــالن قدیم ــک س ــل ی ــی تبدی ــات اجرای عملی
ــامانه-های  ــه س ــز ب ــد و مجه ــالن جدی ــک س ــه ی ــذار ب تخمگ

جدیــد قفــس، تهویــه، تغذیــه، دفــع کــود، انبــار تخــم مــرغ و 
ــع  ــه وســعت حــدود 900 متــر مرب مجموعــه کارگــری جمعــا ب
بــا ظرفیــت 16500 قطعــه مــرغ تخمگــذار شــروع گردیــده و در 
ــم  ــد خواهی ــدازی واح ــل و راه ان ــاهد تکمی ــک ش ــده نزدی آین

بــود.

  طرح کار حین تحصیل
موسســه  دانشــجویی  آموزشــی  معاونــت  همــکاری  بــا 
ــاورزی  ــاد کش ــی جه ــردی و مهارت ــی کارب ــی علم ــوزش عال آم
ــه منظــور مهــارت آمــوزی دانشــجویان در حیــن تحصیــل  و ب
ــا رشــته هــای تحصیلــی مربوطــه،  ــا مســائل کاری مرتبــط ب ب
تعــداد 7 طــرح تولیــدی بــه نــام هــای پــرورش بلدرچیــن 
بوقلمــون  پــرورش  مولــد،  بلدرچیــن  پــرورش  گوشــتی، 
ــری  ــانس و عرقگی ــتی، اس ــترمرغ گوش ــرورش ش ــتی، پ گوش
گیاهــان دارویــی، تولیــد گل هــای آپارتمانــی بــه روش گلدانــی 
و پــرورش آبزیــان زینتــی در مرکــز اجــرا گردیــد و 5 طــرح در 
ــد. ــی باش ــجویان م ــه دانش ــذاری ب ــدازی و واگ ــه راه ان مرحل

مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
اســتان اصفهــان افتخــار دارد کــه در طــول ســال های گذشــته، 
عرصــه  روانــه  را  بســیاری  کارآفریــن  آموختــگان  دانــش 
ــر 4000  ــغ ب فعالیت هــای بخــش کشــاورزی نمــوده اســت )بال
نفــر(. دانــش آموختــگان کارآفرینــی کــه فرصت هــای مختلــف 
بــا بهــره گیــری از ظرفیت هــا و  ارائــه شــده را شــناخته و 
ــاد  ــتکار، اعتم ــت، پش ــا خالقی ــراه ب ــوه هم ــای بالق فرصت ه
ــته ای در  ــش شایس ــد درخش ــته ان ــوآوری توانس ــس و ن ــه نف ب

ارتقــای بهــره وری بخــش کشــاورزی داشــته باشــند و در حــال 
حاضــر نیــز حــدود 850 نفــر دانشــجو در رشــته هــای مختلــف 
کشــاورزی مشــغول بــه تحصیــل مــی باشــند. بــه عنــوان مثال، 
در نمایشــگاه دام و طیــور اصفهــان در بهمــن 1393 تعــداد 28 
غرفــه از 105غرفــه )27 درصــد کل( موجــود متعلــق بــه محــل 
ــته  ــگان رش ــش آموخت ــین و دان ــان، مدرس ــت کارآفرین فعالی
ــردی مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی  هــای علمی-کارب

ــر(. ــود )جــدول زی ــع طبیعــی اســتان اصفهــان ب و مناب

معرفـی برخـی از دانش آموختـگان موفق مرکز آمـوزش و تحقیقات کشـاورزی و معرفی دانش آموخته برتر مرکز پیگیر
منابـع طبیعی اسـتان اصفهان

نـام شـرکت هـای متعلـق یـا منتسـب بـه کارآفرینـان دانـش آموختـه یـا مـدرس مرکز 
اصفهـان در نمایشـگاه دام و طیـور

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

غرفه

چینه
بهدام

تک دام
بهگزین

مرغ ویژه
زیتون اصفهان
داروسازی وتاك
تک ژن زیست

نیرو تهویه البرز
تهران طیور سهند

سالم پروران صفاهان
دانه زرین نقش جهان
خوراک سازان اصفهان

پیشگام دامپرور سپاهان
دامدار برتر مهر بیستون
داروسازی داملران رازک

شرکت صادرکننده مرغ مانا
کارخانه خوراک طیور نیک چیک
نظام دامپزشکی استان اصفهان

مجتمع شیر و گوشت نمكى زاده
توسعه صنایع کشاورزی رشد خضراء

تولید جوجه یکروزه گوشتی نیک جیک
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

مجتمع تولید خوراک دام و طیور کوهپایه
نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان

کارخانه خوراک دام و طیور دامداران داالنکوه
شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت

اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی ودامداران استان اصفهان

کارآفرین/کارشناس

احمد سموعی
صالح راتق

 حسن توکلی
 بهزاد محمدی

محمود آقابابایی
زهرا صادقی

 امیر شیروانی
 امین ا... خراجی

حامد صدارت
سعید مصلحی
 حامد علمازاده
صابر معتمدی
محمد حسینی
جلیل مکتوبیان

خالد صادقی
افشین آزیدهاک
علی پورعابدین

هادی میرمطلبی
محمود ظهرابی

محمد نمکی زاده
آالله وکیل زاده
سعیدمیرزایی
علیرضا عبادت

محبوبه محسنی
محمد حمامی

روح ا... صادقی
هاشم نصراللهی
رسول احمدی
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مــی  اصفهــان  کارآفرینــان  بــا  بیشــتر  آشــنایی  جهــت 
ــتغالی  ــتاوردهای تجاری-اش ــه دس ــه ب ــوان نمون ــه عن ــوان ب ت
آقــای حامــد علمــازاده اشــاره نمــود. ایشــان دانــش آموختــه 
پــرورش  کاربــردی  کاردانــی و کارشناســی علمــی  مقاطــع 
ــه  ــود. ب طیــور در مرکــز آمــوزش جهــاد کشــاورزی اصفهــان ب
دلیــل اشــتیاق وافــر بــه اشــتغال در صنعــت پــرورش طیــور و 
بــه مــدد آموختــه هــای علمی-عملــی دوران تحصیــل و بهــره 
ــان  ــدت زم ــت در م ــاتید توانس ــی اس ــاورت علم ــدی از مش من
کوتاهــی بــه موفقیــت هایــی در زمینــه پــرورش طیــور دســت 
یابــم کــه جهــت اســتحضار بــه برخــی مــوارد اشــاره مــی شــود:
1- احــداث واحــد مرغــداری گوشــتی بــه ظرفیــت 30 هــزار 

قطعــه در شهرســتان کاشــان.
2- پــرورش یــک میلیــون و دویســت هــزار قطعــه مــرغ 
گوشــتی در هــر ســال در مرغــداری شــخصی و مرغــداری هــای 

تحــت اجــاره
3-  احــراز مقــام مرغــدار نمونــه شهرســتان کاشــان درســال 

1388 بــه علــت تولیــد مناســب وبهــره وری مطلــوب.
ــتان  ــتی( اس ــرغ گوش ــه )م ــدار نمون ــام مرغ ــب مق 4-  کس
اصفهــان در ســال 1389 و کاندیــدای مرغــدار نمونــه مــرغ 

گوشــتی در ســطح کشــور.
ــدون مصــرف آنتــی  5-  اولیــن تولیــد کننــده مــرغ ســبز )ب

ــول. ــدی محص ــته بن ــد و بس ــاد برن ــک( و ایج بیوتی
6- تاســیس شــرکت تعاونــی بــا نــام ســالم پــروران صفاهــان 
ــد  ــرغ از تولی ــت م ــد گوش ــره تولی ــن زنجی ــاد اولی ــت ایج جه
جوجــه یکــروزه، پــرورش مــرغ گوشــتی، کشــتار مــرغ، بســته 

بنــدی و توزیــع گوشــت مــرغ در اســتان اصفهــان.
ــال  ــتی درس ــادر گوش ــرغ م ــرورش م ــد پ ــیس واح 7- تاس
ــه  ــون قطع ــد 4 میلی ــه وتولی ــزار قطع ــت 35 ه ــه ظرفی 1393 ب

ــال. ــتی در س ــروزه گوش ــه یک جوج
8- تولیــد خــوراک طیــور بــه صــورت کنســانتره و دان کامــل 
جهــت اســتفاده در مرغداریهــای گوشــتی در سراســر اســتان 

اصفهــان و کشــور.
9- اخــذ نمایندگــی شــرکت نیــرو تهویــه البــرز بــرای بهینــه 
وســیله  بــه  مرغــداری  واحدهــای  انــرژی  مصــرف  کــردن 

ــاال. ــان ب ــا راندم ــد و ب ــی جدی ــای حرارت ــتم ه سیس
10- جــذب 7 نفــر از دانــش آموختــگان مقاطــع کاردانــی و 
کارشناســی پــرورش طیــور آن مرکــز در واحدهــای فوق-الذکــر
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ــد  ــرغ از تولی ــت م ــد گوش ــره تولی ــن زنجی ــاد اولی ــت ایج جه
جوجــه یکــروزه، پــرورش مــرغ گوشــتی، کشــتار مــرغ، بســته 

بنــدی و توزیــع گوشــت مــرغ در اســتان اصفهــان.
ــال  ــتی درس ــادر گوش ــرغ م ــرورش م ــد پ ــیس واح 7- تاس
ــه  ــون قطع ــد 4 میلی ــه وتولی ــزار قطع ــت 35 ه ــه ظرفی 1393 ب

ــال. ــتی در س ــروزه گوش ــه یک جوج
8- تولیــد خــوراک طیــور بــه صــورت کنســانتره و دان کامــل 
جهــت اســتفاده در مرغداریهــای گوشــتی در سراســر اســتان 

اصفهــان و کشــور.
9- اخــذ نمایندگــی شــرکت نیــرو تهویــه البــرز بــرای بهینــه 
وســیله  بــه  مرغــداری  واحدهــای  انــرژی  مصــرف  کــردن 

