
1
-آذربایجان غربی

میاندوآب

پیمان قاسمیان 

کردکندی

بادام و )محصوالت دانه خشک 

در فضای باز (گردوپیوندی
518099/3781/2531399/4/161401

2
-آذربایجان غربی

میاندوآب

پیمان قاسمیان 

کردکندی

سیب و )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی
518199/3779/2531399/4/161401

3
-آذربایجان غربی

میاندوآب

پیمان قاسمیان 

کردکندی

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در  (زردآلو، آلبالو و گیالس

فضای باز

517999/3780/2531399/4/161401

کریم صادقینقده-آذربایجان غربی4
سیب )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (،گالبی و به
517599/3789/2531399/4/181401

کریم صادقینقده-آذربایجان غربی5

گوجه، )محصوالت هسته دار 

         (زردآلو، آلبالو و گیالس

در فضای باز

517699/3790/2531399/4/181401

کریم صادقی نقده-آذربایجان غربی6
در  (انگور)محصوالت دانه ریز 

فضای باز
517899/3792/2531399/4/181401

کریم صادقی نقده-آذربایجان غربی7
بادام و )محصوالت دانه خشک 

در فضای باز (گردوپیوندی
517799/3791/2531399/4/181401

کوچک صوفی ارومیه-آذربایجان غربی8
در  (انگور)محصوالت دانه ریز 

فضای باز
516999/3788/2531399/4/171401

کوچک صوفی ارومیه-آذربایجان غربی9

گوجه، )محصوالت هسته دار 

         (زردآلو، آلبالو و گیالس

در فضای باز

517099/3786/2531399/4/171401

کوچک صوفیارومیه-آذربایجان غربی10
سیب )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (،گالبی و به
517199/3785/2531399/4/171401

کوچک صوفیارومیه-آذربایجان غربی11
بادام و )محصوالت دانه خشک 

در فضای باز (گردوپیوندی
517299/3787/2531399/4/171401

12
- آذربایجان غربی

شاهیندژ
نوبخت شریفی

سیب )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (،گالبی و به
516799/3793/2531399/4/181401

13
- آذربایجان غربی

شاهیندژ
نوبخت شریفی

گوجه، )محصوالت هسته دار 

         (زردآلو، آلبالو و گیالس

در فضای باز

516899/3794/2531399/4/181401

14
-اذربایجان غربی

سردشت
رسول ملکاری

بادام و )محصوالت دانه خشک 

در فضای باز (گردوپیوندی
492099/3973/2531399/6/181401

ارومیه-آذربایجان غربی15
علیرضا حاجی 

حسینلو

سیب )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (،گالبی و به
619899/4242/2531399/11/271402

ارومیه-آذربایجان غربی16
علیرضا حاجی 

حسینلو

بادام و )محصوالت دانه خشک 

در فضای باز (گردوپیوندی
620099/4244/2531399/11/271402

ارومیه-آذربایجان غربی17
علیرضا حاجی 

حسینلو

نهال محصوالت هسته دار 

(گوجه، زردآلو، آلبالو و گیالس)
619999/4243/2531399/11/271402

 مجوز تولید نهال دریافت نموده اند 1399واحدهای تولیدکننده نهال که در سال 

پایان اعتبار 

مجوز
استان محل تولید

شماره سری 

برچسب
تاریخ مجوزشماره مجوز ردیف

نام /نام شرکت حقیقی

و نام خانوادگی
گروه محصولی



خوی-آذربایجان غربی18
فخرالدین حاجی 

حسینلو

سیب )محصوالت دانه دار 

در فضای  (،گالبی به و ازگیل 

باز

620699/4239/2531399/11/271402

خوی-آذربایجان غربی19
فخرالدین حاجی 

حسینلو

 (بادام )محصوالت دانه خشک 

در فضای باز
620499/4241/2531399/11/271402

20
-آذربایجان غربی

میاندوآب
قادر ارجمند

سیب )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (،گالبی و به
620799/4245/2531399/11/271402

21
-آذربایجان غربی

میاندوآب
قادر ارجمند

نهال محصوالت هسته دار 

گوجه، زردآلو، آلبالو و )

در فضای باز (گیالس

620899/4246/2531399/11/271402

22
-آذربایجان غربی

میاندوآب
قادر ارجمند

 (بادام)محصوالت دانه خشک 

در فضای باز
620999/4247/2531399/11/271402

جلفا-آذربایجان شرقی23
قربانعلی پورناصری 

گرگری

اندام های تکثیری گیاهان 

عناب و گل - سنجد)دارویی 

در فضای باز (محمدی

509399/3853/2531399/5/71401

جلفا-آذربایجان شرقی24
قربانعلی پورناصری 

گرگری

پسته، )محصوالت دانه خشک 

در  (بادام و گردو پیوندی

فضای باز

509299/3852/2531399/5/71401

جلفا-آذربایجان شرقی25
قربانعلی پورناصری 

گرگری

سیب، )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی و به 
509199/3849/2531399/5/71401

جلفا-آذربایجان شرقی26
قربانعلی پورناصری 

گرگری

در  (توت)محصوالت دانه ریز 

فضای باز
509099/3851/2531399/5/71401

جلفا-آذربایجان شرقی27
قربانعلی پورناصری 

گرگری

سرو، )محصوالت غیرمیوه ای 

در فضای  (صنوبر، چنار و بید

باز

508999/3854/2531399/5/71401

جلفا-آذربایجان شرقی28
قربانعلی پورناصری 

گرگری

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در  (زردآلو، آلبالو و گیالس

فضای باز

510099/38502531399/5/71401

بناب-آذربایجان شرقی29
جعفر فارسی سعید 

آباد

بادام )محصوالت دانه خشک  

در فضای باز (و گردو پیوندی
509999/3839/2531399/5/71401

بناب-آذربایجان شرقی30
جعفر فارسی سعید 

آباد

اندام های تکثیری گیاهان 

 (سنجد و گل محمدی)دارویی 

در فضای باز

509899/3841/2531399/5/71401

بناب-آذربایجان شرقی31
جعفر فارسی سعید 

آباد

سیب، )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی و به 
509799/3837/2531399/5/71401

بناب-آذربایجان شرقی32
جعفر فارسی سعید 

آباد

محصوالت غیرمیوه ای  صنوبر 

در فضای باز (و پالوئونیا
509699/3842/2531399/5/71401

بناب-آذربایجان شرقی33
جعفر فارسی سعید 

آباد

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در  (زردآلو، آلبالو و گیالس

فضای باز

509799/3838/2531399/5/71401

بناب-آذربایجان شرقی34
جعفر فارسی سعید 

آباد

توت و )محصوالت دانه ریز 

در فضای باز (انگور
510199/3840/2531399/5/71401

35
-آذربایجان شرقی

آذرشهر

محمدعلی خیرزاده  

قراغیل

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در  (زردآلو، آلبالو و گیالس

فضای باز

508399/3844/2531399/5/71401

36
-آذربایجان شرقی

آذرشهر

محمدعلی خیرزاده  

قراغیل

پسته، )محصوالت دانه خشک 

 (بادام، گردو پیوندی و فندق

در فضای باز

509499/3846/2531399/5/71401



37
-آذربایجان شرقی

آذرشهر

محمدعلی خیرزاده  

قراغیل

اندام های تکثیری گیاهان 

عناب و گل - سنجد)دارویی 

در فضای باز (محمدی

508699/3847/2531399/5/71401

38
-آذربایجان شرقی

آذرشهر

محمدعلی خیرزاده  

قراغیل

سیب، )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی و به 
508599/3843/2531399/5/71401

39
-آذربایجان شرقی

آذرشهر

محمدعلی خیرزاده  

قراغیل

توت و )محصوالت دانه ریز 

در فضای باز (انگور

508499/3845/2531399/5/71401

40
-آذربایجان شرقی

خدافرین

شرکت کشت و 

صنعت خوشه صبا

توت و )محصوالت دانه ریز 

در فضای باز (انگور

498299/4087/2531399/9/261401

41
-آذربایجان شرقی

خدافرین

شرکت کشت و 

صنعت خوشه صبا

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در  (زردآلو، آلبالو و گیالس

فضای باز

497599/4085/2531399/9/261401

42
-آذربایجان شرقی

خدافرین

شرکت کشت و 

صنعت خوشه صبا

سیب، )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی و به 
498499/4084/2531399/9/261401

