
 

 

 
                             

                       

                                           
                           

 
     4144اسفند ماه  41 :   روز اول  برنامه زمان

 افتتاحیه

 ن و سرود ملیآتالوت قر 0044

 یقیسادات رفعت حق هیالعو  دبیر داخلی کنگره    مقصود  شاهی  :  اعالم برنامه 0048

  و رئیس کنگرهرئیس محترم مرکز آموزش امام خمینی )ره(  -سید داوود حاجی میر رحیمیخیر مقدم   0048

 ارزش گیاهان داروییعنوان:  زنجیره سه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور               موس     محمدباقر رضاییکنگره  سخنرانی دبیر علمی  00:4

 بر پایه اصول علمی کشت یک میلیارد نهاللزوم عنوان:   رئیس محترم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور   علی علیزاده    : کلیدی سخنران 0084

00:4 Keynote Speaker: Prof. Shefik Tufekci   Van Yüzüncü Yıl University   Title: The co2 emission from soil and its management  

 کلیپ میان برنامه  0084

 منابع طبیعی پایدار  موضوع:                  

 عنوان سخنرانی محل فعالیت نام و نام خانوادگی زمان

44044 
Keynote Speaker:   

Ass. Prof. Dušan Gömöry 
společnosti Technical  

University in Zvolen, Slovakia 

Conservation and use of forest genetic resources in 

Europe: Principles, approaches, problems 

 یرانا یعیفلور منابع طباهمیت گونه های انحصاری در  موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع ولی اله مظفریان 44004

 ، پشتوانه توسعه پایدار کشاورزیاقتصاد منابع طبیعی  وزارت جهاد کشاورزی .  تقی امان پور 44044

 یعیمنابع طب یدارچشم اندازها و توسعه پا ی،اسناد فرادست دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات یریدل یاک یهاد 44004

 نماز و ناهار     40:44تا         4:044 

 نوآوری های او در قانونابن سینا و  مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد محسن   ناصری 40044

 ی الزامات عصر اکولوژ موسسه تحقیقات گیاهپزشكی کشور محمدرضا رضا پناه 400:4

 ییدارو یاهانو گ یعیمنابع طب یداریضرورت حفظ خاک در پا دانشكدگان کشاورزی دانشگاه تهران محمد جعفری 40014

 کشور جنگل ها و مراتعسازمان  ترحم بهزاد 41044
 یشو افزا یمرتع ییدارو یاهاناز گ یاصول یتوسعه و بهره بردار یا،اح

 یدارو توسعه پا یستیبر حفظ تنوع ز یدصادرات با تاک

 مراتع ییدارو یاهاناز گ یدارپا یبهره بردار یاجتماع-یاقتصاد مباحث موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع یاسر قاسمی آریان 41004

 ییدارو اهانیمراتع و ارزش افزوده گ ندهیآ کشاورزی دانشگاه تهراندانشكدگان  حسین ارزانی 41084

 تكنیک های پس از برداشت و حفظ کیفیت بذر موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع پروین صالحی شانجانی 48044

 یرانا یداخل یدر آبها یدر بحران خشكسال یپرور یآبز یدتول یریتمد دانشكدگان کشاورزی دانشگاه تهران غالمرضا رفیعی 48004

  یاتومد ، پنهان یخلقت ها وزارت آموزش و پرورش اقدم یاحمد باقر 48084

 دقیقه( 44میان برنامه و ارائه پوستر )  

 طبیعت بخشنده ایران موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع نادیا کمالی  4::41

 چالش ها و راهكارها یران؛ا یعیطب یها یطاز مح یداربر حفاظت پا یدرآمد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع  محمد ابراهیم فرآشیانی 41:14

 یوندیکنار پ یژهبرتر کنار و یها یپژنوت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس یحامد حسن زاده خانكهدان 40044

 یدر حفظ دامپرور کنار یموارد استفاده و ارزش اقتصاد بوشهر یعیمنابع طبو  یکشاورز یقاتمرکز تحق زاده یمحمود دشت 4::40

 یراندر ا یزیفوسز یها مهم کُنار، عناب و گونه های یماریب یریتو مد ییشناسا بوشهر یعیمنابع طبو  یکشاورز یقاتمرکز تحق فرزاد کرم پور 40:14

 حسین ارزانی و ترحم بهزاد ،محمدباقر رضایی، ولی اله مظفریان اعضاء پنل:  ::400
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 4144ماه  اسفند 48  : روز دوم  برنامه زمان

 مجیدن آتالوت قر 0044

 یقیسادات رفعت حق هالیعدبیر داخلی کنگره   و   اعالم برنامه:   مقصود  شاهی  0:44

  ییدارو یاهانگ یادیبن یقاتضرورت تحقعنوان:    موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور     محمد حسین لباسچی :  کلیدی سخنران 4::0

0084 Keynote Speaker: Ass. Prof. Fauziah Tufail Ahmad      University Malaysia       Title: Application of different 

drying methods on physico-chemical properties of stevia and its application into food product 

 دقیقه( 44)   و ارائه پوستر  میان برنامه، پخش کلیپ 

 و آبخیزداری  گیاهان دارویی موضوع: 