ــاال. ــان ب ــا راندم ــد و ب ــی جدی ــای حرارت ــتم ه سیس
10- جــذب 7 نفــر از دانــش آموختــگان مقاطــع کاردانــی و 
کارشناســی پــرورش طیــور آن مرکــز در واحدهــای فوق-الذکــر
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مــی  اصفهــان  کارآفرینــان  بــا  بیشــتر  آشــنایی  جهــت 
ــتغالی  ــتاوردهای تجاری-اش ــه دس ــه ب ــوان نمون ــه عن ــوان ب ت
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دلیــل اشــتیاق وافــر بــه اشــتغال در صنعــت پــرورش طیــور و 
بــه مــدد آموختــه هــای علمی-عملــی دوران تحصیــل و بهــره 
ــان  ــدت زم ــت در م ــاتید توانس ــی اس ــاورت علم ــدی از مش من
کوتاهــی بــه موفقیــت هایــی در زمینــه پــرورش طیــور دســت 
یابــم کــه جهــت اســتحضار بــه برخــی مــوارد اشــاره مــی شــود:
1- احــداث واحــد مرغــداری گوشــتی بــه ظرفیــت 30 هــزار 

قطعــه در شهرســتان کاشــان.
2- پــرورش یــک میلیــون و دویســت هــزار قطعــه مــرغ 
گوشــتی در هــر ســال در مرغــداری شــخصی و مرغــداری هــای 

تحــت اجــاره
3-  احــراز مقــام مرغــدار نمونــه شهرســتان کاشــان درســال 

1388 بــه علــت تولیــد مناســب وبهــره وری مطلــوب.
ــتان  ــتی( اس ــرغ گوش ــه )م ــدار نمون ــام مرغ ــب مق 4-  کس
اصفهــان در ســال 1389 و کاندیــدای مرغــدار نمونــه مــرغ 

گوشــتی در ســطح کشــور.
ــدون مصــرف آنتــی  5-  اولیــن تولیــد کننــده مــرغ ســبز )ب

ــول. ــدی محص ــته بن ــد و بس ــاد برن ــک( و ایج بیوتی
6- تاســیس شــرکت تعاونــی بــا نــام ســالم پــروران صفاهــان 
ــد  ــرغ از تولی ــت م ــد گوش ــره تولی ــن زنجی ــاد اولی ــت ایج جه
جوجــه یکــروزه، پــرورش مــرغ گوشــتی، کشــتار مــرغ، بســته 

بنــدی و توزیــع گوشــت مــرغ در اســتان اصفهــان.
ــال  ــتی درس ــادر گوش ــرغ م ــرورش م ــد پ ــیس واح 7- تاس
ــه  ــون قطع ــد 4 میلی ــه وتولی ــزار قطع ــت 35 ه ــه ظرفی 1393 ب

ــال. ــتی در س ــروزه گوش ــه یک جوج
8- تولیــد خــوراک طیــور بــه صــورت کنســانتره و دان کامــل 
جهــت اســتفاده در مرغداریهــای گوشــتی در سراســر اســتان 

اصفهــان و کشــور.
9- اخــذ نمایندگــی شــرکت نیــرو تهویــه البــرز بــرای بهینــه 
وســیله  بــه  مرغــداری  واحدهــای  انــرژی  مصــرف  کــردن 

ــاال. ــان ب ــا راندم ــد و ب ــی جدی ــای حرارت ــتم ه سیس
10- جــذب 7 نفــر از دانــش آموختــگان مقاطــع کاردانــی و 
کارشناســی پــرورش طیــور آن مرکــز در واحدهــای فوق-الذکــر
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ضرورت اهمیت کشت هیدروپونیک درگلخانه )سعیده پوربقائی(

 خــاک و آب دو منبــع حیاتــی بــرای کشــت و پــرورش گیاهــان می باشــند کــه امــروزه بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع آبــی و 
پاییــن آمــدن کیفیــت خاکهــا تولیــد و فراهــم آوردن غــذا بــرای جهــان گرســنه مســتلزم اســتفاده از روشــهای جایگزیــن تولیــد 
ــد  ــک می باش ــه روش هیدروپونی ــد ب ــه ای و تولی ــتهای گلخان ــتفاده از کش ــن اس ــهای جایگزی ــد از روش ــاه می باش ــرورش گی و پ
سالهاســت کــه محققیــن و کشــاورزان بــه منظــور افزایــش کمیــت وکیفیــت محصــوالت کشــاورزی در تقابــل بــا شــرایط نامســاعد 
ــال  ــن اعم ــان ضم ــاز گیاه ــورد نی ــی م ــر غذای ــوب و عناص ــدی مطل ــرایط رش ــه ش ــد. چنانچ ــالش می کنن ــان ت ــدی گیاه رش
ــردد  ــی گ ــنهاد و عمل ــذا پیش ــد غ ــک روش تولی ــوان ی ــه عن ــد ب ــک می توان ــود هیدروپونی ــن ش ــح تامی ــی صحی ــت باغبان مدیری
تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت خــوب و عملکــرد بــاال در شــرایطی کــه در کشــت خاکــی مقــدور نباشــد بوســیله کشــت بــدون خــاک 
امــکان پذیــر اســت در ایــن روش علــی رغــم نیــاز بــه تخصــص کافــی و ســرمایه اولیــه نســبتا بــاال در مقایســه بــا کشــت خاکــی 
مزایــای بســیاری ماننــد عملکــرد بــاال نیــاز بــه نیــروی کار کــم، آســان بــودن کارهــا، عــدم نیــاز بــه رعایــت تنــاوب کشــت، کنتــرل 
علفهــای هــرز یکنواختــی رشــد گیاهــان، حداقــل اتــالف آب، عــدم رقابــت گیاهــان بــرای آب و عناصــر غذایــی امــکان اعمــال 
تامیــن مــواد غذایــی متناســب بــا نیازهــای گیاهــان و اســتفاده کمتــر ازمــواد شــیمیایی و در نتیجــه ســالم تــر بــودن محصــوالت 