43
-آذربایجان شرقی

خدافرین

شرکت کشت و 

صنعت خوشه صبا

بادام و )محصوالت دانه خشک 

در فضای باز (گردو پیوندی
498199/4086/2531399/9/261401

44
-آذربایجان شرقی

خدافرین

شرکت کشت و 

صنعت خوشه صبا

محصوالت تولید اندام های 

تکثیری گیاهان دارویی 

 (سنجد، عناب و گل محمدی)

498399/4088/2531399/9/261401

جلفا-آذربایجان شرقی45
ارشد صفرخانی 

گرگری

پسته )محصوالت دانه خشک 

در فضای باز (و بادام
503399/4255/2531399/11/281401

جلفا-آذربایجان شرقی46
ارشد صفرخانی 

گرگری

سیب، )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی و به 
503299/4253/2531399/11/281401

جلفا-آذربایجان شرقی47
ارشد صفرخانی 

گرگری

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در  (زردآلو، آلبالو و گیالس

فضای باز

503199/4254/2531399/11/281401

48
-آذربایجان شرقی

شبستر
آرش شاهکار

اندام های تکثیری گیاهان 

در  (سنجد  و عناب )دارویی  

فضای باز

594699/4252/2531399/11/281401

49
-آذربایجان شرقی

شبستر
آرش شاهکار

سیب، )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی و به 
594799/4248/2531399/11/281401

50
-آذربایجان شرقی

شبستر
آرش شاهکار

بلوبری، )محصوالت دانه ریز 

در فضای  (گوجی بری و رازبری

باز

594899/4251/2531399/11/281401

51
-آذربایجان شرقی

شبستر
آرش شاهکار

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در  (زردآلو، آلبالو و گیالس

فضای باز

5034

99/4249/253

1399/11/281401

52
-آذربایجان شرقی

شبستر
آرش شاهکار

پسته )محصوالت دانه خشک 

در  (بادام و گردو پیوندی 

فضای باز

595299/4250/2531399/11/281401

تبریز-آذربایجان شرقی53

سیداحمد سیدی
تولید نشاء گیاهان دارویی در 

فضای بسته
535699/4285/2531399/12/231401

ایرج ابراهیمیمشکین شهر-اردبیل54
سیب و )محصوالت دانه دار

در فضای بسته (گالبی
500999/3869/2531399/5/131401



ایرج ابراهیمیمشکین شهر-اردبیل55
  (بادام)محصوالت دانه خشک 

در فضای بسته
499999/3870/2531399/5/131401

ایرج ابراهیمیمشکین شهر-اردبیل56

هلو، )محصوالت هسته دار 

شلیل، گوجه، زردآلو، آلبالو و 

در فضای بسته (گیالس

500299/3868/2531399/5/131401

پارس آباد-اردبیل57

شرکت ملی کشت و 

صنعت و دامپروری 

پارس

 (گیالس)محصوالت هسته دار 

در فضای باز
595399/4259/2531399/11/281401

پارس آباد-اردبیل58

شرکت ملی کشت و 

صنعت و دامپروری 

پارس

در  (سیب)محصوالت دانه دار 

فضای باز
595499/4260/2531399/11/281401

پارس آباد-اردبیل59

شرکت ملی کشت و 

صنعت و دامپروری 

پارس

  (بادام)محصوالت دانه خشک 

در فضای باز
595599/4261/2531399/11/281401

مصطفی مصطفویکرج-البرز60
سیب، )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی و به
511299/3702/2531399/3/171401

مصطفی مصطفویکرج-البرز61
در  (انگور)محصوالت دانه ریز 

فضای باز
511199/3704/2531399/3/171401

مصطفی مصطفویکرج-البرز62
گوجه، )محصوالت هسته دار 

در فضای باز (زردآلو
511099/3703/2531399/3/171401

مصطفی مصطفویکرج-البرز63
بادام و )محصوالت دانه خشک 

در فضای باز (گردو پیوندی
510499/3805/2531399/4/231401

مصطفی مصطفویکرج-البرز64
محصوالت هسته دار در فضای 

باز
510399/3822/2531399/4/301401

غالمرضا خانیکرج-البرز65
محصوالت نیمه گرمسیری 

(خرمالو)
510599/3806/2531399/4/231401

کرج-البرز66
پژوهشکده گیاهان 

دارویی

محصوالت اندام های تکثیری 

 (گل محمدی)گیاهان دارویی 

در فضای بسته

535799/4217/2531399/11/191401

کرج-البرز67
پژوهشکده گیاهان 

دارویی

نشاء گیاهان دارویی در فضای 

بسته
535899/4218/2531399/11/191401

کرج-البرز68
پژوهشکده گیاهان 

دارویی

محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای بسته (زیتون)
536499/4216/2531399/11/191401

کرج-البرز69
پژوهشکده گیاهان 

دارویی

گردو )محصوالت دانه خشک 

در فضای باز (پیوندی
536399/4215/2531399/11/191401

مبارکه-اصفهان70
کریم جان نثاری 

الدانی

سیب، )محصوالت دانه دار 

در فضای  (گالبی، به و زالزالک

باز

518399/3796/2531399/4/211401

مبارکه-اصفهان71
کریم جان نثاری 

الدانی

توت و )محصوالت دانه ریز 

در فضای باز (انگور
517499/3799/2531399/4/211401

مبارکه-اصفهان72
کریم جان نثاری 

الدانی

 (بادام)محصوالت دانه خشک 

در فضای باز
517399/3798/2531399/4/211401

مبارکه-اصفهان73
کریم جان نثاری 

الدانی

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در  (زردآلو، آلبالو و گیالس

فضای باز

518499/3797/2531399/4/211401



فالورجان-اصفهان74
سید مهدی 

میرمعصومی کرمی

در  (انگور)محصوالت دانه ریز 

فضای باز
515499/3884/2531399/5/191401

فالورجان-اصفهان75
سید مهدی 

میرمعصومی کرمی

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در  (زردآلو، آلبالو و گیالس

فضای باز

514499/3882/2531399/5/191401

فالورجان-اصفهان76
سید مهدی 

میرمعصومی کرمی

 (بادام)محصوالت دانه خشک 

در فضای باز
514399/3883/2531399/5/191401

فالورجان-اصفهان77
سید مهدی 

میرمعصومی کرمی

سیب، )محصوالت دانه دار 

در فضای  (گالبی، به و زالزالک

باز

514599/3881/2531399/5/191401

فالورجان-اصفهان78
سید مهدی 

میرمعصومی کرمی

انار )محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای باز (و انجیر
515399/3885/2531399/5/191401

نجف آباد- اصفهان79

شرکت تعاونی نهال 

پروران شهرستان 

نجف آباد

سیب، )محصوالت دانه دار 

در فضای  (گالبی، به و زالزالک

باز

516399/3888/2531399/5/191401

نجف آباد- اصفهان80

شرکت تعاونی نهال 

پروران شهرستان 

نجف آباد

 (بادام)محصوالت دانه خشک 

در فضای باز
516599/3890/2531399/5/191401

نجف آباد- اصفهان81

شرکت تعاونی نهال 

پروران شهرستان 

نجف آباد

توت )محصوالت دانه ریز 

در فضای باز (وانگور
516699/3891/2531399/5/191401

نجف آباد- اصفهان82

شرکت تعاونی نهال 

پروران شهرستان 

نجف آباد

انار )محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای باز (و انجیر

515599/3892/2531399/5/191401

نجف آباد- اصفهان83

شرکت تعاونی نهال 

پروران شهرستان 

نجف آباد

زبان )محصوالت غیرمیوه ای 

گنجشک، اقاقیا، عرون 

در فضای باز (ونارون

515699/3893/2531399/5/191401

نجف آباد- اصفهان84

شرکت تعاونی نهال 

پروران شهرستان 

نجف آباد

گروه محصولی اندام های 

تکثیری گیاهان دارویی 

در فضای باز (سنجد و عناب)

