
 فهرستگان آموزش جهاد كشاورزي

ایه پایگاٌ، ديمیه کًضص دستًلیذ فُشستگان دس سطح ساصمان آمًصش ي تحقیقات کطايسصی پس اص  

تا جمع آيسی مجمًعٍ اطالعات ساصماوذَی 1382فُشستگان آمًصش دس سال .  فُشستگان جُاد، می تاضذ

کطايسصی  مشکض آمًصضی ياتستٍ تٍ ساصمان آمًصش ي تحقیقات يصاست جُاد 30ضذٌ کتاتُای فاسسی يالتیه 

دس . ي ساالوٍ تٍ صًست متمشکض يیشایص ي سيصآمذ می گشدد . سکًسد اطالعاتی کاس خًد سا آغاص ومًد 22000ي 

فُشستثشگٍ کتاتُای . مشکض آمًصضی می تاضذ 56سکًسد اطالعات ساصماوذَی ضذٌ  36581حال حاضش داسای 

ستُای کتاتخاوٍ ملی ایشان فشاَم آمذٌ  ي اص فاسسی يالتیه تا تکیٍ تش قًاعذ فُشستىًیسی اوگلًامشیکه ي سیا

ایه فُشستگان دس تشگیشوذٌ دي پایگاٌ . سدٌ تىذی کتاتخاوٍ کىگشٌ تشای طثقٍ تىذی کتاتُا استفادٌ ضذٌ است

عىًان ي پایگاٌ فُشستگان مجالت  4612عىًان ي کتاتُای التیه ضامل  30980کتاتُای فاسسی ضامل 

ضمىا دس فُشستثشگٍ َش یک اص عىايیه،  کذ مشاکضی کٍ کتاب ي یا مجلٍ . . عىًان می تاضذ 89فاسسی ضامل 

 . مًسد وظش سا دس اختیاس داسوذ، آمذٌ است
 

 هدف از تدوین فهرستگان

 يیشایص ي آسایص اطالعات ساصماوذَی ضذٌ -1

 ایجاد یکذستی ي َماَىگی دس مجمًعٍ سکًسدَای ساصماوذَی ضذٌ   -2

 ضیىیحزف سکًسد َای تکشاسی دس سیستم ما -3

 تذيیه تستشی مىاسة ي استاوذاسد تٍ عىًان پایٍ فعالیت َای آیىذٌ ساصماوذَی اطالعات  -4

 ایجاد تستشی تٍ مىظًس اوتخاب ي فشاَم آيسی اطالعات -5

 تًلیذ یک مىثع مشجع ملی تٍ مىظًس اضاعٍ اطالعات -6

 فشاَم آيسدن تستشی مىاسة جُت پیادٌ ساصی اماوت تیه کتاتخاوٍ ای -7

 

 در استفاده از فهرستگان نكات قابل توجه

 .قاتل سيیت می تاضذ Internet Explorerفُشستگان آمًصش فقط تا مشيسگش  -1

دس قسمت جستجًی سادٌ ياسد ضذٌ سپس پس اص    جُت جستجً تش مثىای کذ محل وگُذاسی ، -2

دس مىًی مذخل جستجً کذ آوگاٌ  آن سا دس مذخل جستجً ياد ومائیذ،جذيل ریل اصکذ اوتخاب 

 وگُذاسی سا اوتخاب ومًدٌ ي دس اوتُا سيی کلمٍ جستجً کلیک ومائیذمحل 

 

 

 

 

 

 

 



 اسامي و كد فهرستگان مراكس آموزش جهاد كشاورزي

 
 مذ فْرستگاى ًام هرامس رديف

1-  100 هرمس آهَزش شْيذ سرداري آرربايداى شرقي 

2-  110 هرمس آهَزش شْيذ بامري آرربايداى غربي 

 111 پرديس مياوديآب

3-  120 هرمس آهَزش اردبيل 

 121 پرديس مغان
 

4-  
 

 

 

 

 130 هرمس آهَزش شْيذ فارسي اصفْاى

 131 پرديس كبًترآباد

 132 پرديس كاشان

5-  150 هرمس آهَزش علَم ٍ صٌايع شيالتي خليح فارس بَشْر 

6-  160 هَسسِ آهَزش عالي علوي ماربردي خْاد مشاٍرزي 

7- (رُ)خويٌي هرمس آهَزش عالي اهام    161 

8-  162 هرمس آهَزش شْيذ زهاًپَر تْراى 

9-  163 هرمس آهَزش دمتر خَاًشير مالك 

10-  170 هرمس آهَزش چْارهحال ٍ بختياري 

11-  180 هرمس آهَزش خراساى خٌَبي 

 181 پرديس قائه

12-  190 هرمس آهَزش شْيذ ّاشوي ًژاد خراساى رضَي 

13-  200 هرمس آهَزش خراساى شوالي 

14-  210 هرمس آهَزش شْذاي َّيسُ خَزستاى 

 211 پرديس دزفًل

15-  220 هرمس آهَزش سْرٍردي زًداى 

16-  230 هرمس آهَزش سوٌاى 

دامغان( ص)رسًل اكرم  پرديس  231 

 232 پرديس گرمسار

 233 پرديس شاهريد

17-  240 هرمس آهَزش شْيذ خياباًياى سيستاى ٍ بلَچستاى 

بمپًرپرديس   241 

 242 پرديس زابل

 243 پرديس چابهار



18-  250 هرمس آهَزش بعثت فارس 

 251 پرديس علي آباد كميه

 252 پرديس جهرم

 253 پرديس مريدشت

19-  260 هرمس آهَزش قسٍيي 

20-  270 هرمس آهَزش شْيذ عليوحوذي قن 

21-  280 هرمس آهَزش شْيذ غَاصيِ مردستاى 

22- مرهاى هرمس آهَزش   290 

 292  پرديس باغيه

23-  291 هرمسآهَزش شْيذ دّقاى پَر خيرفت ٍ مٌَْج 

24-  300 هرمس آهَزش مرهاًشاُ 

 301 پرديس سرپل ذهاب

25-  
 

 310 هرمس آهَزش شْيذ ٍاعظي مْگيلَيِ ٍ بَير احوذ

 311 پرديس گچساران

26-  320 هرمس آهَزش گلستاى 

 321 پرديس كردكًي

27-  330  گيالى هيرزا مَچل خاى هرمس آهَزش 

 331  پرديس شيالت

28-  

 

 340 هرمس آهَزش الغذير لرستاى

 341 پرديس بريجرد

 342 پرديس اليگًدرز

29- مالرآباد هرمس آهَزش   351 

30-  350 هرمس آهَزش شْيذ فرٍزًذُ هازًذراى 

 352 پرديس تىكابه

 353 پرديس بابلسر

31- شْيذ بابايي اراكهرمس آهَزش    360 

 361 پرديس سايٌ

32-  380 هرمس آهَزش ّرهسگاى 

 381 پرديس حاجي آباد

33-  390 هرمس آهَزش شْيذ غالهي ّوذاى 

34-  400 هرمس آهَزش هالصذرا يسد 

 


