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  )کلیه استانها و جنوب کرمان

تشکر و قدردانی از زحمات جنابعالی و همکاران محترم آن مدیریت در راستاي 

تولیدي در سال  هاي جلد دفتر کار مروجان مسئول پهنه

 مروجانبراي توزیع بین که بر اساس نظرات ارسالی از سوي استانها مورد بازنگري و اصالح قرار گرفته است 

اري ودر قالب گزارشات اد آنهانسبت به مستندسازي اقدامات 

 

 

 

 

جناب اقاي دکتر زند معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي براي استحضار

ترویج جهت اطالع و پیگیريجناب آقاي مهندس درجانی مدیرکل محترم دفتر ساماندهی مراکز جهادکشاورزي و شبکه 

جناب آقاي مهندس اسحاقی مسئول محترم حوزه معاونت ترویج براي اطالع و اقدام

  کاظم خاوازي 

 معاون ترویج سازمان 
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کلیه استانها و جنوب کرمان(ترویج سازمان جهاد کشاورزيمحترم  هماهنگی  

  1397ارسال دفتر کار مروجان مسئول پهنه هاي تولیدي در سال 

تشکر و قدردانی از زحمات جنابعالی و همکاران محترم آن مدیریت در راستاي  و سا ل نوحلول احتراما ضمن تبریک 

جلد دفتر کار مروجان مسئول پهنه   ...به پیوست تعداد  ،اجراي طرح نظام نوین ترویج کشاورزي

که بر اساس نظرات ارسالی از سوي استانها مورد بازنگري و اصالح قرار گرفته است 

   .ارسال می گردد آن استانتولیدي 

نسبت به مستندسازي اقدامات  ،مقتضی است با نظارت کامل بر نحوه تکمیل دقیق آن

  .نمایند

جناب اقاي دکتر زند معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي براي استحضار

جناب آقاي مهندس درجانی مدیرکل محترم دفتر ساماندهی مراکز جهادکشاورزي و شبکه 

جهت اطالعمدیران محترم معاونت ترویج 

جناب آقاي مهندس اسحاقی مسئول محترم حوزه معاونت ترویج براي اطالع و اقدام
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محترم  هماهنگی   مدیر  

ارسال دفتر کار مروجان مسئول پهنه هاي تولیدي در سال  :موضوع

  ؛سالم علیکم

حلول احتراما ضمن تبریک     

اجراي طرح نظام نوین ترویج کشاورزي

که بر اساس نظرات ارسالی از سوي استانها مورد بازنگري و اصالح قرار گرفته است  1397

تولیدي هاي پهنه مسئول 

مقتضی است با نظارت کامل بر نحوه تکمیل دقیق آن

نمایندرا معمول اقدام الزم 
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جناب اقاي دکتر زند معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي براي استحضار-   

جناب آقاي مهندس درجانی مدیرکل محترم دفتر ساماندهی مراکز جهادکشاورزي و شبکه -  

مدیران محترم معاونت ترویج -  

جناب آقاي مهندس اسحاقی مسئول محترم حوزه معاونت ترویج براي اطالع و اقدام-  

  