516299/3894/2531399/5/191401

نجف آباد- اصفهان85

شرکت تعاونی نهال 

پروران شهرستان 

نجف آباد

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در  (زردآلو، آلبالو و گیالس

فضای باز

516498/3889/2531399/5/191401

فالورجان- اصفهان86

شرکت تعاونی تک 

نهال گلستان جاوید 

اصفهان

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در  (زردآلو، آلبالو و گیالس

فضای باز

515999/3896/2531399/5/191401

فالورجان- اصفهان87

شرکت تعاونی تک 

نهال گلستان جاوید 

اصفهان

بادام و )محصوالت دانه خشک 

در فضای باز (گردوپیوندی
516099/3897/2531399/5/191401

فالورجان- اصفهان88

شرکت تعاونی تک 

نهال گلستان جاوید 

اصفهان

توت )محصوالت دانه ریز 

در فضای باز (وانگور
514999/3898/2531399/5/191401

فالورجان- اصفهان89

شرکت تعاونی تک 

نهال گلستان جاوید 

اصفهان

انار )محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای باز (و انجیر
515099/3899/2531399/5/191401

فالورجان- اصفهان90

شرکت تعاونی تک 

نهال گلستان جاوید 

اصفهان

زبان )محصوالت غیرمیوه ای 

گنجشک، اقاقیا، نارون و 

در فضای باز (سپیدار

515199/3900/2531399/5/191401

فالورجان- اصفهان91

شرکت تعاونی تک 

نهال گلستان جاوید 

اصفهان

اندام های تکثیری گیاهان 

در  (سنجد و عناب)دارویی 

فضای باز

515299/3901/2531399/5/191401



فالورجان- اصفهان92

شرکت تعاونی تک 

نهال گلستان جاوید 

اصفهان

سیب، )محصوالت دانه دار 

در فضای  (گالبی، به و زالزالک

باز

515899/3895/2531399/5/191401

اصفهان- اصفهان93

مرکز تحقیقات 

آموزش کشاورزی و 

منابع طبیعی استان 

اصفهان

اندام های تکثیری گیاهان 

در  (گل محمدی)دارویی 

فضای بسته

515799/3886/2531399/5/191401

مبارکه- اصفهان94

شرکت تعاونی نهال 

کاران بهشت سبز 

آتشگاه

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در  (زردآلو، آلبالو و گیالس

فضای باز

491399/3968/2531399/6/181401

مبارکه- اصفهان95

شرکت تعاونی نهال 

کاران بهشت سبز 

آتشگاه

 (بادام)محصوالت دانه خشک 

در فضای باز
491299/3969/2531399/6/181401

مبارکه- اصفهان96

شرکت تعاونی نهال 

کاران بهشت سبز 

آتشگاه
توت و )محصوالت دانه ریز 

4911در فضای باز (انگور

99/3970/2531399/6/181401

مبارکه- اصفهان97

شرکت تعاونی نهال 

کاران بهشت سبز 

آتشگاه
انار )محصوالت نیمه گرمسیری 

4910در فضای باز (

99/3971/2531399/6/181401

مبارکه- اصفهان98

شرکت تعاونی نهال 

کاران بهشت سبز 

آتشگاه

زبان )محصوالت غیرمیوه ای 

عرون و - اقاقیا-گنجشک

در فضای باز (نارون

490999/3972/2531399/6/181401

نجف آباد- اصفهان99

شرکت تعاونی تولیدی 

کشاورزی و صنعتی 

روستایی جالل آباد

در  (انگور)محصوالت دانه ریز 

فضای باز
491799/3965/2531399/6/181401

نجف آباد- اصفهان100

شرکت تعاونی تولیدی 

کشاورزی و صنعتی 

روستایی جالل آباد

انار )محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای باز (
491699/3966/2531399/6/181401

نجف آباد- اصفهان101

شرکت تعاونی تولیدی 

کشاورزی و صنعتی 

روستایی جالل آباد

 (بادام)محصوالت دانه خشک 

در فضای باز
491599/3964/2531399/6/181401

مبارکه-اصفهان102
احمد جان نثاری 

الدانی

توت ، شاه )محصوالت دانه ریز 

در فضای باز (توت و انگور
492499/3978/2531399/6/191401

مبارکه-اصفهان103
احمد جان نثاری 

الدانی

 (بادام)محصوالت دانه خشک 

در فضای باز
492399/3977/2531399/6/191401

مبارکه-اصفهان104
احمد جان نثاری 

الدانی

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در  (زردآلو، آلبالو و گیالس

فضای باز

492299/3976/2531399/6/191401

مبارکه-اصفهان105
احمد جان نثاری 

الدانی

سیب، )محصوالت دانه دار 

 (گالبی، به ، ازگیل و زالزالک

در فضای باز

492199/3975/2531399/6/191401



مبارکه-اصفهان106
احمد جان نثاری 

الدانی

محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای باز (انار)
491499/3979/2531399/6/191401

سیدمجید میردامادیگلپایگان-اصفهان107

گروه محصولی اندام های 

تکثیری گیاهان دارویی            

در فضای باز (پیاز و زعفران) 

490299/3987/2531399/6/191401

زیار-اصفهان108

شرکت تعاونی 

کشاورزی سبز 

گستران آتشگاه 

سپاهان

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در  (زردآلو، آلبالو و گیالس

فضای باز

490699/3958/2531399/6/181401

زیار-اصفهان109

شرکت تعاونی 

کشاورزی سبز 

گستران آتشگاه 

سپاهان

 (بادام)محصوالت دانه خشک 

در فضای باز
491899/3959/2531399/6/181401

زیار-اصفهان110

شرکت تعاونی 

کشاورزی سبز 

گستران آتشگاه 

سپاهان

توت و )محصوالت دانه ریز 

در فضای باز (انگور
490599/3960/2531399/6/181401

زیار-اصفهان111

شرکت تعاونی 

کشاورزی سبز 

گستران آتشگاه 

سپاهان

انار )محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای باز (و انجیر
490499/3961/2531399/6/181401

زیار-اصفهان112

شرکت تعاونی 

کشاورزی سبز 

گستران آتشگاه 

سپاهان

اقاقیا )محصوالت غیرمیوه ای 

در فضای باز (و نارون
490399/3962/2531399/6/181401

مبارکه-اصفهان113

شرکت تعاونی 

کشاورزی سبز 

گستران آتشگاه 

سپاهان

سیب، )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی و به
490899/3967/2531399/6/181401

زیار-اصفهان114

شرکت تعاونی 

کشاورزی سبز 

گستران آتشگاه 

سپاهان

سیب، )محصوالت دانه دار 

در فضای  (گالبی، به و زالزالک

باز

490799/3957/2531399/6/181401

شهرضا-اصفهان115

شرکت کشاورزی و 

دامپروری فجر 

اصفهان

 (بادام)محصوالت دانه خشک 

در فضای باز
514299/4016/2531399/7/131401

شهرضا-اصفهان116

شرکت کشاورزی و 

دامپروری فجر 

اصفهان

محصوالت هسته دار 

هلو،شلیل، گوجه، زردآلو، )

در فضای باز (آلبالو و گیالس

514199/4015/2531399/7/131401

شهرضا-اصفهان117

شرکت کشاورزی و 

دامپروری فجر 

اصفهان

سیب و )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی
514099/4014/2531399/7/131401

اسداهلل زواراننجف آباد- اصفهان118
در  (انگور)محصوالت دانه ریز 

فضای باز
550799/4142/2531399/10/271401

اسداهلل زواراننجف آباد- اصفهان119
زردآلو، )محصوالت هسته دار 

در فضای باز (آلبالو و گیالس
549599/4140/2531399/10/271401

اسداهلل زواراننجف آباد- اصفهان120
محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای باز (انار)
550899/4143/2531399/10/271401



اسداهلل زواراننجف آباد- اصفهان121
 (بادام)محصوالت دانه خشک 

در فضای باز
549699/4141/2531399/10/271401

اسداهلل زواراننجف آباد- اصفهان122
سیب، به و )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (زالزالک
549499/4139/2531399/10/271401

