
واحدهاي تولیدکننده نهال که در سال 1398

مجوز تولید نهال دریافت نموده اند

نام شهرستاننام استانردیف
نام اشخاص حقیقی/حقوقی 

تولیدکننده نهال
محصولآدرس و شماره تماس

گروه محصوالت دانه دار(سیب-گالبی)آذربایجان غربی-ارومیه-09141393450شرکت تعاونی اروم زیست تاكارومیهآذربایجان غربی1

گروه محصوالت هسته دار(آلبالو-گیالس)آذربایجان غربی-ارومیه-09141393450شرکت تعاونی اروم زیست تاكارومیهآذربایجان غربی2

از طریق کشت بافتآذربایجان غربی-ارومیه-09141393450شرکت تعاونی اروم زیست تاكارومیهآذربایجان غربی3 گروه محصوالت دانه دار (سیب- گالبی)

آذربایجان غربی-ارومیه-09141393450شرکت تعاونی اروم زیست تاكارومیهآذربایجان غربی4

از طریق  گروه محصوالت هسته دار(زردآلو-آلبالو-گیالس)

کشت بافت

از طریق کشت بافتآذربایجان غربی-ارومیه-09141393450شرکت تعاونی اروم زیست تاكارومیهآذربایجان غربی5 گروه محصوالت دانه خشک (بادام)

از طریق کشت بافتآذربایجان غربی-ارومیه-09141393450شرکت تعاونی اروم زیست تاكارومیهآذربایجان غربی6 گروه محصوالت دانه ریز (انگور)

ارومیهآذربایجان غربی7

شرکت رویان پژوهش 

آذربایجان

آذربایجان غربی-ارومیه-روستاي گوك تپه-09145146267

اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی از طریق کشت بافت در 

فضاي بسته

محصوالت دانه ریز در فضاي بازآذربایجان غربی-ارومیه-روستاي چچکلو-بوربور-09143459205حسام الدین صمدي تکالوارومیهآذربایجان غربی8

محصوالت هسته دار در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي سوگلی تپه-09144818273ناصر عباسیمیاندوآبآذربایجان غربی9

محصوالت دانه دار در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي سوگلی تپه-09144818273ناصر عباسیمیاندوآبآذربایجان غربی10

محصوالت دانه دار در فضاي بازآذربایجان غربی-اشنویه- روستاي پوش آباد-09141667801خالد نصرالهاشنویهآذربایجان غربی11

محصوالت هسته دار در فضاي بازآذربایجان غربی-اشنویه- روستاي پوش آباد-09141667801خالد نصرالهاشنویهآذربایجان غربی12

محصوالت دانه دار در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي ابراهیم آباد-09149822216امین عبدالهیمیاندوآبآذربایجان غربی13

محصوالت هسته دار در فضاي بازامین عبدالهی-آذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي ابراهیم آباد-09149822216امین عبدالهیمیاندوآبآذربایجان غربی14

محصوالت هسته دار در فضاي بازامین عبدالهی-آذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي ابراهیم آباد-09149822216آقاویردي علی قلی زاده اوچ تپهمیاندوآبآذربایجان غربی15

محصوالت دانه خشک در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي نظام آباد-09133871652- 09379724846آقاویردي علی قلی زاده اوچ تپهمیاندوآبآذربایجان غربی16



محصوالت دانه دار در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي نظام آباد-09133871652- 09379724846آقاویردي علی قلی زاده اوچ تپهمیاندوآبآذربایجان غربی17

محصوالت دانه دار در فضاي بازمیاندوآب- روستاي نظام آباد-09141811154صفر علی پورآذربایجان غربیمیاندوآبآذربایجان غربی18

محصوالت هسته دار در فضاي بازمیاندوآب- روستاي نظام آباد-09141811154صفر علی پورآذربایجان غربیمیاندوآبآذربایجان غربی19

محصوالت هسته دار در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي نظام آباد-09133871652- 09379724846آقاویردي علی قلی زاده اوچ تپهمیاندوآبآذربایجان غربی20

محصوالت دانه دار در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي نظام آباد-09133871652- 09379724846آقاویردي علی قلی زاده اوچ تپهمیاندوآبآذربایجان غربی21

محصوالت دانه خشک در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي نظام آباد-09133871652- 09379724846آقاویردي علی قلی زاده اوچ تپهمیاندوآبآذربایجان غربی22

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب- روستاي تقی آباد-09143819321حمید محرمیمیاندوآبآذربایجان غربی23 محصوالت دانه ریز (انگور)

آذربایجان غربی-میاندوآب- روستاي تقی آباد-09143819321حمید محرمیمیاندوآبآذربایجان غربی24

در فضاي  محصوالت دانه خشک(پسته، بادام و گردو پیوندي)

باز

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب- روستاي تقی آباد-09143819321حمید محرمیمیاندوآبآذربایجان غربی25 محصوالت هسته دار (زردآلو،آلبالو وگیالس)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب- روستاي تقی آباد-09143819321حمید محرمیمیاندوآبآذربایجان غربی26 محصوالت دانه دار (سیب و به)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب- روستاي تقی آباد-09143819321حمید محرمیمیاندوآبآذربایجان غربی27 اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی(گل محمدي)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي تقی آباد-09149841512خسرو نوروزیانمیاندوآبآذربایجان غربی28 محصوالت دانه خشک (بادام و گردو پیوندي)

در فضاي بازآذربایجان غربی-ارومیه-روستاي بورآشال-09144483402مهران قنبريارومیهآذربایجان غربی29 اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی (گل محمدي)

در فضاي بازآذربایجان غربی-ارومیه-روستاي بورآشال-09144483402مهران قنبريارومیهآذربایجان غربی30 محصوالت دانه خشک (بادام و گردوپیوندي)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب- روستاي وکیل کندي-09144810178پرویز نکوئیمیاندوآبآذربایجان غربی31 محصوالت دانه خشک (بادام)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب- روستاي وکیل کندي-09144810178پرویز نکوئیمیاندوآبآذربایجان غربی32 محصوالت هسته دار (زردآلو، آلبالو و گیالس)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب- روستاي وکیل کندي-09144810178پرویز نکوئیمیاندوآبآذربایجان غربی33 محصوالت دانه دار (سیب و به)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي آیدیشه-09141812003فردین محمدزاده شهابیمیاندوآبآذربایجان غربی34 محصوالت دانه خشک (بادام)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي آیدیشه-09141812003فردین محمدزاده شهابیمیاندوآبآذربایجان غربی35 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي وکیل کندي-09128241873وددو بختیاريمیاندوآبآذربایجان غربی36 محصوالت هسته دار (زردآلو، آلبالو و گیالس)



در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي وکیل کندي-09128241873وددو بختیاريمیاندوآبآذربایجان غربی37 محصوالت دانه خشک (بادام، گردو پیوندي)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي وکیل کندي-09128241873وددو بختیاريمیاندوآبآذربایجان غربی38 محصوالت دانه ریز (انگور)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي وکیل کندي-09128241873وددو بختیاريمیاندوآبآذربایجان غربی39 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي آیدیشه-09141812003فردین محمدزاده شهابیمیاندوآبآذربایجان غربی40 محصوالت هسته دار (زردآلو، آلبالو و گیالس)

محصوالت دانه دار در فضاي بازآذربایجان غربی-سردشت-09144427784 اسکندر ساالريسردشتآذربایجان غربی41

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي یارجان-09141811335صالح جواديمیاندوآبآذربایجان غربی42 محصوالت دانه دار (سیب)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي یارجان-09141811335صالح جواديمیاندوآبآذربایجان غربی43 محصوالت هسته دار (زردآلو، آلبالو و گیالس)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي حاج حسن خالصه-09149509712تورج کریم زادهمیاندوآبآذربایجان غربی44 محصوالت هسته دار (زردآلو، آلبالو و گیالس)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي حاج حسن خالصه-09149509712تورج کریم زادهمیاندوآبآذربایجان غربی45 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي تقی آباد -09141836635غالمعلی محمدي آذرمیاندوآبآذربایجان غربی46 محصوالت هسته دار (گوجه و آلبالو)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي یوزباشکندي-09144817142نور علی کریم زادهمیاندوآبآذربایجان غربی47 محصوالت دانه دار (سیب و به)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي یوزباشکندي-09144817142نور علی کریم زادهمیاندوآبآذربایجان غربی48 محصوالت دانه خشک (بادام)

در فضاي بازآذربایجان غربی-ارومیه-روستاي بورآشال-09144483402مهران قنبري ارومیهآذربایجان غربی49 محصوالت دانه دار (سیب و گالبی)

در فضاي بازآذربایجان غربی-ارومیه-روستاي بورآشال-09144483402مهران قنبري ارومیهآذربایجان غربی50 محصوالت هسته دار (آلبالو و گیالس)