ــردد. ــاهده می گ ــاورزی مش کش
در کشـت بـدون خـاک محیـط رشـدکاماًل تغییـر کـرده و تمامی وابسـتگی های گیاه بـه خاک حذف می شـود، خـاک نگهدارنده 
گیـاه و تأمیـن کننـده آب و مـواد غذایـی گیـاه می باشـد، هـم اکنـون بـرای خـاک جانشـین های زیـادی ایجـاد شـده، از آن جملـه 
می تـوان مـواد پلـی اتیلنـی، پرلیـت و پالسـتیک اسـفنجی را نـام بـرد، ایـن مـواد مطابق بـا نوع گیـاه و چگونگـی تولید و شـرایط 
آب و خـاک محیـط کاشـت، مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند. در ایـن روش گیاهان توسـط محلول غذایی که تشـکیل یافتـه از مواد 

      2- پرورش یک میلیون و دویست هزار قطعه مرغ گوشتی 
در هر سال در مرغداری شخصی و مرغداری های تحت اجاره
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ضرورت اهمیت کشت هیدروپونیک درگلخانه )سعیده پوربقائی(

 خــاک و آب دو منبــع حیاتــی بــرای کشــت و پــرورش گیاهــان می باشــند کــه امــروزه بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع آبــی و 
پاییــن آمــدن کیفیــت خاکهــا تولیــد و فراهــم آوردن غــذا بــرای جهــان گرســنه مســتلزم اســتفاده از روشــهای جایگزیــن تولیــد 
ــد  ــک می باش ــه روش هیدروپونی ــد ب ــه ای و تولی ــتهای گلخان ــتفاده از کش ــن اس ــهای جایگزی ــد از روش ــاه می باش ــرورش گی و پ
سالهاســت کــه محققیــن و کشــاورزان بــه منظــور افزایــش کمیــت وکیفیــت محصــوالت کشــاورزی در تقابــل بــا شــرایط نامســاعد 
ــال  ــن اعم ــان ضم ــاز گیاه ــورد نی ــی م ــر غذای ــوب و عناص ــدی مطل ــرایط رش ــه ش ــد. چنانچ ــالش می کنن ــان ت ــدی گیاه رش
ــردد  ــی گ ــنهاد و عمل ــذا پیش ــد غ ــک روش تولی ــوان ی ــه عن ــد ب ــک می توان ــود هیدروپونی ــن ش ــح تامی ــی صحی ــت باغبان مدیری
تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت خــوب و عملکــرد بــاال در شــرایطی کــه در کشــت خاکــی مقــدور نباشــد بوســیله کشــت بــدون خــاک 
امــکان پذیــر اســت در ایــن روش علــی رغــم نیــاز بــه تخصــص کافــی و ســرمایه اولیــه نســبتا بــاال در مقایســه بــا کشــت خاکــی 
مزایــای بســیاری ماننــد عملکــرد بــاال نیــاز بــه نیــروی کار کــم، آســان بــودن کارهــا، عــدم نیــاز بــه رعایــت تنــاوب کشــت، کنتــرل 
علفهــای هــرز یکنواختــی رشــد گیاهــان، حداقــل اتــالف آب، عــدم رقابــت گیاهــان بــرای آب و عناصــر غذایــی امــکان اعمــال 
تامیــن مــواد غذایــی متناســب بــا نیازهــای گیاهــان و اســتفاده کمتــر ازمــواد شــیمیایی و در نتیجــه ســالم تــر بــودن محصــوالت 

ــردد. ــاهده می گ ــاورزی مش کش
در کشـت بـدون خـاک محیـط رشـدکاماًل تغییـر کـرده و تمامی وابسـتگی های گیاه بـه خاک حذف می شـود، خـاک نگهدارنده 
گیـاه و تأمیـن کننـده آب و مـواد غذایـی گیـاه می باشـد، هـم اکنـون بـرای خـاک جانشـین های زیـادی ایجـاد شـده، از آن جملـه 
می تـوان مـواد پلـی اتیلنـی، پرلیـت و پالسـتیک اسـفنجی را نـام بـرد، ایـن مـواد مطابق بـا نوع گیـاه و چگونگـی تولید و شـرایط 
آب و خـاک محیـط کاشـت، مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند. در ایـن روش گیاهان توسـط محلول غذایی که تشـکیل یافتـه از مواد 
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مغـذی و عناصـر ضـروری )نیتـروژن، فسـفر، پتاسـیم، کلسـیم( تغذیـه می شـوند. غلظـت وسـختی و اسـیدیته محلـول غذایی با 
توجـه بـه نـوع گیـاه و شـرایط محیط کشـت انتخاب می شـود.

