
 

قارچ: زومه ر  

  

 نام                        شرکت ردیف نام                        شرکت ردیف

 شرکت قارچ ارسالن 62 شرکت قارچ فرشاد 1

 شرکت قارچ بیشه  62 شرکت پروتو کشت  6

 شرکت قارچ قائم )تاکستان( 62 مالردشرکت قارچ  3

 زدشرکت قارچ نگین ی 62 امیر ارسالنشرکت قارچ  4

 شرکت قارچ نیلوفر کرمانشاه 33 شرکت قارچ مقصودی  5

 قارچ جوانه  31 قارچ مهر چین  2

 شرکت قارچ پالیز اسپادان 36 شرکت قارچ آروین قشالق 2

 شرکت قارچ صدف 33 شرکت قارچ شبنم سحر 2

 شرکت قارچ کیمیا سنندج 34 شرکت قارچ پارس شهریار 2

 مهتاب شرکت قارچ 35 شرکت قارچ سحر 13

 شرکت قارچ شادمهر 32 شرکت قارچ کورش غرب 11

 شرکت قارچ مهرآذر 32 شرکت قارچ زاگرس غرب 16

 شرکت قارچ بی بی  32 شرکت قارچ چتر سفید ماهرخ 13

 شرکت قارچ اطلس یزد 32 شرکت قارچ زرین 14

 شرکت قارچ گلچین 43 شرکت قارچ شاداب 15

 قارچ البرز شرکت 41 شرکت قارچ زرگان شیراز 12

 کشت و صنعت رعنا 46 شرکت قارچ شکوفه طالیی 12

 کشت و صنعت اشراق 43 شرکت قارچ آرتاک 12

 کشت و صنعت گلپاد 44 شرکت قارچ شفق 12

 شرکت قارچ پروین 45 شرکت قارچ خاورمیانه 63

 شرکت کشت بافت 42 شرکت قارچ راد  61

 گلخانه خادم 42 شرکت قارچ فدک 66

 گلخانه سجادی 42 سپاهان قارچ شرکت  63

 گلخانه خانم زاهدی)ساوه( 42 شرکت قارچ لذیذ 64

 گلخانه قصر گل)رودبار(  53 شرکت قارچ پائیزان  65

 

 

 



 

قارچ: زومه ر  
 

 نام                        شرکت ردیف نام                        شرکت ردیف

 ه علیانگلخان 22 انجمن پرورش قارچ صدفی اصفهان 51

 گلخانه طاهری 22 جهاد کشاورزی استان زنجان)واحد قارچ( 56

 رنگ آوری حسین تبار 22 جهاد کشاورزی کرمانشاه)واحد حفظ نباتات(   53

 رنگ آوری اعالیی 22 جهاد کشاورزی جیرفت)واحد حفظ نباتات( 54

 رنگ آوری کهن جامه 23 جهاد کشاورزی محالت 55

 رنگ آوری ده پوری 21 اصفهان )واحدآموزش(جهاد کشاوزی استان  52

 رنگ آوری میوه تابان )رحمتیان( 26 مرکز تحقیقات کشاورزیاصفهان )بخش فنی مهندسی( 52

 رنگ آوری نوبهار)جهرم( 23 سازمان کشاورزی)بنیاد مستضعفان( 52

 رنگ آوری همت پرست 24 مجتمع کشاورزی باغ سبز 52

 رنگ آوری پل گردن تجن 25 کشت و صنعت اندیشمند زنجان 23

 رنگ آوری امیدی )داراب( 22 شرکت گیاه گستر دشت قزوین 21

 رنگ آوری شیرین کار 22 کشت وصنعت مروارید سهند 26

 رنگ آوری امیری )ساری( 22 شرکت راز جوانه های سبز 23

 رنگ آوری میرزایی)قائم شهر( 22 635کشت وصنعت ترکمانچای تعاونی  24

 رنگ آوری پارس نارنگ)جهرم( 23 نعت آلماکشت وص 25

 شرکت قارچ روز سنندج 21 کشت وصنعت خرمدره 22

 شرکت قارچ طالیی سپاهان 26 تعاونی چند منظوره زاگرس شهرکرد 22

 شرکت قارچ مرتضی پور 23 جهاد کشاورزی فالورجان 22

 پرورش قارچ صدفی جاوید)قزوین( 24 جهاد کشاورزی شهرکرد 22

 پرورش قارچ احمدی زاده)رودبار( 25 کشاورز ی سیرجان بنیاد شرکت 23

 پرورش قارچ مرادی)سقز( 22 خدمات کشاورزی سبز دامن چالوس 21

 پرورش قارچ آریا)خوانسار( 22 شرکت امیر کبیر برنا 26

 پرورش قارچ فاضلی)فارسان( 22 کشت پژوهان کرج 23

 کرد(پرورش قارچ هاشمی)شهر 22 شرکت سبز بانان  24

 پرورش قارچ حقیقی 133 شرکت نها ل رویان 25

 