روستاي ساعتلو09149743204فضلعلی پاشازاده اوزانی ارومیهآذربایجان غربی51 دانه ریز انگورآذربایجان غربی-ارومیه –

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-9191755969افشین صادق وندمیاندوآبآذربایجان غربی52 محصوالت هسته دار (گوجه، آلبالو و گیالس)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-9191755969افشین صادق وندمیاندوآبآذربایجان غربی53 محصوالت دانه خشک (بادام)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-9191755969افشین صادق وندمیاندوآبآذربایجان غربی54 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

در فضاي بازآذربایجان غربی-خوي-روستاي پیرموسی09144628734بهزاد حاجی حسینلوخويآذربایجان غربی55 محصوالت هسته دار (هلو، شلیل و زردآلو)

در فضاي بازآذربایجان غربی-خوي-روستاي پیرموسی09144628734بهزاد حاجی حسینلوخويآذربایجان غربی56 محصوالت دانه دار (سیب و گالبی)



در فضاي بازآذربایجان غربی-خوي-روستاي پیرموسی09144628734بهزاد حاجی حسینلوخويآذربایجان غربی57 محصوالت دانه خشک (بادام)

آذربایجان غربی- ارومیه 09141807837سیامک موفقیارومیهآذربایجان غربی58

در  محصوالت هسته دار (گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)

فضاي باز

در فضاي بازآذربایجان غربی- ارومیه 09141807837سیامک موفقیارومیهآذربایجان غربی59 محصوالت دانه دار (سیب و گالبی)

در فضاي بازآذربایجان غربی- ارومیه 09141807837سیامک موفقیارومیهآذربایجان غربی60 محصوالت دانه خشک (بادام و گردو پیوندي)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي خیرآباد09141830125منصور سعیديمیاندوآبآذربایجان غربی61 محصوالت دانه خشک (بادام)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي خیرآباد09141830125منصور سعیديمیاندوآبآذربایجان غربی62 محصوالت هسته دار (زردآلو، آلبالو و گیالس)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي خیرآباد09141830125منصور سعیديمیاندوآبآذربایجان غربی63 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستا تقی آباد09144817184نادر احمديمیاندوآبآذربایجان غربی64 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستا تقی آباد09144817184نادر احمديمیاندوآبآذربایجان غربی65 محصوالت هسته دار (زردآلو، آلبالو و گیالس)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستا تقی آباد09144817184نادر احمديمیاندوآبآذربایجان غربی66 محصوالت دانه خشک (بادام)

در فضاي بازآذربایجان غربی-ارومیه-روستا بالو 09141873387نادر آقائیارومیهآذربایجان غربی67 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

در فضاي بازآذربایجان غربی-ارومیه-روستا بالو 09141873387نادر آقائیارومیهآذربایجان غربی68 محصوالت هسته دار (گوجه و زردآلو)

در فضاي بازآذربایجان غربی-پیرانشهر- روستا ابلس09143440275محمد خوش منشپیرانشهرآذربایجان غربی69 محصوالت دانه خشک (بادام و گردو پیوندي)

در فضاي بازآذربایجان غربی-پیرانشهر- روستا ابلس09143440275محمد خوش منشپیرانشهرآذربایجان غربی70 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی )

در فضاي بازآذربایجان غربی-پیرانشهر- روستا ابلس09143440275محمد خوش منشپیرانشهرآذربایجان غربی71 محصوالت دانه ریز (انگور)

در فضاي بازآذربایجان غربی-نقده-روستاي علی ملک09144823200بهرنگ جوادي وندنقدهآذربایجان غربی72 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

در فضاي بازآذربایجان غربی-نقده-روستاي علی ملک09144823200بهرنگ جوادي وندنقدهآذربایجان غربی73 محصوالت هسته دار (زردآلو، آلبالو و گیالس)

در فضاي بازآذربایجان غربی-نقده-روستاي علی ملک09144823200بهرنگ جوادي وندنقدهآذربایجان غربی74 محصوالت دانه خشک (بادام و گردوپیوندي)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي یوزباشکندي09144809072بهزاد موسائی للکلومیاندوآبآذربایجان غربی75 محصوالت هسته دار (زردآلو، آلبالو و گیالس)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي یوزباشکندي09144809072بهزاد موسائی للکلومیاندوآبآذربایجان غربی76 محصوالت دانه خشک (بادام)



در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي یوزباشکندي09144809072بهزاد موسائی للکلومیاندوآبآذربایجان غربی77 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

در فضاي بازآذربایجان غربی-شوط-یوزگلدي09141655081جمشید جمالیشوطآذربایجان غربی78 محصوالت هسته دار (زردآلو، آلبالو و گوجه)

در فضاي بازآذربایجان غربی-شوط-یوزگلدي09141655081جمشید جمالیشوطآذربایجان غربی79 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

در فضاي بازآذربایجان غربی-شوط-یوزگلدي09141655081جمشید جمالیشوطآذربایجان غربی80 محصوالت دانه خشک (بادام)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب- روستاي تقی آباد09141832393جهانگیر قاسمیشوطآذربایجان غربی81 محصوالت هسته دار (زردآلو، آلبالو و گیالس)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب- روستاي تقی آباد09141832393جهانگیر قاسمیشوطآذربایجان غربی82 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

در فضاي بازآذربایجان غربی-اشنویه- روستاي پوش آباد09141667801خالد نصرالهاشنویهآذربایجان غربی83 محصوالت دانه خشک (بادام و گردو پیوندي)

آذربایجان غربی-بوکان-روستاي داشبند09141811160خلیل محرم زادهبوکانآذربایجان غربی84

در  محصوالت هسته دار (گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)

فضاي باز

در فضاي بازآذربایجان غربی-بوکان-روستاي داشبند09141811160خلیل محرم زادهبوکانآذربایجان غربی85 محصوالت دانه خشک (بادام)

در فضاي بازآذربایجان غربی-بوکان-روستاي داشبند09141811160خلیل محرم زادهبوکانآذربایجان غربی86 محصوالت دانه ریز (انگور)

در فضاي بازآذربایجان غربی-بوکان-روستاي داشبند09141811160خلیل محرم زادهبوکانآذربایجان غربی87 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

ارومیهآذربایجان غربی88

شرکت رویان پژوهش 

آذربایجان

در فضاي بازآذربایجان غربی-ارومیه-روستاي گوك تپه-09145146267 آلبالو و گیالس) محصوالت هسته دار (

ارومیهآذربایجان غربی89

شرکت رویان پژوهش 

آذربایجان

آذربایجان غربی-ارومیه-روستاي گوك تپه-09145146267

از طریق کشت  محصوالت دانه خشک (پسته و گردو پیوندي)

بافت در فضاي باز

ارومیهآذربایجان غربی90

شرکت رویان پژوهش 

آذربایجان

در فضاي بازآذربایجان غربی-ارومیه-روستاي گوك تپه-09145146267 محصوالت دانه دار (سیب و گالبی)

ارومیهآذربایجان غربی91

شرکت رویان پژوهش 

آذربایجان

در فضاي بازآذربایجان غربی-ارومیه-روستاي گوك تپه-09145146267 محصوالت دانه خشک (بادام و گردو پیوندي)

در فضاي بازآذربایجان غربی-شاهین دژ –روستا نجار09143810060عین اله قاسمیشاهین دژآذربایجان غربی92 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

در فضاي بازآذربایجان غربی-شاهین دژ –روستا نجار09143810060عین اله قاسمیشاهین دژآذربایجان غربی93 زردآلو، آلبالو و گیالس) محصوالت هسته دار (

در فضاي بازآذربایجان غربی-شاهین دژ –روستا نجار09143810060عین اله قاسمیشاهین دژآذربایجان غربی94 محصوالت دانه خشک (بادام و گردو پیوندي)

در فضاي بازآذربایجان غربی-شاهین دژ –روستا نجار09143810060عین اله قاسمیشاهین دژآذربایجان غربی95 محصوالت دانه ریز (انگور)



در فضاي بازآذربایجان غربی-شاهین دژ –روستا نجار09143810060عین اله قاسمیشاهین دژآذربایجان غربی96 اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی (گل محمدي)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي سوگلی تپه09144818273ناصر عباسیمیاندوآبآذربایجان غربی97 محصوالت دانه خشک (بادام)

در فضاي بازآذربایجان غربی-ارومیه-روستاي بالو09142328990یاسین تیموريارومیهآذربایجان غربی98 محصوالت دانه ریز (انگور)

آذربایجان غربی-ارومیه-روستاي بالو09142328990یاسین تیموريارومیهآذربایجان غربی99

در  گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس) محصوالت هسته دار (

فضاي باز

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي تقی آباد -09141836635غالمعلی محمدي آذرمیاندوآبآذربایجان غربی100 محصوالت دانه دار (سیب و گالبی)