مهمترین سیستم هیدروپونیک سیستم کشت روی الیه نازکی از مواد مغذی می باشد، در این روش وقتی دانه جوانه زد و 
ریشه دار شد بر روی الیه نازکی از محلول غذایی مستقر شده و محلول غذایی و اکسیژن توسط پمپ های جداگانه ای بطور پیوسته 
به ریشه گیاه رسانده می شود. محلول غذایی رقیق شده توسط شبکه زهکشی دوباره به مخزن بر می گردد و بعد از تنظیم غلظت 
مجددًا استفاده می شود. عوامل محیطی )نور، دما، اکسیژن، دی اکسید کربن( بسیار تعیین کننده بوده و توسط دستگاه های 
مربوطه کنترل می شوند. به دلیل کاهش تبخیر سطحی و نفوذ عمقی و در بعضی مواقع استفاده مجددآب، میزان مصرف آب در 
حدود 31 درصد نسبت به کشت خاکی( با ثابت بودن نوع گیاه و دیگر شرایط کاهش می یابد. در این روش سرعت رشد نسبت به 

کشت خاکی باالبوده و محدودیت شوری آب و خاک از بین می رود، همچنین کنترل آ فات به آسانی انجام می شود.

بــه طورکلــی سیســتم کشــت بــدون خــاک بــه شــدت بالقــوه و مســتعد بــوده و تنهــا محدودیــت آن خالقیــت و 
ابتــکار انســان می باشــد. یــک ایــراد عمــده کــه بــه هیدروپونیــک وارد اســت، نیــاز بــه ســرمایه اولیــه بــاال بــرای 
اســتقرار سیســتم می باشــد بخصــوص اگــر سیســتم کامــال اتوماتیــک و خــودکار باشــد. لــذا بایــد تحقیــق جهــت 
یافتــن مــواد و سیســتم های ارزان تــر صــورت پذیــرد. بــه نظــر می رســد کــه تکنولــوژی هیدروپونیــک در آینــده از 

چشــم اندازهــای زیــر برخــوردار باشــد:
1- پیشرفت تکنولوژی های ساده در آن

2- استفاده و گستردگی آن در همه کشورها
3- کاهش هزینه های نصب و راه اندازی آن

سیسـتم کشـت هیدروپونیـک عمدتا در گلخانه اجرا می شـود پس این سیسـتم بیشـتر بـرای محصوالت بـا ارزش )مانند انواع 
گل هـای شـاخه بریـده، محصـوالت خـارج از فصل مانند تـوت فرنگی، خیار و گوجه فرنگی در زمسـتان( بـه کار می رود.

شرکت تالونگ در سال 1356 با تاسیس یك مزرعه پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت 170000 قطعه در راه 
خدمت به پیشرفت صنعت مرغداری گام نهاد و در روند توسعه فعالیت های خود اقدام به تاسیس مزارع مرغ 
های  نهاده  تولید  کارخانجات  گوشتی،  و  تخمگذار  مرغ  پرورش  مزارع  کشی،  جوجه  کارخانه  گوشتی،  مادر 
تغذیه ای دام و طیور، بسته بندی تخم مرغ و تولید تخم مرغ پاستوریزه نمود که به نام گــروه تولیدی تالونگ 
شناخته می شوند.صداقت در تولید محصوالت استاندارد و ارائه این الگو بعنوان الگوی نمونه و موفق تولیدی 

در ســطح ملی از افتخــارات گروه تولــــیدی تالونگ می باشد. 
مرکـز آمـوزش علمـی کاربـردی شـرکت صنایع تخم مـرغ تالونـگ، واقع در شـهرک صنعتی نصیرآبـاد نصیر 
شـهر ربـاط کریـم در اسـتان تهـران، فعالیت خود را از نیمسـال دوم سـال تحصیلـی 93-92 و بـا پذیرش تعداد  
35 نفـر دانشـجو آغـاز نموده اسـت.  مهمترین هدف از تاسـیس ایـن مرکز آموزش علمی کاربـردی، تربیت نیروی 
انسـانی مـورد نیـاز در حـوزه های مختلـف مرتبط با صنعـت دام و طیـور، و ارتقاء سـطح دانش و آگاهی شـاغالن 
در ایـن حـوزه کاری بـوده و تـالش گردیـده تـا بـا برنامـه ریزی هـای مناسـب، اسـتفاده از کادر علمـی مجرب و 
متخصـص، امکانـات متعـددی نظیـر کالس هـای درس مجهـز بـه ویدئو پروژکتـور، سـایت رایانه، آزمایشـگاه 

و.... ظرفیـت هـای موجـود در شـرکت تالونـگ گام هـای خوبـی جهت نیـل به اهداف فوق برداشـته شـود.

معرفی مرکز آموزش تالونگ

در حـال حاضـر  در ایـن مرکـز بالغ بر 360 نفر دانشـجو در 10 رشـته گوناگون از جمله بهداشـتیاری خدمات 
دامپزشـکی، فنـاوری پـرورش طیـور، مدیریت امور مالی، حسـابداری مالـی و صنعتی در دو مقطـع کاردانی و 

کارشناسـی به تحصیل اشـتغال دارند.
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امیرحسین حاجی رحیمی  ) مدیرعامل)شرکت مرغ 
چمبورک تخمگذار به ظرفیت 30 هزار قطعه (

نام فعالیت: مرغداری پرورش و تولید تخم گذار

نوع ارتباط کار و رشته ی تحصیلی:
اینجانب پس از چند سال تجربه کار در زمینه مرغداری)پرورش جوجه 
های گوشتی و تخم گذار (، جهت ادامه تحصیل در رشته پرورش صنعتی 
طیور وارد مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع تخم مرغ ِتالونگ شده و به 
مدت 2 سال از آموزش های الزم تئوری و عملی بهره مند شدم. علی رغم 
از 10  به مدت بیش  ادامه تحصیل،  این مرکز جهت  به  از ورود  آن که قبل 
آشنائی  ولی  بودم،  بکار  مشغول  مرغداری  صنعت  در  تجربی  بصورت  سال 
اطالعات  که  گردید  موجب  دامی  علوم  متخصصین  و  دامپزشک  اساتید  با 
علمی بسیار مفیدی را در ارتباط با آشنایی با بیماریها و روشهای پیشگیری 
و کنترل آنها، مباحث مربوط به تغذیه و پرورش طیور گوشتی و تخمگذار 

کسب نمایم.