 

 



 

زومه قارچ: ر  
 

 نام                        شرکت ردیف نام                        شرکت ردیف

 پرورش قارچ رستگار 162 پرورش قارچ رخام 131

 پرورش قارچ حکمت شعار )الر(  162 پرورش قارچ یعقوبی 136

 شرکت قارچ آسیا 162 لی زادهبوا پرورش قارچ 133

 شرکت قارچ افق کوهرنگ 162 پرورش قارچ رضایی 134

 شرکت قارچ دزفول 133 پرورش قارچ پور جلیلی 135

 شرکت قارچ مروارید طالیی 131 پرورش قارچ کتیرایی 132

 پرورش قارچ جعفرزاده )مشهد( 136 پرورش قارچ جزینی )درچه( 132

 پرورش قارچ نیوشا)مهاجرانی( 133 پرورش قارچ مومنی 132

 پرورش قارچ همتی )شیراز( 134 پرورش قارچ نجارزاده 132

 پرورش قارچ غدیر)خمینی شهر(  135 پرورش قارچ ملکی )همدان( 113

 پرورش قارچ کریمی)قزوین( 132 پرورش قارچ محمدرضایی 111

 پرورش قارچ سجادی )کرج( 132 پرورش قارچ پناهی )درچه( 116

 پرورش قارچ امینی )درچه( 132 پرورش قارچ رفیعی  113

 گلخانه ماهان گستر )طارمی(  132 پرورش قارچ میرهندی 114

 جهاد کشاورزی استان همدان  143 پرورش قارچ بهداد 115

 پرورش قارچ سلطان پور 141 پرورش قارچ کسائیان  112

 ارچ عظیمیپرورش ق 146 )فنی و حرفه ای(پرورش قارچ نصری فرد 112

 پرورش قارچ داودیان  143 پرورش قارچ آقابابایی 112

 پرورش قارچ برادران 144 پرورش قارچ بندی)گزوبرخوار( 112

 پرورش قارچ افشاری)همدان( 145 پرورش قارچ باطنی )پیربکران( 163

 پرورش قارچ دبیر زاده 142 پرورش قارچ اورک  161

 پرورش قارچ اوجانلو 142 پرورش قارچ طاعی 166

 شرکت قارچ صدف 142 پرورش قارچ فردایی )کرمان( 163

 پرورش قارچ پورابراهیم 142 پرورش قارچ کرمی )اردبیل( 164

 پرورش قارچ منصوری 153 پرورش قارچ صدفی زارع )شیراز( 165

 

 

 



 

 رزومه قارچ و گلخانه:
 

 