در فضاي بازآذربایجان غربی-خوي-روستاي حومه09125600577مجید برزگرخويآذربایجان غربی101 محصوالت دانه خشک (گردو پیوندي)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي سوگلی تپه09143411981محمود اعظمی نوامیاندوآبآذربایجان غربی102 محصوالت دانه خشک (بادام)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي سوگلی تپه09143411981محمود اعظمی نوامیاندوآبآذربایجان غربی103 محصوالت هسته دار (زردآلو، آلبالو و گیالس)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي سوگلی تپه09143411981محمود اعظمی نوامیاندوآبآذربایجان غربی104 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

در فضاي بازآذربایجان غربی-میاندوآب-روستاي یوزباشکندي-09144817142نورعلی کریم زادهمیاندوآبآذربایجان غربی105 محصوالت هسته دار (زردآلو، آلبالو و گیالس)

محصوالت دانه خشک در فضاي بازروستاي شنگل آباد-9144712031علی اصغر حیدران افسريشبسترآذربایجان شرقی106

محصوالت دانه دار در فضاي بازروستاي شنگل آباد-9144712031علی اصغر حیدران افسريشبسترآذربایجان شرقی107

محصوالت دانه ریز در فضاي بازروستاي شنگل آباد-9144712031علی اصغر حیدران افسريشبسترآذربایجان شرقی108

محصوالت هسته دار در فضاي بازروستاي شنگل آباد-9144712031علی اصغر حیدران افسريشبسترآذربایجان شرقی109

اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی در فضاي بازروستاي شنگل آباد-9144712031علی اصغر حیدران افسريشبسترآذربایجان شرقی110

محصوالت دانه دار در فضاي بازروستاي آقاجري-9144218878حسن رازقی مراغهآذربایجان شرقی111

محصوالت اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی در فضاي بازروستاي آقاجري-9144218878حسن رازقی مراغهآذربایجان شرقی112

محصوالت دانه خشک در فضاي بازروستاي آقاجري-9144218878حسن رازقی مراغهآذربایجان شرقی113

محصوالت هسته دار در فضاي بازروستاي آقاجري-9144218878حسن رازقی مراغهآذربایجان شرقی114

محصوالت دانه دار در فضاي بازروستاي زوارق-9143211173رحمان راه نوردي بهنق مراغهآذربایجان شرقی115

اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی در فضاي بازروستاي زوارق-9143211173رحمان راه نوردي بهنقبنابآذربایجان شرقی116

محصوالت دانه خشک در فضاي بازروستاي زوارق-9143211173رحمان راه نوردي بهنقبنابآذربایجان شرقی117



محصوالت هسته دار در فضاي بازروستاي زوارق-9143211173رحمان راه نوردي بهنقبنابآذربایجان شرقی118

محصوالت دانه ریز در فضاي بازروستاي زوارق-9143211173رحمان راه نوردي بهنقبنابآذربایجان شرقی119

اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی در فضاي بازروستاي شنگل آباد-9143710917ابراهیم شریفی شنگل آبادشبسترآذربایجان شرقی120

محصوالت نیمه گرمسیري در فضاي بازروستاي شنگل آباد-9143710917ابراهیم شریفی شنگل آبادشبسترآذربایجان شرقی121

محصوالت دانه ریز در فضاي بازروستاي شنگل آباد-9143710917ابراهیم شریفی شنگل آبادشبسترآذربایجان شرقی122

محصوالت دانه خشک در فضاي بازروستاي شنگل آباد-9143710917ابراهیم شریفی شنگل آبادشبسترآذربایجان شرقی123

محصوالت هسته دار در فضاي بازروستاي شنگل آباد-9143710917ابراهیم شریفی شنگل آبادشبسترآذربایجان شرقی124

محصوالت دانه دار در فضاي بازروستاي شنگل آباد-9143710917ابراهیم شریفی شنگل آبادشبسترآذربایجان شرقی125

گل و گیاهان زینتی به روش کشت بافتاسکو-9141016960حسن سلیمی ایلخچیاسکوآذربایجان شرقی126

محصوالت نیمه گرمسیري در فضاي بازروستاي  گوگان-9144122055شرکت تک گل آذربایجانآذرشهرآذربایجان شرقی127

اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی در فضاي بازروستاي  گوگان-9144122055شرکت تک گل آذربایجانآذرشهرآذربایجان شرقی128

محصوالت دانه ریز در فضاي بازروستاي  گوگان-9144122055شرکت تک گل آذربایجانآذرشهرآذربایجان شرقی129

محصوالت دانه خشک در فضاي بازروستاي  گوگان-9144122055شرکت تک گل آذربایجانآذرشهرآذربایجان شرقی130

محصوالت هسته دار در فضاي بازروستاي  گوگان-9144122055شرکت تک گل آذربایجانآذرشهرآذربایجان شرقی131

محصوالت دانه دار در فضاي بازروستاي  گوگان-9144122055شرکت تک گل آذربایجانآذرشهرآذربایجان شرقی132

اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی در فضاي بازروستاي نوا-9144203169ساالر عهدنو نوا مراغهآذربایجان شرقی133

محصوالت دانه خشک در فضاي بازروستاي نوا-9144203169ساالر عهدنو نوا مراغهآذربایجان شرقی134

محصوالت هسته دار در فضاي بازروستاي نوا-9144203169ساالر عهدنو نوا مراغهآذربایجان شرقی135

محصوالت دانه خشک در فضاي بازروستاي کرج آباد-9143217988اصغر شهیري کرج آباد مراغهآذربایجان شرقی136

محصوالت هسته دار در فضاي بازروستاي کرج آباد-9143217988اصغر شهیري کرج آباد مراغهآذربایجان شرقی137

محصوالت دانه دار در فضاي بازروستاي کرج آباد-9143217988اصغر شهیري کرج آباد مراغهآذربایجان شرقی138

اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی در فضاي بازآذرشهر- 9143070913یونس بشیرزاده قراغیلیآذرشهرآذربایجان شرقی139

محصوالت دانه خشک در فضاي بازآذرشهر- 9143070913یونس بشیرزاده قراغیلیآذرشهرآذربایجان شرقی140

محصوالت دانه دار در فضاي بازآذرشهر- 9143070913یونس بشیرزاده قراغیلیآذرشهرآذربایجان شرقی141

محصوالت هسته دار در فضاي بازآذرشهر- 9143070913یونس بشیرزاده قراغیلیآذرشهرآذربایجان شرقی142



اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی در فضاي بازمرند-9141930067محمدرضا بذلیمرندآذربایجان شرقی143

محصوالت نیمه گرمسیري در فضاي بازاهر-9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربایجان شرقی144

محصوالت هسته دار در فضاي بازاهر-9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربایجان شرقی145

محصوالت دانه دار در فضاي بازاهر-9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربایجان شرقی146

محصوالت دانه ریز در فضاي بازاهر-9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربایجان شرقی147

محصوالت غیرمیوه اي در فضاي بازاهر-9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربایجان شرقی148

محصوالت دانه خشک در فضاي بازاهر-9148036706قاسم علی جانی همراهلواهرآذربایجان شرقی149

محصوالت دانه دار در فضاي بازروستاي نوا-9144203169ساالر عهدنو نوا مراغهآذربایجان شرقی150

محصوالت دانه ریز در فضاي بازروستاي نوا-9144203169ساالر عهدنو نوا مراغهآذربایجان شرقی151

آذرشهرآذربایجان شرقی152

محمدحسین ملک زاده دیزج 

چراغ

در فضاي بازآذرشهر-9143121107 محصوالت نیمه گرمسیري (انار، خرما  و انجیر)

آذرشهرآذربایجان شرقی153

محمدحسین ملک زاده دیزج 

چراغ

آذرشهر-9143121107

در  محصوالت دانه خشک (پسته، بادام، فندق و رگردو پیوندي)

فضاي باز

آذرشهرآذربایجان شرقی154

محمدحسین ملک زاده دیزج 

چراغ

در فضاي بازآذرشهر-9143121107 محصوالت دانه دار (سیب ، گالبی و به)

آذرشهرآذربایجان شرقی155

محمدحسین ملک زاده دیزج 

چراغ

محصوالت دانه ریز (توت و زغال اخته)در فضاي بازآذرشهر-9143121107

آذرشهرآذربایجان شرقی156

محمدحسین ملک زاده دیزج 

چراغ

آذرشهر-9143121107

در  محصوالت هسته دار (گوجه ، زردآلو، آلبالو و گیالس)

فضاي باز

آذرشهرآذربایجان شرقی157

محمدحسین ملک زاده دیزج 

چراغ

گیاهان دارویی (سنجد، عناب، گل محمدي  و سماق)آذرشهر-9143121107

آذرشهر-9144175306رسول عبدالغفاري دستجرديآذرشهرآذربایجان شرقی158

در  محصوالت دانه خشک(پسته،بادام و گردو،ي پیوندي)