اثر بخشی آموزش های مهارتی در ارتقاء بهره وری شغلی و 
واحدهای  با  ارتباط  در  الزم  آموزشهای  و  علمی  اطالعات  فراگیری 
و  ارتقاء  جهت  ای  ارزنده  بسیار  های  کمک  طیور  پرورش  صنعت  مختلف 
بهبود عملکرد تولید و افزایش سودآوری اینجانب به همراه داشته است. به 
عنوان مثال با توجه به این که هزینه تهیه خوراک، بخش عمده ای از هزینه 
های جاری صنعت طیور را به خود اختصاص می دهد، و  نقش مهمی در 
کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری داشته است. آشنایی با اصول جدید 
و علمی در مبحث تغذیه طیور موجب تهیه فرمول های غذایی مناسب تر 

و ارزان تر گردید.
پیشنهادات:

پیشنهاد و توصیه اینجانب به سایر همکاران خود بویژه آنهایی که بیشتر 
به صورت تجربی به کار مرغداری مشغول می باشند آن است که با هر سن و 
میزان تجربه ای که دارند، در مراکز آموزش علمی کاربردی شرکت نمایند تا 
با کسب آموزش های الزم و باالبردن سطح دانش علمی خود، باعث ارتقاء 

کمی و کیفی در کار خود بشوند.

معرفی دانش آموخته ی نمونه مرکز آموزش تالونگ
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مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
اســتان اصفهــان افتخــار دارد کــه در طــول ســال های گذشــته، 
عرصــه  روانــه  را  بســیاری  کارآفریــن  آموختــگان  دانــش 
ــر 4000  ــغ ب فعالیت هــای بخــش کشــاورزی نمــوده اســت )بال
نفــر(. دانــش آموختــگان کارآفرینــی کــه فرصت هــای مختلــف 
بــا بهــره گیــری از ظرفیت هــا و  ارائــه شــده را شــناخته و 
ــاد  ــتکار، اعتم ــت، پش ــا خالقی ــراه ب ــوه هم ــای بالق فرصت ه
ــته ای در  ــش شایس ــد درخش ــته ان ــوآوری توانس ــس و ن ــه نف ب

ارتقــای بهــره وری بخــش کشــاورزی داشــته باشــند و در حــال 
حاضــر نیــز حــدود 850 نفــر دانشــجو در رشــته هــای مختلــف 
کشــاورزی مشــغول بــه تحصیــل مــی باشــند. بــه عنــوان 
ــن 1393  ــان در بهم ــور اصفه ــگاه دام و طی ــال، در نمایش مث
تعــداد 28 غرفــه از 105غرفــه )27 درصــد کل( موجــود متعلــق 
بــه محــل فعالیــت کارآفرینــان، مدرســین و دانــش آموختــگان 
آمــوزش  و  رشــته هــای علمی-کاربــردی مرکــز تحقیقــات 
ــدول 2(. ــود )ج ــتان اصفهانب ــی اس ــع طبیع ــاورزی و مناب کش

معرفـی برخـی از دانش آموختـگان موفق مرکز آمـوزش و تحقیقات کشـاورزی و معرفی دانش آموخته برتر مرکز پیگیر
منابـع طبیعی اسـتان اصفهان

نـام شـرکت هـای متعلـق یـا منتسـب بـه کارآفرینـان دانـش آموختـه یـا مـدرس مرکز 
اصفهـان در نمایشـگاه دام و طیـور

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

غرفه

چینه
بهدام

تک دام
بهگزین

مرغ ویژه
زیتون اصفهان
داروسازی وتاك
تک ژن زیست

نیرو تهویه البرز
تهران طیور سهند

سالم پروران صفاهان
دانه زرین نقش جهان
خوراک سازان اصفهان

پیشگام دامپرور سپاهان
دامدار برتر مهر بیستون
داروسازی داملران رازک

شرکت صادرکننده مرغ مانا
کارخانه خوراک طیور نیک چیک
نظام دامپزشکی استان اصفهان

مجتمع شیر و گوشت نمكى زاده
توسعه صنایع کشاورزی رشد خضراء

تولید جوجه یکروزه گوشتی نیک جیک
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

مجتمع تولید خوراک دام و طیور کوهپایه
نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان

کارخانه خوراک دام و طیور دامداران داالنکوه
شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت

اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی ودامداران استان اصفهان

کارآفرین/کارشناس

احمد سموعی
صالح راتق

 حسن توکلی
 بهزاد محمدی

محمود آقابابایی
زهرا صادقی

 امیر شیروانی
 امین ا... خراجی

حامد صدارت
سعید مصلحی
 حامد علمازاده
صابر معتمدی
محمد حسینی
جلیل مکتوبیان

خالد صادقی
افشین آزیدهاک
علی پورعابدین

هادی میرمطلبی
محمود ظهرابی

محمد نمکی زاده
آالله وکیل زاده
سعیدمیرزایی
علیرضا عبادت

محبوبه محسنی
محمد حمامی

روح ا... صادقی
هاشم نصراللهی
رسول احمدی
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کسب نمایم.