 شرکت                    نام     ردیف نام                        شرکت ردیف

 شرکت قارچ گانو )کرج( 122 جهاد کشاورزی زنجان کانون فرهنگی اجتماعی زنان  151

 شرکت قارچ آذرخش زاگرس )کرج( 122 جهاد کشاورزی زنجان واحد زنان روستایی  156

 پرورش قارچ تدین 122 پرورش قارچ میر صفایی 153

 ارچ پورمحمدیان)ساری(پرورش ق 122 پرورش قارچ رشیدی  154

 پرورش قارچ قدرتی 123 پرورش قارچ زیالیی 155

 پرورش قارچ نصیری 121 پرورش قارچ یوسفی )ابهر( 152

 پرورش قارچ فروتن)گرگاب( 126 پرورش قارچ کریمی )نجف آباد( 152

 پرورش قارچ عسگری )خمینی شهر( 123 پرورش قارچ امینی فالورجان  152

 پرورش قارچ امین الرعایا 124 زارع)شهرکرد( پرورش قارچ 152

 تعاونی روستایی فرشتگان 125 پرورش قارچ رحیم محمدی )شاهین شهر( 123

 پرورش قارچ قاسمی 122 پرورش قارچ شاهسون )ورامین( 121

 شرکت ماشین سازی بادله 122 پرورش قارچ شهنازی 126

 سوججهاد کشاورزی یا 122 پرورش قارچ ابراهیمیان 123

 پرورش قارچ احمدی نشاط 122 پرورش قارچ تسلیمی 124

 شرکت پویا صنعت توحید 123 پرورش قارچ زرین آفتاب زنجان)کردلو( 125

122 

 
 پرورش قارچ اسدی 121 پرورش قارچ شفیعی

 شرکت قارچ اطمینان 126 پرورش قارچ ترکان 122

 پرورش قارچ بهداروند 123 پرورش قارچ اباذری 122

 پرورش قارچ خانزاده 124 پرورش قارچ دانش 122

 پرورش قارچ ساجدی )مرودشت( 125 پرورش قارچ مسائلی 123

 شرکت قارچ مهرچین 122 پرورش قارچ شیرانی 121

 رنگ آوری صادقی )جهرم( 122 پرورش قارچ فرشته نژاد 126

 رنگ آوری منصوری )قسا( 122 پرورش قارچ پروانیان 123

 رنگ آوری پور طالبی )جهرم( 122 حکیمیان پرورش قارچ 124

 شرکت قارچ کالت 633 پرورش قارچ ظفر نیا )قم( 125

 



 

 رزومه قارچ و گلخانه:
 

 

 نام                        شرکت ردیف نام                        شرکت ردیف

 مهری -پرورش قارچ قدوسی 662 مومنی –پرورش قارچ اژدری  631

 مومیوند –پرورش قارچ نوری  662 رچ فرهادیپرورش قا 636

 پرورش قارچ اسد دری )کاشان( 662 )دستگردوبرخوار( پرورش قارچ ابراهیمیان 633

 پرورش قارچ پناهی نژاد )ارومیه( 662 پرورش قارچ حسن زاده 634

 مهتاب –پرورش قارچ عمادی  633 پرورش قارچ جعفری )کازرون( 635

 پرورش قارچ شفیعی 631 پرورش قارچ سلیمی 632

 پرورش قارچ حمزه زاده  636 پرورش قارچ ضیغمی 632

 پرورش قارچ یوسفی )کرج( 633 پرورش قارچ ابراهیمی)قم( 632

 پرورش قارچ آقاجانی 634 گلشن  -پرورش قارچ فجر 632

 پرورش قارچ پرویزی )ایالم( 635 شرکت قارچ ایرانیان پویا 613

 پرورش قارچ زینهاری 632 سفید شرکت قارچ پروتئین 611

 پرورش قارچ کریمی )دستگرد وبرخوار( 632 پرورش قارچ نبوی 616

 فردوسی –پرورش قارچ شکوری  632 گلخانه رضایی 613

 شرکت قارچ سینا 632 پرورش قارچ حاج هاشمیان 614

 پرورش قارچ خادم مشهد  042 پرورش قارچ حاج علی 615

 پرورش قارچ آزادی  042 ر(شرکت بهارستان)دروگ 612

 پرورش قارچ آرین )رضایی( 040 پرورش قارچ زارعی 612

 پرورش قارچ مرادی )پورابراهیم( 042 تعاونی گنجینه سبز 612

 پرورش قارچ پیر نظم الدین 044 شرکت قارچ فارسان )خسروی( 612

 پرورش قارچ نصرالهی 042 شرکت قارچ گلبرگ 663

 قارچ مهرگان )نجفی( 042 آبادی )نیشابور(پرورش قارچ احمد  661

 پرورش قارچ رشیدی 042 پرورش قارچ حمزوی )شیراز( 666

 قلمه زیتون رستمی )شیراز( 042 پرورش قارچ عبدالحسینی 663

 پرورش قارچ عبدی  042 پرورش قارچ آذری 664

واحد  –دانشکده کشاورزی گروه باغبانی  022 پرورش قارچ ریواز 665

 شهرکرد

 



 

 

 رزومه قارچ و گلخانه:
 

 

 نام                        شرکت ردیف

 پرورش قارچ کیمیا )رحیمی( 651

 پرورش قارچ سلیمی )کرج( 656

 پرورش باالبر 653

 پرورش قارچ امانی )شهریار( 654

 پرورش قارچ عباسپور )کرج( 655

 پرورش قارچ حق شناس )سردشت( 652

 ومیوندم -پرورش قارچ نوری 652

 پرورش قارچ ساجد )تهران( 652

 پرورش قارچ مرشدی 652

 حسینی–پرورش قارچ خانم شهیدی  623

 پرورش قارچ امینی )آمل( 621

 گرگان )فالحیان( –پرورش قارچ میر کتولی  626

 شرکت قارچ کالت 623

 شرکت قارچ مقصودی )آبیک( 624

 خانم جام شیر )میرجاوه( –گلخانه بال در  625

 