فضاي باز

آذرشهر-9144175306رسول عبدالغفاري دستجرديآذرشهرآذربایجان شرقی159

اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی(سنجد، عناب و گل محمدي)

در فضاي باز

آذرشهر-9144175306رسول عبدالغفاري دستجرديآذرشهرآذربایجان شرقی160

محصوالت هسته دار (گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)در 

فضاي باز



در فضاي بازآذرشهر-9144175306رسول عبدالغفاري دستجرديآذرشهرآذربایجان شرقی161 محصوالت دانه دار (توت و انگور)

در فضاي بازآذرشهر-9144175306رسول عبدالغفاري دستجرديآذرشهرآذربایجان شرقی162 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

جلفا-هادیشهر-9144910742عباسعلی واثقیجلفاآذربایجان شرقی163

محصوالت هسته دار (گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)در 

فضاي باز

در فضاي بازجلفا-هادیشهر-9144910742عباسعلی واثقیجلفاآذربایجان شرقی164 محصوالت دانه دار (توت و انگور)

در فضاي بازجلفا-هادیشهر-9144910742عباسعلی واثقیجلفاآذربایجان شرقی165 محصوالت دانه دار (سیب ، گالبی و به)

جلفا-هادیشهر-9144910742عباسعلی واثقیجلفاآذربایجان شرقی166

در  اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی(سنجد و گل محمدي)

فضاي باز

جلفا-هادیشهر-9144910742عباسعلی واثقیجلفاآذربایجان شرقی167

محصوالت دانه خشک(پسته،بادام ، فندق و گردو،ي پیوندي)

در فضاي باز

جلفا-هادیشهر-9143920485علی پورحسنجلفاآذربایجان شرقی168

محصوالت هسته دار (گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)در 

فضاي باز

در فضاي بازجلفا-هادیشهر-9143920485علی پورحسنجلفاآذربایجان شرقی169 محصوالت دانه دار (سیب ، گالبی و به)

در فضاي بازجلفا-هادیشهر-9143920485علی پورحسنجلفاآذربایجان شرقی170 محصوالت دانه ریز(توت و انگور)

جلفا-هادیشهر-9143920485علی پورحسنجلفاآذربایجان شرقی171

در  اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی(سنجد، و گل محمدي)

فضاي باز

جلفا-هادیشهر-9143920485علی پورحسنجلفاآذربایجان شرقی172

محصوالت دانه خشک(پسته،بادام ، فندق و گردو،ي پیوندي)

در فضاي باز

اهرآذربایجان شرقی173

شرکت 140 پردیسان نهالستان 

ورگهان

محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به) ورگهان- 9143263504



اهرآذربایجان شرقی174

شرکت 140 پردیسان نهالستان 

ورگهان

محصوالت دانه ریز (توت )در فضاي باز ورگهان- 9143263504

اهرآذربایجان شرقی175

شرکت 140 پردیسان نهالستان 

ورگهان

 ورگهان- 9143263504

در فضاي  محصوالت دانه خشک (پسته، بادام و گردو پیوندي)

باز

اهرآذربایجان شرقی176

شرکت 140 پردیسان نهالستان 

ورگهان

 ورگهان- 9143263504

محصوالت هسته دار (گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)در 

فضاي باز

در فضاي بازروستاي سرج -9141202619الیاس بیاضی خضرلواهرآذربایجان شرقی177 محصوالت هسته دار (زردآلو، آلبالو و گیالس)

در فضاي بازروستاي سرج -9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربایجان شرقی178 محصوالت دانه ریز (توت)

در فضاي بازروستاي سرج -9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربایجان شرقی179 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

روستاي سرج -9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربایجان شرقی180

اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی (سنجد، عناب، سماق و گل 

محمدي)  در فضاي باز

روستاي سرج -9141202619الیاس بیاضی خضرلومراغهآذربایجان شرقی181

در فضاي  محصوالت دانه خشک (پسته، بادام و گردو پیوندي)

باز

مرند-914109465ابراهیم پناه جاهمرندآذربایجان شرقی182

در  محصوالت دانه خشک (پسته، بادام گردو پیوندي و فندق)

فضاي باز

در فضاي بازمرند-914109466ابراهیم پناه جاهمرندآذربایجان شرقی183 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

در فضاي بازمرند-914109467ابراهیم پناه جاهمرندآذربایجان شرقی184 محصوالت دانه دار (توت و انگور)

آذرشهرآذربایجان شرقی185

شرکت تعاونی 3263 نهالستان 

قیزیل گول قاضی جهان

محصوالت دانه خشک (پسته، بادام، فندق و گردو پیوندي)آذرشهر- 9143192346

آذرشهرآذربایجان شرقی186

شرکت تعاونی 3263 نهالستان 

قیزیل گول قاضی جهان

آذرشهر- 9143192346

اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی (سنجد، گل محمدي-

در فضاي باز بیدمشک)

آذرشهرآذربایجان شرقی187

شرکت تعاونی 3263 نهالستان 

قیزیل گول قاضی جهان

در فضاي بازآذرشهر- 9143192346 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)



آذرشهرآذربایجان شرقی188

شرکت تعاونی 3263 نهالستان 

قیزیل گول قاضی جهان

در فضاي بازآذرشهر- 9143192346 محصوالت دانه ریز(توت و  زرشک)

آذرشهرآذربایجان شرقی189

شرکت تعاونی 3263 نهالستان 

قیزیل گول قاضی جهان

آذرشهر- 9143192346

در   محصوالت هسته دار (گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)

فضاي باز

کلیبرآذربایجان شرقی190

شرکت شفا گستر ارغوان 

آذربایجان

کلیبر- 9141194427

محصوالت دانه ریز (زرشک، انگور فرنگی، زغال اخته، و انواع 

در فضاي باز بري ها)

کلیبرآذربایجان شرقی191

شرکت شفا گستر ارغوان 

آذربایجان

کلیبر- 9141194427

تولید اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی (عناب، آویشن، گل 

محمدي، اسطوخودوس و مارچوبه)

نجف آباداصفهان192

شرکت زیست فناوري طوبی 

مهرگان

گل و گیاهان زینتی از طریق کشت بافتاصفهان-نجف آباد-09396677037

اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی در فضاي بستهاصفهان-شهرضا-روستاي  محمدیه09133219163اسماعیل محمودیهشهرضااصفهان193

محصوالت دانه خشک در فضاي بستهاصفهان-نائین-روستاي بالن09132686007حامد بالنیاننائیناصفهان194

محصوالت هسته دار در فضاي بازاصفهان- اصفهان -روستاي قهدریجان09133103169روح اله میرمعصومی کرمیاصفهاناصفهان195

محصوالت دانه خشک در فضاي بستهاصفهان- اصفهان -روستاي قهدریجان09133103169روح اله میرمعصومی کرمیاصفهاناصفهان196

محصوالت دانه ریز در فضاي بازاصفهان- اصفهان -روستاي قهدریجان09133103169روح اله میرمعصومی کرمیاصفهاناصفهان197

محصوالت نیمه گرمسیري در فضاي بازاصفهان- اصفهان -روستاي قهدریجان09133103169روح اله میرمعصومی کرمیاصفهاناصفهان198

محصوالت غیرمیوه اي در فضاي بازاصفهان- اصفهان -روستاي قهدریجان09133103169روح اله میرمعصومی کرمیاصفهاناصفهان199

گروه محصولی اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی در فضاي بازاصفهان- اصفهان -روستاي قهدریجان09133103169روح اله میرمعصومی کرمیاصفهاناصفهان200

محصوالت دانه دار در فضاي بازاصفهان- اصفهان -روستاي قهدریجان09133103169روح اله میرمعصومی کرمیاصفهاناصفهان201

فریدناصفهان202

شرکت تعاونی تولید نهال 

طوباي سبز افجان

محصوالت هسته دار در فضاي بازاصفهان-فریدن09133325460

فریدناصفهان203

شرکت تعاونی تولید نهال 

طوباي سبز افجان

محصوالت دانه ریز در فضاي بازاصفهان-فریدن09133325460

فریدناصفهان204

شرکت تعاونی تولید نهال 

طوباي سبز افجان

محصوالت دانه خشک در فضاي بازاصفهان-فریدن09133325460

فریدناصفهان205

شرکت تعاونی تولید نهال 

طوباي سبز افجان

 محصوالت دانه دار در فضاي بازاصفهان-فریدن09133325460



محصوالت هسته دار در فضاي بازاصفهان- تیران و کرون-روستا افجان09139066575شرکت تعاونی نهال رویان کرونتیران کروناصفهان206

محصوالت دانه خشک در فضاي بازاصفهان- تیران و کرون-روستا افجان09139066575شرکت تعاونی نهال رویان کرونتیران کروناصفهان207

محصوالت دانه ریز در فضاي بازاصفهان- تیران و کرون-روستا افجان09139066575شرکت تعاونی نهال رویان کرونتیران کروناصفهان208

