لیست عىبيیه بروبمٍ َبی تلًیسیًوی

تًلیذ شذٌ کًشش ي ريیش
در سبل َبی  98لغبیت 89

سبزمبن جُبد کشبيرزی استبن اصفُبن
مذیریت َمبَىگی تريیج کشبيرزی
بُرٌ برداران گرامی  :جُت تُیٍ بروبمٍ تلًیسیًوی موًرد
عالقٍ خًد از لیست بروبمٍ َب ،مًضًع مًرد وظر را اوتخبة
ي بٍ مسئًل مرکس جُبد کشبيرزی شُرستبن ي یوب ریویو
ادارٌ تريیج شُرستبن مراجعٍ ومبییذ .
بروامه های کوشش و رویش با فرمت AVIو کیفیت باال و حجم پاییه برای شما تهیه و قادر خواهید بود
توسط بروامه  Neroبه راحتی آوهارا بصورت دیتا و یا  Vcdبرای بهره برداران کپی ومائید .
ا داره رسا نه های آموزشی  ،ترویجی سال 4931
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لیست عناوین برنامه های تلویسیونی تولید شده کوشش و رویش در سال 90-09

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

2

هؼشفی اسقام گٌذم دس ؽشایظ خؾکغالی ّ ؽْسی _ اصْل فٌی کاؽت  ،داؽت ّ تشداؽت گٌذم

3

تغزیَ تاغات _ تشداؽت پٌثَ

4

خاک ّسصی دفاظتی _ ُشط دسختاى ُلْ

5

خاک ّسصی دفاظتی ُ _-شط ؽکل دُی دسختاى ُلْ ّ اًگْس

6

ُشط دسختاى هیٍْ

7

ادذاث تاؽ _تْلیذ ًِال _ کاؽت ًِال

8

عاصگاسی پایَ ّ پیًْذک _ ًظافت ّ تِذاؽت تاغات _ تشداؽت صیفی ّ پٌثَ

9

تة تشفکی _ ػلف ُای ُشص دس هضاسع گٌذم

11

عي غالت _ ػلف ُای ُشص هضاسع گٌذم

11

پشّسػ هاُی قضل آال _ پشّسػ هاُی صیٌتی

12

کؾت ًؾاء تشًج دس عیٌی

13

تغزیَ دام

14

هثاسصٍ تیْلْژیک

15

پشّاًَ فشی

16

پشّسػ صًثْس ػغل

17

تیواسی ُای تٌفغی پشًذگاى

18

تْلیذ ّ پشّسػ قاسچ دکوَ ای

19

هذیشیت پشّسػ هشؽ گْؽتی

21

تادام دین ّ ُشط عثض دسختاى هیٍْ

22

پشّسػ تْقلوْى

23

آتیاسی تذت فؾاس

24

آتیاسی تذت فؾاس _ ُشط عثض دسخت اًگْس

25

تاهیي آب دس کؾاّسصی ( عذ خاکی _ تٌذ اًذشافی _ قٌات )

26

تاهیي آب ( قٌات _ اعتخش رخیشٍ آب )

27

تجِیض ّ ًْعاصی ّ یکپاسچگی اساضی

28

تجِیض ّ ًْعاصی ّ یکپاسچگی اساضی _ تغغیخ لیضسی

29

آفات ّ تیواسی ُا

31

هذیشیت تلفیقی آفات ّ آفات اًثاسی

33

صٌایغ تثذیلی ّ تکویلی کؾاّسصی ( عیة صهیٌی)

34

فشآّسی ّ تغتَ تٌذی اًاس ّ پغتَ

37

تیوَ هذصْالت کؾاّسصی

38

کاُؼ هصشف اًشژی دس گلخاًَ ُا

39

کاُؼ هصشف اًشژی دس هشغذاسی ُا ّ گاّداسی ُا
ا داره رسا نه های آموزشی  ،ترویجی سال 4931
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1

تِضساػی گٌذم _ تشداؽت عیة عویشم
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ؽواسٍ تشًاهَ دس DVD
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2

لیست عناوین برنامه های تلویسیونی تولید شده کوشش و رویش در سال 09-09

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی
2

تْلیذ هشؽ تذّى هصشف آًتی تیْتیک

3

اصْل تِذاؽت ّ افضایؼ کیفیت ؽیش ( قغوت اّل )

4

هؼشفی هشکض تذقیقات کؾاّسصی ّ هٌاتغ عثیؼی اعتاى

5

اصْل تِذاؽت ّ افضایؼ کیفیت ؽیش ( قغوت دّم )