فریده شیخمرادیایوان- ایالم123
محصوالت دانه ریز انگور در 

فضای باز
409499/3756/2531399/4/101401

فریده شیخمرادیایوان-ایالم124
پسته )محصوالت دانه خشک 

در فضای باز (و بادام
498999/3951/2531399/6/171401

125
-چهارمحال بختیاری

بروجن
حسین ناصری بروجنی

گردو  )محصوالت دانه خشک

در فضای بسته (پیوندی
508899/3998/2531399/7/81401

126
-چهارمحال بختیاری

لردگان

آیت اله مرادی شاه 

قریه

سیب، گالبی و  )نهال دانه دار 

(به
508299/4001/2531399/7/81401

127
-چهارمحال بختیاری

لردگان

آیت اله مرادی شاه 

قریه

گوجه، زردآلو، )نهال هسته دار 

(آلبالو و گیالس
508199/4000/2531399/7/81401

128
-چهارمحال بختیاری

لردگان

آیت اله مرادی شاه 

قریه
508099/3999/2531399/7/81401(بادام)نهال دانه خشک 

129
-چهار محال و بختیاری

بروجن

شرکت سروین دارو 

ناژو

آلبالو و )محصوالت هسته دار 

به روش کشت بافت  (گیالس

در فضای بسته

505199/4045/2531399/8/271401

130
-چهار محال و بختیاری

بروجن

شرکت سروین دارو 

ناژو

اندام های تکثیری گیاهان 

گل -آویشن-سنجد)دارویی 

به روش کشت بافت  (محمدی

در فضای بسته

505799/4047/2531399/8/271401

131
-چهار محال و بختیاری

بروجن

شرکت سروین دارو 

ناژو

 (زرشک)محصوالت دانه ریز 

به روش کشت بافت در فضای 

بسته

505899/4046/2531399/8/271401

132
-چهار محال و بختیاری

بروجن

شرکت سروین دارو 

ناژو

محصوالت گل و گیاهان زینتی 

به روش کشت  (الله واژگون)

بافت در فضای بسته

505399/4048/2531399/8/271401

133
- چهار محال و بختیاری

فارسان

شرکت آوند نهال 

کشت بافت

آلبالو و )محصوالت هسته دار 

پایه رویشی هسته -گیالس

(GF677- 6گزیال : داران

505499/4040/2531399/8/211401

134
- چهار محال و بختیاری

فارسان

شرکت آوند نهال 

کشت بافت

به  (سیب)محصوالت دانه دار 

روش کشت بافت در فضای 

بسته

505599/4039/2531399/8/211401

135
- چهار محال و بختیاری

فارسان

شرکت آوند نهال 

کشت بافت

بادام و  )محصوالت دانه خشک

به روش کشت  (گردو پیوندی

بافت در فضای بسته

505699/4041/2531399/8/211401

136
-چهارمحال و بختیاری

سامان

سیدحبیب اله 

نوربخش شورابی

سیب و )محصوالت دانه دار 

(گالبی

535499/4286/2531399/12/231401

137
-چهارمحال و بختیاری

سامان

سیدحبیب اله 

نوربخش شورابی

(گیالس)محصوالت هسته دار 

535399/4287/2531399/12/231401



جیرفت-کرمان138
شرکت پارس کاو 

اندیش هلیل

محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای بسته (انار)
498899/3949/2531399/6/171401

جیرفت-کرمان139
شرکت پارس کاو 

اندیش هلیل

بادام و )محصوالت دانه خشک 

در فضای بسته (گردو پیوندی
499599/3948/2531399/6/171401

جیرفت-کرمان140
شرکت پارس کاو 

اندیش هلیل

گروه اندام های تکثیری گیاه 

در فضای بسته (عناب)دارویی 
498799/3950/2531399/6/171401

جیرفت-کرمان141
شرکت پارس کاو 

اندیش هلیل

سیب )گروه محصوالت دانه دار 

در فضای بسته (و گالبی
499499/3946/2531399/6/171401

جیرفت-کرمان142
شرکت پارس کاو 

اندیش هلیل

زردآلو و )محصوالت هسته دار 

در فضای بسته (گیالس
499399/3947/2531399/6/171401

مشهد-خراسان رضوی143

مرکز تحقیقات و 

آموزش کشاورزی و 

منابع طبیعی خراسان 

رضوی

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در  (آلبالو، گیالس و زردآلو

فضای باز

552699/4109/2531399/10/21401

مشهد-خراسان رضوی144

مرکز تحقیقات و 

آموزش کشاورزی و 

منابع طبیعی خراسان 

رضوی

در  (بادام)محصوالت دانه خشک 

فضای باز
552099/4110/2531399/10/21401

مشهد-خراسان رضوی145

مرکز تحقیقات و 

آموزش کشاورزی و 

منابع طبیعی خراسان 

رضوی

سیب، گالبی )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (و به
552599/4108/2531399/10/21401

مریم عرفانی شانه سازچناران-خراسان رضوی146

گروه محصولی اندام های تکثیری 

رزماری، آویشن، )گیاهان دارویی 

گل محمدی، اسطوخودوس، 

(کورم، زیره کوهی

513199/4057/2531399/8/281401

مشهد-خراسان رضوی147
محمدجواد زمانیان 

گوارشکی

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در فضای  (آلبالو، گیالس و زردآلو

باز

512899/4060/2531399/8/281401

مشهد-خراسان رضوی148
محمدجواد زمانیان 

گوارشکی

انگور، تمشک )محصوالت دانه ریز 

در فضای باز (و بلوبری
512999/4061/2531399/8/281401

مشهد-خراسان رضوی149
محمدجواد زمانیان 

گوارشکی

محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای باز(اانار)
511999/4062/2531399/8/281401

مشهد-خراسان رضوی150
محمدجواد زمانیان 

گوارشکی

اندام های تکثیری گیاهان دارویی 

در فضای  (سنجد و گل محمدی)

باز

512099/4063/2531399/8/281401

مشهد-خراسان رضوی151
محمدجواد زمانیان 

گوارشکی

در  (بادام)محصوالت دانه خشک 

فضای باز
512199/4064/2531399/8/281401



مشهد-خراسان رضوی152
محمدجواد زمانیان 

گوارشکی

سیب، گالبی )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (و به
512799/4059/2531399/8/281401

513093/287/25393/05/051401اسپان قارچعاطفه ذبیحیمشهد-خراسان رضوی153

مشهد-خراسان رضوی154
شرکت زیست تروند 

آرین سهامی خاص

هلو، شلیل، )محصوالت هسته دار 

از طریق کشت  (الو، آلبالو وگیالس

بافت در فضای بسته

548899/4136/2531399/10/271401

مشهد-خراسان رضوی155
شرکت زیست تروند 

آرین سهامی خاص

 (سیب، گالبی)محصوالت دانه دار 

از طریق کشت بافت در فضای 

بسته

548799/4135/2531399/10/271401

مشهد-خراسان رضوی156
شرکت زیست تروند 

آرین سهامی خاص

از   (بادام)محصوالت دانه خشک 

طریق کشت بافت در فضای بسته
548999/4137/2531399/10/271401

حسین طاهری بازخانهبجنورد-خراسان شمالی157
محصوالت هسته دار گوجه، 

زردآلو، آلبالو و گیالس
502899/3723/2531399/4/11401

حسین طاهری بازخانهبجنورد-خراسان شمالی158
محصوالت دانه دار سیب و 

گالبی
502799/3722/2531399/4/11401

502699/3721/2531399/4/11401محصوالت دانه خشک بادامحسین طاهری بازخانهبجنورد-خراسان شمالی159