محصوالت دانه دار در فضاي بازاصفهان- تیران و کرون-روستا افجان09139066575شرکت تعاونی نهال رویان کرونتیران کروناصفهان209

تولید تجاري نشاء مکانیزه سبزي و صیفی در فضاي بستهاصفهان- خمینی شهر09131180260امیر منصور بخرديخمینی شهراصفهان210

تیران کروناصفهان211

شرکت تعاونی نهال کاران میثاق 

افجان

در فضاي بازاصفهان- تیران و کرون-روستاي افجان09139321311 هسته دار (گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)

تیران کروناصفهان212

شرکت تعاونی نهال کاران میثاق 

افجان

در فضاي بازاصفهان- تیران و کرون-روستاي افجان09139321311 دانه خشک (بادام)

تیران کروناصفهان213

شرکت تعاونی نهال کاران میثاق 

افجان

دانه ریز (توت فرنگی)اصفهان- تیران و کرون-روستاي افجان09139321311

تیران کروناصفهان214

شرکت تعاونی نهال کاران میثاق 

افجان

در فضاي بازاصفهان- تیران و کرون-روستاي افجان09139321311 نیمه گرمسیري (انار)

تیران کروناصفهان215

شرکت تعاونی نهال کاران میثاق 

افجان

در فضاي بازاصفهان- تیران و کرون-روستاي افجان09139321311 اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی (سنجد)

تیران کروناصفهان216

شرکت تعاونی نهال کاران میثاق 

افجان

محصوالت دانه دار (سیب، گالبی، به، ازگیل و زالزالک)اصفهان- تیران و کرون-روستاي افجان09139321311

محصوالت نیمه گرمسیري در فضاي بازاصفهان- تیران و کرون-روستا افجان09139066575شرکت تعاونی نهال رویان کرونتیران کروناصفهان217

اصفهان-فالورجان-قهدریجان09139320587حسین ابراهیمی کهریزسنگی فالورجاناصفهان218

در  محصوالت هسته دار (گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)

فضاي باز

در فضاي بازاصفهان-فالورجان-قهدریجان09139320587حسین ابراهیمی کهریزسنگی فالورجاناصفهان219 محصوالت دانه خشک (بادام)

در فضاي بازاصفهان-فالورجان-قهدریجان09139320587حسین ابراهیمی کهریزسنگی فالورجاناصفهان220 محصوالت دانه ریز (انگور)

در فضاي بازاصفهان-فالورجان-قهدریجان09139320587حسین ابراهیمی کهریزسنگی فالورجاناصفهان221 محصوالت نیمه گرمسیري (انار و خرمالو)



در فضاي بازاصفهان-فالورجان-قهدریجان09139320587حسین ابراهیمی کهریزسنگی فالورجاناصفهان222 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

در فضاي بازاصفهان-نطنز –روستاي یحیی آباد09133032755شرکت آبگین سازه اسپادانانطنزاصفهان223 محصوالت هسته دار (گوجه، زردآلو، آلبالو)

در فضاي بازاصفهان-نطنز –روستاي یحیی آباد09133032755شرکت آبگین سازه اسپادانانطنزاصفهان224 محصوالت دانه خشک (بادام)

در فضاي بازاصفهان-نطنز –روستاي یحیی آباد09133032755شرکت آبگین سازه اسپادانانطنزاصفهان225 محصوالت دانه ریز (توت و انگور)

در فضاي بازاصفهان-نطنز –روستاي یحیی آباد09133032755شرکت آبگین سازه اسپادانانطنزاصفهان226 محصوالت نیمه گرمسیري (خرمالو)

اصفهان-نطنز –روستاي یحیی آباد09133032755شرکت آبگین سازه اسپادانانطنزاصفهان227

محصوالت غیرمیوه اي (زبان گنجشک، اقاقیا، عرعر، افرا و 

در فضاي باز زیتون تلخ)

در فضاي بازاصفهان-نطنز –روستاي یحیی آباد09133032755شرکت آبگین سازه اسپادانانطنزاصفهان228 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی، به و زالزالک)

تیران کروناصفهان229

شرکت تعاونی نهال کاران میثاق 

افجان

اصفهان- تیران و کرون-روستاي افجان09139321311

محصوالت غیرمیوه اي (اکالیپتوس، زبان گنجشک، اقاقیا، 

صنوبر، تبریزي، چنار و بید)

محصوالت دانه ریز در فضاي بستهروستاي  خوران-9183419980فرحناز خورانی کریمیایوانایالم230

نهال دانه خشک بادام در فضاي بازایوان-9181432816فریده شیخمراديایوانایالم231

در فضاي بازایوان-9181432816فریده شیخمراديایوانایالم232 نهال دانه دار (سیب و گالبی)

محصوالت دانه دار در فضاي بازتهران-دماوند- آبسرد09123120418نوربخش مظفريدماوندتهران233

محصوالت هسته دار در فضاي بازتهران-دماوند- آبسرد09123120418نوربخش مظفريدماوندتهران234

در فضاي بازتهران-پاکدشت-روستاي چنگی09125346791محمد باقر چیمهپاکدشتتهران235 اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی (پیاز زعفران)

گل و گیاهان زینتی (بن ساي)  در فضاي بستهتهران- پاکدشت-شریف آباد09121003740محمدرضا حسینعلیپاکدشتتهران236

دماوندتهران237

شرکت تعاونی شرکت مجتمع 

گل و گیاهان دارویی و 

قارچهاي خوراکی سبزافشان 

دماوند

در فضاي بازتهران-دماوند-آبادي باغات سربندان09121832580 محصوالت دانه دار (سیب)

دماوندتهران238

شرکت کشت و صنعت زرین 

سیب

در فضاي بازتهران-دماوند-هنرستان کشاورزي شهید رجایی09121936546 محصوالت دانه دار (سیب)

دماوندتهران239

محمدرضا حاجی 

رضایی(گواهی شده)

محصوالت هسته دار در فضاي بازتهران-دماوند-رودهن-روستاي کالهک



دماوندتهران240

محمدرضا حاجی 

رضایی(گواهی شده)

محصوالت دانه دار در فضاي بازتهران-دماوند-رودهن-روستاي کالهک

دماوندتهران241

محمدرضا حاجی 

رضایی(گواهی شده)

محصوالت دانه خشک در فضاي بازتهران-دماوند-رودهن-روستاي کالهک

محصوالت دانه دار در فضاي بازتهران-دماوند-روستاي جابان091222265019شرکت کشت و صنعت گلفامدماوندتهران242

محصوالت هسته دار در فضاي بازتهران-دماوند-روستاي جابان091222265019شرکت کشت و صنعت گلفامدماوندتهران243

محصوالت گرمسیريتهران-شهریار-روستاي قندیشاد(قاسم آباد)09122778171شرکت زرینه روزشهریارتهران244

گردو از طریق کشت بافت)تهران-مالرد09121159720شرکت کشت و صنعت رعنامالردتهران245 گروه محصوالت دانه خشک(

گرمسیري(خرما از طریق کشت بافت)تهران-مالرد09121159720شرکت کشت و صنعت رعنامالردتهران246

سامانچهارمحال و بختیاري247

مرکز تحقیقات کشاورزي و 

منابع طبیعی استان چهارمحال و 

بختیاري

در فضاي بازشهرکرد- جنب انبار شرکت نفت-3833337664 محصوالت دانه خشک (بادام و گردو پیوندي)

روستاي بهشت آباد-9133825139محمد الی پور بهشت آبادياردلچهارمحال و بختیاري248

در  محصوالت هسته دار (گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)

فضاي باز

در فضاي بازروستاي بهشت آباد-9133825139محمد الی پور بهشت آبادياردلچهارمحال و بختیاري249 محصوالت دانه دار (سیب ، گالبی و به)

در فضاي بازچهارمحال بختیاري-  لردگان-9133854482ولی شریفی ریگیلردگانچهارمحال و بختیاري250 محصوالت دانه خشک (پسته)

محصوالت دانه خشک در فضاي بازخراسان جنوبی-بشرویه09153353879رضا برشدبشرویهخراسان جنوبی251

در فضاي بازخراسان جنوبی-بشرویه09153353075مهدي غنچهبشرویهخراسان جنوبی252 محصوالت دانه خشک (پسته)

در فضاي بازخراسان رضوي-چناران-روستاي گهوه09151145703-09395007469سید علی اصغر نصري سرآسیاچنارانخراسان رضوي253 محصوالت دانه دار (سیب و گالبی)

در فضاي بازخراسان رضوي-چناران-روستاي گهوه09151145703-09395007469سید علی اصغر نصري سرآسیاچنارانخراسان رضوي254 محصوالت دانه خشک (بادام)

خراسان رضوي-چناران-روستاي سیدآباد09151132011شرکت نهالستان گهربار شرقچنارانخراسان رضوي255

محصوالت هسته دار (هلو، شلیل، الو، زردالو، آلبالو، گیالس، 

پایه هسته داران)