اثر بخشی آموزش های مهارتی در ارتقاء بهره وری شغلی و 
واحدهای  با  ارتباط  در  الزم  آموزشهای  و  علمی  اطالعات  فراگیری 
و  ارتقاء  جهت  ای  ارزنده  بسیار  های  کمک  طیور  پرورش  صنعت  مختلف 
بهبود عملکرد تولید و افزایش سودآوری اینجانب به همراه داشته است. به 
عنوان مثال با توجه به این که هزینه تهیه خوراک، بخش عمده ای از هزینه 
های جاری صنعت طیور را به خود اختصاص می دهد، و  نقش مهمی در 
کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری داشته است. آشنایی با اصول جدید 
و علمی در مبحث تغذیه طیور موجب تهیه فرمول های غذایی مناسب تر 

و ارزان تر گردید.
پیشنهادات:

پیشنهاد و توصیه اینجانب به سایر همکاران خود بویژه آنهایی که بیشتر 
به صورت تجربی به کار مرغداری مشغول می باشند آن است که با هر سن و 
میزان تجربه ای که دارند، در مراکز آموزش علمی کاربردی شرکت نمایند تا 
با کسب آموزش های الزم و باالبردن سطح دانش علمی خود، باعث ارتقاء 

کمی و کیفی در کار خود بشوند.

معرفی پروژه کارحین تحصیل دانشجویان علمی – کاربردی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی معرفی دانش آموخته ی نمونه مرکز آموزش تالونگ

کاربـردی جهـاد   – آمـوزش عالـی علمـی  شـورای موسسـه 
بـه  بنـا   1394/4/1 ی   مورخـه  ی  جلسـه  در  کشـاورزی 
پیشـنهاد کمیسـیون امـور دانشـجویی و به اسـتناد بندهای 
1، 2 و 4 مـاده 1 اساسـنامه موسسـه یاد شـده مصوب مورخ 
اجـرای  عالـی،  آمـوزش  گسـترش  شـورای   1390/11/15
کاربـردی   – علمـی  دانشـجویان  تحصیـل  کارحیـن  پـروژه 
مراکـز آمـوزش بـا اهـداف زیـر، آغاز نمـود. در همین راسـتا 
آییـن نامـه، شـیوه نامه، شناسـنامه، قـرارداد و سـایر موارد 
مربـوط بـه پـروژه ی مذکـور تهیـه و تدویـن و به مراکـز تابعه 

ابـالغ گردیـد. 
اهداف پروژه کارحین تحصیل

ایجـاد  ارتقـا سـطح دانـش عملـی و کسـب تجربـه و  الـف- 

هـدف  بازارهـای  بـا   کاربـردی  ارتبـاط 
ب- ایجاد روحیه تعاون و کار گروهی 

ج- تقویـت ارزش هایـی چـون روحیـه خود بـاوری و اعتماد 
بـه نفـس، تعاون و کار جمعی و مشـارکت قانونمند در جهت 

تسـهیل فرآیند اشتغال 
د- توسعه فرهنگ کارآفرینی 

در سـال 1394، تعـداد 79 طرح به کمیتـه کارحین تحصیل 
موسسـه، ارسـال و مـورد بررسـی قـرار گرفـت. در نهایـت 
مصـوب  زیـر  اسـتانی  جـدول  شـرح  بـه  طـرح   51 تعـداد 
گردیـد. بـه منظـور معرفی طرح ها و آشـنایی هر چه بیشـتر 
مخاطبیـن عزیـز، در شـماره هـای بعـدی فصلنامـه به طرح 

هـای مذکـور پرداختـه خواهـد شـد.

  تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مراکزکاربردی  –معرفی پروژه کارحین تحصیل دانشجویان علمی 

بنا به پیشنهاد  1/4/1394کاربردی جهاد کشاورزی در جلسه ی مورخه ی   –شورای موسسه آموزش عالی علمی 
اساسنامه موسسه یاد شده مصوب مورخ  1ماده  4و  2، 1کمیسیون امور دانشجویی و به استناد بندهای 

کاربردی مراکز  –شورای گسترش آموزش عالی، اجرای پروژه کارحین تحصیل دانشجویان علمی  15/11/1390
به  مربوطآغاز نمود. در همین راستا آیین نامه، شیوه نامه، شناسنامه، قرارداد و سایر موارد  هداف زیر،با اآموزش 

  و به مراکز تابعه ابالغ گردید. تهیه و تدوینپروژه ی مذکور 

 پروژه کارحین تحصیل اهداف

 ارتقا سطح دانش عملی و کسب تجربه و ایجاد ارتباط کاربردی با  بازارهای هدف  -الف

  ایجاد روحیه تعاون و کار گروهی -ب

تقویت ارزش هایی چون روحیه خود باوری و اعتماد به نفس، تعاون و کار جمعی و مشارکت قانونمند در جهت  -ج
  تسهیل فرآیند اشتغال

