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آموزشگاه کشت پژوهان

آموزشگاه کشت پژوهان در سال  1386توسط خاام مهدادن مادا ریاابر تیربا ه باا هاد
ارتقاااس ساایف کیماای آمااوزا هاااه کشاااورزه وبااراه آوردن باااتره بااراه اشاات ال زاباار در
بخش کشاورزه تاسیس گردبد.
آموزشااهاه کشاات پژوهااان اولاای

و تدهااا آموزشااگاه بداای و هربااه اه در رشااته کشاااورزه در

استان الیرز می باشد.
خام مهددن ریابر در دوران تحصیل در رشته کشاورزه در زمیده کشت بابت گیاهی به
عدوان همهار طرح در پژوهشهده کشاورزه ساازمان پاژوهش هااه علمای و یادیتی اباران
ودر زمیده کشت بابت قارچ هاه خوراکی -داروبر در پژوهشهده بیوتلهدولوژه آن ساازمان
بعالیت داشته امد.
در سال  1384پس از اتمام تحصیل در شرکت کشت پژوهاان دماوماد کاه بعالیات شارکت
تحقیق  ،آموزا و تولیاد اسانان قاارچ هااه خاوراکی-داروبار در سامت ماار ربایس هی ات
مدبره بعابت هربه اه خود را آغاز کردمد.
در سال  1386با تاسیس آموزشگاه بدی و هربه اه کشت پژوهان ،آماوزا هرباه اه را باه
بعالیت هاه خود ایابه کرد.
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سالها مقاالت متیدده در رشته قارچ هاه خوراکی در مجالت معتیر کشاورزه به

چاپ رسامدمد.
در سااال  1391بااه عدااوان تدهااا ممابدااده کشااور ابااران از طاار

سااازمان ملاال متحااد در دوره

پرورا قارچ هاه خواراکی-داروبر جاون کاا و زبار مدار دامشاهده کشااورزه اساتان باوجی
کشااور چاای

کااه از معتیاار تاارب

مراکا تحقیااق ،آمااوزا و بهااره باارداره قااارچ هاااه خااوراکی

مییاشد  ،شرکت مموده وپس از گذرامدن آن دوره موبق به اخاذ مادرک بای

امللای از طار

سازمان ملل متحد گردبد.
در طی ابا

ساالها آموزشاگاه کشات پژوهاان باا ارگاان هاابر مدیار جهااد کشاورزه،ساازمان

مدااام مهددساای کشاورزه،سااازمان آمااوزا و پاارورا ،دامشااهده هاااه کشاااورزه و تیااداده
سازمان هااه هماابتی از اقشاار آسایی پاذبر جامعاه باراه بهیاود سایف آماوزا هرباه هااه
مختلف کشاورزه همهاره داشته است.
بقیدا پابه هاه اقتصااد هار کشاور بار سایف کیمای تولیادات کشااورزه اساتوار اسات  ،امیاد
است که بتوامی با آموزا ابراد متخصص در جامعه در محقق شدن چش امداز درخشاان
کشاورزه ابران ع ب مان سهی باشی .
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