160
-خراسان شمالی

اسفراین
501099/3759/2531399/4/101401محصوالت دانه خشک بادامحسن ساالری

161
-خراسان شمالی

اسفراین
حسن ساالری

گوجه، )محصوالت هسته دار 

(زردآلو، آلبالو و گیالس
500799/3758/2531399/4/101401

162
-خراسان شمالی

اسفراین
حسن ساالری

محصوالت دانه دار سیب و 

گالبی
500899/3757/2531399/4/101401

163
-خراسان شمالی

شیروان

اعظم محمدیان مقدم
507799/4003/2531399/7/81401محصوالت دانه دار در فضای باز

164
-خراسان شمالی

شیروان

محصوالت دانه خشک در اعظم محمدیان مقدم

فضای باز
507899/4002/2531399/7/81401

165
-خراسان شمالی

شیروان

محصوالت هسته دار در فضای اعظم محمدیان مقدم

باز
507999/4004/2531399/7/81401

166
-خراسان شمالی

شیروان

سیب، )محصوالت دانه دار محمد جهانی پاقلعه

در فضای باز (گالبی و به
498599/4079/2531399/9/221401

167
-خراسان شمالی

شیروان

گوجه، )محصوالت هسته دار محمد جهانی پاقلعه

در  (زردآلو، آلبالو و گیالس

فضای باز

498699/4080/2531399/9/221401

168
-خراسان شمالی

شیروان

محمد جهانی پاقلعه
 (بادام)محصوالت دانه خشک 

در فضای باز
499299/4078/2531399/9/221401

دزفول-خوزستان169
شرکت کشاورزی 

جلگه دز سهامی خاص

تولید اسپان قارچ تجاری در 

فضای بسته
492599/3988/2531399/6/231401



محمدرضا خواجویدزفول-خوزستان170

-پرتقال)محصوالت مرکبات 

-گریپ فروت-نارنگی

در  (لیموترش-لیموشیرین

513799/4013/2531399/7/121401

دزفول-خوزستان171

شرکت پیشگامان 

تولید نشاء سهامی 

خاص

تولید تجاری نشاء مکانیزه 

سبزی و صیفی در فضای بسته
513999/4010/2531399/7/121401

دزفول-خوزستان172

شرکت پیشگامان 

تولید نشاء سهامی 

خاص

-پرتقال)محصوالت مرکبات 

-گریپ فروت-نارنج-نارنگی

در  (لیموترش-لیموشیرین

513899/4009/2531399/7/121401

دزفول-خوزستان173

شرکت کشت و 

صنعت شهید رجایی 

(سهامی خاص)دزفول 

-پرتقال)محصوالت مرکبات 

-گریپ فروت-نارنج-نارنگی

- الیم-لیموترش-لیموشیرین

512599/4055/2531399/8/281401

احمد شیخیدزفول-خوزستان174
گوجه و )محصوالت هسته دار 

در فضای باز (زردآلو
511799/4098/2531399/10/21401

احمد شیخیدزفول-خوزستان175
توت، شاه )محصوالت دانه ریز 

در فضای باز (توت و انگور
552199/4099/2531399/10/21401

احمد شیخیدزفول-خوزستان176

در  (کنار)محصوالت گرمسیری 

فضای باز

552399/4101/2531399/10/21401

احمد شیخیدزفول-خوزستان177

محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای  (انار، انجیر و زیتون)

باز

552499/4102/2531399/10/21401

احمد شیخیدزفول-خوزستان178

پرتقال، )محصوالت مرکبات 

نارنگی، گریبپ فروت، 

(لیموشیرین و لیموترش

552299/4100/2531399/10/21401

احمد شیخیدزفول-خوزستان179
در  (سیب)محصوالت دانه دار 

فضای باز
511699/4097/2531399/10/21401

حسین درفشدزفول-خوزستان180
پرتقال، )محصوالت مرکبات 

نارنگی، گریبپ فروت، 

(لیموشیرین و لیموترش

551699/4104/2531399/10/21401

حسین درفشدزفول-خوزستان181
در  (کنار)محصوالت گرمسیری 

فضای بسته
551799/4105/2531399/10/21401

حسین درفشدزفول-خوزستان182

محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای  (انار، انجیر و زیتون)

بسته

551899/4106/2531399/10/21401

حسین درفشدزفول-خوزستان183
محصوالت غیرمیوه ای 

اکالیپتوس، کهور، ابریشم )

(هندی و شیشه شور

551999/410/72531399/10/21401

حسین درفشدزفول-خوزستان184
در  (انگور)محصوالت دانه ریز 

فضای بسته
551599/4103/2531399/10/21401

دزفول-خوزستان185
شعبان حسن پور 

شمس آبادی

در  (انگور)محصوالت دانه ریز 

فضای باز
550499/4123/2531399/10/231401

دزفول-خوزستان186
شعبان حسن پور 

شمس آبادی

پرتقال، )محصوالت مرکبات 

نارنگی، گریپ فروت، 

در  (لیموشیرین، لیموترش

550599/4124/2531399/10/231401

دزفول-خوزستان187
شعبان حسن پور 

شمس آبادی

انار )محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای باز (و انجیر
550699/4125/2531399/10/231401

دزفول-خوزستان188
شعبان حسن پور 

شمس آبادی

 (زردآلو)محصوالت هسته دار 

در فضای باز
550399/4122/2531399/10/231401



صفر هندونه کاردزفول-خوزستان189

اندام های تکثیری گیاهان 

در  (سنجد و عناب)دارویی 

فضای باز

551499/4133/2531399/10/231401

صفر هندونه کاردزفول-خوزستان190
کنار، )محصوالت گرمسیری 

در فضای باز (پاپایا و موز
550299/4131/2531399/10/231401

صفر هندونه کاردزفول-خوزستان191

-پرتقال)محصوالت مرکبات 

-گریپ فروت-نارنج-نارنگی

در  (لیموترش-لیموشیرین
550199/4130/2531399/10/231401

شاه -توت)محصوالت دانه ریز صفر هندونه کاردزفول-خوزستان192

در فضای باز (توت و انگور
550099/4129/2531399/10/231401

صفر هندونه کاردزفول-خوزستان193

محصوالت دانه خشک 

در (گردوپیوندی و پکان)

فضای باز

549999/4128/2531399/10/231401

صفر هندونه کاردزفول-خوزستان194
 (زردآلو)محصوالت هسته دار 

در فضای باز
549899/4127/2531399/10/231401

صفر هندونه کاردزفول-خوزستان195
 (سیب و به)محصوالت دانه دار 

در فضای باز

5497
99/4126/2531399/10/231401

صفر هندونه کاردزفول-خوزستان196

محصوالت نیمه گرمسیری 

 (انار، خرمالو، انجیر و زیتون)

در فضای باز

551399/4132/2531399/10/231401

دزفول-خوزستان197
عیدی حسن پور 

شمس آبادی

پرتقال، )محصوالت مرکبات 

نارنگی، گریپ فروت، 

در  (لیموشیرین، لیموترش

551199/4120/2531399/10/231401

دزفول-خوزستان198
عیدی حسن پور 

شمس آبادی

 (زردآلو)محصوالت هسته دار 

در فضای باز
550999/4118/2531399/10/231401

دزفول-خوزستان199
عیدی حسن پور 

شمس آبادی

محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای  (انار، انجیر و زیتون)

باز

5512

99/4121/2531399/10/231401

دزفول-خوزستان200
عیدی حسن پور 

شمس آبادی

توت و )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (انگور
551099/4119/2531399/10/231401

مهدی ملکیطارم-زنجان201
محصوالت نیمه گرمسیری 

زیتون در فضای بسته
499099/3916/2531399/5/271401

سلطانیه-زنجان202
محمدرستمی ده 

جاللی

اندام های تکثیری گیاهان 

در  (گل محمدی)دارویی 

فضای بسته

499699/3917/2531399/5/271401

حسن خطیبیزنجان-زنجان203
پسته )محصوالت دانه خشک 

در فضای باز (و  بادام
506499/4037/2531399/8/211401

حسن خطیبیزنجان-زنجان204
زردآلو، )محصوالت هسته دار 

در فضای باز (آلبالو و گیالس
506199/4036/2531399/8/211401

حسن خطیبیزنجان-زنجان205
گالبی و به )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (
506899/4035/2531399/8/211401

حسن خطیبیزنجان-زنجان206

اندام های تکثیری گیاهان 

در  (گل محمدی)دارویی 

فضای باز

506099/4038/2531399/8/211401



مهدی عبدلیدامغان-سمنان207

اندام های تکثیری گیاهان 

بادام -قره داغ-تاغ)دارویی 

(سلمکی-زرشک کوهی-کوهی

518299/3795/2531399/4/181401

دامغان-سمنان208
شرکت سیمان 

شاهرود

اندام های تکثیری گواهی شده 

ارقام تجاری هسته   (پیوندک)

در فضای باز (زردآلو)دار 

493699/3877/2531399/5/151401

شاهرود-سمنان209
شرکت سیمان 

شاهرود

اندام های تکثیری گواهی شده 

ارقام تجاری دانه   (پیوندک)

در فضای باز  (انگور)ریز 

493199/3879/2531399/5/151401

شاهرود-سمنان210
شرکت سیمان 

شاهرود

اندام های تکثیری گواهی شده 

ارقام تجاری دانه   (پیوندک)