خراسان رضوي-چناران-روستاي سیدآباد09151132011شرکت نهالستان گهربار شرقچنارانخراسان رضوي256

در فضاي  محصوالت دانه دار (سیب،گالبی، به وپایه دانه داران)

باز

در فضاي بازخراسان رضوي-چناران-روستاي سیدآباد09151132011شرکت نهالستان گهربار شرقچنارانخراسان رضوي257 محصوالت دانه خشک (بادام)



روستاي ولی آباد09153137005موسی زمانیان گوارشگیمشهدخراسان رضوي258 خراسان رضوي- مشهد –

در  محصوالت هسته دار (گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)

فضاي باز

روستاي ولی آباد09153137005موسی زمانیان گوارشگیمشهدخراسان رضوي259 در فضاي بازخراسان رضوي- مشهد – محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

روستاي ولی آباد09153137005موسی زمانیان گوارشگیمشهدخراسان رضوي260 در فضاي بازخراسان رضوي- مشهد – محصوالت دانه خشک (بادام)

محصوالت دانه خشک در فضاي بازروستاي خداقلی-09151881884حسن رحمانیبجنوردخراسان شمالی261

اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی در فضاي بازروستاي خداقلی-09151881884حسن رحمانیبجنوردخراسان شمالی262

محصوالت دانه دار در فضاي بازروستاي خداقلی-09151881884حسن رحمانیبجنوردخراسان شمالی263

محصوالت دانه ریز در فضاي بازروستاي خداقلی-09151881884حسن رحمانیبجنوردخراسان شمالی264

محصوالت هسته دار در فضاي بازروستاي خداقلی-09151881884حسن رحمانیبجنوردخراسان شمالی265

محصوالت دانه دار در فضاي بازشیروان-09157190190اعظم محمدیان مقدمشیروانخراسان شمالی266

محصوالت هسته دار در فضاي بازشیروان-09157190190اعظم محمدیان مقدمشیروانخراسان شمالی267

محصوالت دانه خشک در فضاي بازشیروان-09157190190اعظم محمدیان مقدمشیروانخراسان شمالی268

در فضاي بازروستاي قلم چین-09359649777سید محمد حسینیاسفراینخراسان شمالی269 محصوالت دانه دار (سیب و گالبی)

روستاي قلم چین-09359649777سید محمد حسینیاسفراینخراسان شمالی270

محصوالت هسته دار(هلو، شلیل، آلو، گوجه، زردآلو، آلبالو و 

گیالس)

در فضاي بازروستاي قلم چین-09359649777سید محمد حسینیاسفراینخراسان شمالی271 محصوالت دانه خشک (بادام)

محصوالت دانه دار (سیب و گالبی)روستاي قلم چین-09359649777سید محمد حسینیاسفراینخراسان شمالی272

روستاي عباس آباد-09159012070رضا حسینیاسفراینخراسان شمالی273

محصوالت هسته دار(هلو، شلیل، آلو، گوجه، زردآلو، آلبالو و 

گیالس)

در فضاي بازروستاي عباس آباد-09159012070رضا حسینیاسفراینخراسان شمالی274 محصوالت دانه خشک (بادام)

در فضاي بستهجاجرم روستاي امیرآباد-09159851005احمد محمدپورجاجرمخراسان شمالی275 محصوالت دانه خشک (پسته)

در فضاي بازروستاي کهنه کند-9151885809زرگل آزاد قرجقهبجنوردخراسان شمالی276 اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی (گل محمدي)

بجنورد -9155851609سیدحسین ربانیبجنوردخراسان شمالی277

در  محصوالت هسته دار (گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)

فضاي باز

در فضاي بازبجنورد -9155851609سیدحسین ربانیبجنوردخراسان شمالی278 محصوالت دانه خشک (بادام)



در فضاي بازبجنورد -9155851609سیدحسین ربانیبجنوردخراسان شمالی279 محصوالت دانه دار (سیب و گالبی)

در فضاي بازروستاي عباس آباد-09153726735حسن ساالريمانه و سمرقانخراسان شمالی280 محصوالت دانه دار (سیب و گالبی)

در فضاي بازروستاي عباس آباد-09153726735حسن ساالريمانه و سمرقانخراسان شمالی281 محصوالت دانه خشک (بادام)

در فضاي بازروستاي عباس آباد-09153726735حسن ساالريمانه و سمرقانخراسان شمالی282 محصوالت دانه ریز (توت، شاه توت و انگور)

فاروجخراسان شمالی283

شرکت کشت و صنعت فاروج 

خرم توس

نشاء سبزي و صیفی در فضاي بستهخراسان شمالی-کیلومتر 6 جاده فاروج-شیروان-09151810600

روستاي عباس آباد-09153726735حسن ساالريمانه و سمرقانخراسان شمالی284

در  محصوالت هسته دار(گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)

فضاي باز

خوزستان-دزفول-صفی آباد09166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان285

محصوالت مرکبات (پرتقال، نارنگی، نارنج، لیموترش، 

لیموشیرین)

در فضاي بازخوزستان-دزفول-صفی آباد09166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان286 محصوالت دانه ریز (توت، شاه توت و انگور)

در فضاي بازخوزستان-دزفول-صفی آباد09166417947محمود هندوانه کاردزفولخوزستان287 محصوالت نیمه گرمسیري (انجیر)

در فضاي بازروستاي قره بالغ-9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان288 محصوالت دانه ریز (انگور)

در فضاي بازروستاي قره بالغ-9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان289 محصوالت دانه خشک (بادام)

در فضاي بازروستاي قره بالغ-9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان290 محصوالت هسته دار (زردآلو، آلبالو و گیالس )

در فضاي بازروستاي قره بالغ-9122420035غالمعباس مختارزادهابهرزنجان291 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و  به)

شاهرودسمنان292

مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزي و منابع طبیعی استان 

سمنان (شاهرود)

مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی سمنان (شاهرود)09121735624

ارقام تجاري پسته  تولید اندام تکثیري گواهی شده (پیوندك)

در فضاي باز

شاهرودسمنان293

موسسه کشاورزي و موقوفات 

سمنان

در فضاي بازسمنان-دامغان-روستاي برم09121312053 محصوالت نیمه گرمسیري (انجیر)

در فضاي بازسمنان-گرمسار-ایوانکی-برج حیدر09123396461محمد قاسمیگرمسارسمنان294 محصوالت دانه خشک (پسته)

در فضاي بازسمنان-گرمسار-ایوانکی-برج حیدر09123396461محمد قاسمیگرمسارسمنان295 اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی (عناب)

مرودشت-09177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس296

در  محصوالت هسته دار(هلو، شلیل، آلو، گوجه و زردآلو)

فضاي باز

در فضاي بازمرودشت-09177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس297 محصوالت نیمه گرمسیري (انار و خرما)



در فضاي بازمرودشت-09177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس298 محصوالت دانه دار (سیب)

در فضاي بازمرودشت-09177130968محمدعلی جاللی نژادمرودشتفارس299 محصوالت دانه ریز (انگور)

بوانات- 9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس300

تولید اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی (گل محمدي و 

در فضاي باز زرشک)

بوانات- 9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس301

تولید محصوالت غیرمیوه اي (انواع سوزنی برگها، اقاقیا، صنوبر، 

در فضاي باز چنار و نارون)

در فضاي بازبوانات- 9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس302 محصوالت نیمه گرمسیري (انار و انجیر)

بوانات- 9171533821منصور ملک مکانبواناتفارس303

تولید نهال گروه محصوالت دانه خشک (بادام و گردو پیوندي)

در فضاي باز

در فضاي بازاقلید-09171519129علی رضایی فرداقلیدفارس304 محصوالت دانه خشک (بادام)

در فضاي بازاقلید-09171519129علی رضایی فرداقلیدفارس305 محصوالت دانه ریز (انگور)

در فضاي بازاقلید-09171519129علی رضایی فرداقلیدفارس306 محصوالت نیمه گرمسیري (انجیر)

در فضاي بازسعادت شهر-9131641300امیر نصیريسعادت شهرفارس307 محصوالت دانه ریز (انگور)

در فضاي بازسعادت شهر-9131641300امیر نصیريسعادت شهرفارس308 محصوالت دانه خشک (بادام)

در فضاي بازسعادت شهر-9131641300امیر نصیريسعادت شهرفارس309 محصوالت دانه دار (گالبی و به)

در فضاي بازسعادت شهر-9131641300امیر نصیريسعادت شهرفارس310 محصوالت غیرمیوه اي (اقاقیا، صنوبر و چنار)

در فضاي بازسعادت شهر-9131641300امیر نصیريسعادت شهرفارس311 محصوالت نیمه گرمسیري (انار و خرمالو)

درفضاي بازسعادت شهر-9131641300امیر نصیريسعادت شهرفارس312 محصوالت هسته دار (زردآلو، آلبالو و گیالس)

