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 مشروح گزارش سمینار آموزشی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان 

مورخ  0065/50/00وهمچنین نامه شماره  51/75/58مورخ  74681/58/00پیرو دستورالعمل شماره  71/50/50در روز یکشنبه مورخ 

 :سمینار آموزشی  32/52/50

 "کودهای ریز مغذی –اصول تغذیه گیاهی "

 "آشنائی با ارقام جدید بذور دانه های روغنی"

 "روشهای بازاریابی کشاورزی"و 

 .باحضور رؤسا ومسئولین استانی وهمچنین کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان برگزار گردید

ان وخیرمقدم گوئی مدیریت استان آغاز سمینار آموزشی ابتداء با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید وسپس سرود جمهوری اسالمی ایر

 .گردید 

پس از آن مهندس کرمانی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به شرح عملکرد وکشاورزی استان 

چنین دوره های ومتذکر شدند اهمیت برگزاری هم. اشاره کردند موضوع سمینار به مطلوب بودن پرداخته وهمچنین ضمن اظهار خرسندی ،

آموزشی بسیار بچشم میخورد وضمن تشکر از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بدلیل برگزاری سمینار ،خواستار برگزاری بیشتر 

 .اینگونه دوره های آموزشی شدند 

ی روغنی به همراه پاور صبح آغاز ومهندس صفائی مدیر استان کلیاتی در مورد دانه ها 25/4دوره آموزشی عماًل کار خود را از ساعت 

 .پوینت مطالب جهت حضار ارائه نموده وسپس به معرفی ارقام جدید بذور دانه های روغنی پرداختند 

پس از آن جناب آقای دکتر خیام باشی عضوء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان به شرح مطلوبی از اصول تغذیه گیاهی 

 .سئواالت کارگزاران به کار خود خاتمه دادند  وکودهای ریزمغذی پرداخته وبا پاسخ به

در ادامه سمینار آموزشی جناب آقای دکتر بهارلوئی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان به تشریح روشهای بازاریابی وهمچنین چگونگی 

 .آگاهی وآشنائی از محصوالت کشاورزی وارتباط آن با روشهای بازاریابی اشاره کردند 

،مهندس صفائی ودکتر خیام باشی در پایان سمینار آموزشی بدلیل پرسشهای متعدد کارگزاران از اصول تغذیه گیاهی وکودهای ریزمغذی 

 .به سئواالت پاسخ دادند 

همچنین در آخر جلسه مدعوین حضار در جلسه ضمن تشکر از اهمیت ومطلوب بودن دوره مذکور به نیکی یاد کرده وکم بودن ساعت 

 .زشی را متذکر وخواستار برگزاری بیشتر اینگونه دوره های آموزشی شدند آمو

  پایان

   