در فضای باز  (بادام)خشک 

493799/3878/2531399/5/151401

شاهرود-سمنان211

شرکت کشت و 

صنعت پرنیان شاهرود 

سهامی خاص

در  (انگور)محصوالت دانه ریز 

فضای باز
492799/3701/2531399/3/131401

شاهرود-سمنان212

شرکت کشت و 

صنعت پرنیان شاهرود 

سهامی خاص

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در  (زردآلو، آلبالو و گیالس

فضای باز

519499/3699/2531399/3/131401

شاهرود-سمنان213

شرکت کشت و 

صنعت پرنیان شاهرود 

سهامی خاص

سیب و )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی

519599/3698/2531399/3/131401

شاهرود-سمنان214

شرکت کشت و 

صنعت پرنیان شاهرود 

سهامی خاص

پسته، )محصوالت دانه خشک 

در  (بادام و گردو پیوندی

فضای باز

492699/3700/2531399/3/131401

امیرحسینیشاهرود-سمنان215
زردآلو، )محصوالت هسته دار 

در فضای باز (آلبالو و گیالس
547799/4177/2531399/10/301401

امیرحسینیشاهرود-سمنان216

سیب )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی و به 

547699/4176/2531399/10/301401

امیرحسینیشاهرود-سمنان217

 (بادام)محصوالت دانه خشک

در فضای باز

547899/4178/2531399/10/301401

حسن قربانی یانشاهرود-سمنان218
زردآلو، )محصوالت هسته دار 

در فضای باز (آلبالو و گیالس
548099/4170/2531399/10/301401

حسن قربانی یانشاهرود-سمنان219

سیب و )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی

547999/4169/2531399/10/301401

سمنان-سمنان220

انار )محصوالت نیمه گرمسیری رضاقلی کالهی

در فضای باز (و انجیر

547399/4184/2531399/10/301401

سمنان-سمنان221

انار )محصوالت نیمه گرمسیری رضاقلی کالهی

در فضای باز (و انجیر

547299/4184/2531399/10/301401

سمنان-سمنان222

در  (انگور)محصوالت دانه ریز رضاقلی کالهی

فضای باز

547199/4183/2531399/10/301401



سمنان-سمنان223

 (پسته)محصوالت دانه خشک رضاقلی کالهی

در فضای باز

547099/4182/2531399/10/301401

سمنان-سمنان224

اندام های تکثیری گیاه دارویی رضاقلی کالهی

عناب در فضای باز

548499/4185/2531399/10/301401

شاهرود-سمنان225

سیدجمال عاطفی
زردآلو، )محصوالت هسته دار 

در فضای باز (آلبالو و گیالس
546899/4180/2531399/10/301401

شاهرود-سمنان226

سیب )محصوالت دانه دار سیدجمال عاطفی

در فضای باز (گالبی و به

546799/4179/2531399/10/301401

شاهرود-سمنان227
 (بادام )محصول دانه خشک سیدجمال عاطفی

در فضای باز
546999/4181/2531399/10/301401

عبدالرضا حق گوگرمسار-سمنان228
محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای باز (انجیر)
545899/4202/2531399/11/141401

عبدالرضا حق گوگرمسار-سمنان229
 (پسته)محصوالت دانه خشک 

در فضای باز
545799/4201/2531399/11/141401

عبدالرضا حق گوگرمسار-سمنان230
اندام های تکثیری گیاهان 

در فضای باز (عناب)دارویی 
545999/4203/2531399/11/141401

علی رضاییشاهرود-سمنان231
سیب )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی و به
548199/4171/2531399/10/301401

علی رضاییشاهرود-سمنان232
زردآلو، )محصوالت هسته دار 

در فضای باز (آلبالو و گیالس

5482
99/4172/2531399/10/301401

فاطمه جزء وزیریدامغان-سمنان233
 (پسته)محصوالت دانه خشک 

در فضای باز
548399/4187/2531399/10/301401

مهدی رضوانیشاهرود-سمنان234
سیب )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی و به
547399/4173/2531399/10/301401

مهدی رضوانیشاهرود-سمنان235
 (بادام )محصول دانه خشک 

در فضای باز
547599/4175/2531399/10/301401

مهدی رضوانیشاهرود-سمنان236
زردآلو، )محصوالت هسته دار 

در فضای باز (آلبالو و گیالس

5474

99/4174/2531399/10/301401

237
سیستان و - زهک

بلوچستان

پژوهشکده کشاورزی 

دانشگاه زابل

محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای باز (انار)
514799/4007/2531399/7/121401

238
سیستان و - زهک

بلوچستان

پژوهشکده کشاورزی 

دانشگاه زابل

محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای بسته (زیتون)
514699/4008/2531399/7/121401

239
سیستان و - زهک

بلوچستان

پژوهشکده کشاورزی 

دانشگاه زابل

توت و )محصوالت دانه ریز 

در فضای باز (انگور
514899/4006/2531399/7/121401

240
سیستان و بلوچستان 

(زابل)

مرکز تحقیقات 

آموزش کشاورزی و 

منابع طبیعی 

از  (موز)محصوالت گرمسیری 

طریق کشت بافت
545495/1644/2531395/8/101401

مرودشت- فارس241
عبداله موذنی 

قهدریجانی

محصوالت نیمه گرمسیری در 

فضای باز
347399/3810/2531399/4/231400



مرودشت- فارس242
عبداله موذنی 

قهدریجانی

محصوالت دانه خشک در 

فضای باز
354499/3809/2531399/4/231400

مرودشت- فارس243
عبداله موذنی 

قهدریجانی
354599/3808/2531399/4/231400محصوالت دانه دار در فضای باز

مرودشت- فارس244
عبداله موذنی 

قهدریجانی

محصوالت غیرمیوه ای در 

فضای باز
353499/3811/2531399/4/231400

مرودشت- فارس245
عبداله موذنی 

قهدریجانی

محصوالت هسته دار در فضای 

باز
346399/3807/2531399/4/231400

محمود صفویشیراز-فارس246
محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای باز (زیتون)
500499/3851/2531399/5/71401

نادر جعفریزرقان-فارس247
بادام و )محصوالت دانه خشک 

در فضای باز (گردو پیوندی
499799/3859/2531399/5/81401

نادر جعفریزرقان-فارس248
در  (انگور)محصوالت دانه ریز 

فضای باز
499899/3860/2531399/5/81401

غالمرضا ماهوتینی ریز-فارس249
محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای باز(انجیر)
507599/4019/2531399/7/281401

شیراز-فارس250
شرکت سبز کاوشان 

زیست کشت

محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای بسته(انجیر)
506999/4020/2531399/7/281401

جهرم-فارس251
محمود کارگرفرد 

جهرمی

پرتقال، )محصوالت مرکبات 

نارنگی، گریپ فروت، 

(لیموشیرین و لیموترش

497799/4089/2531399/9/291401

جهرم-فارس252
محمود کارگرفرد 

جهرمی

پرتقال، )محصوالت مرکبات 

نارنگی، گریپ فروت، 

(لیموشیرین و لیموترش

586799/4089/2531399/9/291401

فیروزآباد-فارس253
شیروان پورکربالیی 

بنه خفرک

محصوالت نیمه گرمسیری 

(انجیر)
503599/4146/2531399/10/291401

فیروزآباد-فارس254
شیروان پورکربالیی 

بنه خفرک
503699/4147/2531399/10/291401(انگور)محصوالت دانه ریز 

فیروزآباد-فارس255
شیروان پورکربالیی 

بنه خفرک

اندام های تکثیری گیاهان 

دارویی گل محمدی
503799/4148/2531399/10/291401

سروستان-فارس256
علی جوکار کمال 

آبادی

محصوالت دانه خشک پسته 

در فضای باز
594999/4191/2531399/11/51401

عباس جامه بزرگیشیراز-فارس257
گوجه و )محصوالت هسته دار 

در فضای باز (زردآلو
536099/4212/2531399/11/191401

عباس جامه بزرگیشیراز-فارس258
در  (انگور)محصوالت دانه ریز 

فضای باز
535999/4213/2531399/11/191401



عباس جامه بزرگیشیراز-فارس259
انار )محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای باز (و خرمالو
528599/4214/2531399/11/191401

بهرام ضیغمیشیراز-فارس260
پسته )محصوالت دانه خشک 

در فضای باز (و بادام
629199/4222/2531399/11/211402

بهرام ضیغمینی ریز- فارس261
در  (انگور)محصوالت دانه ریز 

فضای باز
629099/4223/2531399/11/211402

بهرام ضیغمینی ریز- فارس262
انار )محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای باز (و انجیر
628999/4224/2531399/11/211402