6

هذیشیت جاهغ هضسػَ تَ ؽیٍْ هذسعَ دس هضسػَ

7

تْلیذ ّ ػشضَ هاُی عالن

8

خشیذ تضویٌی هذصْالت کؾاّسصی

9

هذیشیت تیواسی ًواتذ هْلذ گشٍ سیؾَ ّ تْتَ هیشی فیتْفتشایی دس خیاس گلخاًَ ای

11

آتخیضداسی دس اعتاى اصفِاى

11

ادذاث تاؽ 1

12

تیاتاى صدایی دس ؽِشعتاى آساى ّ تیذ گل

13

پشّسػ هاُی قضل آال دس هضاسع هٌفشد

14

ادذاث تاؽ 2

15

ادذاث تاؽ ّ هذیشیت اصْلی پظ اص ادذاث

16

یادآّسی ًکات هِن دس ادذاث تاؽ

17

پشّسػ هاُی قضل آال دس هجاّس هٌاتغ آتی خشد ّ آب ُای لة ؽْس

18

پشّسػ هاُی دس اعتاى اصفِاى

19

پغتَ اص کاؽت تا فشآّسی 1

21

پغتَ اص کاؽت تا فشآّسی 2

21

سّػ ُای اصدیاد گیاُاى 1

22

سّػ ُای اصدیاد گیاُاى 2

23

تغغیخ لیضسی

24

سّػ آتیاسی ًْاسی تیپ

25

صساػت چغٌذس قٌذ 1

26

صساػت چغٌذس قٌذ 2

27

هذیشیت آب دس هضسػَ 1

28

کشم خشاط دسختاى یا پشّاًَ فشی

29

هذیشیت پایذاس هشاتغ

31

هذیشیت آب دس هضسػَ 2

31

پشّسػ صًثْس ػغل

32

هذیشیت آب دس هضسػَ 3

33

هذیشیت آب دس هضسػَ 4

34

تْلیذ تخن هشؽ دس اعتاى اصفِاى

35

تْلیذ ّ فشآّسی گیاُاى داسّیی 1

36

تْلیذ ّ فشآّسی گیاُاى داسّیی 2

37

هذصْالت فشػی هشاتغ ( کتیشا _ گضاًگثیي )

38

کاُؼ هصشف اًشژی دس گلخاًَ ُا

39

تیوَ کؾاّسصی 2

41

پشّسػ قاسچ خْساکی

41

ُْاؽٌاعی کؾاّسصی
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تیوَ کؾاّسصی 1
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ؽواسٍ تشًاهَ دس DVD
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3

لیست عناوین برنامه های تلویسیونی تولید شده کوشش و رویش در سال 09-09

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

هذیشیت صذیخ تغزیَ گاُّای ؽیشی
تْلیذ هذصْل عالن
تیواسی صّال دس دسختاى ُلْ
هذیشیت تاؽ آلْ
پشّسػ کثک
عیلْی ػلْفَ ای تا سّیکشد خؾکغالی
تٌؼ ُای صًذٍ ّ غیش صًذٍ دس هٌاعق چغٌذس کاسی اعتاى اصفِاى
پشّسػ ؽتش هشؽ
ػْاهل خغاست صا دس تاؽ ُای اًاس
ػایق عاصی عالي ُای پشّسػ عیْس
فشآّسی صیتْى
تِْیَ اصْلی دس عالي ُای پشّسػ عیْس
هذیشیت تاؽ تادام
کلیٌیک گیاُپضؽکی
قشًغیٌَ گیاُی
ا داره رسا نه های آموزشی  ،ترویجی سال 4931
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تة تشفکی
هذیشیت تاؽ تَ
عي غالت
پشّسػ ّ اصالح ًژاد گْعفٌذ ّ تض
تْجاسی تزس هذصْالت کؾاّسصی
ّسهی کوپْعت 1
ؽٌاعایی ّ هثاسصٍ تا پْسٍ عي غالت
ّسهی کوپْعت 2
ًوًَْ ُای تخؼ کؾاّسصی اعتاى اصفِاى
تیواسی ُای هِن دسختاى هیٍْ
هذیشیت کٌتشل تلفیقی آفات هِن گْجَ فشًگی
تشداؽت عیة دسختی تا سّیکشد جلْگیشی اص عال آّسی دسختاى ّ کاُؼ ضایؼات

بروامه های کوشش و رویش با فرمت AVIو کیفیت باال و حجم پاییه برای شما تهیه و قادر خواهید بود توسط

ؽواسٍ تشًاهَ دس
DVD

هْضْع تشًاهَ
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