درفضاي بازروستاي علی آباد-091770779196شرکت طبیعت گستر مهر و میهنسپیدانفارس313 محصوالت دانه خشک (بادام و گردو پیوندي)

در فضاي بازروستاي علی آباد-091770779196شرکت طبیعت گستر مهر و میهنسپیدانفارس314 محصوالت (سیب و به)



روستاي علی آباد-091770779196شرکت طبیعت گستر مهر و میهنسپیدانفارس315

محصوالت غیرمیوه اي (انواع سوسنی برگها زبان گنجشک، 

اقاقیا، عرعر، چنار، نارون, بید, توت کاکوزا، افرا و زیتون تلخ )

روستاي علی آباد-091770779196شرکت طبیعت گستر مهر و میهنسپیدانفارس316

محصوالت هسته دار (گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)

درفضاي باز

در فضاي بازروستاي حسن آباد-9177328079بهنام ضیغمی نی ریزفارس317 محصوالت دانه خشک (بادام و گردو پیوندي)

در فضاي بازروستاي حسن آباد-9177328079بهنام ضیغمی نی ریزفارس318 محصوالت دانه ریز (انگور)

در فضاي بازروستاي حسن آباد-9177328079بهنام ضیغمی نی ریزفارس319 محصوالت دانه دار (سیب,گالبی و به)

در فضاي بازروستاي حسن آباد-9177328079بهنام ضیغمی نی ریزفارس320 محصوالت نیمه گرمسیري (انار و انجیر)

روستاي حسن آباد-9177328079بهنام ضیغمی نی ریزفارس321

محصوالت هسته دار (گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)

درفضاي باز

در فضاي بازروستاي حسن آباد-9177328079بهنام ضیغمی نی ریزفارس322 محصوالت نیمه گرمسیري (انار و انجیر)

محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)در فضاي بازروستاي حسن آباد-9177328079بهنام ضیغمی نی ریزفارس323

در فضاي بازروستاي حسن آباد-9177328079بهنام ضیغمی نی ریزفارس324 محصوالت هسته دار (گوجه و زردآلو)

در فضاي بازروستاي حسن آباد-9177328079بهنام ضیغمی نی ریزفارس325 محصوالت دانه خشک (بادام)

در فضاي بازروستاي سعادت آباد-09177510713فلکناز حیدريآبادهفارس326 محصوالت هسته دار (گوجه و زردآلو)

در فضاي بازروستاي سعادت آباد-09177510713فلکناز حیدريآبادهفارس327 محصوالت دانه خشک (بادام)

آبیکقزوین328

شرکت کشت و صنعت قارچ 

رامند مجار (سهامی خاص)

تولید بذر و اسپان قارچ خوراکیآبیک-02855216714

آبیکقزوین329

شرکت کشت و صنعت و 

مجتمع شیر و گوشت محیا 

(سهامی خاص)

محصوالت دانه دار

آبیکقزوین330

شرکت کشت و صنعت و 

مجتمع شیر و گوشت محیا 

(سهامی خاص)

محصوالت هسته دار

محصوالت هسته دار در فضاي بازروستاي امیر آباد-9123828351جعفر مهدويبوئین زهراقزوین331

محصوالت دانه خشک در فضاي بازروستاي امیر آباد-9123828351جعفر مهدويبوئین زهراقزوین332



محصوالت دانه دار در فضاي بازروستاي امیر آباد-9123828351جعفر مهدويبوئین زهراقزوین333

قزوینقزوین334

شرکت کشت و صنعت خندان 

طارم

در فضاي بستهروستاي سیاهپوش-9121237460 نهال نیمه گرمسیري (زیتون)

کردستان-سقز - اراضی صاحب09183737955حسین نوزاد سقزکردستان335

محصوالت هسته دار (هلو، شلیل، آلو، گوجه، ز ردآلو، آلبالو و 

گیالس )

در فضاي بازکردستان-سقز - اراضی صاحب09183737955حسین نوزاد سقزکردستان336 محصوالت دانه خشک (بادام)

محصوالت دانه دار (سیب و گالبی)کردستان-سقز - اراضی صاحب09183737955حسین نوزاد سقزکردستان337

در فضاي بازکردستان-سقز - اراضی صاحب09183737955حسین نوزاد سقزکردستان338 محصوالت دانه ریز (انگور)

اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی گل محمدي در فضاي بازکردستان-قروه-روستاي حاجی آباد سیده09188723175محمدرضا زرینقروهکردستان339

در فضاي بازکردستان-قروه-روستاي حاجی آباد سیده09188723175محمدرضا زرینقروهکردستان340 گروه محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و  به)

در فضاي بازکردستان-سقز - اراضی صاحب09183737955حسین نورزاد سقزکردستان341 محصوالت دانه خشک(بادام و گردو پیوندي)

محصوالت دانه خشک در فضاي بازریگ ماهان-09132414327منصوره غالمحسین زاده لنگريکرمانکرمان342

محصوالت دانه دار در فضاي بازریگ ماهان-09132414327منصوره غالمحسین زاده لنگريکرمانکرمان343

محصوالت دانه ریز در فضاي بازریگ ماهان-09132414327منصوره غالمحسین زاده لنگريکرمانکرمان344

محصوالت هسته دار در فضاي بازریگ ماهان-09132414327منصوره غالمحسین زاده لنگريکرمانکرمان345

محصوالت دانه خشک در فضاي بازماهان-9133421214علیرضا علینقی لنگريماهانکرمان346

در فضاي بازریگ ماهان-09132414327منصوره غالمحسین زاده لنگريکرمانکرمان347 محصوالت نیمه گرمسیري (انار)

دانه خشک (نهال پسته)ماهان-9139874326محمدمهدي حسن آباديکرمانکرمان348

محصوالت غیرمیوه اي در فضاي بازگیالنغرب-09188590870شعله نوذريگیالن غربکرمانشاه349

قصرشیرینکرمانشاه350

شرکت کشت و صنعت پیوند 

بیستون پارس

نهال گرمسیري خرما در فضاي بازروستاي ولد کشته-09181311297

قصرشیرینکرمانشاه351

شرکت کشت و صنعت پیوند 

بیستون پارس

روستاي ولد کشته-09181311297

مرکبات (پرتقال-نارنگی-نارنج-گریپ فروت-لیموشیرین-

لیموترش)

قصرشیرینکرمانشاه352

شرکت کشت و صنعت پیوند 

بیستون پارس

نهال دانه ریز (انگور)روستاي ولد کشته-09181311297



کرمانشاهکرمانشاه353

شرکت تعاونی 4573 دانش بنیان 

پردیس کشاورزي منابع طبیعی 

زاگرس

قصر شیرین -91833322235

در  محصوالت هسته دار (گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)

فضاي باز

کرمانشاهکرمانشاه354

شرکت تعاونی 4573 دانش بنیان 

پردیس کشاورزي منابع طبیعی 

زاگرس

در فضاي بازقصر شیرین -91833322235 محصوالت دانه دار (سیب)

کرمانشاهکرمانشاه355

شرکت تعاونی 4573 دانش بنیان 

پردیس کشاورزي منابع طبیعی 

زاگرس

در فضاي بازقصر شیرین -91833322235 محصوالت دانه خشک (بادام)

 قصرشیرینکرمانشاه356

شرکت تعاونی 5013 تولیدي 

کشاورزي شهد شیرین قصر 

شیرین

قصر شیرین-09379958617

اندام هاي تکثیر گیاهان دارویی (آویشن، گل محمدي و 

در فضاي بسته اسطوخودوس)

کرمانشاهکرمانشاه357

شرکت 4573 دانش بنیان 

پردیس کشاورزي و منابع طبیعی 

زاگرس

در فضاي بازقصر شیرین -91833322235 محصوالت دانه ریز (انگور)

کرمانشاهکرمانشاه358

شرکت 4573 دانش بنیان 

پردیس کشاورزي و منابع طبیعی 

زاگرس

در فضاي بازقصر شیرین -91833322235 محصوالت غیرمیوه اي (صنوبر و کاج)

کرمانشاهکرمانشاه359

شرکت 4573 دانش بنیان 

پردیس کشاورزي و منابع طبیعی 

زاگرس

در فضاي بازقصر شیرین -91833322235 تولید گل و گیاهان زینتی (گل رز)

کرمانشاهکرمانشاه360

شرکت 4573 دانش بنیان 

پردیس کشاورزي و منابع طبیعی 

زاگرس

در فضاي بازقصر شیرین -91833322235 محصوالت نیمه گرمسیري (انار)

کرمانشاهکرمانشاه361

شرکت 4573 دانش بنیان 

پردیس کشاورزي و منابع طبیعی 

زاگرس

قصر شیرین -91833322235

اندام هاي تکثیر گیاهان دارویی (سنجد، گل محمدي و 

در فضاي بسته بیدمشک)