بهرام ضیغمینی ریز- فارس263

گوجه )محصوالت هسته دار 

در  (زردآلو آلبالو و گیالس

فضای باز

628899/4221/2531399/11/211402

خفر-فارس264
شرکت نهالستان 

پارس نیلوفران

پسته،  )محصوالت دانه خشک 

(بادام ، گردو پیوندی و فندق
638999/4232/2531399/11/251402

خفر-فارس265
شرکت نهالستان 

پارس نیلوفران

پرتقال، )محصوالت مرکبات 

نارنگی، گریپ فروت، 

(لیموشیرین و لیموترش

638599/4234/2531399/11/251402

خفر-فارس266
شرکت نهالستان 

پارس نیلوفران

انواع گل )گل و گیاهان زینتی 

- گلدانی-و گیاهان آپارتمانی

(بوته ای و گل رز

638399/4238/2531399/11/251402

خفر-فارس267
شرکت نهالستان 

پارس نیلوفران

محصوالت غیرمیوه ای در 

اکالیپتوس، زبان )فضای باز 

گنجشک، صنوبر، چنار، افرا و 

638299/4236/2531399/11/251402

خفر-فارس268
شرکت نهالستان 

پارس نیلوفران

توت، شاه )محصوالت دانه ریز 

(توت، توت فرنگی و انگور
638199/4233/2531399/11/251402

خفر-فارس269
شرکت نهالستان 

پارس نیلوفران

سیب )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی و به
638099/4230/2531399/11/251402

خفر-فارس270
شرکت نهالستان 

پارس نیلوفران

محصوالت هسته دار 

(گوجه،زردالو، آلبالو و گیالس)
629999/4231/2531399/11/251402

خفر-فارس271
شرکت نهالستان 

پارس نیلوفران

محصوالت نیمه گرمسیری 

(انار، خرمالو، انجیر و زیتون)
638699/4235/2531399/11/251402

فتحعلی زارعینی ریز-فارس272
سیب، )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی و به
629899/4226/2531399/11/211402

فتحعلی زارعینی ریز-فارس273
شاه توت )محصوالت دانه ریز 

در فضای باز (و انگور
629799/4228/2531399/11/211402

فتحعلی زارعینی ریز-فارس274
انار )محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای باز (و انجیر
629699/4225/2531399/11/211402

فتحعلی زارعینی ریز-فارس275
 (زردآلو)محصوالت هسته دار 

در فضای باز
629599/4227/2531399/11/211402



کازرون-فارس276

شرکت خدماتی 

تحقیقاتی کاوش 

جویان شیراز

محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای بسته (زیتون)
602599/4269/2531399/11/291402

زرقان-فارس277

شرکت خدماتی 

تحقیقاتی کاوش 

جویان شیراز

پرتقال، )محصوالت مرکبات 

نارنگی،  لیموشیرین و 

(لیموترش، الیم و لمون

595699/4270/2531399/11/291402

فتحعلی زارعینی ریز- فارس278
بادام و )محصوالت دانه خشک 

در فضای باز (گردو پیوندی
63740/4356/253400/2/61402

رضا میرزاجانیبوئین زهرا- قزوین279
آلبالو، )محصوالت هسته دار 

(گیالس، گوجه و زردآلو
501599/3726/2531399/4/21401

501699/3727/2531399/4/21401محصوالت نهال دانه ریز انگوررضا میرزاجانیبوئین زهرا- قزوین280

قزوین-قزوین281
شرکت زمرد دشت 

آتیه

محصوالت دانه خشک 

گردوپیوندی در فضای باز
501499/3742/2531399/4/31401

قزوین-قزوین282
شرکت زمرد دشت 

آتیه

تولید پیوندک گردو در فضای 

باز
595199/3887/2531399/5/191401

389599/3872/2531399/5/131400محصوالت دانه ریز در فضای بازاسماعیل همتیتاکستان- قزوین283

آبیک-قزوین284
محمدجواد مرتاضی 

بیابانی

محصوالت دانه خشک 

گردوپیوندی در فضای باز
499199/3914/2531399/5/261401

بوئین زهرا-قزوین285
شرکت تعاونی 

مهررویان ارم

گوجه، )محصوالت هسته دار 

(آلبالو و گیالس
505299/4155/2531399/10/291401

بوئین زهرا-قزوین286
شرکت تعاونی 

مهررویان ارم

سیب، )محصوالت دانه دار 

(گالبی و به
504899/4156/2531399/10/291401

بوئین زهرا-قزوین287
شرکت تعاونی 

مهررویان ارم

پسته، )محصوالت دانه خشک 

(بادام و گردو پیوندی
504799/4157/2531399/10/291401

بوئین زهرا-قزوین288
شرکت تعاونی 

مهررویان ارم

(انگور)محصوالت دانه ریز 

504199/4158/2531399/10/291401

تاکستان-قزوین289

 کمال الدین 

طاهرخانی

پسته، )محصوالت دانه خشک 

(بادام و گردو پیوندی
504099/4165/253

1399/10/30

1401

تاکستان-قزوین290

 کمال الدین 

طاهرخانی

آلبالو و )محصوالت هسته دار 

(گیالس

503899/4167/253

1399/10/30

1401

تاکستان-قزوین291

 کمال الدین 

طاهرخانی

سیب، )محصوالت دانه دار 

(گالبی و به

503999/4166/253

1399/10/30

1401

مجید انصاریتاکستان-قزوین292

(انگور)محصوالت دانه ریز 

503099/4163/253

1399/10/30

1401



مجید انصاریتاکستان-قزوین293

محصوالت دانه خشک 

گردوپیوندی

502999/4164/253

1399/10/30

1401

تاکستان-قزوین294

 کمال الدین 

طاهرخانی

در  (انگور)محصوالت دانه ریز 

فضای باز

536299/4219/253

1399/11/19

1401

528195/1571/25395/6/91401نیمه گرمسیری زیتونسید احمد بلند نظرقم-قم 295

مریوان-کردستان296
شرکت نهالستان 

نورس مریوان

بادام و )محصوالت دانه خشک 

در فضای باز (گردو پیوندی
494199/3693/2531399/3/101401

مریوان-کردستان297
شرکت نهالستان 

نورس مریوان

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در  (زردآلو، آلبالو و گیالس

فضای باز

494299/3692/2531399/3/101401

مریوان-کردستان298
شرکت نهالستان 

نورس مریوان

سیب، )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی و  به
494399/3691/2531399/3/101401