  توسعه فرهنگ کارآفرینی -د

طرح به کمیته کارحین تحصیل موسسه، ارسال و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت تعداد  79، تعداد 1394در سال 
طرح به شرح جدول استانی زیر مصوب گردید. به منظور معرفی طرح ها و آشنایی هر چه بیشتر مخاطبین عزیز،  51

 شد. در شماره های بعدی فصلنامه به طرح های مذکور پرداخته خواهد

 اطالعات طرح ها استان ردیف
 غیرمصوب مصوب تعداد کل 

 3 9 12 البرز )امام خمینی ره( 1
 1 8 9 اصفهان 2
 3 5 8 فارس 3
 1 5 6 مازندران 4
 3 3 6 همدان 5
 2 3 5 گیالن 6
 2 3 5 بوشهر 7
 2 5 7 گلستان 8
 2 2 4 سیستان و بلوچستان 9
 2 2 4 دامغان 10
 3 1 4 شرقیآذربایجان  11
 3 0 3 خوزستان 12
 1 1 2 آذربایجان غربی 13
 - 2 2 خراسان رضوی 14
 - 1 1 جیرفت  15
 - 1 1 خراسان جنوبی 16
 28 51 79 جمع 17

 

ــه  ــه ب ــدی فصلنام ــای بع ــاره ه ــز، در شمـ ــن عزی مخاطبی
ــد. ــد ش ــه خواه ــور پرداخت ــای مذک ــرح ه ط



و  ایجـاد  بـا هـدف  دانشـگاه  آموختـگان  دانـش  کانـون 
حفـظ ارتبـاط مسـتمر بیـن دانـش آموختـگان بـا یکدیگـر 
و تجربیـات  امکانـات  از  گیـری موثرتـر  بهـره  و  و آشـنایی 
دانـش  کانـون  شـد.  تشـکیل  اعضـاء  فرهنگـی  علمـی- 
غیرسیاسـی  غیرانتفاعـی،  اسـت  تشـکیالتی  آموختـگان 
و غیردولتـی کـه بـا حمایـت مسـتقیم دانـش آموختـگان، 
و  کاربـردی  علمـی  جامـع  دانشـگاه  مدرسـین  و  اسـاتید 
سـایر حامیان تشـکیل گردیـده و برای گسـترش ارتباطات 
دانشـگاه  آموختـگان  دانـش  میـان  فرهنگـی  و  اجتماعـی 

جامـع علمـی کاربـردی تـالش خواهـد نمـود.
  از جمله مهمترین اهداف این کانون عبارتند از:

تخصـص  و  تجربـه  تـوان،  اسـتعدادها،  از  اسـتفاده   -1
آموختـگان دانـش 

زمینـه  ایجـاد  و  اعضـاء  بیـن  علمـی  ارتبـاط  ایجـاد   -2
ارتقـاء علمـی و تکمیـل دانـش و تجربـه تخصصـی اعضـاء
3- ایجاد کتابخانه، سایت علمی، برگزاری همایش های 
هایی  فعالیت  دیگر  از   ... و  فرهنگی  صنفی،  آموزشی، 
از  و  نموده  مبادرت  آنها  به  تواند  می  کانون  این  که  است 
طریق آنها به ایجاد زمینه های رشد و بهره مندی اعضاء 

کمک نماید.
4- ایجـاد ارتباط و تعامل سـازنده بین همکاران شـاغل 

در عرصـه هـای مختلف علمی و اجرایی کشـور

5- حضـور موثر اعضاء )دانش آموختـگان( در عرصه های 
فرهنگـی جامعه علـی الخصوص جامعه دانشـگاهی

ایجاد زمینه مناسب جهت توسعه، تعمیق و تعالی   -6
ارتباطات فرهنگی با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور

7- معرفـی اعضـاء کانـون جهـت اسـتفاده از تسـهیالت 
مختلفـی کـه از طریق دسـتگاهها و یا نهادهـای مختلف در 

اختیـار متقضیـان قـرار مـی گیرد.
بدینوسـیله از کلیـه عالقـه منـدان بـه عضویـت در ایـن 
کانـون جهـت تکمیـل فرم ثبـت نام دعـوت بعمل مـی آید.
پرتال دانشـگاه جامـع )www.uast.ac.ir( معاونت ها 
معاونت سـنجش  خدمات آموزشی و دانشجویی  اداره 

کل فارغ التحصیـالن  کانون دانش آموختگان 
لطفا به نکات ذیل در هنگام عضویت توجه فرمایید:

1- در صورتیکـه بـرای اولیـن بار ثبت نام مـی نمایید در 
پایـان ثبـت نام کد رهگیـری 6 رقمی را دریافـت نمایید.

کـد  و  ایـد  نمـوده  نـام  ثبـت  قبـال  صورتیکـه  در   -2
رهنگیـری دریافـت ننمـوده انـد وارد قسـمت "دریافـت کد 
رهگیـری شـده" بـا وارد کـردن مشـخصات مـورد نیـاز کـد 

نماییـد. دریافـت  را  رقمـی   6 رهگیـری 
3- جهـت تکمیـل اطالعـات خـود وارد قسـمت "اصـالح 
بـه  کـردن کـد رهگیـری نسـبت  بـا وارد  " شـده  اطالعـات 

تکمیـل و یـا اصـالح اطالعـات خـود اقـدام نماییـد.

کانون دانش آموختگان