محصوالت دانه ریز در فضاي بستهکهگیلویه و بویراحمد-بهمئی-روستاي قالت09177440487سروگل پناهیبهمئیکهگیلویه وبویراحمد362

مرکبات در فضاي بستهکهگیلویه و بویراحمد-بهمئی-روستاي قالت09177440487سروگل پناهیبهمئیکهگیلویه وبویراحمد363



محصوالت نیمه گرمسیري در فضاي بستهکهگیلویه و بویراحمد-بهمئی-روستاي قالت09177440487سروگل پناهیبهمئیکهگیلویه وبویراحمد364

محصوالت غیرمیوه اي در فضاي بستهکهگیلویه و بویراحمد-بهمئی-روستاي قالت09177440487سروگل پناهیبهمئیکهگیلویه وبویراحمد365

محصوالت دانه خشک در فضاي بستهکهگیلویه و بویراحمد-بهمئی-روستاي قالت09177440487سروگل پناهیبهمئیکهگیلویه وبویراحمد366

در فضاي بستهروستاي کیشتان-9122235872پویان قاسمی پناهرشتگیالن367 تولید محصوالت گل و گیاهان زینتی (بن ساي)

در فضاي بازروستاي آالله گوالب-09358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن368 محصوالت نیمه گرمسیري (خرمالو)

روستاي آالله گوالب-09358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن369

محصوالت مرکبات (پرتقال، نارنگی، نارنج، گریپ فروت، 

در فضاي باز لیموشیرین، لیموترش، الیم و لمون)

در فضاي بازروستاي آالله گوالب-09358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن370 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

محصوالت هسته دار (آلو و گوجه)روستاي آالله گوالب-09358626992ابراهیم غالمیانفومنگیالن371

در فضاي بازروستاي دیلمان-09918629355فرزاد پارساسیاهکلگیالن372 محصوالت دانه خشک (فندق)

در فضاي بسته9114336144مرتضی بیگی کلشتريصومعه سراگیالن373 محصوالت دانه خشک (گردو پیوندي و فندق)

در فضاي باز سیاهکل-9111926556مسعود شعبانپورسیاهکلگیالن374 محصوالت دانه خشک (فندق)

در فضاي بازروستاي اشکر میدان-09113433537بهروز رضازادهاملشگیالن375 محصوالت دانه خشک (گردو پیوندي و فندق)

در فضاي بازروستاي اشکر میدان-09113433537بهروز رضازادهاملشگیالن376 محصوالت دانه دار (گالبی)

در فضاي بازروستاي اشکر میدان-09113433537بهروز رضازادهاملشگیالن377 محصوالت هسته دار (گوجه)

روستاي اشکر میدان-09113433537بهروز رضازادهاملشگیالن378

محصوالت مرکبات (پرتقال، نارنگی، نارنج، گریپ فروت، 

در فضاي باز لیموشیرین، لیموترش، الیم و لمون)

در فضاي بازروستاي اشکر میدان-09113433537بهروز رضازادهاملشگیالن379 محصوالت نیمه گرمسیري (کیوي)

در فضاي بازروستاي فیکچور-09111444866یونس مهدوي فیکجوررودسرگیالن380 محصوالت دانه دار (گالبی)

در فضاي بستهگرگان- جنب جاده هاشم آباد-09125544199معصومه عقیلیگرگانگلستان381 محصوالت نیمه گرمسیري (زیتون)

محصوالت دانه خشک گردو پیونديروستاي فوجرد-09111717416محمدرضا صادقیگرگانگلستان382

محصوالت نیمه گرمسیري زیتون در فضاي بستهروستاي عیسی محله-09118675904رمضان کوهکنگرگانگلستان383

در فضاي بازروستاي ساري سفلی-9111745159محمدعلی شهرکیگنبدگلستان384 محصوالت نیمه گرمسیري (انار و خرمالو)

در فضاي بازروستاي ساري سفلی-9111745159محمدعلی شهرکیگنبدگلستان385 محصوالت دانه دار (گالبی )



در فضاي بازروستاي ساري سفلی-9111745159محمدعلی شهرکیگنبدگلستان386 محصوالت هسته دار (گوجه، آلبالو و گیالس)

روستاي لبان-09182140421پروزیز طالبیدورودلرستان387

در  محصوالت هسته دار (گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)

فضاي باز

در فضاي بازروستاي لبان-09182140421پروزیز طالبیدورودلرستان388 محصوالت دانه خشک (بادام و گردو پیوندي)

در فضاي بازروستاي لبان-09182140421پروزیز طالبیدورودلرستان389 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

در فضاي بازروستاي لبان-09182140421پروزیز طالبیدورودلرستان390 محصوالت دانه ریز (انگور)

در فضاي بازروستاي بزازنا-09167074205حسین بیرانوندبروجردلرستان391 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

در فضاي بازروستاي بزازنا-09167074205حسین بیرانوندبروجردلرستان392 محصوالت دانه خشک (بادام و گردو پیوندي)

روستاي بزازنا-09167074205حسین بیرانوندبروجردلرستان393

در  محصوالت هسته دار (گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)

فضاي باز

در فضاي بازالشتر- روستاي خطرآباد-09125521015روح اله حقیالشترلرستان394 محصوالت دانه ریز (انگور)

الشتر- روستاي خطرآباد-09125521015روح اله حقیالشترلرستان395

در  محصوالت هسته دار (گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)

فضاي باز

در فضاي بازالشتر- روستاي خطرآباد-09125521015روح اله حقیالشترلرستان396 محصوالت دانه دار (سیب، گالبی و به)

در فضاي بازالشتر- روستاي خطرآباد-09125521015روح اله حقیالشترلرستان397 محصوالت دانه خشک (بادام و گردو پیوندي)

لرستانلرستان398

شرکت کشت و صنعت و 

گردشگري فجر صفا لرستان

در فضاي بازلرستان- خرم آباد-09131403484 محصوالت نیمه گرمسیري (انار و انجیر)

لرستانلرستان399

شرکت کشت و صنعت و 

گردشگري فجر صفا لرستان

در فضاي باز محصوالت دانه ریز (انگور)

اندام هاي تکثیري گیاهان دارویی در فضاي بستهمازندران-ساري-روستاي دودانگه01133654141- 09125217707محمد زاهدي دادوکالئیساريمازندران400

گردو پیوندي در فضاي بازمازندران-بهشهر-روستاي چماز09111241368- 09113534511علی علی آبادیانبهشهرمازندران401 گروه محصوالت (دانه خشک)

مازندران-رامسر-بخش مرکزي09113931071شرکت ترنج سخت سرشمالرامسرمازندران402

ارقام تجاري مرکبات در  اندام تکثیري گواهی شده (پیوندك)

فضاي بسته

محصوالت دانه ریز در فضاي بستهمرکزي-ساوه-روستاي خانقاه09124452979معصومه غفاريساوهمرکزي403

محصوالت دانه خشک در فضاي بستهمرکزي-ساوه-روستاي خانقاه09124452979معصومه غفاريساوهمرکزي404



محصوالت نیمه گرمسیري در فضاي بستهمرکزي-ساوه-روستاي خانقاه09124452979معصومه غفاريساوهمرکزي405

محصوالت دانه دار در فضاي بازمرکزي-خنداب-روستاي دهسد09181612157محمود پاکپورخندابمرکزي406

محصوالت دانه خشک در فضاي بستهمرکزي-خنداب-روستاي دهسد09181612157محمود پاکپورخندابمرکزي407

محصوالت دانه ریز در فضاي بستهمرکزي-خنداب-روستاي دهسد09181612157محمود پاکپورخندابمرکزي408

محصوالت دانه دار در فضاي بازمرکزي-خنداب-روستاي دهسد09181612157محمود پاکپورخندابمرکزي409

محصوالت دانه خشک در فضاي بستههمدان-تویسرکان-روستا سگاوي09183373833 امام علی مومیوندتویسکانهمدان410

محصوالت دانه خشک در فضاي بستههمدان-همدان-روستاي انصارالامام09188189647خلیل اردوانیتویسکانهمدان411

مالیرهمدان412

مرکز تحقیقات آموزش 

کشاورزي و منابع طبیعی استان 

همدان

محصوالت دانه ریز در فضاي بازهمدان- مالیر-روستاي رضوانکده09183508445

در فضاي بستههمدان- همدان-روستاي آقبالغ09188116804علی زیباییهمدانهمدان413 محصوالت دانه خشک (گردو پیوندي)

محصوالت دانه خشک (پایه بذري پسته)یزد- مهریز-شهرك رجایی0913454799سعید زارع بیدکیمهریزیزد414

پسته در فضاي بازیزد-تفت-روستاي مبارکه09132910094محمد حاجی حسینی نسبتفتیزد415 محصوالت (دانه خشک)

محصوالت (دانه خشک)پایه پسته در فضاي بازیزد-مهریز9133596328غالمرضا زارع بیدکیمهریزیزد416