مریوان-کردستان299
شرکت نهالستان 

نورس مریوان

توت، شاه )محصوالت دانه ریز 

در  (توت، توت فرنگی و انگور

فضای باز

494099/3694/2531399/3/101401

حمید لطفیسنندج-کردستان300
گردو )محصوالت دانه خشک 

در فضای بسته (پیوندی
546099/4186/2531399/3/101401

برزان خسرویمریوان-کردستان 301
توت )محصوالت دانه ریز 

در فضای باز (فرنگی و انگور
546699/4188/2531399/3/101401

جیرفت- کرمان302

مرکز تحقیقات 

کشاورزی و منابع 

طبیعی جنوب استان 

پرتقال، )محصوالت مرکبات 

نارنگی، گریپ فروت، 

(لیموشیرین، لیموترش

506399/4042/2531399/8/211401

صحنه- کرمانشاه303
نوید نوری  عین 

القاصی

زبان )محصوالت غیرمیوه ای 

-صنوبر-اقاقیا-گنجشک

(بید-چنار-تبریزی

505099/4049/2531399/8/271401

صحنه- کرمانشاه304
نوید نوری  عین 

القاصی

اندام های تکثیری گیاه دارویی 

در فضای باز (گل محمدی)
505999/4050/2531399/8/271401

صحنه- کرمانشاه305
 942شرکت تعاونی 

شفق

اندام های تکثیری گیاه دارویی 

گل محمدی
504699/4153/2531399/10/291401

صحنه- کرمانشاه306
 942شرکت تعاونی 

شفق

پسته ، )محصوالت دانه خشک 

(بادام و گردو پیوندی
504599/4149/2531399/10/291401

صحنه- کرمانشاه307
 942شرکت تعاونی 

شفق

سیب، )محصوالت دانه دار 

(گالبی و به
504499/4150/2531399/10/291401

صحنه- کرمانشاه308
 942شرکت تعاونی 

شفق

انار و )نهال نیمه گرمسیری 

(انجیر
504399/4152/2531399/10/291401

صحنه- کرمانشاه309
 942شرکت تعاونی 

شفق

گوجه، )محصوالت دانه دار 

(زردآلو، آلبالو و گیالس
504299/4151/2531399/10/291401



صحنه- کرمانشاه310
 942شرکت تعاونی 

شفق

اندام تکثیری گیاه دارویی گل 

محمدی
504699/4153/2531399/10/291401

صحنه- کرمانشاه311
 942شرکت تعاونی 

شفق

پسته ، )محصوالت دانه خشک 

(بادام و گردو پیوندی
504599/4149/2531399/10/291401

صحنه- کرمانشاه312
 942شرکت تعاونی 

شفق

سیب، )محصوالت دانه دار 

(گالبی و به
504499/4150/2531399/10/291401

صحنه- کرمانشاه313
 942شرکت تعاونی 

شفق

محصوالت نیمه گرمسیری انار 

و انجیر
504399/4152/2531399/10/291401

صحنه- کرمانشاه314
 942شرکت تعاونی 

شفق

محصوالت هسته دار گوجه، 

زردآلو، آلبالو و گیالس
595099/4151/2531399/10/291401

کهگیلویه و بویراحمد315
 شرکت نگین فالح 

آریا سهامی خاص

رز با پایه )گل و گیاهان زینتی 

در فضای بسته (نسترن
513299/4056/2531399/8/281401

316
- کهگیلویه و بویراحمد 

باشت
اله بخش حسینی

پرتقال ، نارنگی و )مرکبات 

در فضای بسته (لیمو ترش
37570/4318/2531400/1/161400

317
- کهگیلویه و بویراحمد 

باشت
اله بخش حسینی

در  (انگور)محصوالت دانه ریز 

فضای بسته
37580/4317/2531400/1/161400

318
- کهگیلویه و بویراحمد 

باشت
اله بخش حسینی

محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای بسته (انگور و زیتون)
37560/4319/2531400/1/161400

عزیزاله وزواریگرگان-گلستان319
محصوالت نیمه گرمسیری 

(زیتون)
502199/3733/2531399/4/21401

مینودشت-گلستان320
علی فرش باف زیرنک 

کار

در  (توت)محصوالت دانه ریز 

فضای باز
500399/3836/2531399/5/71401

محمدرضا صادقیگرگان-گلستان 321
محصوالت نیمه گرمسیری 

(زیتون)
536199/4211/2531399/11/191401

عباس سپهری نودیجهگرگان-گلستان 322
محصوالت نیمه گرمسیری 

در فضای بسته (زیتون)
629499/4229/2531399/11/211402

تالش- گیالن323

شرکت فنی مهندسی 

پیام سبز تالش 

(سهامی خاص)

پرتقال، )محصوالت مرکبات 

نارنگی، نارنج، گریپ فروت، 

لیموشیرین، لیموترش و 

در فضای باز (کامکوات

502599/3734/2531399/4/21401

تالش- گیالن324

شرکت فنی مهندسی 

پیام سبز تالش 

(سهامی خاص)

سیب، )محصوالت دانه دار 

در  (گالبی، به، ازگیل و زالزالک

فضای باز

502499/3735/2531399/4/21401

تالش- گیالن325

شرکت فنی مهندسی 

پیام سبز تالش 

(سهامی خاص)

انواع )محصوالت غیرمیوه ای 

سوزنی برگها، صنوبر، تبریزی، 

در فضای باز (چنار و نارون

502399/3741/2531399/4/21401

تالش- گیالن326

شرکت فنی مهندسی 

پیام سبز تالش 

(سهامی خاص)

محصوالت نیمه گرمسیری 

انار، انجیر، خرمالو، کیوی و )

(فی جوآ

501799/3740/2531399/4/21401

تالش- گیالن327

شرکت فنی مهندسی 

پیام سبز تالش 

(سهامی خاص)

گروه محصوال ت گرمسیری 

در فضای باز (گواوا و آووکادو)
501899/3739/2531399/4/21401



تالش- گیالن328

شرکت فنی مهندسی 

پیام سبز تالش 

(سهامی خاص)

توت، شاه )محصوالت دانه ریز 

توت، توت فرنگی، انگور، 

انگورفرنگی، تمشک، زغال 

در فضای باز (اخته

501999/3738/2531399/4/21401

تالش- گیالن329

شرکت فنی مهندسی 

پیام سبز تالش 

(سهامی خاص)

گردو )محصوالت دانه خشک 

(فندق- پیوندی
502099/3737/2531399/4/21401

تالش- گیالن330

شرکت فنی مهندسی 

پیام سبز تالش 

(سهامی خاص)

آلبالو و )محصوالت هسته دار 

در فضای باز (گیالس
500699/3736/2531399/4/21401

رشت-گیالن331
بیت اهلل توتون کار 

گوراب پسی

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در  (زردآلو، آلبالو و گیالس

فضای باز

507199/3856/2531399/5/81401

رشت-گیالن332
بیت اهلل توتون کار 

گوراب پسی

محصوالت نیمه گرمسیری 

انار، انجیر،زبتو، کیوی، )

(خرمالو، کیوی و فی جوآ

507299/3858/2531399/5/81401

رشت-گیالن333
بیت اهلل توتون کار 

گوراب پسی

پرتقال، )محصوالت مرکبات 

نارنگی، نارنج، گریپ فروت، 

لیموشیرین، لیموترش ،الیم و 

در فضای باز (لمون

507399/3857/2531399/5/81401

رشت-گیالن334
بیت اهلل توتون کار 

گوراب پسی

سیب، )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی، به، ازگیل 
507499/3855/2531399/5/81401

آستانه اشرفیه- گیالن335

سیب و )محصوالت دانه دار در مظفر کریم پور امشلی

فضای باز (گالبی

506799/4023/2531399/7/271401

آستانه اشرفیه- گیالن336

محصوالت نیمه گرمسیری مظفر کریم پور امشلی

در فضای باز (خرمالو)

507099/4025/2531399/7/271401

آستانه اشرفیه- گیالن337

پرتقال، )محصوالت مرکبات مظفر کریم پور امشلی

نارنگی، نارنج، گریپ فروت، 

لیموشیرین، لیموترش، الیم و 

در فضای باز (لمون

506599/4024/2531399/7/271401

تالش-گیالن338

محصوالت نیمه گرمسیری جالل رجائی

در فضای باز (خرمالو و کیوی)

506299/4043/2531399/8/211401

لنگرود-گیالن339

تولید انواع گل و گیاهان جعفر رضایی

آپارتمانی  و گلدانی به صورت 

کشت بافت در فضای بسته

535599/4293/2531399/12/251401

خرم آباد-لرستان340

کشت و صنعت و 

گردشگری فجر صفا 

لرستان

گوجه، )محصوالت هسته دار 

در  (زردآلو، آلبالو و گیالس

فضای باز

602699/4263/2531399/11/291401

خرم آباد-لرستان341

کشت و صنعت و 

گردشگری فجر صفا 

لرستان

هلو، )محصوالت هسته دار 

شلیل، آلو، گوجه، زردآلو، 

در فضای باز (آلبالو و گیالس

602799/4267/2531399/11/291401

خرم آباد-لرستان342

کشت و صنعت و 

گردشگری فجر صفا 

لرستان

محصوالت نیمه گرمسیری 

از طریق کشت بافت (انجیر)
602899/4268/2531399/11/291401



خرم آباد-لرستان343

کشت و صنعت و 

گردشگری فجر صفا 

لرستان

سیب، )محصوالت دانه دار 

از طریق کشت  (گالبی و  به

بافت

602999/4265/2531399/11/291401

خرم آباد-لرستان344

کشت و صنعت و 

گردشگری فجر صفا 

لرستان

 (بادام)محصوالت دانه خشک 

از طریق کشت بافت
602399/4266/2531399/11/291401

خرم آباد-لرستان345

کشت و صنعت و 

گردشگری فجر صفا 

لرستان

پسته، )محصوالت دانه خشک 

در  (بادام، گردوپیوندی، پکان

فضای باز

601899/4264/2531399/11/291401

خرم آباد-لرستان346

کشت و صنعت و 

گردشگری فجر صفا 

لرستان

سیب، )محصوالت دانه دار 

در فضای باز (گالبی و  به
602299/4262/2531399/11/291401