 عنوان سخنرانی محل فعالیت خانوادگینام و نام  زمان

0004 Ass. Prof. Musa Karadag Igdir University, Igdir, Turkey Investigation of Some Phenolics and Biological Activities of Two 

Different Plantago species Grown in Igdir Region 

 بذر و نهالموسسه تحقیقات ثبت و گواهی  آیدین حمیدی :::44
نظام کنترل و گواهی بذر و نهال و اندام های تكثیری رویشی و 

 های گیاهان داروئیثبت معرفی و تجاری سازی ارقام و ژنوتیپ

 ییدارو یاهانمراتع با استفاده از گ یااح یبرا یدنگرش جد مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد  حسین زینلی 44:04

 حفاظت و استفاده پایدار از گیاهان دارویی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور اخالقی یدجعفر س یدس 44044

 آینده نگری گیاهان دارویی ملی و بین المللی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ابوالقاسم متین 44:04

 نماز و ناهار     13تا  12 

 ییدارو یاهانگ یدکشت و تول یفرآرو یچالش ها یبررس شاهد دانشگاه ییدارو یاهانگ یقاتمرکز تحق حسنعلی نقدی بادی 40:44

 ییدارو یاهانبذر در گ یدچالش ها و مشكالت تول موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور یاشرف جعفر یعل 4::40

 مرتعی در نسبت با سبک زندگیتمایز در بهره گیری از گیاهان خودروی  پژوهشگاه مطالعات فرهنگی وزارت علوم اباذر اشتری 40014

 یرانیگران ا آن در ذهن و قلب دانشمندان و پژوهش یخچهو تار یرانا یسنت یپزشك یگاهجا دانشگاه دامغان آرزو رضایی 41044

 دقیقه( 4:)    و ارائه پوستر میان برنامه  

 جریان های کم در آبخیزهای نیمه خشکبررسی وضعیت  پژوهشكده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور باقر قرمز چشمه 41014

 با استفاده از فناوری های پخش سیالب یاهانتجارب و دانش کشت گ مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس پاک پرور یمجتب 48044

 نقش پروژه های آبخوان داری در حفاظت از منابع طبیعی پژوهشكده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور ییاباذر مصطفا 480:4

 مرکز مطالعات خاورمیانه  دانشگاه لوند سوئد حسین هاشمی 48014
دشت  -آب سیالب برای تغذیه آبهای زیرزمینی و آبیاری سیالبی

 گربایگان

 یراندر ا یداروئ یاهاناقتصاد بذر گ شرکت پاکان بذر اصفهان یمدرس هاشم یمجتب 41044

 زنبورعسل یفرآورده ها یکاربرد درمان پژوهشكده زنبورعسل خوانسار شهرام دادگستر 410:4

 توسعه پایدار -حفاظت و احیای عرصه های طبیعی -توانمندی زنان روستایی دانشگاه فردوسی مشهد سرور خرمدل 41014

40044 Ass. Prof. Muhittin 

Kulak 
Igdir University, Igdir, Turkey Bibliometric analysis of the reports related 

medicinal plants in Turkey 

 محمدباقر رضایی و   آیدین حمیدی -حسنعلی نقدی بادی -اعضاء پنل: باقر قرمز چشمه 40044
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    4144اسفند ماه  41:  روز سوم   برنامه زمان

 تولید دانش بنیانموضوع:  

 مجیدن آقر تتالو 0044

 مقصود  شاهی و دبیر داخلی کنگره     توسط مجری  اعالم برنامه 0044

       درخت یلیاردم یککاشت  یطرح مردم یینو تب یحتشرعنوان:     سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور    یاحمد  سخنران : رضا 00:4

0084 Keynote Speaker: Prof. Hasan Basri Savash      Mardin Artuklu University Medical Faculty    Title: Medicinal 

Plants for the Complementary Treatment of Diabetes Mellitus 

 یعیمنابع طب داریپا تیرینوآور و فناور در مد یها تیضرورت ها در استفاده از ظرفها،  چالش: عنوان   کشور یزداریو آبخ یعیسازمان منابع طب :یمانیسل درضایحم 00:4

 یجامعه علم یالزامات برا یعی،طب یستمهایدر اکوس یستیتنوع ز یحكمرانعنوان:    دانشكده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ی   دهكرد یکرم یلاسماع 0014

 (44تا  44منابع طبیعی و گیاهان دارویی ) ساعت  تحول آفرینانمراسم غرس نهال توسط پیشکسوتان و  

 

 نشست با عنوان:

 گفته ها و ناگفته های پیشكسوتان و تحول آفرینان منابع طبیعی و گیاهان دارویی 

 جعفر میرفخرایی

 ابوالقاسم متین

 ولی اله مظفریان

 عبداله مخبر

 هادی کیا دلیری

 محمد حسین لباسچی

 سید مهدی سیف سهندی

 سید مجتبی خیام نکویی

 حسین ارزانی

 اسماعیل کرمی دهکردی

 طهماسبی محمد علی
 نماز و ناهار   40044تا  4:044

 :اختتامیه و قرائت قطعنامه

  بین المللی منابع طبیعی پایدار، گیاهان دارویی و تولید دانش بنیان  کنگره 
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